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-Dando "parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto
de Resolução n. 0 51/74. 619
A'DALB'ElRTO SENIA

- Prestando esclarecimentos sobre provável equívoco de redação na preparação do Projeto de Lei da Câmara n.o 88/74. 76
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8. o da Lei n.O 5 .107/66. 169
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Valente. 7
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- Registrando o falecimento de .Alexandre Marcondes Filho e prestando
homenagem à sua memória. 58
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- Procedendo à verificação de votação solicitada pelo Sen. Franco Montoro.

74

ANTON]O FERNANDES
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- Comunicando a convocação de sessão extraordinária. 416
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Pará. 375
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- Aparte ao Sen. Lenoir Vargas. 374
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de Lei da Câmara n.0 125/74. 447
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criação da ALCANORTE. 495
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548
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- Aparte ao Sen. Wilson Campos. 632
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- Encaminhando a votação do substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
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n. 0 88/74. 35
- Encaminhando a votação das Emendas de n.o• 1 a 4, apresentadas ao
substitutivo, e solicitando que a votação seja feita nominalmente. 39
- Aparte ao Sen. Luiz Cavalcante. 42
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- Associando-se, em nome do MDB, às homenagens prestadas a Alexandre
Marcondes Filho. 61
- Tecendo considerações sobre projeto de l•ei que transforma substancialmente a estrutura do ITA. 63
- Requerimento n. 0 239/74, solicitando destaque, para rejeição da Emenda
0
n. 1 ofel'ecida ao substitutivo da Comissão de Saúde ao Projeto de Lei da
Câmara n.o 88/74. 70
- Encaminhando a votação do Requerimento n. 0 239/74, de sua autoria,
e indagando à Mesa se lhe seria permitido reformular o requerimento. 71
- Comunicando á Mesa que fará a devida correção. 72
- Encaminhando a votação, a·pós retificação, do Requerimento n. 0 239/74. 73
- Solicitando da Mesa a verificação da votação do Requerimento n.O
239/74. 74

- Requerimento n.o 240/74, solicitando o adiamento da votação do Projeto
de Lei do Senado n.O 29/74. 7•6
-Requerimento n.O 241/74, solicitando a tramitação conjunta, do Projeto
de Lei do Senado n. 0 113/71, de sua autoria, e do Projeto de Lei da Câmara
n.O 137/74. 169
- Aparte ao Sen. Vasconcelos Torres. 285
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- Trazendo ao conhecimento da Casa documento enviado pela Federação
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Goiás e Brasília. Ressaltando a necessidade da extensoo do abono de emergência
a todos os assalariados do País. 333
- Emitindo parecer, pela Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n. 0 134/74. 503
- Proferindo parecer, pela Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n.0 137/74. 507
- Encaminhando para exame da Assessoria do Senado, memorial enviado
pela Comissão de iRadial!sta de São Paulo. Referindo-se ao Projeto Francisco
Amaral e ao Projeto que dispõe sobre o salário-maternidade. 513
- Ofícios n.os 12·5 e 126/74, comunicando substituição de membros em Comissões Mista. 596
- Dando parecer, pela Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n.0 136/74. 615
- Formulando apelo para o combate ao crescente processo de desnacionalização que vem atingindo o atual desenvolvimento braslleiro. 620
GUIDO MONDEM

- Encaminhando a votação do Requerimento n.0 234/74. 27
- Encaminhando a votação do substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara

n.o 88/74. 37
- A:rparte ao Sen. Antônio Carlos. 60
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- Requerimentos n.os 266 a 269/74, solicitando dispensa de publicação, para
votação, da redução final dos Projetas de Resolução n.os 41, 42, 43 e 48/74. 554
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- Aparte ao Sen. Franco Montoro. 626
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 630
GUSTAVO CAPANIEMA
- Proferindo parecer, pela Comissão de Constituiçoo e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n.0 50/74. 549
HEITOR DIAS
- Apartes ao Sen. Vasconcelos Torres. 286, 287
- Apartes ao Sen. Franco Montoro. 306
- Aparte ao Sen. Lourival Baptista. 462
- Aparte ao Sen. Dinarte Mariz. 556
- Aparte ao Sen. Jessé Freire. 57!1
- Solicitando do Governo a pronta recuperação da ponte que liga a cidade
de Cachoeira à cidade de São Félix - BA. 639
HELVíDIO NUNIES
- Aparte ao Sen. Franco Montoro. 16
- Associando-se às comemorações cívicas que assinalam o "Dia do
Piauí". 181
- Destacando a necessidade de reformulação na sistemática do IOM. 517
ITALíVIO CAELHO
- Tecendo considerações sobre a primeira reumao oficial do Conselho de
Desenvolvimento Social e sobre o abono de emer,gência para os assalariados. 275
- Projeto de Lei do Senado n.O 133/74, que altera a Lei n.0 5.630/70. 326
- Apartes ao Sen. Franco Montoro. 334, 335
JESSÉ FREIRE
- Fazendo o necrológio de Rui Gomes de Almeida. 569
- Tecendo considerações a propósito da contribuição e da importância do
II PND. 580
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LINDOSO
Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 209
Aparte ao Sen. Vasconcelos Torl'es. 287
Comunicando que se ausentará do Pais. 370

JOSÉ SARNEY
- Emenda n.0 1 ao Projeto de Lei da Câmara n.0 107/74. 387
LEANDRO MACIEL
- Projeto de Lei do Senado n.0 129/74, que manda contar em dobro, para
efeito de aposentadoria, os dois primeiros anos de efetivos exercício em Brasília - DF, para os servidores da administração direta, indireta e das sociedades
de economia mista. 172
- Aparte ao Sen. Lourival Baptista. 461
LENOLR VARGAS
- Assinalando a visita do Presidente da República ao Município de Chapecó,
em Santa Catarina. 177

XXX
- Requerimento n. 0 247/74, solicitando que sejam prestadas homenagens
de pesar pelo falecimento do ex-Senador Ivo d'Aquino Fonseca. 371
-Encaminhando a votação do Requerimento n.O 247/74. 371
LEONI MENDONÇA
-Projeto de Lei do Senado n.O 127/74, que altera o art. 67 do Código Nacional de Trânsito. 5
- Sugerindo a instituição de uma carteira-prontuário, de porte obr1gatório,
para o condutor de veículos automotores. 42
- Tecendo considerações sobre a crise conjuntural que acarreta a alta do
custo de vida em todo o mundo. 244
- Abordando a problemática do combate ao tóxico. 276
- Regozijando-se ~om a posse do Gen. Araken de Oliveira à presidência
da PETROBRAS. 331
- Projeto de Lei do Senado n. 0 135/74, que acrescenta parágrafo ao art. 20
do Código de Processo Civil. 369
- Justificando o Projeto de Lei do Senado n. 0 135/74, de sua autoria. 403
- Emitindo parecer, pela Comissão de Serviço Público Civil, so·bre o Projeto
de Lei da Câmara n.o 134/74. 504
- Registrando mais um aniversário de Goiânia e traçando o perfil de seu
consolidador. 5311
- Projeto de Lei do Senado n.0 139/74, que acrescenta parágrafo ao art. 37
da Lei n. 0 5.108/66. 594
- Projeto de Lei do Senado n. 0 140/74, que estabelece condições de conforto
e higiene nos ônibus interurbanos. 596
- Justificando os Projetas de Lei n.os 139 e 140, de 1974, de sua autoria. 640
LOm!.I:VAL BAPTISTA
-Regozijando-se com a transformação da antiga Faculdade de Medicina
do Terreiro de Jesus, na Bahla, em Museu de Medicina e Museu de Cultura
Afro-Brasileira. 8
- Formulando parecer, pela Comissão de Saúde, sobre as emendas ao Projeto de Lei da Câmara n.0 88/74. 32
- Aparte ao Sen. Antônio Carlos. 59
- Congratulando-se com a administração da ECT pela implantação da
Rede Postal Aérea Noturna. 175
- Manifestando seu pesar pelo falecimento de João Mota dos Santos e do
Dr. Benedito Guedes. 396
- Emitindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobr·e o Projeto de Lei da
Câmara n.o 138/74. 433
- Dando parecer, pela Comissão de Finanças, .sobre o Projeto de Lei da
Câmara n. 0 12ii/74. 447
- Requerimento n.o 258/74, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
de editorial lido na "Voz do Brasil", do dia 25 do corrente. 456
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- Aparte ao Sen. Dinarte Mariz. 557
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• - Proferindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da
Camara n.0 136/74. 616
LUIZ CAVALCANTE
- Solicitando da Presidência o restabe~ecimento da publicação da Súmula
Informativa. 42
- Apartes ao Sen. Franco Montoro. 613, 67, 68, 297 a 303, 307
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- Aparte ao Sen. Jessé Freire. 588
- Tecendo considerações sobre projetas de sua autoria encaminhados à
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da CLT. 367
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- Projeto de Lei do Senado n. 0 137/74, que altera a redação do art. n.o 370
do Código Civil. 440
- Encaminhando a votação do Requerimento n.o 257/74. 450
- Encaminhando à Mesa declaração da V Conferência de Jornalistas Mineiros, realizada em São Lourenço. 451
- Aparte ao sen. Lourival Baptista. 459
- Cumprimentando o Presidente da República por sua decisão de não participar do pleito eleitoral. Transmitindo apelo doo servidores do Poder Judiciário
para que se corrija desigualdade em seus vencimentos. Referindo-se a reivindicaçõ·es do Estado do Rio de Janeiro. Dirigindo apelo à ARENA para que não
tumultue o processo eleitoral. 465
- Projeto de Lei do Senado n. 0 138/74, que acrescenta dispositivo à CLT. 543
- Solicitando à Mesa, em questão de ordem, que encaminhe à comissão qu·e
estuda o novo Código de Menores as sugestões enviadas .por ·diversas personalidades. 545
- Tecendo considerações sobre o projeto que concede aos trabalhadores o
direito a férias de 30 dias. 568
- Aparte ao Sen. J.essé Freire. 570
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- Aparte ao Sen. Lenoir Vargas. 374
OSIRES TEIXEIRA
- Aparte ao Sen. Leonl Mendonça. 277
PAULO GUERRA
- Apartes ao Sen. Antônio Fernandes. 237
- Apartes ao Sen. Luiz Cavalcante. 238, 240, 241
PAULO TORIRES
- Projeto de Lei do Senado n.0 130'/'14, que altera a redação do ar!t... 4,.0
da Lei n.o 5.480/68. 200
- Go~vocando sessão conjunta destinada à discussão e votação dos Projetas
de Decreto Legislativo n.os 55 e 56, de 1974-CN. 273
PETRóNIO PORTELLA
- Requerimentos n.os 234 e 235, de 1974, de urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.os 88 e .107, de 1974.
- Requerimentos n.os 237 e 238, de 1974, pedindo urgência para os Projetas
de Lei da Câmara n. 0 107/74 e de Decreto Legislativo n.O 21/74. 69
- Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 117<174. 329
- Requerimento n.o 246/74, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
de discurso proferido pelo Presidente da República. 370
- Requerimentos n.os 248 e 249, de 1974, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n.o 107/74 e para a Mensagem n.0 325/74. 380
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- Requerimentos n.os 254 e 255, de 1974, de urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.os 124 e 125, de 1974. 442
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- Requerimento n. 0 259. 74, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n. 0
134/74. 456
- Requerimento n. 0 260/74, solicitando urgência para o Projeto d·e Lei da
Câmara n.o 137/74. 495
- Requerimento n. 0 264/74, pedindo urgência para o Ofício n.0 S-331 '74. 545
- Requerimentos n.os 274 e 275, de 1974, solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 136174 e para o Ofício n.o S-35/74. 578
RENATO F1R.ANCO
- Emitindo parecer, pela Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.o 88/74, o substitutivo e as emendas. 34
- Registrando o 108.0 aniversário do Museu Paraense Emílio Goeldi. 250
- Formulando parecer, pela Comissão de Economia, referente à Emenda
n.0 1 ao Projeto de Lei da Câmara n.o 107/74. 388
- Analisando a campanha eleitoral. 413
- Dando parecer, pela Comissão d·e Legislação Social, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n.o 138/74. 433
RUY CARNEIRO
- Dando ciência à Casa de nota oficial do MDB. 273
RUY SANTOS
- Aparte ao Sen. Amaral Peixo~o. 7
- Associando-s·e, em nome da Mesa, às homenagens prestadas à memória de Marcondes Filho. 63
- Convocando sessão conjunta destinada à leitura das Mensagens n.0 • 71
e 72, de 1974-CN. 343
- Designando os Srs. Senadores Lourival Baptista, Leandro Maciel e Augusto Franco para representarem o Senado na Exposição Agropecuária a realizar-se em Aracaju-SE. 3'r0
- Associando-se, em nome da Mesa, às homenagens prestadas à memória
do ex-Senador Ivo d'Aquino. 375
- Comunicando a convocação de sess5.o extraordinária. 438
- Marcand·o s·essão conjunta destinada à leitura da Mensagem n.o 73/74CN. 452
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e 75, de 1974. 578
VASCONCELOS TORRES
- Requerimento n.O 243/74, pedindo que não seja realizada sessão no Senado Federal, nem haja expediente em sua Secretaria, no "Dia do Servidor
Público". 242
- Requerimen~o n.o 244/74, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
de entrevista do Ministro da Fazenda. 242
- Assinalando a visita do Governador Faria Lima à Secretaria de Agricultura. 246
- Registrando a comemoração do "Dia do Aviador" e homenag.eando a
todos aqueles que integram a aviação brasileira. Encaminhando à Mesa emenda ao Projeto de Lei da Câmara n.O 120/74. 284
- Proj•eto de Lei do Senado n.0 131/74, que disciplina a grafia e o uso de
siglas e abreviaturas. 289
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- Projeto de Lei do Senado n. 0 132174, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de doar sangue. 290
- Requerimento n. 0 245/74, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
da Ordem do Dia do Ministro da Aeronáutica. 292
VIRGíLIO TAVORA
- Comunicando à ·Casa a nova imagem do Brasil no exterior e elogiando
o desempenho dos membros da delegação brasileira em Tóquio. 333
- Apar:es ao Sen. Franco Montoro. 335
- Aparte ao Sen. Lenoir Vargas. 372
- Apreciando, como Líder, o mérito das medidas básicas tomadas pelo Governo da República para o desenvolvimento do Pais. 376
- Aparte ao Sen. Nelson Carneiro. 379
- Requerimento n. 0 250/74, solicitando o adiamento da votação do Projeto
de Lei da Câmara n. 0 72/74. 385
- Apartes ao Sen. Luiz Cavalcante. 399, 400
- Discutindo o Projeto d·e Lei da Câmara n. 0 138/74. 436
- Emitindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.o 124/74. 445
- Requerimentos n.es 256 e 257. d·e 1974, solicitando dispensa de publicação,
para votação, da redação final dos Projetas de Decre~o Legislativo n.0 • 21 e 25,
de 1974. 450
- Proferindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n.o 134/74. 505
- Dando parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.0 137/74. 509
-Regozijando-se com a decisão pre.sid·encial de implantar o Primeiro Grande Programa Integrado de Regiões do Nordeste e de dinamizar nossa política
nuclear. 511
- Requerimentos n.os 262 e 263, de 1974, solicitando dispensa de publicação,
para votação, da redação final dos Projetas de Decreto Legislativo n.0 • 22 e 23,
de 1974. 641
- Requerimento n.o 270/74, de dispensa de publicação, para votação, da
redação final do Projeto de Resolução n.o 44/74. 566
- Requerimentos n. 0 s 271, 272 e 273, de 1974, de dupensa de publicação.
para votação, da redação final dos Projetas de Resolução n.es 45, 46 e 47,
de 1974. 567
- Apar~es ao Sen. J.essé Freire. 571, 589
- Emitindo parecer, pela Comissão de Finanças, sobre o Ofício n.o S-35
de 1974. 617
WADDEMAR ALCANTARA
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182.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
enn 16 de outubro de 1974
PRESID2NCIA DO SR. ANTONIO CARLOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Cattete Plnhe!·ro - Jarbas Passarinho - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - Fausto Castelo-!Branco
- P·etrõnio Portella - Helvid!o Nunes - Wilson Gonçalv•es - D!narte
Mariz - Luís de Barros - Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra
- Luiz Cavalcante - Lourlval Bapt!st!ll - Antônio Fernandes - .Heiw
Dias - Ruy Santos - Carlos L!nd'enberg - Eurico Rezende - Amaral
Peixoto - Danton Joblm - Magalhães Pinto - Flranco Montoro LeO!Ili Mendonça - Flernand<O Corrêa - Accioly Filho - M!llttos Leão
- Otávio Oe.sárlo - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas Guida !Mondln.
O SR. PRESID•ENTE (Antônio Carlos) - A lista de presenÇa acusa ô comparecimento de 35 Srs. S·enadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.

O Sr, 1.0-Se·cretárlo Vllli proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR

~IDIENTIE

DA !RIEP'OIBLICA

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para. cargo cujo provimento
depende de sua. prévia. aquiescência.:
1\f!ENISit\GEM

N.0 322, de 1974
(N.• 513174, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros doO• Senado Federal:
Nos termos dos arts. 42, Item Eli, e 128, da Constituição, tenho a honra. 4e
submeter à consideração do Egrégio Senado Federa-l o nome do ·Almirante-deESquadra Octávio José Sampaio Fe·rnandes, para exercer o cargo de Ministro·
do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
Alrrürante-de-IEsquadra Waldemar de Figueiredo Costa.
·
·
Os méritos do Almlrante-de-!Esquadra Octávio José Sampaio Fernandes que
me Induziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do
Curriculum Vitae.
Brasílla. 1·5 de outubro de 1974. - Ernesto Geisel.

-2"~UM

VDI'AE" DO .ALMIIRA!Nr.l'E-DE-!ESQUADRA

OUI'.&VIO JOSÉ SAMPAIO F1ERJN.AINDES
Filiação: Gaspar Sampaio Flernand·es, Maria Sampaio Fernandes
Nascimento: 19· .de junho de 1914- Rio de Janel·ro- Guanabara
Estado Civil: Ca:sado com Maria Appareclda Sampaio Fernandes (6 filhos)
Religião: Católicll; Apostólica Romana.
Promoções: Praça a Asph'ante: 10 de março de 1931
- Guarda Marinha: ·15 de outubro de 1934
- Segundo-Tenente: 16 de março de 193•5
-- Primeiro-Tenente: 12 de outulbro de 193•6
-Capitão-Tenente: 30 de dezembro de 1940
- Capitão-de~Corveta: 26 de s•etembro de 1946 (p/mereclmento)
- Capitão-de-Fragata: 5 de setembro de 1952 (p/mereclmento)
· - Capitão-de-Mar-e-Guerra: 20 de janeiro de ·19159 (p/mereclmento)
- Contra-Mmlrante: 31 de dezembro de 1965
- Vice-Almf.ra.nte: 11 de outubro de 19618.
- Almirante de Esquadra: 3'1 de dezembro de 1971
· Cursos: Escola Naval: Curso da Armllida (193Ll a 1934)
- Curso Preliminar da !Escola de Guerra Naval
- Armas Submarinas (Submarinos e Armas Submarinas)
- curoo Superior de Guerra Naval
- curso Fundamental d'll; Escola .de Guerra Naval
- Curso Superior de Guerr111
Condecorações: Medalha Naval do Mérito d'e Guerra com Duas Estrelas
- Medalha da Força Naval do Nordeste
- Medalhlll de Campanha do Atlântico Sul
- Medalha doe Ouro com Passador de Platina do Serviço Militar
- Medalha do Mérito Tamandaré
- Medalha Comemorativa do Centená·rio· de iNa.;~cimento do Pacificador
-Ordem do Mérito Aeronáutico
- Med!tlha do Mérito Naval da República Argentina
- Medalha da Grã-cruz do Mérito Naval Espanhola ·
- Ordem do Mérito do Exército (Grau d'e Grande Oficial)
- Grã-Cruz da Ordem do Mérito Naval
- Mérito !Mil;rítlmo de França
- Ordem de Rio Branco
- Medalha Mérito Santos Dumont.
Unidades Onde Serviu: Navio Escola "Almirante Saldanha"
- !Navio Hidrográfico "Calheiros da Graça"
- Encouraçado "!Mina.;~ Gerais''· ·
- curso de Especialização d·e Submarinos para Oficiais
- Cruzador "Bahia"
- COntratorpedeiro "Maranhão"
- Tlender "Ceará"
- Submarino "Tim·bira"
- Navio-Escola "Almirante Saldanha"
- Submarlno"Tupi"

I

I
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I
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-.3...;,
- Submarino "Humaitâ"
. ·. '· ~
- Direto;r!a do PessÓal da. Marinha
- !Reboca!Wr "Triunfo"
- Centro de Instrução "Almirante Wandenkolk"
- Colégio !Naval
- Encouraçado "!Minas Ger8As" (Imediato)
- Escola cte Guerra Naval (Aluno !Depois Instruto·r)
-·Escola. de comando e !ESta'Clo~ior da Aeronâutica (Instrutoil').
- Com.and~mte da Base "Almirante Castro e Silva" e Chefe do Estado-Maior do
(.ornando da Flotllha de Submarinos - 11-4-58 a 7-8-.58.
- Comandante do Submarino "Rlachuelo" - •11.!-8-58 a 20-2-59.
- ~e do Estado-Maior da Força de Transporte da Ma.rinha. de 24-2-59 a 6-.5-60.
- •Escola. Superior de Guerra (Curso Superior e Membro do Corpo Permanente)
- 6-5-60 a 6-4-61.
- Comadante da F!otilha de Submarinos - 11-4-611 a 9-2-62.
- AcUdo Naval na Argentina e Uruguai - 23-3-62 a 2-6-64
- Chefe do iDepartamento de Assistência Social - 30-6-64. a. 2~4-65
- Chefe do Estado-Maior do Comando Chefe da Esquadra: - de 2D-4-65 a 4-3-66
a 4-3-66;
-Comandante da Força de Transpol'lte da Marinha - 17-3-66 a. 7-8-67•.
- Subchefe para Operações de Estllldo-Malor da Armada.- 7-8-67 a. 10-6-68
- Comandante do 4.0 Distrito Nava:l - de 16-7-68 a 12-1-70
- Comandante do 1.0 \Distrito Navw - de 31-1-70 a. 3-3-'211
- Coma.ndante-em-Chefe-de-EsquaiC!ra - de 4-3-7•1 a: 3-3-72
- Diretor-Geral do Material da Ma:rlnha - de 6-3-72 a 24-4-'13
- Seeretá.rlo-Gera.l da. Marinha - de 24-4-'13
- Membro do Conselho do Almirantado
Tempo de Serviço Corrido: 43 ~mos.
rA Comissão de Constituição e Justiça.)
..

,

,

I

Restituindo autógrafos de Projetos de 'Lei sancionados:
- N.0 318174 (n.0 506/74, na origem), de 15 do coMente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.O 1315, de 1974 (n.O 2.289-B/74, na ca:sa de origem), que
·a:utorlza. o Poder Executivo a abrir créditos suplementares aos programas
constantes da Lei n.0 5.964, de lO de dezembro de 1973. (Projeto que se
tran&formou na Lei n.o 6 .119, de 15 de outubro de 1974.)
- N.0 319/74 (n.0 507/74, na origem), de 15 do corrente referente ao Projeto de
.Lei da Câmara n.O 122, de 1974 (n.o 2 .155-B/74, na Casa de origem) , que
d1spõe sobre a a'ienação· de bens Imóveis de Instituições federais de ensino,
e dâ outras prov·ldênclas. (Projeto que se transformou na Lei n.0 6.120, .de
15 de outubro de 1974.)1
- N.0 320/74 (n.o 508/74, na: origem), de 15 do corrente, referente ao Projeto de
Lei da Câmara n.o 112, de 1974 (nP 2.114-B/74, na casa de origem), que concede pensão especial a Orestes ("orrea. (Projeto que se transformou .na Lei
n.0 6.121, de 1·5 de outubro de 1974.><
·
- N.0 321/74 (n.O 509/74, na origem)•, de 15 do corrente, referente ao !Projeto de
Lei da Câmara n.0 110, de 1974 (n.o 2.013-B/74, na Casa de origem), que
dl:spõe sobre a restituição de <bens em dinheiro de súdltos alemães e japoneses
domlc1liados no Brasil. (Projeto que s'e transformou na Lei n. 0 6 .122, de 15
de outubro de 1974.)

''

-4De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos Legislativos:
-

-

N.0 323/74 ·(n.0 1514/74, na origem), de 15 do corrente, ·relfe•rente ao D«reto
Legislativo n.o 70, de 1974, que aprova decisão do Senhor Presidente · da
!República, de 10 de abril de 19'74, que ordenou a exe•cução do ato que concedeu
promoção post mortem, ao ex-sar.gento Benedito '!1heodoit'o da suva, do Ministério da Marinha.

1

•

1.

N.0 324/74 (n.0 5115/74, na origem), de 15 do corl'ente, referente ao Decreto
Legislativo n.0 00, de 1974, ·qll'e aprova o texto do Decreto-Lei n.o 1.340, de 22
. d'e agosto de 1·974.

PARECER
,.

PARIECER
N.o 491, de 1974

''

I

Da Comissão de Redaçã.o, apresentando 3 redaçã.o final do Projeto
de Decreto Legislativo n.0 45, de 1973 (n.0 134/73, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. Cattete Pinheh1o
A Comissão a;presenta a redação final do· Projeto de Decreto Legislativo
n.0 45, de 1973 (n.0 134/73, na Câmara dos !Deputados). que aprova as contas
do Presidente da República, 11elativas ao Exercício de 1972.
· ..

,.
'

!

Sala das COmissões, 16 O:e outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Cattete Pinheiro, !Relator - Lourival Baptista - Wilson Gonçalves.
· ·

..
:

I

AINEXO AO PARIElCElR.
N.0 4911, DE 1974

Redaçã.o final do Projeto de Decreto Legislativo n,0 45, de 1973
(n, 134/73, na Câmara dos Deputados).
0

Fa:ço :saber que o Congresso Nacional aprovou, nos· termos do art. 44, inciso
Vlliii, da Constituiçálo, e eu, Presidente. do Senado Federal. promulgo o' seguinte
iDEORETO l.JEGISLATIVO
!N.0
' IDE 1974

Aprova as Contas do Presidente da República, relativas ao Exercício
de 1972.
O Congresso Nacional decr·eta:
São aprovadas as contas prestad:~ pelo Senhor Presidente da
República, relativas ao !Exercício financeiro de 119·72, na ,forma dos arts. 47, item
v:m, e 80, item~. da Constituição do Brasil (1967), e dos arts. 44, item 'Vl'II,
e 81, item XX, da IConstituição da. República !Federa:tiva do Brasil (redação dada
pe·a Emenda 'Constitucional n.O 1, de 196·9).
Art. 2.o- Os '·Div,ersoo •Responsáveis" que não apresentaram ao Tribunal de
Contas da União as contas do Exercício de 1972, no !pl'azo da lei, ficam sujeitos
às penalidades pre>ista:s no a:rt. 53, do· Decreto-Lei n.0 >199, de 1967, e Resoluções
druquela ·Corte.

Art. 1.0

Art. 3.0

Este d•ecreto legislativo 'entra em vigo.r na data de sua publicação,
it'e'Vogadas .as disposições em con t.rárlo.

O 1SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.

:
!

-5lll l!d<l· o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 12'7, de 19'74

Altera o art. 6'7 da Lei n.0 5.1418, de 21 de setembro de 1966- Código
Nacional de Trânsito -, e dá outras providências.
Art. 1.0

-

O art. 67, caput, da Lei n.0 5.108, de 21 de setembro de 1966,

pa&Sa a ter a seguinte redação:
"Art. 6'7 - A Carteira Nacional de Hab!lltação, que conterá anotações
relativas às !nfrações de trânsito praticadas pelo portador, obedecerá
a modelo único estabelecido pelo regulamento desta Lei."
Art. 2.0 - O Podar Executivo, no prazo de noventa dias, regulamentará a
execução da presente lei.
.
0
Art. 3. - E'lta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 -Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
ll: público e notório que o Brasil ocupa, no mundo, a vanguarda de acidentes
de trânsito, a despeito das leis, normas, regulamentos, campanhas educacionais
e sanções penais.
· ·
·
Urge que se tomem e se apliquem novas e mais medidas contenedoras das
causas e razões de tais acidentes. A eficácia da lei produz melhores frutos e
mais efeitos quando aplicada a uma sociedade culta, politizada, sem necessidwde
de grandes aparatos fiscais. Infelizmente, no Brasil, devido às suas proporções
continentais a à sua !maturidade educacional, não se pode esperar que a observância às leis se dê com o mesmo acatamento que nos países desenvolvidos,
de cultura milenar.
Dai a necessidade de se instituírem melas que induzam a uma fiscalização
mais atuante, proporcionando repressão mais rápida aos abusos dos recalcitrantes, dos reincidentes contumazes.
O prontuário do condutor é o documento onde se tombam as ocorrências
pertinentes, e, sendo obrigatório o seu porte, haverá mais possibilidade para as ..
autoridades autuarem os infratores reincidentes com penalidades mais drásticas·
e 'de imediato. Será, também, uma coação moral, pois nenhum condutor há de
querer, no seu prontuário, um curriculum vitae de suas más ações.

Ressalte-se que a carteira-prontuário já é uso consagrado em nações adiantadas, como a Inglaterra, França e Estados Unidos. Mesmo no Brasil, na Aeronáutica Civil, é adotado este principio.
Cremos ser este um trabalho e uma. contribuição à salvaguarda. da. nossa gente.
Sala. das Sessões, 16 de outubro de 1974. - Leoni Mendonça.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI n.o 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Código Naeionaa de Trânslito
•• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o ••••• o • • • • • • • • • • • • • • o •• o o • • • • • • • • • o ••••••• o • o •

Art. 6'7 - A Carteira Nacional de Habilltação obedecerá a modelo único
estabelecido pelo regulamento ·deste Código.
Parágrafo único - A cópia fotostática, a fotografia e a pública-forma da
Carteira Nacional de Hab!lltação não autorizam seu portador a conduzir veículos.
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Comissão de Constituição e Justiça.)

-6O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)- O projeto de lei lido pelo Sr. 1.o-sec~tário será publicado e remetido às comissões competentes.
·
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1.o-secratário.
.,. l!: lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 232, de 19'74

Nos ·termos do art. 283 do Regimento Intérno, requeiro tenham tramitação
em conjunto os Projetas da Lei do Senado n.os 121, de 1974, de autoria do ·
Sr:· 'Sena:dor ·Nelson Carneiro, que autoriza, em casos excepcionais e havendo
motivação ponderável, a alteração do .patronímico da mulher solteira, desquitada
ou viúva, sem prejuízo dos apelidos de famil!a, e dá outras providências, e
94, de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre os
direitos da i:nulher e altera o art. 248 do Código Civ!l Brasileiro.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves.
O SR. PRESIDENTE (Antônio carlos) - o requerimento que acaba. de ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário será publ!cado e iricluido na Ordem do Dia, nos
termos do disposto no art. 280, n.0 li, letra c, do Regimento Interno.
Sobre a. mesa :requerimento que será l!do pelo Sr. 1.0 -Secretário.
III: :iido o seguinte :
REQUERIMENTO
N.0 233, de 19'74

Senhor Presidente do Senado Federal:
Nos termos do art. 47, inciso I, do Regimento Interno, requeiro seja considerado· de l!cença para tratamento-saúde, conforme atestado médico anexo, o
:período de 25 de setembro próximo passado a 31 do corrente mês de outubro.
São Paulo, 15 de outubro de 1974. - Carvalho Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O requerimento que acaba de ser
l!do está devidamente instruído com atestado médico, previsto no art. 47, n.0 I,
do Regimento rnterno.
, De acordo com .a nossa lei interna, passa-se imediatamente à votação da
proposição:
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perman·ecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Fica concedida a llcença solicitada.
Sobre a mesa requerimimtos de urgência, que ·serão Údos pelo Sr. 1.0-Sec~tário.
São lidos os seguintes:

,.'.
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Exc~lentissimo

•

J

REQUERIMENTO
N.0 234, de 19'74

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da· Câmara n.0 88, de 1974, de iniciativa do Presidente da
República, que -dispõe sobre a obrigatoriedade da iodetação do sal destinado ao
consumo humano, seu controle pelos órgãos san!tâorios, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
N.o 235, de 19'74

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.o 107, de 1974, de iniciativa do Presidente da
República, que diSpõe sobre a inspeção e fiscalização do comércio de fert1lizantas,
cor~tivos e inoculantes, destinados à agricultura, e dá outras providências.
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-7Sala da.s Sessões, 16 de outubro de 1974. - PetrônJo Portella.
'õ·sR; PRESIDENTE (Antônio Carlos) __:Os requer!mantos !idos ~erão ~ot~~: .:
dos ap~s a Ordem do Dia, na forma do art. 378, n.o n, do Regimento Interno. ·
Hã oradores inscritos para o período do Expediente.
.. O SR. ~AL PEIXOTO (Como Líder da Minoria.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Movimento Democrâ.t!co Brasileiro perdeu ontem, na Guanabam,
um dos seus mais destacados membros. Trata-se do suplente do Senador Nelson
Oa.me!ro, o Sr. Frane!sco Gurgel do Amara.! Valente.
·
OB que como. eu, o Senaldor Ruy Santos e outros, foram DetPutados na Assembléia Constituinte de 1946, conheceram o então jov·em e ardoroso Deputado
Gurgel do Amaral, eleito pelo PTB da Guanabara e que teve atuação destacada
na Constituinte de 1946. Dai para a frente ele ficou sempre atuando na politica
da Guanabara. Elegeu-se, por quatro vezes, Deputado Federal, a principio pelo
Partido Trabalhista Bra.sileiro, depois pelo Partido Republlcano, ma.s sempre
atuando na Câmara dos Deputados com a sua inteligência, com a sua dedicação
às caiisa.s públlcas, sobretudo na Comissão de Constituição e Justiça, da qual
·
·
foi sempre um dos·· membros mais destacados.

· O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex;a um aparte?
.o.SR. AMARAL PEIXOTO- Com prazer ouço o .a.parte do nobre Senador.
Ruy;,.. ,, sa,ntos.
.
·
.· .
.· · . .. .
·- '· .. '. . ..· · . .
O Sr. Ruy Santos- Privei, na Câmara, com o éntão Deputado a. que v: Ex;• ·
acaba de se referir, Gurgel do Amaral. Foi, como disse V. Ex.8 , atuante, capaz
e 'sério. Integrou a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
em mais de· uma legislatura, .sempre como figura destacada. No plenârio, igualmente, 'teve participação brilhante, principalmente quando liderou, durante ·certa
fa.se, ·o Partido Trabalhista Brasileiro. Além do mais, era homem bom, atencioso,
côrdlal. Nas lutas que travamos no Palãcio T!radentes - e a a.lguma.s delas
V... Ex.• ·assistiu - nunca. houve atitudes extramadas da parte de Gurgel. do
Amaral. ASsim, aceite V. Ex.• minha solidariedade pessoal, e acredito que de
to.da a ARENA, às palavra.s de saudade que V. Ex.8 pronuncia.
.
· .·o SR.' AMARAL ·moTO - Muito obrigado a v. Ex.a, que presta détloimento pessoal verdadeiro e sentido sobre o Deputado Francisco Gurgel do Amaral
Valente, Suplente do nosso companheiro Nelson Carneiro.
· · ·•Numerosas. foram· as comissões que ele desempenhou nesta casa; inclusive '
a presidência de vârias comissões de inquérito. Por delegação da Câmara fez
vãria.s viagens ao estrangeiro, apresentando sempre minucioso relatório de sua
atividade. Afa.stado ultimamente da politica, em 1970, jã fillado ao Movimento
Democrãtlco Brasileiro, aceitou o convite para ser Suplente do Senador Nelson
Carneiro, na campanha eleitora.! que então se feriu e, na qual obtivemos magnifico resultado. Sua contribuição foi extraordlnâria para a vitória dos nossos
candidatos.
O Sr. Eurico Rezende - v. Ex.• permite um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Com muita honra.
O Sr. Eurico Rezende - Quero, em nome da. Maioria, associar-me à justa
homenagem que V. Ex.a presta ao ex-Deputado Gurge! do Amaral que, realmente, ·
segundo o noticiá.rlo estampado na Imprensa, cumpriu bem a plenitude de seus
deveres Parlamentares. Com esta rápida intervenção e exaltando a memória
do ex-Parlamenta.r, quero também endereçar, pela Bancada do Governo, o gesto ·
de consternação que estendo à sua familia, ao seu Partido e ao Senador Nelson
Carneiro.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Multo obrigado a V. Ex.a
. sr. Presidente, Srs. Sena;cklres, jã agora com o apoio dOs representantes da
Maioria, Senadores Eurico Rezende e Ruy Santos, posso falar em nome do
~··

·'

'

-

-8Senado, lamentando a grande perda, que foi o desaparecimento desse antigo
Pa.rlamenta:r que se constituía, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pela. sua.
compostura· e. pela sua inteligência, no modelo do Parlamento Brasileiro.
Peço a. V. Ex.a, Sr. Presidente, que receba essa comunicação e dirija à
famflla. enlutada os sentimentos de pesar do Senado 'Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa, pela voz desta Presidência,
associa-se às homenagens prestadas à memória do ex-Deputado Gurgel do
Amaral, Suplente do nobre Senador Nelson Carneiro, solidarizando-se com as
palavras proferidas pelo eminente Lider do Movimento Democrático Brasileiro,·
bem como com as intervenções dos nobres Srs. Senadores Ruy Santos e Eurico
Rezende, que deram bem a medida dos serviços prestados ao Parlamento Brasileiro pelo extinto~
·
A Mesa tomará a iniciativa de comunicar à família do ex-Deputado Gurgel
Valente as homenagens que foram tributadas à sua memória nesta Sessão,
transmitindo, também, as condolências desta casa. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - o primeiro orador inscrito no Expediente da Sessão de hoje é o nobre Senador Lourival Baptista, a quem ·concedo
a palavra.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 8 de
novembro de 1973, 28 de maio e 12 de setembro do corrente ano, abordei desta
tribuna lllSSunto que empolgou a classe médica .da Bahia: a trall&formação da velha. Faculdade do Terreiro, a: primeira ·escola de medicina criada em nosso Pais,
em :Monumento Histórico da Medicina Nacional,
A preservação do notável conjunto arquitetônico em que aquela Escola
funcionou durante tanto tempo, após ter sido criada por decreto de Dom João
VI, em !fevereiro de 1808, constltu~a assunto de indiScutível importância para.
o património histórico nacional. Desde a transferência da Faculdade de Medicina da Bahia para novas instalações, a preservação do belo conjunto arqultetônico em que funcionara, um dos mais antigos de nosso Pais, pois lá estivera,
antes, o antigo Colégio dos Jesuítas e um Hospital Mill.tll!', se toma:ra lllSS'Ililto
com que se preocupou o povo baiano. E, de forma multo especial, a classe médica
daquele Estado. Oomo antigo aluno ãruquela traólcionaà casa de ensino médico,
não poderia ter ficado indiferente ao problema e, sobretudo, às solicitações que
me ·vieram para. apoiar o movimento em tomo do qual se reuniram, sem
distinção, todas as entidades que congr.egam os médicos baianos. Essa a razão
de abordar o a:ssunto desta. tribuna por três vezes, .transmitindo apelos que
l'ecebera e manifestando meu total apoio à iniciativa que emplogou os médicos
da Bahia.
Agora não posso deixar de expre·ssar, desta mesma tribuna, meu re~o
pela solução dada ao problema, graças ao espírito esclarecido do Magnífico Reitor da Univilrsidade Federal da Bahia, Professor Lafaiete Pondé, e do Professor
Renato Tourinho Dantas, ilustre Diretor da Faculdade de Medicina daquela
Universidade.
Após alguns anos de luta, empenhando-se junto ao Governo Federal para
que a velha e tradicional Escola de Medicina, que formou durante mais de
160 anos, grandes figuras da medicina bra.siJ.eira, conforme salientei num de
meus pronunciamentos anteriores. o Magnifico Reitor da Universidade Federal
da Bahia e o Diretor da Faculdade de Medicina - sensíveis ao movimento que
empolgou o Estado - deram solução ao problema. Assim, a velha escola teve sua
"parte nobre" - sala dos lentes, sala da congregação, salão nobre, bib'ioteca,
aa'QUivo, secreta:ria, diretoria - destinada a; um Museu de Medicina. O restante
da antiga Faculdade ficará para instalação do Museu do Negro, ou da cultura
afro-brasileira.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.11 um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Líder, Senador
Eurico Rezende.

~9-

O Sr. Eurico Rezende - Quero congratular-me com o ·esforço, aliás, reiterado, que V. Ex.a fez em· busca dessa conquista. E congratular-me pelo êxito da..
sua luta. V. Ex.a pode estar certo de que, cumprindo exemplarmente essa tareta
cívica. prestou grande serviço à cultura nacional.

O·SR. LQURIVAL BAI'TISTA- Sou muito grato a V. Ex.a, SenadOr Eurico
Rezend·e que, além de politico, é educador e Reitor de uma Universidade aqui
em Brasília. V. Ex.a, com o seu aparte, vem, e multo, enriquecer o pronuncia·
.
. . .·
mento que faço.
Essa, uma feliz d·estinação, pois atende ao anseio da classe médica, de todos
os que P~saram pe'a v·elha Escola, preservando aquele magnífico monumento
arquitetônlco e histórico, nele se instalando um Museu da Medle'ina. e, simultaneamente, o de Cultura Arfro-braslJelra. Lembramos que na Velha Escola do
Terreiro de J·esus tiveram início, com Nina Rodrigues, os estudos de medicinalegal, antrop<Jlogia, etnografia, africanismo, seguidos por Oscar Freire, Dlógenes
Ba~a1o, Artur Ramos, Arfrânlo Peixoto e Estã.cio de Lima. Lá nasceu o moderno
estudo antropológico brasileiro. Ali se originaram pesquisas· e estudos relativos
à cultura afro-brasileira. Mais acerta-da a deliberação, uma vez que, naquela
velha Escola, Estácio de Lima organizou exce1ente museu de antropologia que hoje tem o seu nome - onde estão peças de inemimável va~or pa:ra; o
estudo da participação do negro na cultura nacional.
·
É com grande satisfação que vemos a v·elha Escola do Terreiro de Jesus
ser preservada. E mais que isso, aquele grandioso conjunto arquitetônico ser
destinado, em sua .parte nobre, a um Museu da Medicina que será de imensa
utilidade para o estudo da medicina brasileira, ali nascida, bem como de um
Museu de Cultura Afro-brasileiro. O velho prédio. onde nasceu a medicina
nacional. e foram realizados, pioneriamente, os primeiros estudos antropológicos e de cultura afro-brasileira, permanecerá intocável, preservado no seu .
inestimáve1 valor arquitetônico e histórico, abrigando dois museus, que não
poderiam ser abrigados em melhOr locaJ. do que a ve~ha Faculdade do Tene11"0!
Cama antigo aluno da Faculdade de Medicina na. Bahia, foi com emoção
que tomei conhecimento desa esplêndida decisão, do Magnifico Reitor Lafayete .
Pondé e do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da
IBalhia, Professor Renato 'rourinho Da.n~tas. E é com imensa satisfação que
aplaudo a deliberação, com a qual se regozijarão todas as entidades que congregam os médicos baianos, que vêem, afinal, vitoriosa sua luta, se bem que através
de solução diver.sa daquela inicialmente levantada: a transformação do velho
prédio em Monumento Nacional da Medicina, através de ato originário do
Ministério da Educação e Cultura:, .por inlcla;tiva., assim, do Governo FederaJ..
É justo que, no instante em que saudamo3 a solução que preserva o belo
e histórico conjunto arquitetônlco, prestamos especial homenagem ao Professor
Jayme de Sá Menezes, Presld•ente do Instituto Baiano de Histôria da Medicina,
que, ao lado de outras entidades representativas da classe médica da Bahla,
liderou a grande e afinal vitoriosa causa dos médicos baianos. Foi a S•eu pedido,
allás, que trouxe o assunto para a tribuna do Senado, engwjand<l-me no movimento.
E também não posso, ne.sta hora, d·eixar de evocar, com saudade e emoÇão,
Edgard Santos, o grande Reitor da Universidade Fed·eral da Bahia, que teve
pela cent.enár!a Escola de Medicina especial carinho e que certamente está homenegeado com a decisão que assegura a preservação da Escola que teve ne~e
eminente médico e prof,essor um dos seus maiores dlretores. Foi sob a sua: direçao
que fiz o meu curso. Sou, portanto, testemunha de sua dedicação, do seu zelo
e do ~eu amor pela velha Escola, a qu·em a minha turma procurou enaltecer,
fazendo-o nosso paraninfo. Homenageio, pois, na pessoa do insigne Professor
Edgard santos, cuja ausência ainda choramos, todos os ex-Diretores que pontif!car::tm 11a velha Faculdade de Medicina do Terreiro de Je,us.
Senhor Presidente, congratulo-me com as ent!:da;des da: classe médica da
Bahia, com os Mestl'\es e colegas da tradicional Faculdade, pelo feliz deSifecho

-10de uma justa campanha que atendeu às mais justas aspirações de tantos quantos,
nordestinos, conhecemos e não raro viveram os dias de mocidade à sombra daquela grande ~cola.
AI Bahia dá, IIISSim., ao Pais, mais um admirável exemplo do .seu alto apreço
às .tradições da C!lltma brasl]eka, preservando os .seus grandes monumentos, o
que vale como llça.o às geraçoes futuras. (Muito bem! l'almas.)
·
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -

Senador !Franco Montoro.

Concedo 11. palavra. ao nobre Sr.

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o duplo
<Jbjetlvo de preservar a. probidade administrativa de um lado, e garantir a liber-.
dade de Imprensa, de outro, submetem·os ao Congresso Nacional projeto de lei·:
determinando a fixação obrigatória de critérios objetivos para realização de des- ·
pesas com a. publicidade e dh"ulga.ção, efetuadas pela AdminiStração Pública. ou
órgãos da. Administração !ndireta. Em quaisquer de suas modalidades, a. gestão .
de dinheiros públicos é, para o administrador, não um "direito-interesse" mas, ·
um "direito-função". Não pode visar ao seu benefício ou intuito pessoal, mas deve
atender ao Interesse público. Esse projeto foi apresentado em virtude de uma.
situação de fMio, que perdura. Em virtude da. posição de independênci~ ~ critica .
que o jornal O Estado de S, Paulo tem assumido diante da Admin!Btra.çao, alguns· ·
órgãos da Administração direta e indireta suprimiram a publicação de editais,
de anúncios, de notícias, nessa importante Folha da Imprensa brasileira.. Es81l.
propaganda, esse noticiário, esses editais, esse material de divulgação, em suma,
é distribuído de acordo com o critério e a conveniência dos administradores,
de acordo com sua simpatia. pessoal, e jornais praticamente desconhecidos, com
uma tiragem quase clandestina, recebem vultosa. propaganda; órgãos da maior
importância, significação e tiragem, são, sumariamente, eliminados dessa propa.ganda., dessa. publlclda.de ou dessa. divulgação. Foi pa.r111 corrlgk este problema,
que é um a.tenta.do às exigências de uma administração executada com probidade
e que fere, também, os princípios da liberdade de imprensa., porque coloca. nas
mãos de um a.dministmdor, sem nenhum critério, a. possibilidade de conceder
ou retirar poderosa matéria publicitária, que será concedida. ou negada, de acordo
oom o bom compor,tamento daquele órgão de imprensa.
Houve um clamor geral que ecoou na Câmara dos Deputados, neste sen'li.do,
nas Assembléias Legislativas de vários Estados do Brasil, com a. colaboração dos
mais eminentes publiclstas. Elaboramos projeto de lei estabelecendo normas
objetlvas a. serem fixadas pela própria. acl.ministração, mas, divulgadas com
antecedência, para. que houvesse um critério sério a presidir a. distribuição dessa
matéria.
No caso das verbas relativas aos meios de divulgação, a distribuição de
recursos públicos assume aspectos da. maior gra.vld11.de. A aplicação discriminatória de verbas de publicidade presta-se a expedientes Inconfessáveis de aliciamento ou de perseguição; fere, assim, de um lado, o princípio da liberdade de
Imprensa. e de outro as normas elementares de probidade a.dministrath·a que
constituem valores essenciais a qualquer nação civilizada e culta~
· . ·. ·
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Sobre a liberdade de imprensa., es&tweu Rui Bar.bOsa:

"De todas as liberdades é. a. de imprensa a mais necessária ( ... ) Não .se
suprime essa llberda.de, senão para. ocultar as demais."
Sobre a probidade na. g-estão dos dinheiros públicos e sua. Importância bási- .
ca. na. vida nacional, basta. lembrar que a. Constituição capitula. entre os crimes
de responsabilidade do próprio Presidente da República. "a probidade na. a.dministração" (a.rt. 82 n.o V). E o art. 315 do Código Penal Inclui o emprego irregular de verbas públicas entre os crimes contm a. administração.
Impõe-se, assim, a substituição de critérios meramente subjetivos na distri- ·
buição de publicidade pelo Poder Público, por critérios objetlvos, fixados com
antecedência .e devidamente divulgados.
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-11O projeto que apresentamos ao Senado (Projeto de Lei do Senado n.o 43/73),
assim dispõe: .
.
.
"Art. 1.0 A distribuição, realizada pela Administração Direta ou Indireta, de matéria. de divulgação ou publicidade a reviStas, jornais, periódie<?S e emissoras de rácUo e televisão, obedecerá a critérios objetlvos,
estabelecidos em normas fixadas pelo Poder Executivo e oficialmente
publicadas. ·
Parágralfo único. Como ba.se para. a fixação desses m-i<térios, deverão
ser levados em conta, entre outros fatores, a circulação do periódico,
suas caracteristica.s editoriais, o mercado a que se dirige e a natureza da
publicação a. ser feita., bem como, no caso de emissoras, a audiência, a.
potência, o tipo de programação e outros elementos que possam influir
na eficiência. da divulgação.
·
Art. 2. 0 - Pela. despesa. efetuada em desconformidade com o disposto
nesta. lei, responderá civil, administrativa. e penalmente o oa,gente que
a ordenar."
Alguém poderá ser contra essas normas moralizadoras e de patente interesse público?
O Governo declara ser favorável a. essa medida oa.través de entreviStas, de
:iecla.rações de representantes da autoridade governamental, mas seus representantes no Congresso estão se opondo à aprovação da mesma, 1nvocoa.ndo razões jurídicas e impedimentos constltuclonais, que não resistem a uma. análise
mais aprofundada.
Trazemos o assunto ao debate do Plenário, porque a matérioa. foi debatida
na Comissão de Justiça. e, pelo voto de uma. espécie de "rolo compressor'', foi
afirmada a inconstitucionalidade da medida. Mas decisão que grita. contra. o.
texto constitucionoa.l, .contra os precedentes que vou apresentar e que exige um.
debate, uma defesa., porque est.a matéria é de importância. da maior gravidade,
inclusive, pára a imagem do Governo, para que não se afirme uma coisa e na
Ol'd.em prática se faça. outra.
o texto invocado contra o projeto é o art. 81 da constituição, que a.ss1m.
:ilspõe:
"Compete privativamente ao Presidente da República:
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a. estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos
da adm1nlstração federal."
·· ·Entendeu o Reloa.tor do projeto na Comissão de Justiça que é defeso ao legislador atuar no eca.mpo da estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos
da admbdstração federal.
Tudo, nessa área, seria. objeto, pura. e simplesmente, de atos executivos e,
portanto, de natureza estritamente regulamentar - competência privativa. do ·
Presidente da. República..
Esta interpretação é, entretanto, Sr. Presidente, pelas razões que passo a
expor, 1nadmissivel. A interpretação do item V do ar.t. 81, do texto constitucional, não pode ser feita isoladamente, como se fosse uma lei autônoma; é o
inciso de um artigo da constituição que dispõe, muito mais amplamente, sobre
a. matéria.
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MON'l'ORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.o.
O Sr. Wilson Gonçalves -· Creio que V. Ex.a ainda não recobrou a serenidade
desde a reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. V. Ex.o. faz uma.
declaração que é quase uma injúria aos .seus Colegas. Não ut111zamos "rolo compressor" para contrastar os argumentos de V. Ex." Primeiro, porque faz tempo ·

- 12que fa.leeeu Rui Ba.rbosa e, em segundo lugar, porque quem examinar os arquivos da Comissão de Constituição e Justiça haverá de concluir que tocios nós, .
talvez sem o brilho, a eloqüência e a autoridade de V. Ex.a. ...
O SR. FRANCO MONTORO- Não apoiado!
O Sr. Wilson Gonçalves - ... examinamos os projetos com o maior cuidado
e dentro do espirita puramente jurídico-constitucional. Este projeto, que V. Ex.a
não gostou de não ter sido aprovado pela Comis.são de Constituição e Justiça
e do qual tomei conhecimento na hora do debate, trata de matéria que estudada
pelo Relator, foi considerada inconstitucional. Então, o assunto foi devidamente
debatido. Agora, V. Ex.a se irrita porque não perfilhamos· o seu ponto de vista.
A tese que V. Ex.a. defende não é Incontestável; há argumentos em sentido
contrário. V. Ex.a tem direito de interpretar a Constituição a seu modo, como nós
outros temos igual independência de interpretação. Então, que V. Ex.a procure
defender os seus pontos de vista com o brilho costumeiro, está no seu papel, mas
querer atribuir a nós votar cegamente como "rolo compressor" na ComiSSão
de Constituição e Justiça, comete, realmente, a meu ver, uma injúria. Examinamos o projeto; o Relator deu parecer longo sobre a matéria· e não creio que
fosse obrigação nossa perfilhar os argumentos de v. Ex.8 , que talvez não seja utilizado num Estado, por exemplo, em que o Partido de V. Ex.8 tenha o direito de
distribuir a propaganda oficial, como no Estado da Guanabara. Quero apenas
salientar, porque poderia o Plenário pensar que a Comissão de Constituição e
Justiça agiu de outra maneira, que o a~sunto foi debatido; apenas a Maioria
não aceitou os argumen:os de V. Ex.a. Mas, V. Ex.8 não tem o direito de dizer
que foi um rolo compressor; foi o nosso ponto de vista que foi contrário. Nós
tivemos, essa audácia de sermos contrários aos argumentos de V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - A informação de V. Ex.a é rigorosamente
exata. Na Comi~são de Constituicão e Justiça, fizemos exigências de que a matéria fO&!lle, inicialmente, discutida:. E assim foi decidido de que a. matéria
il'osse, inicia;Imente, discutida. E assim foi decidido. Multo sumariamente, V. Ex.a
a.ea:ba de di:rer que tomou conheeimento naquela oca:sião. Mas, considero a.
matéria grave demahs, e me propo·nho, aqui, a não fazer acusação: se foi viSta
qualquer insinuação, in~iúrla: ou acusação. retiro quaisquer insultos ou Ofensas que possam ter s~do assim intel'plletada:s. O meu objetivo é.muito claro: o que
pretendo é que se disCutam aqui os argumentos. Ren·do toda:s as homenagens
à reta intenção de todos, mas vamos discutir os argumentos: é inconstitucional
estabelecer uma norma disciplinando a aplicação de verbas públicas em publicidade?_ Este .. o problema. Digo que não é constitucional..E. digo por. que, proponho que se faça um debate a esse respeito. Pela gravidade do assunto, eu o
trago ao Plenário, como homenagem, exatamente, aos membros da Comissão de
Constituição e Justiça. Eu também pertenço a esta Comissão. Mas o que quero
e peço é que coloquemos de lado passiveis aspectos sentimentais: vamos olhar
o interesse público e examinar a competência do Congresso Nacional. O Congresso pode ou não estabelecer uma norma a respeito? Foi dito na Comissão que ,
não pode. Pois bem, eu considero isso uma abdicação da competência que temos:
E cito os ·artigos da constituição que nos dão esse direito. Lembro. ainda. que os
direitos que tem um parlamentar não são "direito-interesse", são "direito-fun-·
cão". Não podemos abrir mão de uma prerrogativa que a Constituição nos dá,
de uma prerrogativa que está. sendo usada todos os dias a favor do Governo.
E esta também é a favor do Governo, se ele quer a boa aplicação das verbas que
se aplicam em publicidade.
Sabemos que o item da despesa que em toda.s as repartiçõe~ cresce, de ano
a ano, é relativo à propaganda; em parte justificável, porque é necessário que
a Administração divulgue as suas realizações. comunique ao público o que pretende, faça concorrências, públicas e, portanto, mediante editais. Mas, exatamente porque o campo de.ssa atuação é cada vez maior, é preciso que a regulamentação, também, estejáa presente, e que verbas dessa importância não estejam sujeitas aos azares, à boa-vontade, às amizades ou inimizades de um chefe
de repartição. Atenta contra os brio.s de dignidade de nossa terra. quando se
vai a uma empresa, por exemplo de avia~ão, e não se encontra determinado
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-13jornal, porque o diretor brigou com aquele ól'gão de Imprensa; quando não se
publica um edital num jornal de grande tiragem, idôneo.
Não estou fazendo a defesa de um ou de ou.tro órgão; estou fazendo a de. fesa do interesse público e lembrando que as verbas de propaganda não são
propriedade pessoal; que uma repartição não é quintal da casa de seu dlretor.
·Ele deve respeitar regras .objetlvas. Dizer-se que é !constitucional ou lnjuridlco
estabelecer normas gerais para a aplicação de recursos públicos é ferir artigos
·
da Constituição brasileira que citarei.
A competência deferida ao Senhor Presidente da República, citada no artigo
a que acabo de me referir, deve ser lnterpre:ada conjuntamente com as seguintes disposições gerais e fundamentais do art. s.o e do art. 43, que dizem respectivamente:
.
. "Art. 43. Crube ao Congresso Nacional, com a sari~ do Presidente da
Repúbllca, dispor sobre todas as matérias de competência da União,
especialmente:

.....................,................................................. ....

E, no art. 8.0 , casos de competência da União:
"Compete à União:"
"XVII - legislar sobre:
al cumprimento da Constituição e execução dos serviços federais;"
E ·tem um outro Item, que cal sob medida:
"XVII - legislar sobre:
•••
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cl normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública; ... "
Uma despesa de natureza pública! 11: uma norma geral sobre a despesa de
natureza pública, que a Constituição diz, expressamente, ser de nossa competência. Não vamos fazer Isso, não vamos fiscalizar; continuará, em muitos lUgares, o desmando de verbas em matéria de propaganda, porque nós nos alienamos de uma competência que ·é nossa.
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex.a
O Sr, Wilson Gonçalves - V. Ex.a utiliza uma argumentação, Invocando ar·tlgos genéricos da Constituição, principalmente esse de normas gerais sobre despesas públlcas.
Vê V. Ex.a que o texto, ai tem amplltude multo maior do que determinada
despesa públlca.
O SR. FRANCO MONTORO - Se fala em despesas públicas em geral, é claro
que se aplica à particular.
O Sr. Wilson Gonçalves - Mas é norma geral de despesas públicas, todas
elas e não apenas uma.
O SR. FRANCO MONTORO - Se são todas é uma também.
O Sr. Wilson Gonçalves - Não quero discutir, mas mostrar que V. Ex.a cita
esses artigos que, a meú ver, não se aplicam ao caso. V. Ex." fez, assim, uma
certa teatralidade sobre o aspecto moral da publicidade. Não entro nesta matéria porque nem tenho multo dinheiro, nem tenho jornal. De maneira que
não vou discutir o aspecto moral, que não poderia divergir de V. Ex." Toda discriminação é odiosa e n!s~o V. Ex." tem razão.
O SR. FRANCO MONTORO- Quanto ao mérito, acho que ninguém pode ser
contra.
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O Sr. Wilson Gonçalves - V. Ex.a dá uma focalização especial ao aspecto
moral para encobrir o mérito sobre o qual se debruçou a Comissão de Constituição e Justiça, que foi o aspecto constitucional.

.

O SR. FRANCO MONTORO - Estou enfrentando, exatamente, o aspecto
constitucional.
O Sr. Wilson Gonçalves - Certo. Mas V. Ex.a deu uma incursão no aspecto
moral das despesas públicas ...
O SR. FRANCO MONTORO - Que também existe.
O Sr. Wilson Gonçalves - ... como cober.tura a uma fraqueza de argumentação j urldica.
O SR. FRANCO MONTORO - Não; são dois argumentos.
O Sr. Wilson Gonçalves- Mas, do ponto de vista nosso- eu apenas aderi
ao pa.reeer do Relator - há, em primeiro luga,r, Interpretação do art. 81, n.0 V
que, a nosso ver, veda uma limitação dessa natureza, porque dá. competência
privativa ao PresidenJte da. República; e, em segundo lugar, como salientou o
nobre Relator, o Decreto-Lei n. 0 200 já regula a matéria. Foram nestes dois
pontos substanciais que nos a,poiamos para votar contra o projeto de v. Ex.a
Quero mostrar, ainda, que assim como v. Ex.a acha que a seu favor militam
razões de ordem constitucional, há também, a nosso favor, artigos da Constituição que justificam o nosso ponto de vista. E o que quero situar bem para
não parecer que examinamos ou procuramos defender que este ou aquele chefe
de repartição empregasse verba em publicidade de maneira iDICorreta, é que
a.preciamos apenas o aspecto constlitucional e nos firmamos em dois pontos
de na,tureza jurídica: um constitucional, que é o art. 81, n.0 V, que dá competência privativa ao !Presidente da República e outro, de que a matéria está
regulada no Decreto-Lei n.0 200; apenas para situSJl' ·nossa rposição.

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contr~buição de V. Ex.a; ela se
presta, magnificamente, para a autodestruição da argumentação. O art. 81,
. :Lnterpretado por v. Ex.a como cabível no caso, .diz:
"É competência prlvativa do Presidente da República cl1spor sobre determinadas ma,térias."
Diz v. Ex.a que esse é um argumento; o outrO é o de que já temos o Decreto-Lei n.o 200. Mas, sendo Decreto-Lei, não é de 'Competência privativa do Presidente da República. Portanto, ao invocar o Decreto-Lei n.0 200, V. Ex.aa estão
reconhecendo que a matéria não é de competência privativa do Presidente d:a
República, mas de colllG>etência cumulativa.

O Sr. Wilson Gonçalves -

Permita-me V. Ex.a ainda um !lil)3.llte?

O SR. FRANCO MONTORO - É matéria de competência do Oongresso Nacional, com sanção do Presidente da República. O argumento de V. Ex.a levaria
à seguinte conseqüência: se é co~tên'Cia privativa, deverta ser um decreto
regulamentar, .porque este é que constitui matéria de competência privativa do
Presidente da República.
O Sr. Wilson Gonçalves -V. iEX.a me permite?
O SR. FRANCO MONTORO - A parte final da argumentação de V. Ex.a
destrói a ar·gumentação da primeira parte, pois que, se a matéria é de competência privativa, o Presidente errou ao baixar um decreto-Lei; devia ter baixado
um decreto regulamentar, porque é competência privwtlva. sua e não matéria
de lei. Veja V. Ex.a que o argumento, do !POnto de vista jurídico e constitucional,
é insubsistente. Diz V. iEX.a que há dúvida. Admitamos que haja, para. efeito
de discutir, mas, se há dúvida, o que deve prevalecer? A interpretação favorável
ao Congresso ou aquela. que limita a nossa competênda?
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com ipl'azer.

l
'j

.'1

-15O Sr. Wilson Gonçalves - Tenho a impressão de que não falei na palavra
"dúvida". V. Ex.a talvez devesse reem.u-er à Taquigrafia. Não falei em "dúvida".
O argumento de V. ·Ex.a, à primeira vista, pode impressionar. O Decreto-Lei
.n.0 200 não regula só esta matéria e, sim, toda a Administração Pública do
Pais. Há, assim, matérias realmente da competência do Congresso Nacional, com
a participação do Presidente da República, ou como sanção, ou baixando decreto-lei, para apreciação posterior do Congresso Nacional. Além do mais, no
caso, a competência. privativa dada ao Presidente da Repúbldca. não quer dizer
que não possa haver casos em que haja a. participação do Congresso Nacional.
Essa. competência assegura que a matéria. não rpode ser tratada sem uma iniciativa. do Presidente da Repúbl.iJCa.
O SR. FRANCO MONTORO - Fala. em :privativa, não fala em Iniciativa.
t outra co!sa..
. O Sr. Wilson Gonçalves - Como no art. 57 fala em competência. exclusiva.
do Presidente da República..
O SR: FRANCO MONTORO - Para sancionar.
O Sr. Wilson Gonçalves - De maneira que :pergunto se é passivei o Presidente da República sancionar aLguma prorposição que não tenha ido do Congresso Nacional. O primeiro Item do art. 81, em que a Comissão se a.polou,
dispõe que é da competência. do Presidente da República sancionar as leis votadas .pelo Congresso Nacional. Então, há casos de competência privativa do
Senhor Presidente da República., mas a elaboração é do Congresso NaciOI!lal.
V. Ex.a está procurando confundir, e com precipitação, porque essa matéria.
deve vir ao Plenádo, quando for incluida. em Ordem do Dia. Teremos tempo
para discuti-la..
'
o SR. FRANCO MONTORO - Estamos aproveitando esse tempo.
O Sr. Wilson Gonçalves - Acho que estamos tomando um tempo que devia
caber a. outra matéria., porque essa ainda v.em para. cá. v. Ex.a ficou tão sôfrego,
tão agitado, que a trouxe logo a Plenário, quando ela ainda vai, talvez, para a
Comissão e, posteriormente, aqui será debatida. Há muito tempo para se discutir.
O SR. FRANCO MONTORO- O argumento é muito valioso!
O sr. Wilson Gonçalves - Pode não ser valioso para v. Ex.a., mas, pelo
menos, é uma independência aos valiosos argumentos de v. Ex.a, porque a.
tese que v. Ex.a defende não é incontestável, como a nossa. tese .pode também
não ser incontestável. Isso, porém, não dá direito a que V. Ex.a queira levar,
de raspão os argumentos daqueles que ousam dlvergLr de V. Ex.a Assim, inteJJpretamos, à nossa. maneira de ver, apenas desagradando a V. Ex.a, que parece
.que quer fazer uma espécie de pressão ideológica ou de dialética. Toda vez
· que v. Ex.a se sente enfraquecido em determinados argumentos, evolui para
outros asrpectos, para querer ·colocar mal os seus Colegas peral!lte a opinião
pública. Agimos coNetam·ente, temos agido corretamente na Comissão de Constituição e Justiça, e nos apoiamos em argumentos constitucionai·s, dos quais
V. Ex.a diverge. Mas, :pergunto: quais as teses jurídicas em que não há discordâncias? Apenas, gostaria que V. Ex.~> salientasse que, também podemos pensar
diferentemente de v. Ex.a e o argumento do Decreto-Lei n.0 200 é realmente,
a meu ver, desvalioso, porque o· decreto trata de uma matéria !llmplíssima, em
que esse aspecto, que lá parece 31té secundário, foi tratado e não que o Decreto-Lei n.o 200 tra.te1 _es:peclnca.mente, de distribuição de propaganda para. jornais
e emisso·r·as de rádw e televisão no País.
O SR. FRANCO MONTORO -Foi V. Ex." quem Invocou o Decreto-Lei n.0 200,
dizendo que ele dispunha sobre a matéria.
O Sr. Wilson Gonçalves - Exalto, mas ele não trata. somente disso.
O SR. FRANCO MONTORO - Estava. no lugar errado. Devia ser matéria.
de um decreto regulamentar, e não de um decreto-lei.
Realmente, a matéria não comporta a n·egação de competêl!lcla. do Congresso
Nacional.

-16O Sr. Carlos Lin.denberg - Permite V. EX.a. um apa.rte?
O SR. FRANCO MONTORO- Ouço o aparte de V. Ex.a.
O Sr. Carlos Lindenberg - Sou o autor do parecer que V. Ex.a. tJra.Z ao
Plenário neste momento. Não tenho a veleidade de pensar que poderia convencê-lo em modificar a sua opinião a respeito do mesmo pa.recer, e do ·assunto
nele tratado. V. Ex.a, com o ·brilho de sua inteUgêncla e com a sua capacidade,
. pretende modificar o ponto de vista, não só do Relator, como da Comissão que
84Provou aquele parecer. Aconte.ce que nós nos baseamos nos tell"mos constitucionais e no Decreto~Lei n.0 200. Este, o nosso ponto de vista, que temos o direito
de expor e do qual podemos dispor. v. Ex.a. pode pensar o contrário, mas dai
não se segue que vamos convencer-nos dos seus argumentos, a não ser que
eles, realmente, nos levem a esse ponto de vista. V. Ex.a. falou em rolo compressor lá na Comissão, e deu a en!tender, até, que, possivelmente, tLvéssemos
seguido instruções do nosso ·Partido. Naquela oportunidade, nada decla.rei, mas
quero dizer !!>gora a V. Ex.a., que traz o assunto ao Plenário, que não recebi, do
meu Partido, uma palavra a respeito desse projeto, e ·a.credito que nenhum dos
nobres Senador.es tenha r·ecebido qualquer instrução da Liderança ou do Presidente do Pa.rtido, ou de quem quer que seja, para vo.ta.r neste ou naquele
sentido. Votamos de !I>Cordo com o que está ·est!l>be1ecldo na Constituição. Este,
o nosso ponto de vista. É o que tenho que dizer a V. EX.a. N·ada tenho que
modificar.
O SR. FRANCO MONTORO - A informação de V. Ex.a. é muito valiosa.
Parece que há possibllid9.Jde de que o debate da matéria, que estamos procurando fazer, possa contribuir para uma decisão diferente. Se houvesse questão
fechada, talvez fosse ·difícil. Se a questão está aberta, pe.nso que posso, e devo,
por um dever de consciência, tentar fazer aquilo a que o nobre Senador Wilson
Gonçalves se referia: uma certa pressão, a ;pressão da verdade. Quero, realmente, exercer esta pressão, porque, honestamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou convencido da absoluta necessidade da medida da rigorosa competência nossa para dispor sobre a matéria. Citei os arts. 8.0 e 43 da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -Lembro a V. Ex.a que o seu tempo
está esgotado, uma vez que iniciou o seu discurso às 15 horas.
O SR. FRANCO MONTORO- Peço a V. Ex. a. permissão rupena.s •pa.ra completar a argumentação.
O Sr. Helvídio Nunes- Honra-me V. Ex.a com um aparte?
o SR. FRANCO MONTORO - com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a.
O Sr. Helvídio Nunes - Advertido pelas luzes e pela camrpainha de que está
a findar-se o temrpo de V. Ex.a.. mesmo porque, na parte final, V. Ex.a. modificou
a linguagem, pelo menos a veemência inicial, arrisco-me, agora, a este aparte,
certo de que v. Ex.a. não me aplicará a palmatória que, há pouco tempo, brandia.
O SR. FRANCO MONTORO- v. Ex.a. votou pela juridicidade da matéria.
O Sr. Helvídio Nunes -Votei pela juridicidad:e, recusei a injuridicidade que
o parecer reconhecia. Quero dizer a v. Ex.o. que não fugirei deste pJ.enário, como
penso que os meus companlheiros de Comissão o farão, quando se debater o.
matéria. Quero a.penas, não sei se advertir, mas pelo menos, dizer publicamente
que tenho muito medo, muito receio daqueles homens que s.e consideram os titulares, os donos absolutos da verdade.
O SR. FRANCO MONTORO- o que s.e propõe, no caso, é que a V•erda.de seja
discutida. Se V. EX.o. apresentar aqui alguns argumentos que provem o contrário,
nós, com a maior franqueza, os estudaremos.
O Sr. Helvídio Nunes - Virá a opor.tunidade.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas tiveram a oportunidade. Já arpresentei,
· · :lve, emenda, para que a matéria fosse revista, ·e foram repetidos os mesmos
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-17argumentos. Não completei, porém, a minha argumentação. A luta pela v-erdade
e a fidelidade a ela é dever de todos nós. Ninguém pr.etende ser o dono da verdade
mas todos temos a obrigação e o dever de procurá-la e não de ocultá-la. E é nessé
sentido, com ~sse propósito, que trago ao Plenário !lrgumentos. Citei os artigos
da Constituiçao que dao expressamente esta competencia ao Congresso Nacional.
A conclusão que extraímos desses claros e inequívocos mandamentos constitucionais é de que, competindo à União legislar sobre a execução dos serviços federais,
cabe, inelutavelmente, ao Congresso dispor sobre a matéria através de lei com
a sanção do Presidente da República.
'
'
Tal entendimento, além disso, não é apenas pessoalmente nosso. ll: também
do Poder Executivo, como tem sido invariáV'el, permanente e reiteradamente do
próprio Senado e do Congresso Nacional.
·
E, agora, invoco outro argumento, Sr. Presidente: não há divergência a esse
respeito no passado. Prevaleceu semp11e o consenso unânime e pacífico de que
essa matéria é de competência do Congresso. Eis a prova. Vou citar uma série
de decisões recentes do Congresso, que se julgou competente nesta matéria e
agora recusa, quando se trata de um assunto que pode limitar esse poder discricionário de aplicação de verbas em publicidade.
Basta referir, sobr.e a matéria, os seguintes Decretos-leis apreciados recentemente pelo Congresso e estas leis por ele votadas:
- Decreto-Lei n.o 1.110, de 10 de julho de 1970. Cria o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário ·e o Grupo Executivo da Reforma Agrária, e dá outras providências;
- Decreto-Lei n. 0 1.135, de 4 de dezembro de 1970. Dispõe sobre a organização,
a competência e o funcionamento do Conselho de Segurança Nacional, e dá outras
providências;
·
Veio esta para o Congresso. Então, não podemos dispor sobre o funcionamento de órgãos da Administração?
Continuo, Sr. Presidente:
- Lei n.0 5.648, de 14 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, e dá outras providências;
-Lei n.O 5.662, de 21 de junho de 1971. Enquadra o Banco Nacional do Desenvolvimento Económico na categoria de empresa pública, e dá outras providências;
- Lei n.o 5. 762, de 16 de dezembro de 1972. Transforma o Banco Nacional
da Habitação em empl"esa pública, e dá outras providências.
O Sr. Wilson Gonçalves - V. Ex."' me permite um rápido aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. Wilson Gonçalves - Em todos esses casos houve iniciativa do Presidente da RJepúbllca. (Risos.)

o SR. FRANCO MONTORO - Mas aí está a confusão em que estamos, Fala-se
de competência privativa.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) (Fazendo soar a campainha) - A
Mesa solicita ao nobre Senador Franco Montoro que conclua as suas considerações
e aos nobres Senadores que o permitam fazê-lo, uma vez que a matéria da Ordem
do Dia inclui dois requerimentos de urgência a serem votados e, antes de iniciar
a Ordem do Dia, a Presld~ncia ainda fará uma comunicação quanto à cerimônia
que será realizada no Salao Negro do Congresso.
o SR. FRANCO MONTORO - v. Ex.n, Sr. Presidente, é testemunha de que
estou sendo Interrompido até o final e não posso deixar de responder a interpelações que me são feitas.
1
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O nobre s.enador Wilson Gonçalves lembra que nessas matérias houve iniciativa do Poder Executivo. Mas, precisamente, isto é que é negado no parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde se invoca o art. 81, que
fala da competência privativa. Isto é matéria regulamentar. A competência
mista é o que estamos defendendo, tanto que esse projeto, sancionado, irá à
Presidência da República. Onde está o dispositivo que diga que essa matéria
é de !nlc!atlva do Presidente da República? É o de que a competência é privativa
e, portanto, nós não teríamos nada a fazer a este respeito. Os termos do estudo
jurídico são muito claros, multo nítidos.

•I

•!

;!

'

'I

,I

·I
:I
,I

:I

Além disso, Sr. Presidente, tive oportunidade de, há uma semana, com a
aprovação unânime deste Plenário, relatar projeto enviado pelo S•enhor Presidente da República sobre o seu próprio Gabinete, nele incluindo o Conselho
do Des·envolvlmento Social. É ou não é regulamentação da ativldade do Poder
Executivo? Onde diz.er-se que é competência privativa do P1:1esldente da República? É matéria de competência conexa. Todas as matérias que acabo de mencionar revelam qu·e não cabe essa alegação de que a questão de regulamentação de
verbas de propaganda seja de competência privativa do Senhor Presidente da
República. E, mais do que isto, para fugir a essa limitação, apresentamos uma
emenda estendendo essa exigência a todos os Poderes, o que passa a ser uma
norma g.eneralísslma. O Executivo, o Judiciário e o Legislativo, na aplicação de
verbas de publicidade, deverão adotar esse procedimento, com critérios objetivos.
Isto visa, fundamentalmente, assegurar liruhas de moral!dad·e pública, de defesa
dos dinheiros públicos.
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É assim patente que, invariavelmente, tanto o Poder Executivo como o Congresso Nacional entenderam que a matéria em causa deve ser objeto de lei e
não de ato meramente executivo. A prevalecer a interpretação invocada, haveriam
de ser tidas como inconstitucionais todas as leis a que acabo de me r.ef.erlr - e
há vários projetas de lei da mesma natur.eza em tramitação no Congresso Nacional originários do Poder Executivo ou de iniciativa do próprio Congresso Nacional.
Mais do que isso, se o Congresso decidir, afinal, que não tem competência para
legislar sobre normas Nlativas a despesas com publicidade da administração
pública, direta ou indlreta, estará abdicando de uma das funções inerentes à
sua condição de Poder Legislativo. Estará desservlndo, se decidir contrariamente
a esta competência, a ele próprio, ao Governo e à Nação.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - Flávio Britto - José Esteves - Waldemar Alcântara - Jezsé Freire - Domíclo Gondim - Wilson Campos - Arnon de
Mello - Teotõnio Vilela - Leandro Maclel - Osires Teixeira - Daniel
Krieger - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) diente.

Está encerrada a Hora do Expe-

Antes de passarmos à Ordem do Dia, esta Presidência comunica ao Plenário
ter recebido convite, da Coop-erativa Central dos Produtores de Açúcar e Alcool
do Estado de São Paulo <COPERSUCARl, para a "cerimônia de descerramento e
apresentação, às altas autoridades nacionais, do Primeiro Modelo Brasllelro de
Competição Fórmula 1", atar lugar hoje, dia 16 de outubro, às 18 horas, no Salão
Negro do Congresso Nacional.
A cerimônia, segundo fomos informados, dev.erá comparecer o Exce1entisslmo
Sel1!hor Pr·esldente da República, acompanhado de diversas outras autoridades
gov~mamen tais.
Convido os Srs. Senadores a comparecer.em à referida solenidade, abrilhantando-a com as suas presenças.
Estão presentes 48 nobres Srs. Senador.es. Há número para deliberação.
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-19Passa-se à

ORDEM DO DIA
1

Votação em turno único, do Requerimento n. 0 196, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, dos discursos proferidos dia 16 de setembro de 1974, pelo Presidente Ernesto Gelsel e pelo Premier do Japão, Kakuei Tanaka, na homenagem do Governo
Brasileiro ao alto representante nlpônlco.
Em votação o requerimento.

Os nobres Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSOS PROFERIDOS DIA 16-4-74, PELO PRESIDENTE ERNESTO
GEISEL E PELO PREMIER DO JAPÃO KAKUEI TANAKA, NA HOMENAGEM DO GOVERNO BRASILEIRO AO ALTO REPRESENTANTE
NIPONICO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO
N9 196/74, DE AUTORIA DO SR. SENADOR RUY SANTOS:

DISOURSO DE GEISEL
"Senhor Primeiro-Ministro,
A presença de Vossa Excelência no Brasil vem demonstrar, uma vez mais,
quanto o Governo e· o povo de seu nobre país são sensív-eis à amizade e admiração que lhes devotBJ.n o povo e o Governo do Brasil.
A Nação que o acolhe neste momento tem plena consciência do qu-e representa sua honrosa visita. Em nome de todos os brasileiros, desejo saudar, na
pessoa de Vossa Excelência, o país a que estBJ.nos unidos por um profundo
sentimento de simpatia e de respeito.
A história das relações entre o Brasil e o Japão pertence a este século.
Não são muitos, porém, os exemplos de dois países que possuam condições tão
propícias para desenvolv-er laços de aproximação e de harmonia. Assim, nas
poucas décadas da nossa história comum, foi possível construir, com solidez
Inigualável, a base de uma cooperação que se tem revelado das mais frutíferas
no presente e das mais promissoras para o futuro.
A deliberação de obter benefícios para ambos os povos, o empenho comum
e a confiança reciproca nos permitiram resultados que constituem hoje uma
realidade tangível, na forma de inúmeros empreendimentos e cada vez mais
freqüentes iniciativas em todos os setores da atlvidade produtiva do País.
Como foi possível chegar a esses resultados e ao patrlmônlo das realizações
conjuntas, de que nos orgulhamos, não é difícil explicar.

o Brasil quer o progresso, mas repudia a ·guerra; cultiva a sua individualidade, mas recusa o Isolamento; não cede na sua soberania, mas tampouco
renuncia aos princípios da justiça internacional.
No equilíbrio dessas posições e na compreensão de que elas não se contradizem, antes se reforçam porque complementares, encontra-se a Inspiração a
que o Brasil confia o seu destino de Nação livre, com a exata consciência do
papel que lhe deve ca.ber na comunidade Internacional.
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O Japão tem dado ao mundo demonstração inequívoca de que assume os
deveres inerentes à sua condição de país preeminente na família das nações.
Sabemos que esses deveres :>erão observados na sua pleniture. A garantia não
é, apenas, o extraordinário caráter de seu povo ou a sabedoria de seus dirigentes,
maR sobretudo as qualidad·es Intrínsecas de sua clvllização milenar.
A coincidência em torno d·esses princípios e o profundo apreço das duas
Nações pelos valores morais, constituem fundamento da sua colaboração. Sa;be
cada uma delas que a confiança mútua e a harmonização de Interesses são
os ingredientes Indispensáveis para o bom êxito das tarefas comuns.
Quero dizer, também, que a autêntica cooperação entre país·es pressupõe a
existência necessária de respeito Integral à Independência e à soberania dos
Estados bem como às l"esponsabilldades, Indivisíveis e lntranferivels, dos Governos de cada um deles.
Os países associam-se, unem-se, justapõem-se ou mesmo se identificam;
porém, nunca S·e confundem. E Isto é não apenas uma contingência, mas uma
condição útil e necessária, porque a riqueza da coletlvidade por eles formada é
função inelutável do progresso e da melhoria que seus membros só poderão
obter de conformidade com sua própria individualidade, pres·ervadas suas características essenciais e peculiaridades.
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•Estou conv·encido de que o respeito à soberania e à independência de cada
Estado não é um -capricho ou um simples conceito acadêmico, mas a base realista
para uma cooper!liÇão viável e produtiva.
O Brasil e o Japão cumprem, com rigor, essas regras de convivência. E porque assim o fazem, podem exibir ao mundo um modelo de amizade entre dois
países, distanciados pela geografia, mas cada vez mais próximos um do outro
pela soma dos s·eus interesses solidários e pelo ac·ervo de suas realizações em
comum.
Senhor Primeiro-Ministro,
A oportunidade que se abre com sua visita ao Brasil para o diálogo entre
os nossos dois Governos vem permitir a consideração de vários temas da nossa
pauta bilateral. Estou certo de que esses entendimentos irão ampliar ainda
mais os horizontes da cooperação entre o Brasil e o Japão.
Na sua visita a outras partes do território brasileiro, Vossa Excelência poderá
testemunhar como progrediram os empreendimentos já consagrados e quanto
existe ainda por realizar-se, a merecer Igual patrocínio dos dois Governos.
Sua visão de estadista, forjado na experiência d·e conduzir um povo de
grandes anseios e de Inesgotável capacidade e imaginação, facilmente o levará
a reconhecer que o Brasil não esmorece na sua d·eterminação de luta para
atingir o nível de prosperidade e satisfação mínima devida a um povo que
trabalha para ter direito de viver com dignidade e altivez. Verá também Vossa
Excelência que este é um país Imune aos males do preconceito, à tragédia da
prática de segregações sociais, e que constituímos uma sociedade formada de
contribuições das mais diversas origens. É nosso orgulho ostentar a riqueza
dessas múltiplas influências culturais e, ao mesmo t·empo, o sobranceiro sentimento, comum a todos os brasileiros, de ilimitado amor à terra natal.
Também o povo japonês - laborioso, nobre na sua dedicação à pátria revela o mesmo sentimento, que tanto o engrandece no conceito universal.
Os dois povos e respectivos Governos celebram, neste dia, a implantação
de um novo marco no caminho da cooperação constante e da amizade perene
entre os dois países.
Permita-me, Senhor Primeiro-Ministro, levantar minha taça num brinde
pela saúde de Sua Majestade, o Imperador Hiroíto, e pela prosperidade da grande
nação japonesa."
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DISCURSO DE TANAKA
"Sua Excelência, Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, General-de-Exército Ernesto Geisel. Meus Senhores:
Ficamos todos muito comovidos com as palavras carinhosas de boas-vindas
que acabam de ser pronunciadas por Vossa Excelência. Nutria, desde a minha
Infância, um desejo de visitar o Brasil, o grande País amigo que sempre admirei.
Pois é com a maior satisfação e alegria que, desfrutando desta oportunidade,
a convite de Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, realizo a primeira visita ao vosso País. Nesta oportunidade, é-me grato expressar que constitui para mim a mais alta honra, a Insígnia da Grã-Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, com a qual vossa Excelência acabou de me condecorar.
Depois de sobrevoar a Cordilheira dos Andes e ficar maravilhado com a
grande visão amazónica, com a imensidade verde da floresta e as longas faixas
sinuosas e brilhantes do grande rio, ao reflexo solar e, mais ainda, com a
vastidão do Planalto Central, chegamos a Brasília, hoje de manhã. Nesse momento, percebi que aquele oxigénio puro produzido continuamente pela vasta
floresta virgem seria uma das fontes de en·ergla do grande povo brasileiro. É com
essa pujança nacional que pôde o Brasil vencer no Campeonato Mundial de
Futebol, embora, neste ano, a Alemanha Ocidental haja sido a vencedora. Os
jogadores brasileiros de futebol, representados pela figura de Pelé, são os ídolos
dos fãs japoneses desse esporte. Queria, neste ensejo, dar conhecimento a todos
os senhores presentes que houve muitos torc·edores japoneses que acompanharam os jogos e sentiram amargamente o illSucesso do time brasileiro no Campeonato.
Não poderia deixar de expressar meu profundo respeito pelo extraordinário
desenvolvimento económico alcançado, o chamado "milagre brasileiro", mundialmente admirado, e pelo papel que o Brasil vem exercendo com destaque na
politica internacional, como País proeminente da América Latina, baseado
na força Integral e dinâmica ela Nação.
Estou convencido de que o Brasil continuará, sob a liderança hábil de Vossa
Excelência, Senhor Presidente Geisel, na sua marcha de desenvolvimento, descobrindo e explorando a sua enorme potencialidade. Após a Guerra, o Japão
também conseguiu recuperar sua economia nacional com árduos trabalhos .e
com a dlllgência de seu povo, tendo-se tornado hoj·e um país que partilha
de uma parcela de responsabilidade na economia internacional, porém, a sua
própria sobrevivência e o bem-estar do seu povo dependem grandemente da
establlidade da comunidade mundial e dos vínculos que ela possa manter com
cada país componente desta comunidade. A responsabilidade do vosso País
no cenário Internacional vem-se tornando cada vez maior, em razão de seu
considerável grau de desenvolvimento económico, hoje por ele alcançado, e de
sua potencialidade, a qual garante ao Brasil um maior brilhantismo no futuro,
mais do que o Japão possa contar. Estando nossos dois países situados em
extremos opostos do globo terrestre, tão afastados um do outro, não obstante,
penso sinceramente que temos uma posição comum para cooperarmos num
regime construtivo, conscientes das nossas responsabilidades.
Penso que existe um largo campo para juntos contribuirmos como mediadores na consecução da paz e estabilidade da comunidade mundial, em vista
de, além de mantermos relações complementares, existir, na presente conjuntura mundial, a tendência de relativo decréscimo da Influência de superpotências e ainda surgirem o Brasil e o Japão, como novas forças motrizes no
cenário da política internacional.
Foi com este ponto de vista que em minha primeira conversação de hoje
com Vossa Excelência discorri sobre a situação internacional, esclarecendo nossa
posição na atual conjuntura, e através dela tivemos uma troca de opiniões
multo franca e de mútuo proveito. Espero, Senhor Presidente, que trocaremos
opiniões amanhã sobre a intensificação das nossas relações bilaterais em seus
mais variados aspectos.
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Desde o principio deste século, numerosos japoneses vieram ao vosso País e
se radicaram nesta terra hospitaleira. Hoje em dia, depois de decorridos vários
d-ecênios, eles, como brasileiros, estão desempenhando papéis de extraordinário
valor nos mais diversos setores de atividades. Acredito sinceramente que a verd3ideira grandeza do Bras!l consiste na pecul!aridade de reunir forças das
mais variadas raças, transformando-as num esforço harmonioso para a cons·trução desta grandiosa Nação brasileira. Nesta minha visita, apesar de curta, é
meu desejo sincero conhecer e estudar, tanto quanto for possível, este vosso
grande País.
Para que o elo que nos une hoje se torne o centro da atenção mundial,
neste início da nova era das relações entre o Japão e o Brasil, manifesto o
desejo de obter a aquiescência de Vossa Exc·elência e a de todos aqui presentes
ao convite para que Vossa Excelência, Senhor Presidente, visite o Japão no
próximo ano. Receber-vos-emos com o maior júbilo e com a inequívoca manifestação de apreço a vossa pessoa e à Nação amiga que ê o Brasil.
Ao finalizar, quero expressar o meu mais sincero agradecimento pelo gentil
convite de Vossa \Excelência que possib111tou a realização do meu sonho de
longos anos de visitar o Brasil e, pela calorosa acolhida a mim dispensada por
Vossa Excelência, proponho agora brindar à saúde de Vossa Excelência, Senhor
Presidente, à prosperidade do povo brasileiro e à maior intensificação das
relações de amizade existentes entre o .Japão e o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -
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Item 2:

Votação, em turno único, do Requerimento n. 202, de 1974, de autoria do Senhor Sena·dor Vasc•oncelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da nota de protesto oo Governo brasileiro
contr·a a imposição pelos Estados Unidos de sobretaxas às exportações
de calçados do Brasil, distribuída pela Assessoria cl.e Imprensa do Gabinete do Excelentíssimo Senh·or Ministro da Faz.enda, Pr·ofessor Mário
Henrique Simonsen.
Em votação o requerimento.
Os nobres Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcriçã·~ solicitada.
0

NOTA DE PROTESTO DO GOVERNO BRASILEIRO CONTRA A IMPOSIÇÃO PELOS E·STADOS UNIDOS DE SOBRETAXA AS EXPORTAÇõES
DE CALÇADOS DO BRASIL, DISTRIBUIDA PELA ASSESSORIA DE
IMPRENSA DO GABINETE DO EXCELENTISSIMO SENHOR MINISTRO
DA FAZENDA, PROFESSOR MARIO HENRIQUE SIMONSEN, QUE SE
PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N9 202/74, DE AUTORIA DO SR. SENADOR VASCONCELOS TORRES:
"O Departamento do Tesouro norte-americano acaba de impor direitos compensatórios de 4,8% e 12,3% sobre as exportações de calçados brasileirsos. A taxa
d.e 4,8o/, se aplica às empresas que exportaram, em 1973, mais de 40% do seu faturamento. A de 12,3% às demais empresas. A medida foi tomada sob a alegação
de que tais exportações eram subvencionadas, e de que, segundo a legislação
interna norte-americana, o secretári·o do Tesouro estaria formalmente obrigado
à imposição do direi to compensa tório.
O Go,·erno brasileiro protesta contra essa medida, registrando que o Tesouro
norte-americano não compreendeu que os nossos incentivos às exportações não
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-23são subsicUos, mas simples concessões à forfait d.e.stinadas a compensar encargos
parafiscais que não são devolvidos nas vendas ao exterior. Estranha também
que os Estados Unidos, que sempre defenderam a tese da liberdade do comércio
mantenham em vigor uma lei protecionista de 1897, a qual ignora a regra básica
do GATT, segundo a qual só se podem aplicar direitos co1npensatórios quando
ficar comprovado •D dano à indústria do país importador. E anota a incons!stênda dessa lei num país, como os Estados Unidos, que aplica às suas exportações várias práticas semelhantes às previstas no sistema brasileiro de incentivos.
Desde que se iniciou, no Departamento do Tesouro, a investigação visando
à imposição dos direitos compensatórios vem o Brasil defendendo consistentemente essa posição. E, com o objetivo de afastar a ameaça de um direito compensatório de 24%, o Gov·erno brasileiro prestou os esclarecimentos necessários
para mostrar, em nível técnico, o reduzido montante cl.os incentivos fiscais
efetivamente ut111zad·os pela indústria de calçados.
O Governo brasileiro prestará todo o apoio à indústria de calçados de modo
a assegurar a expansão de sua produção para os mercados .interno e externo,
não obstante a imposição pelos Estados Unidos dos referidos direitos compen&atórios. E deplora profundamente que o Tesouro norte-amertcano tenha adotado
tal medida que só poderá prejudicar os esforços de ambos os países para intensificar suas relações de cooperação em todos os planos."
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) Item 3:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Recl.ação, em seu Parec·er n. 0 483, de 1974), do Projeto de Decreto
Legislativo n.o 18, de 1974 (n.o 156-B/74, na Câmara dos Deputados),
que aproava o texto da tradução do Protocolo úl Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado por ocasião da Conferência de Governos, realiznda no Conselho Internacional d·o Trigo, a
22 de fevereiro de 1974.
Em ciJscussão -a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrare! a
discussão . (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas nem requerimento para que a redação final sej-a.
submetida a votos, é a mesma dada como definitivamente aprovada, ind·ependent.e de votação, nos termos do art. 362 cl.o Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 18, de 1974 (n.0
156-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presidente do Senad·o Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N.o
, DE 1974
Aprova o texto dos Protocolos para Prorrogação da Convenção sobre
o Comércio de Trigo e da Convenção sobre Ajuda Alimentar que constituem o Acordo Internacional do Trigo, 1971, aprovado por ocasião da
Conferência de Governos realizada no Conselho Internacional do Trigo,
a 22 de fevereiro de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É aprovado o texto dos Protocolos para Prorrogação da Convenção sobre o Comérc:o de 'fl'igo e cl:a Convenção sobre Ajuda Alimentar que

-24constituem o Acordo Internacional do Trigo, 1971, aprovado :por ocasião da Conferência de Governos realizada no Conselho Internacional do Trigo, a 22 de
fevereiro de 1974.
Art. 2.0 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) Item 4:
Discussão, em :primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 120,
d·e 1973, d.e autoria do Sr. Sena·c:'or Antônio Carlos, que dispõe sobre a
não incidência das contribuições previdenciárias e para o Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço s·obre as gratificações percebidas pelos
·empregados como participação nos lucros da empresa, tendo
PARECERES, sob n.os 293, 294 ·e 295, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalida·de e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Sobre a mesa, emenda -ao :proj-eto que oolicita seja lida peio Sr. 1.0 -Secretário.
lí1 lida a seguinte:
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EMENDA N. 0 1
(De Plenário - Substitutivo)
Ao Projeto de Lei do Senado n.0 120, de 1973.
O PLS n.o 120/73 passa a ter a seguinte redação:
"Dispõe sobre a não incidência das contribuições de previdência social
e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sobre as gratificações pagas
aos empregados com base nos resu~tados de balanço das ·empresas."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Não se incor.poram à remuneração dos empregados e, conseqüentemente, não ficam sujeitas às contribuições de previdência social e do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, as gratificações pagas pelas empresas aos
seus empregados com bas·e nos resultados obtidos em balanço.
Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação
1. O projeto, objeto da pres-ente emenda, conceitua gratificação não ajustada,
excluída da remuneração do empregado conforme dispõe o § 1.0 do art. 457 da
CLT, como sendo aquela que, calculada sobre o lucro apurado pela em:presa, é
paga a seus empregados.
2. Ora, como é sabido, duas hipóteses gerais podem ocorrer com r·elação à
natureza jurídica da gratificação:
a) a gratificação é ajustada contratualmente;
b) no contrato de trabalho não há qualquer estipulação sobre a gratificação,
mas o empregador, por conta própria, concede-a ao empregado.
3. No primeiro caso, dúvida alguma existe quanto à natureza da gratificação,
em face do nosso direito positivo; identifica-se, evidentemente, com o salário.
4, No segundo, o empregador pode conceder a gratificação esporádica ou habitualmente. A gratificação habitai pode ser:
a) em quantia fixa ou variável;
b) em épocas certas ou Incertas;
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-25c) a todos ou a determinados empregados.
5. Se não houver pactuação expressa, caberá ao intérprete examinar a gratificação tacitam·ente ajustada, através dos critérios subjetivo e objetivo.
6. Pelo critério subjetivo, a gratificação só estaria tacitamente ajustada, quando
essa fosse a intenção do empregador, não sendo possível atribuir-lhe o caráter
obrigacional contra a vontade daquele que a concede, pois, o que nasce como
liberalidade não se converte em obrigação pelo simples fato de l'lepetir-se.
(Arnaldo sussekind, Instituto de Direito do Trabalho, vol. I, pág. 401/2.)
7. Já o critério objetivo admite que, pela periodicidade e normalidade com que
são pagas, as gratificações chegam a ser ordinárias e a criar costume que se
deve ter em conta.
8. Vê-se, portanto, que a matéria relativa ao pagamento de gratificação não
ajustada comporta controvérsias, devendo cada caso ser analisado de per si,
em função das respectivas peculiaridades.
9. Ora, definindo e conceitua,ndo o art. 1.0 da proposição original que gratificação não ajustada é aquela que, calculada sobre o lucro apurado pela empresa,
é paga aos empregados, conclui-se que todas as d·ema!s gratificações passariam
a ser consideradas ajustadas, o que viria prejudicar sobremodo os empregados,
já que os empregadores não mais as concederiam, como acontece atualmente nos
casos de gratificações de Chefia, produção, etc., eis qu-e as mesmas seriam passíveis de incorporação ao salário.
10. Dessa forma, não obstante a iniciativa do ilustre Senhor Antônio Carlos
Konder Reis ser louvável e oportuna, merece, a nosso ver, l'leformulação, a fim
de não criar obstáculos e definições desnecessárias no tema da gratificação,
quando o lógico seria a simples exclusão dos valores concedidos a tal título do
campo de incidência das contribuições previdenciárias e do FGTS.
11. De outra parte, ilegítima também nos parece a estipulação do perc·entual
mínimo previsto no art. 3.0 do projeto original, uma v.ez que constituirá intromissão indéb1ta na economia interna das empresas, cabendo a estas, exclusivamente, fixar os critérios de distribuição: vinculado aos lucros obtidos no
'exercício.
12. Nestas condições, esperamos o apoio dos ilustres Senadores à presente
emenda.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1974. - Waldemar Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para discuti-los,
vou encenar a discusão. (Pausa.)
Está encerrada.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Vai-se passar à votação do Requerimento n. 0 234, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974 (tramitação conjunta
com o Projeto de Lei do Senado n. 0 43, de 1974, de autoria do Sr. Senador Fausto
Castelo-Branco).
Em votação o requerimento.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, peço a palavra, para enca'minhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Ooncedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Franco Montara, para encaminhar a votação.
O .SR. FRANCO MONTORO (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tratando-se de matéria como esta, da maior relevância para o
interesse público e de complexidade muito grande, parece-nos em regra, desaconselhável que a votação se,ja feita em caráter de urgência.
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-26Tenho em mãos o parecer de um ilustre Professor da Universidad·e de São
Paulo, que apresentou tese à universidade sobre esse assunto, tes·e esta aprovada
com distinção, com grau 10.
O Professor Geraldo António de Medeiros, depois de mostrar a gravidade
do bócio e a necessidade de medidas a esse respeito, refere-se precisamente ao
tema do projeto, que é a iodetação. Como cientista, propõe várias medidas, que
considera essenciais. A primeira delas é aumentar a quantidade do iodo, para
níveis de 30 a 50 mg por quilo de sal.
No mesmo sentido o nobre Senador Fausto Castelo-Branco apresentou projeto ao Senado. o projeto enviado pelo Executivo, e agora sujeito a requerimento
de urgência, pelo que vejo - há precipitação, é claro, porque chega de repente
? projeto para exame, votação .e decisão imediata -, limita a quantidade de

IOdo a 10%.
A matéria me parece muito séria para ser votada sem um debate, um escla-

recimento maior. Enquanto o cientista diz que é necessário aumentar a quantidade pelo menos para níveis de 30 a 50 mg, o projeto diz que é proibido, em
todo o território nacional, expor e entregar ao consumo humano sal, refinado
ou moído, que não contenha iodo, na proporção de 10 mg de iodo metalóide por
quilograma do produto.
Há, aí, uma evidente contradição. Parece que. em lugar de estabelecermos
um mín~mo, tal como exigem os cientistas, vamos facilitar a iodetação ao limite
de 10 mg.
Estas razões parecem indicar que não devemos decidir essa matéria em
regime de urgência, sem uma palavra que justifique a urgência e sem um
esclarecimento desta Oposição, que corresponde, incluEive, a uma posição tomada
por um dos ilustres membros da comissão de Saúde deste Plenário, o nobre
Senador Fausto Castelo-Branco.
Faço essas ponderações, mais uma vez, não para impor ponto de vista, que
não tenho sobTe a matéria, mas para pedir que ela seja debatida, que não
votemos precipitadamente. Há matérias como a que apresentei agora, do maior
interesse, que estão há um ano e meio tramitando pela Casa e não passam
nem pela via normal e um projeto como este, sem nenhuma justificativa, pelo
simples fato de ser de iniciativa do Executivo, vai ser votado em regime de
urgência, sem os esclar·ecimentos de suma importância.
li: o apelo que faço, ao encaminhar a votação, para que se tenha, pelo
menos, o esclarecimento necessário. <Muito bem!)
O SR. FERNANDO
minhar a votação.

COR~A

-

Sr. Presidente, peço a palavra, para enca-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, ao nobre Sr. Senador Fernando Corrêa.
O SR. FERNANDO CORIU:A (Para encaminhar a vot~ã.o.) -Sr. 'Presidente,
Srs. Senadores, não está havendo precipitação na questão da iodetação do sal,
segundo alega o ilustre Senador Franco Montara.
Desde o tempo do saudoso Professor Miguel Couto - lá se vai quase meio
sécu!o - vem se cogitando da iodetação do sal de cozinha, porque ficou provado
que o bócio provinha da falta de iodo no sal principalmente, entre as populações
do interior do Brasil.
Depois, aqui mesmo foi encaminhado projeto, acompanhado de decreto, ao
tempo do Presidente Café Filho. Quando o Senador Fausto Castelo-Branco apresentou o seu projeto, aprovado no. Comissão de Saúde, veio outra proposição, de
iniciativa do Executivo, tratando da mesma matéria. Então eu, como Presidente
da Comissão de Saúde, avoquei o processo e dei meu parecer, fazendo a junção
dos dois projetas, razão pela qual ele foi retirado da ordem do Dia do Senado,
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-27depois de ter sido multo debatido o projeto oriundo do Executivo na Câmara dos
Deputados. O projeto para o qual se requer urgência não foi, absolutamente,
feito precipitadamente.
Quero dizer, como médico, como Presidente da comissão de Saúde, que 10%
é um coeficiente de iodo no sal perfeitamente aceitável. para evitar o bócio
endêmico no Brasil. Falo como técnico e como Senador. (Muito bem!)
O SR GUIDO MONDIN - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Guido Mondin, para encaminhar a votação:
O SR. GUIDO MONDIN (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, a
preocupação do nobre Senador Franco Montoro é co~her explicação das razões
de a Maioria ter solicitado urgência para a apr·eciação e votação deste projeto.
Não precisaria acrescentar mais nada às palavras do nobre Sendor Fernando
Corrêa.
Há quanto tempo todos nós acompanhamos o estudo deste projeto aqui
nesta Casa, jâ pela iniciativa do nobre Senador Castelo-Branco, já pela iniciativa da Presidência da República! Então, vemos, s·em nenhum demérito a opinião
do professor citado pelo Senador Franco Montoro, que a matéria foi exaustivamente estudada. Porque a temos já em seu ponto final para apreciação e
sentindo a necessidade de que a lei seja de uma vez sancionada, é que requeremos a urgência. Aliás, Sr. Presidente, não se pede urgência nenhuma nesta
Casa pelo simples prazer de fazê-lo. Sempre o pedido é precedido de um exame
sério, minucioso, das razões que nos levam a essa providência.
De sorte que, sr. Presidente, não hâ mais explicação a dar, pela Maioria,
senão precisamente esta: era chegada a hora, seriamente havia chegado a hora
de po11mos esta matéria em discussão e votação. (Muito bem!)
O SR. FRANCO MONTORO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, pela ordem.
O SR. FRANCO MONTORO (Pela ordem.) - Sr. Presidente, a dúvida que
levantávamos era sobre a proporção desta iodetação.
Acaba de ser decla.Tado que o projeto do Sealado, de iniciativa do Senador
Castelo-Branco, propunha a iodetação na base de lO mg.
Tenho em mãos, o recebi agora, o avulso distribuído. Talvez haja erros.
Pediria a V. Ex.'\ Sr. Presidente, que nos informasse.
O nobre Líder da Maioria acaba de dizer que é matéria pacifica. Vejo
uma contradição. Vejo o projeto do Senador Castelo-Branco, com todos os pareceres favoráveis das Comissões, dizendo:
"Art. 2.0 - Para os efeitos desta Lei, compreende-se por iodetação a
adição de iodo a nivels de 30mg a 5(}mg."
•••••• o ••••• o ••••••• o • • • • • • • • • • • • o •• o • • • • • • • • • • • • o •••• o • • • • • • • • o o o •• '
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exatame:nte a proporção a que se reifere o cientista que aJcabo de citar.
O projeto que chegou às nossas mãos a.gora, de iniciativa do !Executivo, fala
que "contenha iodo -na proporção de 10 mg por quilograma do produto".
Talvez seja erro de redação, e sobre isto gostaria de ter um esclarecimento,
po11que - parece-me - não é tranqüilo. 50 não é Igual a 10. Ou, então, há
alguma inovação que deve ser esclarecida. Talvez haja etTO de transcrição ou
uma inovação para menos, que não atende ao obje·tivo. O objetlvo é defender
a saúde pública.
Aprovando o parecer do nobre Senador Caste~o-Branco, a Comissão de Saúde
fala de 30 a 50 mg, ao menos pelo documento que tenho em mãos. Os cientistas
falam em 30 a 50 mg, e o proje,to do Executivo, em 10.
É
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Se eles dizem que o mínimo necessário é 50 e o projeto fala em dez, há
uma divergência. Por conseguinte, o assunto não tem a tranqüllida.de que foi
referida.
Sr. Presidente, gostaria de ter da Mesa um esclarecimento: se os avulsos
contêm um erro de redação ou se houve um la~pso da parte da Liderança, ao
dizer que a matéria já estava tranqüHamente assentada. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - o art. 447 do Regimento Interno
dispõe:
"ConSJtituirá questão de ordem, suscitável em qualquer fase da Sessão,
pelo prazo de 5 (dncol minutos, qualquer dúvida sobre interpretação ou
aplicação deste Regimento."
O artigo seguinte determina:
"Art. 448 - A questão de ordem deve ser objetiva, indicar o disposi.tivo
re·gimental em que se baseia, referir-se a caso concr.eto relacionado com
a matéria tratada na ocasião, não podendo verSllll' tese de natureza doutrinária o•u especulativa."
Solicitaria ao nobre Senador Franco Montara indicasse o artigo do Regimento em que baseia a questão de ordem, :para que a Presidência possa examiná-la.

'i

Socorro-me da Presidência, Sr. ~esidente.
Nosso objetivo é um apenas: terutar um esclarecimento. Se não é a figura
da questão de ordem, será um pedido de esclare'Cimento. Se recebo um avul·so
que contém erro, qual o meio regimental de que disponho para consultar a
Mesa? Peço a V. Ex.a. que, dentro das funções que tem a Presidência ·na orientação dos trabalhos, nos indique se os avulsos contêm ou não erro.
A matéria é essencial, Sr. P.residente. Não estou pretendendo nada mais
senão um esclarecimento sobre esta matéria. Recebo dois avulsos de matéria
em caráter de urgência. Se os tivesse re·cebido com antecedência, talvez, por
meus próprios elementos, pude·sse obter esclarecimentos. Como a Mesa nos manda entregar estes avulsos e eles estão em contradição - como acaba de ser
dito - peço um esclarecimento. Caberá a V. Ex.a, com a autoridade e a liberalidade com que sabe dirigir os trabalhos, e tendo por objetivo ·chegar à verdade - e nosso objetivo não é senão o de esclarecer a matéria - ·caberá a V. Ex.a.
resolver a questão, para que não se vote esta matéria em contradição, numa
decisão contrárta aos dados que estão em mãos.
É a pergunta que faço a V. Ex.a., sem levantar, talvez, questão de ordem.
É um pedido de esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa ateve-se aos te11mos da
intervenção do nobre Sr. Senador Franco Montara, que solicitou a palavra para
levantar uma questão de ordem. Sem outro propósito, senão o de poder atender,
dentro da sua cap!llcidade, a questão levantada, solicitou o número do artigo do
Regimento em que S. Ex.a baseava tal questão.
A nossa solicitação, S. Ex.a esclarece que não deseja levantar uma questão
de ordem, mas conhecer sobre se há divergência ou não entre os pareceres.
A Mesa deve informar à Casa ·que este projeto ·foi examinado pelas ·Comissões
de Saúde e de Constituição e J!ustlça, e seus pareceres não foram emitidos em
Plenário, o que poderia ocorrer, se porventura, o tempo recomendasse que a
matéria fosse examinada pelo Plenário, de acordo com o dispo,siltl.vo regimental
que concede a urgência especial. Os pareceres foram emitidos p·elas Comissões
de Saúde e de Constituição e Justiça.
o que o P'Lenárlo vai ouvir dentro em pouco, se aprova;do o requerimento,
são os pareceres das Comissões de Constituição e J.ustlça, de Saúde e de Economia, so,bre as emendas de Plenário e sobre o substitutivo apresentado.
Deste modo, o. Mesa não encontra como poder esclarece·r.
O Sr. Franco Montoro -
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o projeto, encaminhado pela Câmara dos Deputados, fixa determinada percentagem quanto ao sal que deva ser comei'clal!zado. Se, porventura, existem
outras proposições e estudos que recomendam percentagem diversa, o Plenário
do Senndo terá oportunidade de decidir soberana, perfeitamente esclarecido,
ao examinar as diversas proposições que serão submetidas à sua consideração.
Primeiro, as Comissões de Constituição e Justiça. e de Saúde emitiram pareceres
que foram publicados, o primeiro sob o n. 0 427 e o segundo sob o n. 0 428.
A matéria veio da Câmara dos Deputa.ctos. De acordo com o Regimento, ela
não foi despachada à .Comissão de Constituição e .Justiça, porque já examinada
pela Comissão de Constlrt'.uigão e Justiça da Câmara. Foi despachada à Comissão
de Saúde.
A Comissão de Saúde procedeu ao exame da matéria, que a Mesa se permite
considerar tão extenso e profundo que concluiu por um substitutivo. Obede~:endo
entã,o à norma :o:eglmental, esse substitutivo foi à Comissão. de Constituição e
Justiça. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça te mo n.0 428 e foi
também publicado.
Na discussão em Plenário, foram apresenrt;adas 7 emendas, sendo 4 ao substitutivo da Comissão de Saúde e 3 ao projeto.
A matéria estava nesta fase de tramitação quando o eminente· Líder da
Maioria. pediu urgência, em requerimento que foi lido ao início da Ordem do
Dia, solicitada nos termos do art. 374, alínea b do nosso Regimento.
o Plenário vai, pois, ouvir os pal'eceres da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Saúde e da Comissão de Economia. Os dois primeiros sobre
as emendas, e o último sobre o subst!.tutivo e as emendas.
Se ;porventura alguma emenda estabelecer disposição contráJria ao projeto
ou ao substitutivo, o Plenário terá oportunidade de tomar conhecimento de
tais alterações à base dos pareceres emitidos pela Comissão de Saúde, que concluiu pelo Substitutivo- o projeto veio da Câmar.a- e pela. Comissão de Constituição e Justiça, que examinou o Substitutivo e, através do exame dos pareceres apresentados em Plenário sobre as sete emendas, sendo quatro ao substitutivo e três ao projeto.
Esclarego ao Plenário que o projeto encaminhado a esta Casa pela Câmara
dos Deputados foi objeto de exame da Comissão de Saúde, exame que a Mesa.
se permite considerar intenso e extenso, pois concluiu por um substitutivo. Esse
substitutivo foi encaminhado, na. forma reglme!lltal, à Comissão de Constituição
e Justiça.
A matéria veio a Plenário, recebeu sete emendas, quatro emendas ao substitutivo, três ao Projeto. E, neste momento, a Casa. vai decidir sobre se· dev.e ou
não conceder urgência prura o exame da matéria, isto é, pareceres sobre as
emendas apresentadas em Plenário e votação do projeto, do substitutivo e dessas
emendas.
É o esclarecimento que cabe à Presidência apresentar ao Plenário e, especialmente, ao nobre Senador Franco Montoro, que levantou a dúvida.
O Sr. Franco Montoro - Agradeço a e~licação de V. Ex.a. V. ExP., na explicação que dá, informa fund31mentalmente que vai ser votado um substitutivo,
afinal, ap,resentado por uma das Comissões. Este substitutivo não che.gou ao
nosso conhecimento e· não sabemos qual vai ser a matéria. Essa dúvida que
apontamos - e é fundamental - sobre a porcentagem de iodo, um fala
em um, em dez e outro fala de 30 a 50%, no Substitutivo. Qual a po11centagem?
Segundo se depreende pelo exame da matéria., esse é o ponto fundamental.
Esse Substitutivo não foi distr~buído ao Plenário. Talvez, regimenltalme:nte, ele
deva ser apresentado com o parece·r de uma das Comissões. É o esclarecimento
que pediria a v. Ex.a.
O SR. WILSON GONÇALVES - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa. vai verifi•car a questão
levantada pelo nobre Sr. Sena·dor Franco Montoro, relativa à não-publicação

-30do Parecer n.0 427 da Comissão de Const!,tuição e Justiça, que conclui pelo
Substitutivo e concede a palavra ao nobre Sr. Senado,r Wilson Go·nçalves.
O SR. WILSON GONÇALVES (Pela ordem.) - Sr. Presidente, segundo compreendo, estamos, ainda, tratando da votação do requerimento que pede urgência para o projeto em causa. Evidentemente que só poderemos tomar
conhecimento dos pareceres e do Substitutivo uma vez que, I!IProvado o requerimento de urgência, a matéria seja submetida à consideração do Plenário. Se
ainda não foi incluida na Ordem do Dia de hoje, exceff)cionalmente, porque o
requerimento não foi votado, não podemos estar discutindo os elementos que
compõem o processo relativo a esse projeto. De maneira que o nobre Senador
Franco Montoro deseja tomar conhecimento de assunto que conheceremos, uma
vez aprovado o requerimento de urgência e posta a matéria em discussão.
De forma que estamos antecipando uma discussão de matéria que não foi ainda
incluída em ordem do Dia.
Uma vez aprovado o requerimento de urgência, serão lidos os a;>areceres dados
pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Constituição e Justiça e nós tomaremos conhecimento do Substitutivo apresentado. Faremos o confronto dele com
os dois projetes e daí passamos a. ter condições para votar. Mas, num simples
requerimento de urgência, não podemos estar discutindo o mél'ito da matéria,
porque seria uma antecipação dessa discussão. Depois de votada e concedida a
u~gência. é que nos cabe tomar conhecimento dos elementos integrantes do
processo.
Era esse o esclarecimento que queria d!llr à Mesa, como modo de ver o
problema.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa agradece aos esclarecimentos prestados pelo nobre Sr. Senador Wilson Gonçalves.
Esta Presidência esclar,ece que o Parecer da Comissão de Saúde, n.0 427, foi
publicado no Diário do Congresso Nacional, do dia 14 de setembro de 1974. Esse
Parecer da CQmissão de Saúde concluiu por um Substitutivo. A matéria foi então,
de acordo com o Regimento Interno, à Comissão de Constituição e Justiça que
emitiu parecer sobre o Sub.stitutivo. O Diário do Congresso de 14 de setembro
de 1974 publicou as emendas de Plenário - quatro ao Substitutivo .e três ao
projeto.
Creio que, deste modo, a Presidência prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, agradeço a informação de V. Ex."
Acabo de receber a peça a que V. Ex." se refere. Ela estabelece no art. 1.0 que:
"é obrigatória em todo o terri.tório nacional a iodetação de cloreto de
sódio destinado ao consumo alimentar, na proporção de trinta miltgramos
de iodo de potássio por quilograma do produto exposto à venda, refinado,
,grosso ou moído."
É exatamente a porcentagem a que se referem os cientistas. Se é isto que
vamos votar, quero declarar o meu voto cem por cento favorável. Mas, pelas
informações que recebemos, não é isso.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) (Faz soar a campainha.) - V. Ex."
vai-me perdoar, nobre Senador Franco Montoro. A Mesa, cumprindo o seu dever,
deu a V. Ex.a conhecimento de que o Parecer da. Comissão de Saúde havia sido
publicado, e V. Ex.a afirmara que não. Eu trouxe o número do Diário do Congresso
Nacional e a data; dei o número do Diário do Congresso Nacional e a data que
publicou as emendas.
A matéria que V. Ex." est:i '.'ersando é sobre o mérito da proposição, e nós
estamos em fase da votação do requerimento que concede urgência, nos termos
do art. 374 da alínea b, para a matéria.
O Sr. Franco Montoro - Peço a V. Ex.", Sr. Presidente. O nosso objet!vo é
apenas o d·e esclarecer. V. Ex. a se referiu a este Substitutivo como sendo a matéria
que deveria ser votada. O nobre Sr. Senador Wilson Gonçalves Informa que
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haveria um novo parecer e que nós !riamos conhecer o novo Substitutivo. V. Ex."
diz que não, que já era conhecido. Pergunto apenas isso, para que eu possa. votar
com a. consciência tranqüila. de que estou sabendo o que estou votando. O objetivo
é esclarecer, Sr. Presidente.
O Sr. Wilson Gonçalves - O substitutivo está aqui. E, pelo que vejo chegou a.
um meio termo. Nem os cinqüenta. de um, nem os dez de outro. Na.turálm.ente a
'
Comissão ponderou.
O Sr. Franco Montoro -No que estamos d·e pleno acordo.
Agradeço a informação de V. Ex." Mas, com a boa vontade que V. Ex.• está
tendo e como a matéria veio em urgência, é por isso que se quer esclarecer. :S:
preciso que se saiba o que se vai votar. Gostaria· de um esclarecimento complementar de V. Ex." É este o substitutivo que vai ser votado?
O SR. PRIESIDENTE (Antônio Carlos) - O que se vai votar, neste momento,
é o R-equerimento de Urgência n.o 235, de 1974, nos termos do art. 374 alínea b,
para o Projeto de Lei da Câmara n.o 88, de 1974. :S: o que se vai v.óta.r, neste
momento.
Em votação o requerimento.
OS Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Passa-se à apreciação da matéria, que teve sua discussão encerrada na Sessão
do dia 25 de setembro passado, com a apresentação de sete emendas de Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 88 de 1974
(n.o 2. 024-B/74, na. Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da RepúbUca, que dispõe sobre a. obrigatoriedade da iodetação do sal destinado ao consumo humano. seu controle pelos órgãos sanitários e dá
outras providências, tendo Pareceres s<>b n.os 427 e 428, de 1974 dás Comissões:
'
'
- de Saúde, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta e
_ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade
do substitutivo da Comissão de Saúde.
Estes pareceres foram pubUcados no Diário do Congresso Nacional, Seção II,
de 14-9-74.
A proposição foram apresentadas sete emendas em plenário, sendo quatro ao
Substitutlivo e três ao projeto.
As emendas a que me referi foram publicadas no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 26-9-74, às páginas 4025 e demais.
Solicito ao nobre Senador Carlos Lindenberg o parecer da. Comissão de
Constituição e Justiça sobre as emendas.
o SR. CARLOS LINDENBERG (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
senadores, voltam a. esta Comissão, para. re-exame, o ProJeto de Lei da Câmara
n.o 88/74 (n.o 2.024-B/74, na origem) e o Projeto de Lei do Senado n. 0 43/74,
que têm tramitação conjunta, em face das emendas apresentadas em Plenário.
Em relação aos projetas nada. temos a aditar, uma vez que os seus aspectos
jurídico e constitucional, já sufieientemente examinados por esta Comissão, dispensam quaisquer novas considerações; assim, na oportunidade nos ocuparemos,
tão-somente das emendas.
Ao projeto, em Plenário, foram apr.ese·ntadas sete (7) emendas, as qual~
passamos a analisar.
A Emenda n.o 1 propõe substituir no art. 1. 0 a expressão . . . "na proporçã!'
de 30 millgramas de iodato de potássio por quilograma ... " por . . . "na proporção de 10 miligramas de Iodato de potássio por quilograma". Como vemos, apenas se reduziu a relação de iodato de potássio/quilogramas sal, de 30 para 10

-32miligramas, tendo em conta ainda não estarem suficientemente definidas as necessidades orgânicas de iodo, para o estabelecimento da profilaxia do bócio·
endêmico. Esta emenda é assinada pelo Senador Petrônio Portella ·e está suficientemente justificada. Deve ser aceita.
A Emenda n.o 2, ainda de autoria do Senador Petrônio Portella, manda
suprimir no art. 1.0 in fine, a palavra "grosso".
Também nesse caso consideramos recomendável a sugestão, e o fazemos com
apoio nas razões que a respaldam.
Deve ser aprovada.
A Emenda n.0 3, assinada pelo Senador Petrônio Portella, substitui no art. 4.0
a expressão "sal iodato à 30 miligramas por Quilograma", por "sal iodato a 10
miligramas por quilograma". Esta emenda é imperativa, tendo-se em conta o que
ficou deliberado em relação à Emenda n.o 1.
A Emenda n.0 4, também do Senador Petrônio Portella, manda suprimir os
§§ 1.0 e 2.0 do art. 5.0, por considerar a iodetação do sal como matéria de ordem
exclusivamente sanitária e entender que a competência para o seu controle e
fiscalização é privativa do Ministério da Saúde e dos órgãos Sanitários dos Estados. Também em relação a esta emenda a justificação convence. Devemos, assim,
aceitá-la.
A Emenda n.o 5, de iniciativa do Senador Antônio Fernandes, propõe a inclusão do art. 1.0 in fine, da expressão "admitida uma variação de até 50% (cinqüenta por cento) da taxa fixada".
Abstraídos os aspectos técnicos do probl,ema, que são da competência da
Comissão de Saúde, entendemos desnecessária a autorização consubstanciada na
emenda, a qual, de resto, nos parece perigosa válvula de escape. De ponto de vista
desta Comissão, a emenda deve ser rejeitada.
A Emenda n.o 6, também do Senador Antônio Fernandes, altera a redação
do art. 7.o para estabelecer o prazo de 180 dias, a partir da publ!cação, para
a entrada ·em vigor da lei. Não vemos por que modificar o prazo previsto no dispositivo citado, mormente quando sabemos que as empresas intel"essadas já se
encontram mais ou menos aparelhadas para operar segundo as novas determinações. Também deye ser rejeitada.
A Emenda de n.o 7, igualmente assinada pelo Senador Antônio Fernandes,
propõe o acréscimo de um novo dispositivo estabelecendo excessões que não nos
parecem recomendáveis, dado que não podem S·er convenientemente fiscalizadas.
A emenda portanto, não merece acolhida.
Somos assim pela aprovação do projeto de Lei da Câmara n.o 88/74 (n.0
2.024-B/74, na origem) e pelo Projeto de Lei do Senado n.0 43/74, que tratam
da iodetação do sal para consumo humano, na forma do Substitutivo da Comissão de Saúde e das Em·endas de n.0 1, 2, 3 e 4 e pela rejeição das de n.0 5, 6 e 7.
ll: o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Casa acaba de otWir o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas apresentadas ao projeto
e ao Substitutivo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para proferir o
parecer da Comissão de Saúde sobre as emendas.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para. emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em virtude de haver recebido, em Plenário, 7 emendas, retoma a
esta Comissão, o Projeto de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da iodetação do sal destinado ao consumo humano, seu controle
pelos órgãos sanitários, e dá outras providências.
As Emendas de 1 a 4 são de autoria do eminente Senador Petrônio Portella
e as 3 restantes, de iniciativa do !lustre Senador Antônio Fernandes.
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-33A .primeira emenda visa a restabelecer o percentual de 10 miligramas de
iodato de petássio por quilograma do produto, elevado para 30 miligramas, pelo
Substitutivo desta Comissão.
Sabe-se, hoje, que as quotas adotadas de iodetação variam de pais para
pais, e de região para região, atendendo-se, apenas a que à necessidade de
iodo pelo organismo humano é inferior a 100 microgramas per capita/dia.
Por outro lado, no Bras!l, não existem, ainda, dados relativos à avaliação
da profilaxia do bócio endêmico.
Em conseqüência, considerando o desconhecimento das exatas necessidades orgânicas de iodo para fixação das medidas prof!láticas tendentes a combater-se o bócio endêmico, julgamos de toda conveniência· que seja mantido
o nível anteriormente determinado pela Lei n. 0 1.944./53, razão por que esta
Comissão se pronuncia pela aprovação da Emenda n. 0 1.
A Emenda n.o 2, também oferecida ao Substitutitvo da Comissão de Saúde,
manda suprimir a expressão "grosso", incluída para se ·estabelecer diferenciação do sal refinado ou moído. O vocábulo é, rea'mente, desnecessário, tendo
em vista que de acordo com os padrões de identidade estabelecidos pela Comissão de Normas e Padrões para Alimentos do Ministério da Saúde s·eu emprego serve apenas para indicar a classificação do produto, conforme as suas
características granulométricas.
A emenda é inteiramente procedente e esta Comissão também se manifesta pela sua aprovação.
A Emenda n.o 3, sob os mesmos fundamentos .aduzidos à Emenda n.o 1,
propõe que seja mantida a quota de lO mg/kg para o iodo adicionado.
Pela aprovação da emenda.
A Emenda n. 0 4 manda suprimir o § 1.0 do art. 5.0 , introduzido, também, pelo
Substitutivo desta Comissão.
O projeto do Governo não era omisso no tocante ao sistema de controle
assegurador das providências propostas. Apenas entende a Proposição do Poder
Executivo que a obrigatoriedade de iodetação do sal é matéria de ordem exclusivamente sanitária, cabendo, portanto, o seu controle e fiscalização, de maneira
privativa, ao Ministério da Saúde e aos órgãos de fiscalização sanitária dos
Estados.
Acresce que o § 1.0 do Substitutivo comina sanção específica já prevista
no elenco das penalidades estabelecidas no Decreto-Lei n. 0 785, de 1969.
Esta Comissão é, pois, pela aprovação da presente emenda.
A Emenda n.o 5 objetiva incluir após a palavra "produto", as expressões
"admitida uma variação de até 50% da taxa fixada".
Seu ilustre autor justifica-a, afirmando que no processo mecânico de dosagem, poderá ocorrer variações no equipamento com a elevação da quantidade
do lodo metalóide no produto.
Somos contrário à emenda em apl:>eço, não só porque não são ainda precisamente conhecidas as necessidades orgânicas de iodo para o estabelecimento
da profilaxia do bócio endêmioo, como porque, antes de se fixar o percentual
de iodo metalóide há que se considerar o grau de carência do iodo no melo,
bem como a eventual existência de fatores bocigenos e a quantidade média
per capitav'dia do consumo de sal.
Pela rejeição da emenda.
A Emenda n.o 6 dá nova redação ao art. 8. 0 do projeto, determinando que
a futura Lei só deverá entrar em vigor 180 dias após sua pub!lcação.
Somos pela rejeição da emenda visto que esta Comissão, em seu Substitutivo, já fixou prazo razoável para a entrada em vigor da futura Lei, a saber,
1.o de janeiro de 1975.

I''

-34A Emenda n. 0 7 propõe que se acrescente um artigo, onde convier, determinando que "no caso da falta comprovada do produto iodato de K nos mercados interno ou externo, será fornecido, pelo órgão competente, mediante solicitação, em certificado temporário, não cabendo, nessa hipótese, a ampliação das
penalidades previstas na presente Lei".
A emenda visa a eximir das penas estabelecidas no projeto as empresas,
cujos produtos, por razões independentes da vontade d eseus dirigentes, possam
acusar variações referentes ao preço e produção interna ou externa do referido
insumo.
A Comissão de Saúde manifesta-se contrariamente à emenda, tendo em
vista a incumbência cometida aos órgãos de fiscalização sanitária dos Estados,
Municípios, Distrito Federal e Territórios no tocante à colheita de amostras
para as análises fiscal e de controle do mesmo insumo.
Em conclusão, opinamos pela aprovação das Emendas de n. 0 • 1, 2, 3 e 4, e
pela rejeição das de n.0 s 5, 6 e 7.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Casa acaba de ouvir o parecer
da Comissão de Saúde sobre as emendas apresent:adas ao Projeto de Lei da
Câmara n. 0 88/74.
Solicito ao n·obre Senador Renato Franco o parecer da Comissão de Economia sobre o projeto, o substitutivo e as emendas.
O SR. RENATO FRANCO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Projeto de Lei da Câmara n. 0 88, de 1974, é da iniciativa do Senhor
Presidente da República e "dispõe sobre a obrigatoriedade da iodetação do sal
destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras
providências".
2. No Senado, quando distribuído à Comissão de Saúde, foi encaminhado à
Mesa requerimento subscrito pelos Senadores Wilson Gonçalves, Cattete Pinheiro e Waldemar Alcântara solicitando, nos termos do art. 283 do Regimento Interno, que a proposição tramitasse conjuntamente com o Projeto de Lei do
Senado n.0 43, de 1974, de autoria do ilustre Senador Fausto Castelo-Branco,
pela correlação de matérias entre os dois.
3. O Presidente da Comissão de Saúde, eminente Senador Fernando Corrêa,
avocou o encargo de relatar o assunto. No seu trabalho historiou e comparou os
dois projetas, minuciosamente, usando, inclusive, o recurso didático do quadro
confrontador das disposições, concluindo pela apresentação de um substitutivo,
aceito pela Comissão.
4. Pronunciando-se sobre a matéria, em 11 de setembro próximo passado, a
douta Comissão de Constituição e Justiça aprovou parecer do !Relator, o nobre
Senador Italívio Coelho, pela c·onstitucionalldade e juridicidade do Substitutivo.
Da parte expositiva desse parecer destacaremos as seguintes observações:
"Em linhas gerais, pretende-se, em ambos os citados projetas de lei,
a atualização da Lei n.0 1. 944, de 14 de agosto de 1953, e do Regulamento
baixado pelo Decreto n. 0 39.814, de 17 de agosto de 1956, coincidindo
então os propósitos de dinamizar e tornar mais eficientes os instrumentos legais voltados para a profilaxia do bócio endêmico, medida
viável e alcançável pela adição de determinado percentual de iodato
no sal de cozinha para uso alimentar."
5. Ao Substitutivo da Comissão de Saúde aos Projetas de Lei da Câmara número 88, de 1974 e do Senado n. 0 43, de 1974, foram apresentadas sete emendas,
em plenário. As de números 1, 2, 3 e 4, de autoria do ilustre Senador Petrônlo Portella; as de números 5, 6 e 7, do ilustre S·enador Antônio Fernandes.
As Emendas n. 0 • 1, 2, 3 e 4, através de pequenas alterações objetivam o melhor ajustamento do texto em exame aos fins a alcançar em conexão com os
dois projetas em referência. Devem ser aceitas, achamos.

-356. Sobre as Emendas números 5, 6 e 7, somos de parecer contrário, pois, elas,
em no&o ent~nder, alteram a indispensável sistemática do projeto.
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n.o 88,
de 1974 e pelo Projeto de Lei do Senado n.o 43, de 1974 na forma do Substitutivo
da Comissão de Saúde e das Emendas de n. 0 s 1, 2, 3 e 4. E pela rejeição das de

n.0 s 5, 6 e 7.

O SR; PRESIDENTE (Antônio Carlos) - os pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, de Saúde e de Economia são favoráveis às Emendas de
números um a quatro e contrários às Emendas de números cinco a sete. todas
de Plenário. A Comissão de Economia, para a qual a matéria foi despachada posteriormente, manifestou-se, ainda, favorável ao Substitutivo da Comissão de
saúde.
Está, assim, completada a instrução da matéria.
Vai-se pa&ar à sua apreciação.
De acordo com o n.0 XIII do art. 338 do Regim~nto Interno, o Substitutivo terá preferência, pois que mereceu par·eceres favoráveis de todos os órgãos
Técnicos que opinaram sobre a matéria.
Em votação o Substitutivo, sem preju!zo do projeto e das emendas de
Plenário.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, havtlrá oportunidade de discutir
a matéria?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A discussão da matéria foi encerrada na Sessão do dia 25 de setembro próximo passado, com apresentação de
sete emendas de Plenário. A matéria já foi discutida.
.
O SR. FRANCO MONTORO - Para discutir as emendas, Sr. Pr·esidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - V. Ex.a poderá encaminhar a votação do Substitutivo e das emendas, porque, de acordo com o Regimento, apresentadas as emendas, o projeto é colocado em discussão com as emendas. Ainda
na Sessão de hoje, em relação ao último projeto da Ordem do Dia que, por
coincidência, da autoria de quem está presidindo os trabalhos do Senado, foi
apresentada emenda em plenário. De acordo com o Regimento, coloque! em
discussão o projeto e a emenda, e o projeto foi despachado às comissões competentes.
Neste momento, tendo o Substitutivo merecido parecer favorável de todas
as comissões ouvidas, de acordo com o número XIII do art. 338 do Regimento,
vai-se passar à votação do Substitutivo. Nesta oportunidade, qualquer nobre
senaaor terá ocasião de encaminhar a votação, bem como, de acordo com o seu
resultado, encaminhar a votação das proposições acessórias.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Tem a palavra o nobre Senador
Franco Montara, para encaminhar a votação do Substitutivo.
O SR. FRANCO MONTORO <Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente,
a matéria, depois dos esclarecimentos que foram trazidos ao conhecimento da
Casa, mostra que o ponto fundamental é o que se refere à proporção de iodo no
sal ut!llzado pela população.
Os projetas iniciais do Congresso, o parecer da Comissão de Saúde e a opinião do cientista a que me referi, Dr. Geraldo Antônio Medeiros, são no sentido
de que essa proporção deve ser de trinta, no m!n!mo, a c!nqüenta m!l!gramas.
o ponto fundamental é uma emenda de autoria do nobre Senador P~trôn!o
Portella, que reduz essa proporção a 10 mg.
Esta situação nos coloca num ponto de vista muito delicado, Sr. Presidente.
Duplamente. Primeiro, porque todas as manifestações técnicas da Casa, por

• I

-36unanimidade, do.s cientistas, pelo parecer que acabei de exibir, falam no mínimo
de 30 mg e até 50 mg. O projeto reduz para 10!
Acontece, Sr. Presidente, que na própria justificativa da emenda, que diz
respeito aos lO mg, se diz: esta lei já existe. A fixação em lO mg não é nenhuma;
inovação; é a lei vigente. A justificação da emenda do Senador Petrônlo Portella
conclui da seguinte maneira: "J,ulga-.se prudent~ manter a quota anteriormente
~·tabelecida pela Lei n. 0 1.944, de 1953".
Ora, se já é lei existente, se está mantendo o que exista, por que a urgência?
Vamos votar em caráter de urgência que se vai manter a lei vigente!
Ou não entendo, ou a1guma coisa precisa ser explicada. Se a lei já diz isto ...
Ouço o estudo do Professor Geraldo de Medeiros Neto, em tese especializada
que .será considerada para o exame dessa matéria, da maior lmiJ{lrtância para
o Brasil. E!e diz qua, em 1953, "o Governo Federal, através de lei - é a lei
referida -, decretou que todo o .sal destinado à alimentação humana deveria
conter dez miligramas de lodo por quilo de sal". Dezesseis anos depois, verificamos a Incidência do bócio, Sr. Presidenta, sobre dez milhões de brasileiros.
É a .saúde dos brasileiros que está .sendo discutida! - Dlz S. Ex." E a exigência,
qual é? Que se modifique essa percentagem, que se aumente. O nobre Senador
Castallo-Branco propôs Isso. A Comissão do Senado examinou a matéria, e propsô
que se aumentasse. Tudo pronto, há uma emenda do Líder da Maioria, que diz:
"Reduza-se para 10". Pede urgência. Mas 10 é a lei vigente! A Maioria poderá
vencer, entretanto, positivamente, é algo incompreensível. Esta urgência, não
deve ser regra, como está sendo, principalmente, em períodos como esse de
camanha eleitoral, com a casa, sabidamente, com número insuficiente. Trata-se
de matéria da maior gravidade, discutida por pareceres dados à última hora.
E qual a justificativa? Vamos votar, em caráter de u11gência, a manutenção da
lei vigente, pois a lei vigente já estabelece isso, Sr. Presidente! O normal é que
se dê tempo para que a matéria seja debatida.
Quero ler a parte final do estudo d·este grande cientista, publicado no Jornal

do Brasil, na seção "Sociedade e Medicina". Ele diz:

"Penso que a minha tese é um alerta para que as autoridades do
Ministério da Saúde se ponham em campo para uma ação fiscalizadora
mais intensa e efetlva ao nível da produção, refinação e embalagem
do sal oferecido à mesa do cidadão brasileiro."
E lembra:
"Dez milhões de brasileiros, o.s mais humildes, estão .sofrendo. Particularmente me coloco à. disposição do Governo Federal para um assessoramento em termos legislativos na revisão da lei em vigor, sobre o sal.
Acredito que a adição de iodo ao alimento é a melhor maneira de
acabarmos com o bócio, porque o sal entra na alimentação diária de
todos os brasileiros."
Não podemos ficar insensíveis a isso, sem adotarmos uma série de medidas.
O Executivo mandou uma lei. Então, fazemos tabula rasa do que dizem os
cientistas, e do que manda o bom senso. Pois, se existem leis estabelecendo esse
índice, vamos mantê-lo e aprová-lo como matéria de urgência. A finalidade
será apenas uma: vai morrer o projeto Fausto Castelo-Branco, que foi de iniciativa do Senado.
Sr. Presidente, eu talvez esteja errado! Peço que me esclareçam. Estou
dando a minha contribuição, e me preocupando com a serl·edade e gravidade
dos problemas que estão sendo votados nesta Casa. É um cientista de competência reconhecida, de idoneidade destacada por todos, que se põe à disposição
do Congresso Nacional. Pois vamos ouvi-lo, trazê-lo ao Congresso Nacional, para
dinamizar as nossas comissões, examinar a matéria.
Respeito multo o nobre Líder da Maioria. Mas, o fato de ele ter sido o
subscritor de emenda, que reconheço irá manter a legislação vigente, parece-me
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-37este motivo suficiente para que não aprovemos assim, tão urgentemente, matéria
com as imperfeições apontadas.
!Era o qua tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Fernando Corrêa -Sr. PTesldente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Sr. Senador Fernando Corrêa.
O SR. FERNANDO CORR1!:A (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
infelizmente, no meu parecer aponto a falha: falo em trinta miligramas.
Estou, portanto, de p~ano acordo com o nobre Senador Franco Montoro.
A emenda substltutiva fala em dez millgramas, mas como consta do meu
parecer, publicado no avulso da Comissão de Saúde, falo em trinta miligramas.
(Muito bem!)
O Sr. Guido Mondin - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra, para encaminhar a votação do substitutivo, ao nobre Sr. Senador Guida Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN (Pua encaminhar a votação.) - Sr. Prasidente,
todos sabemos, pela experiência do cotidiano, que os projetas que chegam a esta
Casa merecem o mais acurado estudo, e multas são as ocorrências qu•e se verificam, precisamente, porqua o noticiário em torno da matéria provoca manifes.
tações de entendidos, e de toda a ordem.
Vejam V. Ex.as, !lustres Senadores, que o projeto do nobre Senador Fausto
Castelo-Branco data de 9 de maio. Creio que este projeto mesmo provocou o
Interesse do Governo, tanto que a mensagem respectiva data de 5 de junho.
·Sr. Presidente, como dizia em Intervenção anterior, sam demérito do ponto
de vista do professor citado pelo Senador Franco Montoro, não podemos desdizer
do estudo que o Ministério da Saúde procedeu a respeito para culminar com
o envio da mensagem ao Senhor Presidente da República, e da Presidência da
República para cá.
Acontece, Sr. Presidente, que a própria Comissão de Saúde teve, Inicialmente,
nos seus estudos, a Intenção de dar apoio ao projeto do Senador Fausto CasteloBranco no que tanga ao artigo 1.0 do projeto; mas, se! que a esta altura a
própria. Comissão de Saúde - apesar da manifestação de há poucos momentos
do nobre Senador Fernando Corrêa - concorda plenamente em que aqueles
30 miligramas sejam reduzidos para 10 miligramas, por isso que e~as atendem
perfeitamente o caso brasileiro.
Veja V. Ex.a que na justificação da emenda apresentada pelo nobre Senador
Petrônlo Portella se diz claramante das razões da redução de 30 para 10 miligramas. Está multo clara a justificação; não preciso lê-la. Então, chegamos à
conclusão de que a fixação tem de ser, para o caso brasileiro, exatamente de
10 mg. Não procede a argumentação do nobre Senador paulista, quando diz que
se a Lei n.o 1.944, de 1953, já prevê a respeito; de que não se justificaria uma
nova lei. . . Acontece que essa lei não se refere apenas à proporção de 10 ou
de 30 mg, Ela contém uma série de oui:os dispositivos que tornaram necessária
a elaboração do projeto.
Conseqüentemente, Sr. Presidente, continuamos com o nosso ponto de vista.
Estamos com o substitutivo apresentado p·ela própria Comissão de Saúde, que
resulta de muitos entendimentos para chegar a essa conclusão. E esses entendimentos levaram a posterioras decisões como esta, de voltar a reduzir de 30
para 10 mg a proporção que se quer ·para o caso brasileiro.
Portanto, estamos com o substitutivo da Comissão de Saúde mais as quatro
emendas apresentadas pelo senador Petrôn!o Portalla, que transformam o substitutivo na redação que desejamos para nossa aprovação nesta tarde. (Muito bem!)
O SR. PRESID•ENTE (Antônio Carlos) - Passa-se à votação do substitutivo,
sem prejuízo do projeto e das emendas de Plenário.
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-38A Mesa já esclareceu por que o substitutivo tem preferência: recebeu pareceres favoráveis da todas as Comissões.
Deve a Presidência prestar esclarecimento ao Plenário.
O nobre Sr. Senador Franco Montara, referindo-se à emenda que reduz o
índice da iodo a ser adicionado ao sal, fez referência à Lei n.0 1. 944, de 14 de
agosto de 1953 - legislação citada que acompanha o processo - e esclareceu
ao Plenário que, reduzido aquele índice, iria o Senado manifestar-se sobre lei já
vigen1la. A •Presidência cumpre esclarecer que a Lei n. 0 1.944, de 14 de agosto
de 1953, tem como ementa: "torna obrigatória a lodetação do sal de cozinha
destinado ao consumo alimentar nas regiões boc~genas do País".
E o projeto que vai ser agora votado através do substitutivo, dispõe sobre
a obrigatoriedade da iodetação do sal destinado ao consumo humano, sau controle pelos órgãos sanitários, e dá outras provldêuclas.
A Mesa esteve .atenta à observação, de modo que mesmo com a redução do
índice, realmente, o Plenário val-se manifestar sobre matéria diversa daquela
constante na legislação em vigor.
IEm votação o substitutivo, sem prejuízo do projeto e das emendas de Plenário.
Os Srs. Senadores que concordam com o substitutivo queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as Emendas de
n.os 5 a 7, oferecidas .ao projeto e que receberam parecares contrários.
EMENDA N.o 1-CS (SUBSTITUTIVO)
(Aos Projetas de Lei da Câmara n.0 88, de 1974, e do Senado n.0 43, de 1974.)
Torna obrigatória, em todo Território Nacional, a iodetação do cloreto de sódio destinado ao consumo alimentar, estabelece medidas de
fiscalização e controle da sua produção, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É obrigatória, em todo Território Nacional, a iodetação do cloreto
de sódio, destinado ao consumo alimentar, na proporção de 30 miligramas de
Iodato de potássio por quilograma do produto exposto à venda, refinado; grosso
ou moido.
Parágrafo único- Exclui-se da obrigatoriedade de que trata este artigo o sal
destinado à Indústria e à pecuária.
Art. 2.0 - Para cumprimen·to do disposto no artigo anterior as indústrias
beneficiadoras do sal deverão adquirir, o equipamento e o Iodato de potássio
(KHI03) necessários.
Art. 3.0 - O iodato de potássio deverá obedecer às especificações dé concentração e pureza determinadas pela Farmallopéla Brasileira.
Art. 4.0 - É obrigatória a Inscrição nas embalagens de sal destinado· ao consumo humano, em caracteres perfeitamente legíveis, da expressão "Sal Iodado
a 30 mg/kg".
Art. 5.0 - Incumbe aos órgãos de fiscalização sanitária do Ministério da
Saúde, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios, a colheita de amostras para as análises fiscal e de controle do sal de-stinado ao consumo alimentar.
§ 1.0 - O Instituto Nacional do Sal procederá, trimestralmente, à fiscalização, nas fontes de produção, para análise de proporção de lodetação prevista
nesta lei, Incorrendo na multa de até 5 (cinco) vezes o salário mínimo da região,
que será cobrada em dobro no caso de reincidência, os lnfratores da prescrição
da presente lei, independentemente das demais sanções penais previstas no
art. 6.0

-39Desta }J€nalidade caberá recurso dos interessados ao Instituto Nacional do Sal, quando interposto até 15 dias após a data do laudo de infração.
Art. 6.0 - A inobservância dos preceitos desta lei constitui lnfração de natureza sanitária, sujeitando-se o lnfrator a processo e penalidades administrativas. previstas no Decreto-Lei n. 0 785, de 25 de agosto de 1969.
Parágrafo único - Estando o sal em condições de ser consumido, aplicarse-á a providência prevista no § 1.0 do art. 42 do Decreto-Lei n.o 986, de 21 de
outubro de 1969.
Art. '1.0 - ~ta lei entrará em vigor a 1.0.de janeiro de 1975, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESiliDENTE (Antônio Carlos) - Passa-se à votação das Emendas
de n.0 • 1 a 4, apresentadas ao Substitutivo.
De acordo com o art. 338 do Regimento Interno, n.o llJ, a votação das emendas que tenham pareceres concordantes de todas as Comissões será feita em grupo, segundo o sentido dos pareceres, ressalvados os destaques; a demais e as
destacadas serão votadas uma a uma, classificadas se.gundo a ordem estabelecida
no art. 271, n.
Não foi encaminhado à Mesa qualquer pedido de destaque. Todas as emendas têm pareceres favoráveis das três Comissões que sobre as mesmas opinaram .
.A&sim, passa-se à votação das Emendas de n.Os 1 a 4, apresentadas ao
Substitutivo.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro, para encaminhar
a votação das Emendas de n.os 1 a 4, apresentadas ao Substitutivo.
O SR. FRANCO MONTORO (Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente,
é a Emenda n.0 1 aquela que diz respeito ao aspecto fundamental do projeto.
Esta emenda pretende reduzir como foi decidido pela Comissão de Saúde e reafirmado, ainda agora, pelo nobre Senador Fernando Corrêa da Costa - de 30 para
10 millgrama.s a percentagem de iodo no sal.
Esta redução apresenta duplo inconveniente. Primeiro, o cientista que no
Brasil estudou mais aprofundadamente a matéria revela que a porcentagem
atualmente exigida está - se revelando insuficiente. Com a lei já em vigor,
em relação ao 10%, temos, aproximadamente, dez milhões de brasileiros atacados do bócio, que é uma moléstia das mais graves e epidémicas em nossa terra.
Em segundo lugar, legislar em caráter de urgência para manter disposição já
vigente, parece-nos inteiramente desarrazoado.
Não vou estender-me novamente em considerações que ressaltam a necessidade imperiosa de uma porcentagem maior, ou, pelo menos, de um esclarecimento maior. Porque, o que tivemos aqui foi o pensamento da Comissão
de Saúde, por unanimidade, falando "no minimo, 30 mg". É um dos bravos membros da Maioria que se levanta e reafirma o seu ponto de vista; é o cientista
que afirma, e nenhuma razão contrária se apresenta, a não ser uma emenda
assinada pelo Líder! ... E essa razão não me parece suficiente. Dada a gravidade da matéria, Sr. Presidente, requeiro que as emendas sejam votadas nominalmente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esta Presidência havia anunciado
a votação das Emendas n. 08 1 a 4, de Plenário, apresentadas ao Substitutivo.
Tive a preocupação de anunciar ao Plenário não se encontrar na mesa nenhum requerimento solicitando destaque. A Mesa foi cuidadosa em apontar o
dispositivo regimental que permite, seja requerido destaque, mesmo quando as
emendas tenham pareceres favoráveis de todas as Comissões e são votadas em
grupo. Sobre a mesa não há requerimento solicitando a votação nominal de
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-40qualquer emenda, e nós estamos em processo de votação. Anunciei a votação das
emendas.
O Sr. Franco Montoro (Pela ordem.) - Isto significa que V. Ex. 8 não recebe o requerimento de votação nominal?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Não tenho requerimento de votação nominal na mesa, nobre Senador.
O Sr. Franco Montoro- Posso mandar agora? V. Ex.a o recebe?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Vou consultar o Regimento, se no
curso da votação posso aceitar; se o Regimento permitir, aceitarei o requerimento sem maiores dificuldades. (Pausa.)
O art. 329 do Regimento Interno determina:
"Art. 329. o processo nominal, que se utilizará nos casos em que seja
exigido quorum especial de votação ou por deliberação do Senado, a requerimento de qualquer Senador, ou, ainda, quando houver pedido de
verificação, far-se-á pelo registro ele trônlco dos votos, obedecidas as seguintes normas:
Os nomes dos Senadores constarão de apregoadores, instalados lateralmente no plenário, onde serão registrados, individualmente;
- em sinal verde, os votos favoráveis;
- em sinal amarelo, as abstenções;
- em sinal vermelho, os votos contrários.
Cada Senador terá lugar fixo numerado, que ocupará ao ser anunciada a
votação, devendo acionar dispositivo próprio de uso individual.
Os líderes votarão em primeiro lugar; em seguida aos votos da liderança,
votarão os demais Senadores."
Não existe no Regimento Interno, como a Casa acaba de verificar, nenhum
dispOSitivo que estabeleça prazo para a apresentação do requerimento, solicitando a votação nominal.
A Mesa entende. que, iniciada a votação, não há como se alterar o processo
de votação. Esta decisão da Mesa não prejudica, de modo algum, o objetivo do
nobre Senador Franco Montoro, pois o pedido de verificação corresponderá à
votação nominal, que será feita para a apuração de número.
Passa-se, assim, à votação das Emendas de n.<>s 1 a 4, apresentadas ao Substitutivo.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, requeiro verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Deferido o pedido de verificação, de
acordo com o art. 328 do, Regimento Interno, vai-se proceder à chamada dos
nobres Srs. Senadores, votando "sim" aqueles que aprovam as Emendas de Plenário, de n.os 1 a 4, apresentadas ao Substitutivo, e votando "não" aqueles que
não concordem com as emendas.
Solicito ao nobre Sr. 1.0 -Secretário que proceda à chamada, para que se faça
a verificação de votação requerida.
Procede-se à chamada para votação.
REscr?ONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Guida Mondin - Jarbas passarinho - Renato Franco - Clodomir
Milet - Helvídio Nunes - Wilson Gonçalves - Luís de Barros - Luiz
Cavalcante- Leandro Mac!el- Lourival Baptista- Antônio Fernandes
- Ruy Santos - Carlos L!ndenberg - Leonl Mendonça - Fernando Corrêa - Celso Ramos - Lenoir Vargas.
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-41RESPONDEM A OHAMAiDA E VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES:
Amaral Peixoto - Franco Montare.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Votaram "sim" 17 Senadores e
'não" 2.
Não houve número.
Verificada falta de quorum, reza o número VI, do art. 328 do Regimento
Interno:
"O Presidente suspenderá a Sessão fazendo acionar as eampainhas durante 10 minutos, após o que será reaberta, procedendo-se a nova
votação."
Vou suspender a Sessão por 10 minutos, de acordo com o Regimento Interno,
acionando as campainh!lls e, em seguida, repetir a vo~ação.
(Suspensa às 17 horas, a Sessão é reaberta às 17 horas e 10 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -

Está reaberta a Sessão.
De acordo com •O art. 328, VI, do Regimento Interno, verificada a falta de
quorum na votação nominal anterior, em decorrência de pedido de verificação
solicitada pelo nobre Senador Franco Montara, a Sessão foi suspensa por dez
minutos. Agora, reaberta, deverei proceder a nova ~-otação.
Em votação as Emendas de n.os 1 a 4 apresentadas ao Substitutivo.
Solicito ao Sr. 1.0 -Secretário que proceda à chamada.
Os Srs. Senadores que aprovar·em as emendas dirão "sim". Os Srs. Senadores que as rejeitarem, dirão "não".
(Procede-se à chamada para votação.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Guida Mondin - Jarbas Passarinho - Cattete Pinheiro - Renato Franco
- Clodomir Milet, - Alexandre Costa - Petrônio Portella - Fausto CasteloBranco - Helvídio Nunes - Wilson Gonçalves- Luís c!.e Barros - Luiz Cavalcante - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Ruy
Santos - Carlos Lindenberg - MaJgalhães Pinto - Fernando Corrêa - Otávio
Cesário - Accioly Filho - Mattos Leão - Celso Ramos - Lenoir Vargas.
RESPODEM A CHAMADA E VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES:
Amaral Peixoto - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Votaram "sim", 24 nobres Srs.
Senadores e "não", 2. 26 nobres Srs. Senadores responderam à chamada.
De acordo com o art. 54 do Regimento Interno, o Presidente tem voto de
de.semp!llte, contando-se a sua presença para efeito de quorum. O quorum atingiu a vinte e cinco nobres Srs. Senadores e o quorum para deliberação é trinta
e quatro nobres Srs. Senadores. Não houve número.
De acordo com o n.O VII do art. 328 do Regimento Interno, a votação,
verifica-da a falta de número, ficará adiada até que a matéria volte ao Plenário.
Nos termos do item UI do art. 189, a matéria em regime de urgência, como
a que está-se examinando no momento, entrará preferencialmente, na próxima
Ordem do Dia.
Como dispõe o art. 380 do Regimento Interno, não havendo número para
votação, o requerimento de urgência do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 0 107/74 é considerado prejudieado.
A matéria é retirada da Ordem do Dia e de acordo com o dispositivo regimental anunciado pela Presidência, \"'ltará na próxima Sessão, quando será
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examinada também a matéria objeto cl.e outro requerimen,to que deveria ser
votado ao fim da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, digo sr. Presidente e não uso
o vocativo usual nesta Ca.s•a - Sr. Presidente, Srs. Senadores - porque a solução do problema de que vou tratar me pa·rece ser, preponderantemente, da
alçada d.a Presidência,
·
. · Quero percutir o fato de. que, desde aproximadamente 30 dias, deixamos de
receber a Súmula Infonnativa, que chegava às nossas residências todas as manhãs, na hora do café, Era, tenho certeZ'a, a primeira leitura do dia para qua.se
todos nós.
.
O Sr. Franco Montoro - Tem V. Ex.a toda a razão. Era uma das melhores
contribuições que o senado prestava aos Senadores.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- A Súmula, cômo sabemos, nasceu na acl.ministração do Senador João Cleofas, quando exerceu a Presidência desta Casa.
Ouvi dizer, Sr. Presidente, de fonte oficiosa, que a paralisação seria provisória. Mas toda paralisação provisória é presságio de uma paralisação definitiva.
Por isso, resolvi trazer o problema à Presidência da Casa.
O motivo da suspensão da Súmula, tambéin segundo me informaram, foi
econômico, isto ,é, as despesas estavam mu~to grandes, e tanto mais pesadas
porque, embora o noticiário nela inserido dissesse respeito à Câmara e ao Senado, este arcava totalmente com o dispêndio da impressão e distribuição.
·Numa tentativa de conciliar o bom serviço que a Súmula nos presta,·a, como
multo bem salientou o Senador Franco Montoro, com os recursos da Casa, permito-me fazer à Presidência algumas sugestões: primeira, que a distribuição
fique restrita ao Senado, já que são exclusivamente suas as despesas totais;
segundo, que a matéria. fique restrita a noticiários sobre as ativicl.ades das Comissões técnicas, ao noticiário politico - página da predileção de todos nós -,
e que o noticiário geral e Internacional fique adstrito a fatos de maior importância. Assim, me parece, faríamos uma grande economia de tempo, de material
e de pessoal.
A Súmula, Sr. Presidente, para mim e - posso mesmo dizer para a totalidade
dos Colegas - tornou-se um hábito e, também, uma necessidade, porque suas
informações aumentavam o nosso rencl.lmento, pela economia de tempo que
nos propiciava. com algum exagero mas não de modo a fugir à verdade, posso
até dizer que, assim como o hábito faz o monge, a Súmula fazia o Parlamentar.
Tomo, pois, a liberdade de solicitar a essa. Presidência o restabelecimento
da publicação da Súmula Informativa, se necessário for com as restrições por
mim sugeridas, ou com outras modificações que se faça mister adotar.
Esta é a minha sugestão, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -Esta Presidência ouviu atentamente as considerações do nobre Senador Luiz Cavalcante a propósito da distribuição da Súmula Informativa aos nobres Srs. Senadores. A sugestão constante
da parte final de seu pronunciamento será encaminhada pelo 1.0 -Vice-Presldente, no exercício da. Presidência, ao Exmo. Sr. Presidente do Senado e à Comissão D!retora.
Comunico aos nobres Srs. Senadores que, às 18 horas, haverá uma cerimônia, no Salão Negro do Congresso Nacional, com a presença do Senhor Presidente da República, para a qual foram convicl.ados os nobres Srs. Senadores.
Concedo a palavra. ao nobre Senador Leonl Mendonça,
. . O s~. LEONI MENDONÇA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é público e notório que o Brasil ocupa, no mundo, .a vanguarda de acidentes de trânsito, a

-43despeito das leis, normas, regulamentos, campanhas educacionais e sanções
penais.
Urge que se tomem e se apliquem novas e mais medidas contenedoras das
causas e razões de tais acidentes. A eficácia da lei produz melhores frutos e
mais efeitos quando aplicada a uma sociedade culta, politiza-da, sem necessidade
àe grandes aparatos fiscais. Infelizmente; no Brasil, devido às suas proporções
continentais e à sua imaturidade educacional, não se pode esperar que a observância às leis se dê com o mesmo acatamento que nos paises desenvolvidos, de
cultura milenar.
·
Dai a necessidade de se instituírem meios que induzam a uma fiscalização
mais atuante, proporcionando repressão mais rápida aos· abusos dos recalcitrantes, dos reincidentes c.ontumazes.
O prontuário do condutor é o documento. onde se tombam as ocorrências,
e, sendo obrigatório o seu porte, haverá mais possibilld.ade para as autoridades
autuarem os infratores reincidentes com penalida-des mais- drásticas e de· imediato. Será, também, uma coação moral, pois nenhum condutor há de querer,
no seu prontuário, um curriculum vitae de suas más ações.
Ressalte-se que a Carteira-prontuário já é uso consagrado em nàções adiantadas, como a Inglaterra, França e Estàdos Unidos .. Mesmo no Brasil, na
Aeronáutica C1v11, é adotado este principio.
·
Cremos ser este um trabalho e uma contribuição à salvaguarda da nossa
gente.
· ·.·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. I'RoESIDENTE (Antônio Carlos) - Não há mais oradores ·inscritos.
Lembro aos nobres Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado
para uma Sessão Conjunta, a realizar-se hoje,_ às. 19 horas, _nq Plenário da
Câmara dos Deputados e destinada à apreciação de partes do Projeto de lei
n.0 6, de 1974, Congresso Nacional, Orçamento Plurianual de Inyestimentos para
o próximo triênio.
· ·
!Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, designando
para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974,
0
(n. 2.024-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodetação do sal destinado ao
consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras providências,
tendo
PARIEC!ElRES, sob n.os 42.7 e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalldade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Saúde e pareceres orais, das Comissões;
- de Constituição e Justiça.
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas de n.os 1 a 4, e contrário
às de n.oo 5 a 7, todas de Plenário;
- de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.Os 1 a 4 e contrário às
de n.os 5 a 7; e
- de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Ccmissão de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n,os 1 a 4, e
contrário às de n.0 s 5 a 7.
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Votação, em turno único, do Requerimento n.0 2(}5, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Danton Jobim, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
n. 0 114, de 1974, de sua autoria, que imprime nova redação ao art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo para
aquisição da estabilidade pelo tr111balhador.
3

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 209, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Luiz Cavalcante, (autorizado pela Comissão de Economia, em seu
Parecer n.0 453, de 1974), solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Resolução n.o 26, de 1974, de autoria da referida Comissão, que suspende a
proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1963, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SP), eleve o montante de
sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritária Norte-Sul do Metropolitano daquela cidade.
4

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n.0 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a exigência do prazo da carência para concessão de benefícios por incapacidade
para o trabalho aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos
seus dependentes, tendo
PAREOER, sob n.0 115, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
5

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 72, de 1974
(n.o 457-!B/71, na Casa de origem), que dispõe sobre a divulgação do livro pela
televisão, e dá outras providências, tendo
P.ARJECIER FAVORAVEL, sob n.0 387, de 1974, da Comissão:
- de Educ~ão e Cultura.
!Está encerrlllda a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 30 minutos.)

j

183.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
en1 17 de outubro de 1974
PRESIDiNCIA DOS SRS. ANT6NIO CARLOS E RUY SANTOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato
Franco - Clodomir Mllet - Fausto Castelo-Branco - Petrônlo Portella
- Helvídio Nunes - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de
Barros- João Cleofas- Lulz Cavalcante- Augusto Franco- Leandro
Maclel - Lourlval Baptista - Antônio Fernandes - Ruy Santos Carlos Llndenberg - Eurico Rezende - Amaral Peixoto -· Magalhães
P1nto - Franco Montoro - Leonl Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Accioly Filho - Mattos Leão - otávlo Cesário Antônio Carlos - Lenolr vargas - Guldo Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SENHOR PRJESIDIDNTE DA REPúBLICA
Nos seguintes termos:
MENSAGEM

N.o 325, de 1974
(N.0 517/74, na. origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do senado Fed&al:
Nos termos do art. 42, VI, da Constituição, tenho a honra de submeter à
elevada apreciação de Vossas Excelências, aCOillJPanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o Projeto de ResoLução que "prorroga, pelo prazo de um ano, a vigência da Resolução n. 0 58, de 1968, e dá outras
providências".
Brasilla, 16 de outubro de 1974. - Ernesto G.elsel.
E. M. ll.0 433/74
~ 15 de outubro de 1974
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O art. 42, Item VI, da Constituição, estabelece que compete privativamente
ao Senado Federal, por proposta de Vossa Excelência, fixar, mediante resolução,
limites globais para o montante da dívida consolid!llda dos Estados e dos Municípios; estabelecer e alterar limites de prazo, mínimo e máximo, taxtas de juros
e demais condições das obrigações por eles emitidas; e proibir ou limitar temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades.
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-46Com base no referido dlspositi!Vo e de acordo com a polírtica econômicofinanceira do Governo da União, foi enviada ao Senado Federal, em 1968, proposta que deu origem ·à Rt!solução n. 0 -'i8, de 23 de outubro de 1968, proibindo,
pelo prazo de dois anos, a emissão e o lançamelllto, pelos Estados e Munlcín>ios,
de obrigações de qualquer na.tureza, excetuadas as destinadas a operações de
crédito para antecipação da receita autorizada na lei orçamentária, e as necessárias ao resgate de obrigações em circulação, nos limites dos registras existentes
na data da vigência daquela iReso1ução, e prevendo, ainda, as hipóteses e condições em que poderá ser pleiteado o levallltamento da proibição paTa cada
caso especifico.
Com o. 'a.dventó ~·da Resolução n.0 . 58, de 1968, . sucessivamente prorrogada
pelas de n.os 79 e 52, respectivamente, de 1970 e 1972, pôde a União exercer sua
indispen~ável autoridade nol11Ilativa e controladora sobre as operações de erédito
realizadas pelos Estados· e Municilpios, cujos reflexos positivos se fazem sentir,
não só no saneamento das. finanças dessas entidades, como também na consolidação do conceito do crédito público em nosso Pais.
· Ocorre, porém, que a última prorrogação da mencionada Resolução n.o 58
no dia 29 deste mês, razão pela. qual foi elaborada a minuta de
resolução, anexa, ·estendendo por mais um ano o seu prazo de vigência.

~irar-se-á

o art. 2.0 da minuta, ora apresentada, determina o registro prévio no
Banco Central do Brasil dos títulos de emissão dos Estados e Municípios, à
semelhança dos papéis privados, competindo ao conselho Monetário Nacional,
nos termos do parágrafo único do mesmo ar:tlgo, baixar as instruções necessárias
às informações que devam ser apresentadas, com vistas ao referido registro.
A diretriz consubstanciada no art. 2.0 , coznrr>lementada pela norma do art. 3.0
da minuta, além de propiciar condições para um melhor acompanhamento dos
lançamentos dos títulos estaduais e municipais, permitirá que o Banco Central
do Brasil transmita às referidas Unidades Federativas a ·eJCp'eriência colhida na
administração da dívida pública. mobillária da União.
Com esses objetivos, tenho a honra de submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Excelência.
Aproveito o ensejo pall'a renovar a Vossa Excelência os protestos do meu
mais profundo respeito. - Mário Henrique Simonsen, Ministro ·da Fazenda.
PROmTO DE RESOLUÇAO
N.o 37, de 1974

Prorroga, pelo prazo ,de um la.no, a !Vigência BJa. Resolução n.0 58, de
1968, e dá joutras providências.
·
Art. 1.0 - É !Prorrogada, por um ano, a vigêl11Cia da Resolução n.O 58, de
1968, ll"evigorada pelas de n.os 79 e 52, respectivamente de 1970 e 1972.
Art. 2.0 - os t~tulos da divida pública estadual e municipal somente podel!'ão ser lançados, oferecidos publicamente, ou ter lnicia,da a sua. colocação no
mercado depois de previamente registrados no Banco Central. do Brasil.
Parágrafo único - O Conselho Monetário Nacional baixará instruções relativas às informações que devam ser prestadas para. o il'eglstro previsto neste
artigo.
Art. 3.0 - Independentemente dos dados necessáJrios ~~;o re,gistro de que trata
o ao.1tigo p.recedente, deverão os Estados e Municípios fornecer ao Banco Central
do Brasil informações mensais sobre suas dividas, acompanhadas dos respectivos
cronogr.amas de vencimentos.
Art. 4.0

-

Esta Resolução entra. em vigor no dia 30 de outubro de 1974.

II
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RESOLUÇAO

N.0 58, de 1968
Proíbe, pelo prazo de -dois anos, •a emissão ,e o lançamento de obrigações, de qualquer natureza, .dos Estados ·,e !Municípios.
·
Art. 1.0 - É protbida, pelo pra.Zo de dois anos, contado da data de publicação da presente Resolução, a emissão e o lançamento de obrigações, de qual-

quer na-tureza, dos Estados e .Municípios, d!retamente ou através de entidades
autárquicas, eJreeto as que se destinem exclusivamente ·à reallzação de operaç_ões
de crédito para !liiltecipação da receita autorlzadá rio orÇamentO anuá!; na formá
prevista no art. 69 e seu § .1.0 da Constituição F1edell'al, bem como as que se
destinarem ao resgate das obrigações em circulação, observado o limite mãximo
registl'la:do na data da entrada em vigOil' desta Resolução.
Poderão os Estados e Municípios pleitear o levantamento temporário
da proibição de que trata este artigo, quando se tratar de títulos especificamente vinculados a financiamento de obras ou serviços reprodutivos, ·no limite
em que o ·respectivo encargo de juros e amolltlzação possa ser atendido pela
renda dos referidos serviços e obras, ou, ainda, em casos de excepcional necessidade e urgência, e apresentada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamenrtação.
·

§ 1.0

A fundamentação técnica da medida eJreepcional (prevista no parágrafo anterior será apresentada ao Conselho Monetáll'io Nacional, que a encaminhará,· por intermédio do Ministro da Fazenda, ao Presidente da República,
a fim de que seja submetida à dellberação do Senado Federal.

§ 2.0

Art. 2.o - A inobservância das disposições da presente Resolução sujeitará
as autoridades responsáveis, ·bem como quaisquer intermedláxios, corretores ou
distribuidores, às sanções legais pelltinentes, competindo ao Ba:nco central do
Brasil exercer a competenoo fiscalização, no âmblito dos mercados financeiros
e de capitais, na forma prevista. na. Lei n.0 4. 728, de 14 de julho de 1965.

Art. 3.0

-

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 23 de outubro de 1968. do Senado Federal.

Gilberto Marinho, Presidente

iRESOLUÇAO

N.o 79, de 1970
Prorroga, pelo prazo de doiS anos, a vigência da· ResoluÇão Ji,o"58,
de 1968.
Art. 1.0 - É prorrogada, pelo prazo de dois anos, a vigência da Resolu0
ção n. 58, de 1968, que pro~'oe a emissão e l!liilçamento de obrigações, de qualquer natureza, dos Estados e dos Municípios.
!Esta Resolução. entra em v:tgoil.' no dia 29 de outubro de 1970.
Senado Federal, 2'1 de outubro de 1970. - João Cleofas, Presidente do
Senado Federal.
Art. 2.0

-

iRESOLU'ÇAO

N.o 52, de 1972
Prorroga, pelo prazo de <dois Janos, a vigência da !Resolução n.0 58,
..de 1968, e dá outras providências.
. .
.
..
Art. 1.0 - É prorrogada, por dois anos, a vigêneia da Resolução n,0 58,
de 1968, revigorada. pela de n. 0 79, de 1970.
Art. 2.o - São excluídas da proibição contida no al't. 4.o cia Resóiução n, 0 92,
de 1970, além das operações de crédito refell'idas na Resolução n.0 53, ·de 27 de

'I
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novembro de 1971, as destinadas à execução de obras de saneamento básico, pelos
Estados e Municípios, a projetes de urbanização de conjuntos habitacionais de
baixa renda e a Investimentos espe.cifLcos financiados com recursos do Plano de
Integração Social (·PISl e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEPl, subordinando, entretanto, os financiamentos das instituições
financeiras às normas do Conselho Monetârlo Nacional.

,'· j

Art. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 30 de outubro de 1972.
Senado Federal, 3 de novembro de 1972. sldente, no exercício da Presidência.

Carlos Lindenberg, 1.0-Vice-Pre-

(As Comissões de Economia e Constituição e Justiça.)

OFíCIO
DO SR. 1.0 -SECRETARIO iDA CAMARA DOS DEPUTADOS
-

a sanção e encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do Senado n.0 104, de 1974 (n.o 2.278/74, na Câmara
dos Deputados), que dispõe sobre a composição do Conselho Nacional de
DespoTtos. <Projeto que se transformou na Lei n.0 6. U 7, de 8 de outubro
de 1974.)
N.0 484/74, de 16 do corrente, comunicando

OFíCIOS
Encaminhando à revisão Ido Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DiE LEI D!A CAMAIBA
N.0 136, de 1974
(N.• 2.242·8174, na. Casa de origem)
(DE INICIATIV.\ DO SENHOR P-IDEN'l'E Do\ REP'Ó'BLICo\)

Altera a Lei Orgânica da. Previdência :Social no tocante à contribuição do trabalhador autônomo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. L0 ,__O § 5.0 do a.rt. 69 da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, na

redação dada pela Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a
tando-se ao arrtlgo o seguinte parágrafo:
"Art. 69- ...............

o.

o ••

o o

o o

o o

o

o o •••••

o ••••••••••

§

6·.0, acrescen-

o •••••

o •••••••••

Para. os -efeitos dos §§ 2. e 3. a remuneração total pa.ga em
cada mês .só será considerada até vinte vezes o maior salário mínimo
vigente no País."

§ 5.

0

0

0,

Art. 2.0 - :Esta lei entrará em vig>ar na data: de sua publicaçã-o, revogadas as
disposições em ·contrário.
oMiENSAGIElM
N.o 431, DE 1974'
Excelentíssimos Senhores Membros .do Cong-resso Nacional:
Nos termos do a.rt. 51 '!ia Çonstltulção, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Sen:hor Ministro de Estado da Previdênc!:a: e Assistência l:locial, o anexo projeto
de lei 'QUe "aJ<te,ra a Lei Orgânica da Previdência Social no tocante à contr~buição
do trabalhador autõnomo".
Brasilla, 11 de setembro de 1974. - Ernesto Geisel.

'
I
I
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-49EXPOSIÇAO iDE MOTLVOS G!M/N.0 000/74, DIE 111 D!E JIUlJHO DIE 1974, DO MI-

mB'rnRID DA iPIRIElVID!GlN'OIA E ASSIST~C[A SOCIAL.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repwblica:
A Lei n. 0 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou vários dispositivos da Lei
n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Pr·evidência socta - LOP~J.
dispôs, entre outros pontos, sobre a contribuição previdenciária do trabalhador
autônomo·:
2. Por força da alte·raçãoo· respectiva, o atual § 2.0 d<> art. 69 da LOPS esta.beiece
que, quando um trabalhador autônomo presta:·serviços a uma empresa e a remuneração a •que faz jus é superior ao seu salário de contribuição, a empresa
dev·e recolher ao Instituto Nacional :cre Previdência Social oito por cento da
diferença •entre esses valo·res, sem qua:lquer limite.
3. Assim, com freqüência, a contribuição previdenciária incide sobr·e uma pa·rcela de remuneração que não seria atingida se se tratasse de segurado empregado, o que constitui injustificada dLscriminação. Pode parecer que o ônus reca:i
sobre a ·empresa, o. que de alguma mane~ra atenuaria a situação, mas na verdade
normalmente ·a: empresa o transfere para o trabalhador autônomo, que acaba
sendo o maior prejudica:do.
4. Tem pleno sentido a contribuição da emj)resa com relação também ao autônomo que lhe preste serviços a fim de se evitar a indevida utilização dessa
modalidade de trabalho, em detrimento da admissão regular de empregados.
Mas sabe-se que existe um teta para o cálculo tanto dos benefícios como das
contribuições e, no caso, a !nfração dessa norma é tão flagrante que parece
decorrer de simples lapso.
5. Dê qualquer modo, impõe-se a correção da impropriedade, bastando para.
isso enquadrar a ·C·ontribuição ·da ·empresa, na hipótes·e em apreço, na 11egra ge,ra:
do teto de vinte vezes o m:a:lor salário mínimo vigente no IPais.
6. Para esse fim, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelência o incluso .antepro·j·eto de lei, em que apenas se prevê o acréscimo de
um parágrafo ao mencionado art. ·69· da Lei Orgânica: da P·revidência Social.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa •Excelência os pr.otestos do
meu mais pro•fundo respeito. - L. G. Nascimento e Silva. Wnistro.
(As Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMABA
N.0 13'i, de 1974
(N. 0 2.275-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE nA REPÚBLICA)

Inclui o salário-maternidade entre as prestações da Previdência
Social.
O Congresso· Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica incluído o salário-maternidade entre as prestações relacionadas no item I do a·rt. 22 da Lei n.<> 3.'807, de 26 de agosto de 1960, com a redação que lhe ~o! dada. pelo art. 1.0 da Lei n.0 5.890, de 8 d•e junho de 19·73.
Art. 2.0 - o salário-maternidad•e, que corresponderá à vantagem consubstanciada no art. 393 ·da Consolidaçãoo· das Leis do T·rabalho, terá sua concessão e
manutenção pautacras pelo disposto nos arts. 392, 393 e 395 da referida Consolidação, cumprindo à.s ·empresa:s ef·etuar os ~espectivos pagamentos, cudo valor
líquido será reduzido do montante •que elaos mensalmente recolhem ao Instituto
Nacional de Previdência Social (!NPSJ a título de contr!·bulções prev~den'Clárias.
'§ 1.0 - iNão se n,pllcam ao eálculo do valor do salário-maternidade as restrições contidas no § 4.0 do ·a:rt. 3.0 da citada Lei n.o 5.890 e no inciso Iri do· seu
art. 5. 0
§ 2.0 - Serão fornecidos pela {Previdência Social os atestad'os médicos de
que tratam os §§ 1.o e 2. 0 do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho.

:i
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~rt. 3.0

O ~alâ:rio-maternidade Co·nt!nuará sujeito ao desconto da: contribuiçao prev1denciaria de 8% (oito por oento) e à incidência dos encar!l'(l·S sociais
.-

de responsa;biUdade da empvesa.
Art. 4.0 - O custeio do salário-maternidade será atend~do por uma contribuição das empresas igual a 0,3% (três décimos por cento) da foiha de salâ:rios de
contribuição, reduzindo-se para 4% (quatro por c'ento) a taxa d·e custeio do
salário-família fixada no § 2. 0 do art. 3'5 da Lei n.o 4.863, de 29 de no·vem,bro
de 1965.
Art. 5.0 - Esta !e~ será regulamenta·da pelo Poder Executivo no prazo de 60
(sessenta:) dias. contados da data. de sua publicação e ·entrará em vigor no prime1ro. dia domes seguinte ao do termina. d':,Sse prazo, revogadas as disposições em
contrlllriO, especialme·nte a.s da Consolidaçao das Leis do Trabalho que com ela
colidam.
MiElNSAGEM
N.0 468, de 1974

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da: Constituição, tenho a honra de submete-r à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, o anexo prod eto de lei
que "inclui o sa'â:rio-maternidade ·e-ntre a.s prestações da Previdência Social".
Bra.sília, 24 de setembro de 19.74 -;- Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 56, DE 19 DE SETEMBRO DE 1974, DO SENHOR
1M:iJNIS'I1RO !DE ESTADO DA PIREV!DltNk.. TA E .ASSIS'rnNCIA SOCIAL.

Excelentissimo Senhor Presidente da República:
A transferência, para a Previdência Social, da obrigação atribuída: às empvesas pelo art. 393 da COnsolidação das Leis do Trabalho, isto é, de pagarem o
salário d·a: empr.egada S'estante durante as quatro semana.s anterfo.res e a.s oito
semana.s posteriores ao parto, viria assegurar maior efetiv!dade àquele preceito
l·egal e abri:r novas perspectivas ao tra.bai!ho· feminino, que não mais oo!r·eria a
discriminação imposta: p·elo ânus ·em questão, cuja incidência se tornaria indireta, alcançando indistintamente todos os empregadores.
2. ·Essa medida eliminaria, com ef·eito, as restriçõ·es ao ingresso da mulher no
mercado de tra;balho, decorrentes do procedimento ant!-social que consiste em
negar-1hes ·a:cesso à:s ath1dades mais condizentes .com sua.s qualificaçõ•es ·e pendores naturais.
3. iPor outr.o lado, a transferência em causa atenderia integralm-ente à recomendação da Organização Internacional do Trabalho no sentido de serem concedidas à trabalhadora gestante "prestações em dinheiro, com fundos !Provenientes do te.souro ou de um sistema de seguro social, sufictentes para sua manutenção e do filho, em boas condições de higiene, durante o período· de ausência
do trabalho", prestações que atualme-n te constituem responsabil1dade df.reta do
empt,egador, nos termos 'lia CU:.T.
4. Assim, tenho a: honra de submeter à el·evada a;preciação de vossa Excelência
o anexo projeto de lei destinado a incluir no elenco de prestações da Previdência.
Social o sa'ário-maternidade, que col'responderá à vantagem de que trata o
art. 393 da CLT.
5. Por oportuno, esclaxeço que a modalidade de custeio doO novo benefício ·foi
a:dotada após os competentes estudos técnicos, tendo-se afigurado a mais conveniente entre vária.s alte.rnativas, como por exemplo o aumento da. taxa de
8% correspondente à contribuição das empresa.s, O· desvio, para. a. cobe1rtura do
salário-mate-rnidade, de uma parte da contribuição pa:tronal destinada ao custeio
doO salário-famíl1a.
!Renovo a Vossa E:<celência. os protestos. ·do meu profundo· respeito e admiração. - L. G. Nascimento e Silva.

I
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-51PROJETO DE I.JEI D1A CAMAIRA
N.0 493, de 1974
(N.• 2.288-B/'14, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Autoriza o Poder Exeeutivo a constituir a Empresa de Processamento
de Dados da Previdência Social - DATAPREV, e dá. outras pnovidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizaJdo a constituir. nos te·rmos do
àrt. 5.0, !tem II, do IDecl'eto-iLe! n.0 200, de 2·5 de f·evereiro de ,196·7, uma empresa
pública, .sob a denominacão de iEmpresa de Processamento de Dados da P.rev!dênc!a Social - DATAPREV, vinculada ao Min!Stérie> da Previdência e Assistência Social, com personalidade jurídica de direito privado, patr!mônlo piróprlo
e autonomia adm!n!Strat!.;-a e financeira.
· Parágrafo único - A DATAPRIEV terá sed·e e foro na cidade do Rkl· de
Janeiro, Estado da Guanabara, ação em tooo o território n!licional e dependênc~ltS onde for ju~g!lido nec·es.sário para o bom des·empenho de suas finalidades.
Art. 2.0 - Constituem 1malidade.s da DATAPRtEV a. análise de siStemas, a.
programação e eJCecução de serviços de tratamento da lniformação e o processamento de dad<Js através de computação eletrônica, .bem como a prest~tÇão de
outros serviços correlatas.
Art. 3.• - O capital inieial da DATAPRE\7, que .será de Cr$ 1.000.000,00
<hum milhão de cruze!.ros), terá a seguinte c<Jnstltuição:
I - 511% (cinqüen ta e um por :centol , pelo menos serão de pmpr!edade da
'
União; ·
II - o r·estante pertencerá ao Instituto Nacio·nal de Previdência Social
(ENPSl e ao Instituto de IP·revldênc!a e Assistência dos Servido~es do Estado
(IPASE), na proporção do valor dos bens imóveis, móveis, equipamentos e ins~
talações de domínio de cada uma dessas entidades, que por elas v·enham a ser
destinados para aquele fim.
§ 1.0 - Para efeito do disposto neste artigo, o valor dos 'bens d.a INPS e do
l!PASE s•erá fixado por <:omissão, designada pelo !Ministro da Previdência .e Assistência Social, da qua~ participarão ·representantes das duas entidades.
'§ 2.o - Observado o disposto no ·art. 5.0 do Decreto-Lei n.o 900, de 29 de
setembro de 1969 o capital da DATAPIREV, por ato do Poder ~ecut!vo, poderá
ser aumentado me.diante incorporação de reservas e relnv·ersão de lucros na
~orma do que dispuserem os Estatutos, assim eomo de outros recursos que, a
titulo de acréscimo de capital, lhe forem destinados, pela Uniào, pelo IiNIPS,
pelo IP.A:SE ou por outras entidades subordinadas ou vinculadas oo Ministério da
Previ'Ciêncla ·e Ass!.Stênc!a Social cuja participação !or julgada conveniente, a
juízo do Ministro de !EStado.
Art. 4.• -!Constituem recul\Sos da D·.M'APIREV:
I - as .receitas operacionlt!s;
n- as receitas patrimoniais;
ITI - as receitas eventuais;
IiV - as doações;
V - o produto· de operações de crédito;
VI - os de outras origens, indush•e orçamentária.
Art. 5.• - A DATAPREV será regida por esta lei, pelos Estatutos a serem
aprovados por decreto, no prazo de 90 (noventa) dias da data da vigência desta
lei, e pelas normas de direito aplicáveis.
Parágrafo único - Dos Estatutos de que trata este a11lJgo constarão, além
<:'.as finalidades, elo capital e dos recursos, na forma do disposto nesta lei, a com-
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Art. 6.0 - O regime jurídico do pessoal da DATAPREV será o da legislação
trabalhista.
Parágrafo único - Os servidores do INPS e do IP ASE que prestem serviço
nos setores de processamen,to de dados deles desmembrados e incorporados à.
DATAPREV, por força do disposto nesta lei, terão o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados de sua vigência, para ingressarem no quadro de pessoal
da empresa, mediante expressa opção, ficando-lhes assegurada, neste caso, -a
contagem do respectivo tempo de serviç·o prestado sob •:> regime estatutário.
Art. 7.0 - A prestação de conl.as da Administração da DATAPREV será
submetida ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social que, com
seu pronunciamento e a documentação de que trata o art. 42 do Decreto-Lei
n.O 199, d·e 2·5 de fevereiro de 1967, a enviará ao Tribunal de Contas da União
até 31 de maio do exercício subseqüente ao da prestação.
Art. 8.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da Previdência e Assistência Social crédito especial de até Cr$ 510.000,00 (quinhentos e
dez mil cruzeiros) para atender à participação da União no capital inicial da
DATAPREV.
Parágrafo único - A despesa 'autorizada neste artigo será compensada meàiante anulação de dotação <Jrçamentária.
Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as d.!Sposições em contrário.
:MENSAGEM
N. 0 476, DE 1•974

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberaçào de Vossas .Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Pre\idência e Assistência social, o anexo projeto de lei que "•autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social- DATAPREV, e dá outras providências".
Brasília, 26 de setembro de 1974. -

Ernesto Geisel,

EXPOSIÇli.O DE MOTIVOS N.O 33, DE 8 DE AGOSTO DE .1974, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDg:NCIA E ASSISTg:NCIA SOCIAL.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O processamento eletrônico de dados constl!l.ui, atualmente, o suporte do
funci·onamento normal do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e do
Instituto de Previdêncl!a e Assistência dos Servidores do Estado (lPASE), sem
o qual seria impraticável a execução d.as tarefas que os equipamentos nele
utlliz3id<Js realizam c·om perfeição, regularidade .e economicidade.
2. A evolução permanente das técnicas usadas, a exigênci•a de pessoal especializado e de formação carente no mercado de .t.rabalho, a utilização d·e materiais
de consumo próprios e específicos, com caracteristicas adequadas aos equipamentos, e a conveniênc~a de colocar tais setores em níveis de competição com
as entid.ades privadas de idêntica finalidade, a fim de dotá-los das melhores
condições de desempenho, justificam a criação de uma entidade, com personalidade jurídica de direito privado e património próprio, mais versátil e eficiente.
3. Além disso, a concentração de todos os s·erviços do Ministério da Previdência e Assist.ência Social, .em matéria de processamento eletrônico de dados,
permitirá mclhcr aprooveitumento d'as estruturas desses setores das entidades
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previdência e à assistência social, unificando-se apurações, procedimentos, microfilmagem de documentos e arquivamento dos mesmos, assim como facilitando-se o entrosamento d.esEes serviços com os de outros órgãos centrais de processamento de dados, inclush-.e com os do Serviço Federal de Processamento de
Dados <SERPROl,
4. O Centro de Processamento de Dados do INPS é, atualmente, um dos mais
modernos e completos da América Latina, realizando tarefas e serviços sem
equivalência com os demais cl.o Brasil e de grande interesse nacional, de forma
que a sua transf•ormação em empresa pública representará solução idêntica à
jâ adotada pelo Governo Federal, ao criar a empresa pública Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO).
5. O projeto ora elaboradoO prevê que o0 capital da empresa, em sua constituição
inicial, pertencerá à União, em caráter majoritário, .na forma da legislação
~!gente, e ao INPS e IPASE, sem prejuízo da participação fut.ura d·e outras
entidades vinculadas ao MPAS, bem como o aproveitamento dos servid.ores lotados nos setores de processamento de dados daquelas duas autarquias no quadro
:le pessoal da empresa, desde que aceitem a modificação de seu regim-e de
trabalho para o contratual, regido pela CLT, com a preservação, porem, de seu
tempo de serviço prestado sob o regime estatutário.
Renovo a Vossa Excelência os protestos do meu profundo respeito e admira.<ão. - L. G. Nascimento e Silva.
(As Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PARECERES
PARECER
N.0 492, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n.0 114, de 1974 (n. 0 2.307-C, de 1970, na origem), que "acrescenta alínea
ao art. 514, "caput," do Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho).
Relator: Sr. Guido Mondin

O projeto submetidoO ao exame desta Comissão é oriundo da Câmara dos
Deputados, sendo seu autor o ilustre Deputado Henrique TUrner.
Na justificativa, salienta aquele parlamentar a im-po1.1tância das entidades
sindicais na coletividade, enfatizando sua função social como d·ecisivo fator de
integração comunitária. Aduz, ainda, a necessidade de "humanização da empresa", concomitantemente com a adoção, pelos sindicatos, de um pleno dispositivo que os tornem instrumentos de integração social.
Entre os deveres à.os sindicwtos, c·onstantes do oart. 514 da Lei Consolidada,
o projeto inclui o de manter, sempre que possível, e de acordo com as suas
:possib!Jidades, um assistente social com as atribuições específicas de promover
a cooperação operacional na empresa e a integração profission-al na classe.
Os sindicatos que não ti\·erem condições de suporte financeiro para o atendimento da medida poderão celebrar convênios com entidades assistenciais especinllZ'adas como o SESC, SESI, LBA e outras.
Entend.emos que, na forma da regra constitucional estabelecida pelo § 1.0
:lo art.. 166., a Carta Magna delega funções às associações profissionais e sindicais
para a execução, entre outros, de programas de interesse das categorias por
elas representadas.
Com efeito, aplaudindo a oportunidade do projeto, parece-nos que o seu
objetivo se coaduna plenamente com a eltecução de programas de interesse das
várias categorias laborais.
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Emenda. n.0 1 (CLS)
Suprima-se no art. 1.0 na. pai't-e que se refere a letra. "d.'', do art. 514 dilo
Consolidação das Lei.s do Trabalho, as e"-"Jlr-essões: "e de acordo com as suas
possibilidades".
Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1974. - Franco Montoro, Presidente
- Guido Mondin, Relator - Eurico Rezende- Renato Franco.
PARECER
N.o 493, de 1974
Da. Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 22, de 1974 (n.0 160-B, de 1974, na Câmara dos Deputados),
que "aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos R1lgularcs,
assinado, em Georgetown, a 10 de maio de 19'74".
Relator: Sr. Fernando Corrêa
Com a. Mensagem n.0 388, de 20 de agosto de 1974, o Sr. Presidente da
Repúbllca encaminhou ao Congresso Nlacional o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares, assinado entre o Brasil e a Guiana, a 10 de maio de
!974, para. o fim previsto no art. 44, item I, da Constituição Federal.
Referida. mensagem é acompanhada de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores na qual S. Ex.a justifica a oportunidade
da medida.
"O Acordo em apreço foi celebrado visando a aprimorar as relações
brasileiro-guianenses no âmbito do transporte aéreo comercial, tendo
substituído o Acordo Aéreo Brasil-Reino Unido de 1946, que regulava
as relações aeronáuticas entre os dois países, desde a época em que a.
Guiana era colônia britânica. Com o advento da independência daquele país vizinho, em 1966, o Governo guianense mostrou-se interessado em firmar, em nome próprio, novo documento, a fim de consolidar
sua personalidade jurídica na comunidade internacional."
Ao declinar as razões pelas quais julga ser do interesse nacional a ratificação do instrumento, sustenta o Chanceler:
"O novo Acordo Aéreo representa um vínculo expressivo nas relações
entre os dois países, porquanto estabelece, em caráter permanente, as
bas.es operacionais para os respectivos serviços aéreos regulares de
transporte de passageiros, carga e correio."
O artigo primeiro do tratado em questão dá a definição dos termos utilizados nos artigos subseqüentes.
Segundo dispõe o art. 2.0 , cada Parte Contratante terá o direito de indicar
uma empresa aérea para operar as rotas especificadas no Anexo. Feita a indicação e observadas as condições previstas nas leis e regula.menos, a outra Parte
se compromete a conceder a nec-essária autorização para operar.
A autorização para operar pode ser revogada ou suspensa nos seguintes
casos:
"a) no caso da empresa aérea deixar de cumprir com as l-eis ou regulamentos da F'arte Contratante que concedeu -esses direitos; ou
b) no caso da empresa aérea de qualquer modo deixar de operar conforme as condições prescritas neste Acordo; ou
c) em qualquer caso em que não for feita a comprovação de que parte
substancial de propriedade e o efetlvo controle da empresa aérea pertence à Pllirte Contratante designadora de empresa aérea. ou a. nacionais
do pais da referida Parte Contratante."
Estipula-se o art. 5. 0 que o combustível, os lubrificantes, as peças sobressalentes, o equipamento de uso regular e os artigos consumidos a bordo de
aeronave durante a viagem, estão Isentos d-e todos os direitos aduaneiros e
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trânsito dos referidos bens.
É assegurada a liberdade de transf·erência dos lucros obtidos pelas empresas
aéreas com o transporte de passageiros, mala postal e carga.
A fim de fac!l!tar a aplicação do Acordo são previstas consultas periódicas
entre as autoridades competentes, as quais poderão propor a introdução das
modificações que se fizerem necessárias.
O art. lO prevê duas modalidades para solução das divergências:
- negociação direta entre as partes; e
- constituição de um Tribunal Arbitral que solucionará o litígio.
O Acordo é acompanhado de um Anexo onde são especificadas matérias de
ordem técnica, tais como: concessão de direitos, princípios relativos aos serviços,
dados estatísticos, tarifas e quadro de rotas.
A matéria foi codificada nas formas usuais adotadas pelo Direito Internacional, respeitada ainda a reciprocidade de tratamento.
No que compete a esta Comissão examinar nada há que possa ser oposto
ao ajuste sob exame, tendo este o mérito de propiciar uma ampliação das rotas
aéreas comerciais brasileiras na região do Ca.ribe.
Diante do exposto, somos pela aprovação do Proj.eto de Decreto Legislativo
sob exame.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, VicePresidente, no exercício da Presidência - Fernando Corrêa, Relator - · Magalhães Pinto - Carlos Lindenberg - Lourival Ba\PtiSta - Leoni Mendonça Guido Mondin - Dinarte Mariz.
.
PARECER
N.o 494, de 1974
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas sobre
o Projeto de Decreto Legislativo n.0 22, de 1974.
Relator: Sr. Dinarte Mariz
_ O Senhor Presidente da República, de conformidade com o disposto no
art. 44, item I, da Constituição Federal, submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo sobl"e Transportes Aéreos Regulares, assinado entre
o Brasil e a Guiana, em Georgetown, a 10 de maio de 1974".
2. Na exposição de motivos, o Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores
informa:
"O Acordo em apreço foi celebrado visando a aprimorar as relações
brasileiro-guianense no âmbito do transporte aél'eo comercial, tendo
substituído o Acordo Aéreo Brasil-Reino Unido de 1946, que regulava
as relações aeronáuticas entre os dois países, desde a época em que a
Guiana era colônia britânica. com o advento da independência daquele
país vizinho, em 196·6, o Governo guianense mostrou-se interessado em
firmar, em nome próprio, o novo d·ocumento, a fim de consolidar sua
personalidade jurídica na comunidade internacional.
o instrumento assinado com a Guiana consubstancia os objetivos da
politica aeronáutica brasileira de desenvolver linhas regionais para o
norte da América do Sul e para o Caribe. O seu Quadro de Rotas assegura, ao · transportador brasileiro designado, plenos direitos comerciais
entre os PQntos intermediários na rota acordada, o que permitirá garantir a rentab!l!dade comercial dos serviços numa área de baixa densidade de tráfego.
Por outro lado, o novo Acordo incorpora princípios consagrados em
documentos bilaterais de aviação civU intenlacional, disciplinando, as-

-56sim, a transferência de receitas auferidas pelas empresas designadas, a
utilização de peças sobressalentes, combustíveis e lubrificantes, o pagamento de taxas aeroportuârias e o agenciamento de serviços. Instituiuse, também, um mecanismo para eliminar eventuais controvérsias, através de consultas periódicas e pela arbitragem."
3. A Câmara dos Deputados, examinando a matéria, resolveu apresentar a
presente proposição, que foi aprovada sem restrições.
4. Do ponto de vista da politica nacional de transporte, convém apenas aduzir
que esse Acordo fundamentou-se no que foi estabelecido na Convenção sobre
Aviação Civil Internacional, realizada em 1944, na cidade de Chicago, motivo
por que opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Alexandre Costa, Vice-Presidente, no exm"cicio da Presidência - Dinarte Mariz, Relator - Luís de Barros
- Luiz Cavalcante - Lenoir Vargas.
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PARECER

N.0 495, de 1974

Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n.0 26, de 1974 (n.o 166-B, de 1974, na Câmara), que "aprova
o texto do Estatuto da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil
(CLAC), concluído na Cidade do México, a 14 de dezembro de 1973".
Relator: Sr. Guido Mondin
O Senhor Presidente da República, cumprindo o disposto no art. 44, inciso l,
da Constituição Federal, submete ao Congresso Nacional, o Estatuto da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil (CLAC), concluído na Cidade do
México, a 14 de dezembro de 1973.
2. A mensagem presidencial encaminhadora do Documento veio acompanhada
de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores sobre
os diferentes aspectos do Estatuto, bem como o particular interesse brasileiro
em relação a ele.
3. O Estatuto foi assinado em 14 de dezembro de 1973, na Capital mexicana,
durante a Segunda Conferência de Autoridades Aeronáuticas Latino-Americanas. Ele cria a Comissão Latino-Americana de Aviação Civil.
4. A entidade congrega Estados das Américas do Sul, central e do Caribe,
tendo sido instlituída nos moldes de organismos regionais existentes, como a
Comissão Européia de Aviação Civil (OEAC) e a Comissão Africana de Aviação
Civil: (CAFAC). Sua finalidade é promover a unificacão da política latinoamericana no âmbito do transporte aéreo comercial. •
5. No organi8mo recém-.cria:do, as autoridades aeronáuticas dos governos latino-americanos dele participantes discutirão e pla.nejarão medidas, com vistas
à cooperação e coordenação das atividades de aviação civil em toda a área
integrada pelos respectivos países. Isso se fará dentro dos mesmos princípQ.os,
objetivos e programas da Ol'ga.nização de Aviação Civil Eri.temacional (OAICI),
com a qual ela manrterá estreito entrosamento.
6. A ligação entre o novo organismo regional de Aviação Civil e o mundial
estará caracterizada no fato mesmo do previsto funcionamento da sec).'etaria
da OLAC por intermédio do Es'Cr~tório Regional daquela entidade para a América
LatLna, à conta do qual correrão as despesas desse serviço.
7. A Comissão Latino-AmerLClarna de Aviação Civil (GlJAIC) atu ará através
de uma Assembléia e de um Comitê Executivo. Todos os Estados-Membros participarão da Assembléia, que se reunirá a cada dois anos. Um pres~dente e três
vice-presidellltes, eleitos pela Assembléia, comporão o Comitê Executivo, "'COm
a incumbência específica de dirigir o programa de trabalho por ela delineado".
8. o Estatuto (art. 23) condiciona sua ent1.1ada em vigor à a~provação• rpor doze
Estados signatários, indicada <Mt. 22) a 'Secretaria das Relações Exteriores do
México como depositária das not~ficações de aprovação.
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a partici13ação de nosso Pais na OLAC', 'Pelo próprio conjunto de fatos ligados
ao desenvolvimento alcançado pela nossa avl:ação civil.
10. Tra.ta-se, como se depreende através das informações que· procuramos
alinhar, de um organismo voltado para as mesmas finalidades maiores da Organização de Aviação Civil Internacional - mas, cuja ação refletirâ, exclusivamente, os interesses diretos dos paises pa,nicipantes e o espaço geogrâfico por
eles ocupado.
11. Estâ evidente, em nosso entender, a conveniência da participação brasileira
na Comissão Latino-Americana de Aviação Civil (CLACl, participação que se
insere na linha tradiciona:l de nossa política externa, de apoio iil'anco às iniciativas refletidoras de um proclamado obje.tivo de cooperação e de paz entre as
nações.
Opinamos, assim, pe'la !liprovação do Telato do Estatuto da Comissão Lartino-Americana de Aviação Civil (CLAC), concluído na Cidade do México, a 14 de
dezembro de 1973, nos termos do que dispõe o Projeto de Decreto Legislativo
n.o 26, de 1974.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Vice-!Presidente no exercício da Presidência - Guido Mondin, Rel!litor - Lourival Baptista. - Leoni !Mendonça - Magalhães Pinto 1-- Carlos Lindenberg - Fernando
Oorrêa - iDinarte IMariz.
PARECER
N.0 496, de 1974
Da. Comissão de Transporte, 1Comunica.ções e Obras Públicas, sobre
o iProjeto de Decreto Legislativo n.0 ~6, de 1974.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
1. O Presidente da República, de "Conformidade· com o disposto no art. 44.
inciso I, da Constituição Federal, submete à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Estatuto da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil (CLAC),
concluído na Cida:de do México, a 14 de dezembro de 1943.
2. Na e:lq)osição de motivos que insWui a. matéria, o Senhor Ministro de Estado
das Relações ~terlores informa:
"A referida entidade, que congrega os Estados da. cA:mérlca do sul, Central e do Caribe, foi instituída nos moldes de o11ganismos regionais existentes, como a Comissão Européia de Aviação Civil (OElAJC) e a Comissão
Africana de Aviação Civil (CAFAC), com a finalidade de promover a
unlfica((ão da política latino-americana no âmbito do traJilSPorte aéreo
come·rcial.
A Comissão Latino-Americana de Aviação Civil visa a .reunir as autoridades aeronáuticas dos Estados latino-a,mericanos e dotâ-las de estl1Utura
adequada à diS"Cussão e ao [planejamento de medidas necessárias à cooperação e coordenação das atividades de aviação civil da região, dentro
dos princípios, objetivos e programas de Organização da Aviação Civil
Internacional (OACI), com a qual a CliAC, segundo reza seu Estartuto,
"manterá estreitas relações".
o novo organismo .aJtuarâ atr!liV'és de uma Assembléia e· de um Comitê
Executivo. A Assembléia. contarâ ~om a representação de todos os Estados-Membros da Comissão e se reunirá, a cada dois anos, para, inter
alia, formular o programa de traba:lho da entidade. O Comitê Executivo
serâ integrado por um presidente e três vice-presidentes, eleitos pela
Assembléia, com a incumbência específica de dklglr o .programa de trabalho por 'ela delineado. CILAC terâ, ainda, uma Secretaria que fiUnciona.râ por intermédio do &icritórlo !Regional da OACI rpara a Améri'Ca.
Latina.
A Comissão Laltino-Americana de, Aviação Civil terá orçamento próprio,
a-provado em cada período de sessão da Assemblé1a, devendo a Organiza-
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e de pesquisas da CLAC, bem como com seus 'gastos !ndiretos.
o art. 23 do apenso Estatuto estipula sua entrada em vigor definitiva,
após a aprovação por doze Estados· signatários, servindo a Secretaria
das Relações Exteriores do México como depositária das notificações de
aprovação.
o Brasil, na condição de pais mais adiantado na América Latina, em
matéria de aviação c!vil, tem especial iiiJteresse em partlcipa.r das atividades da OLAC e, nesse sentido, o Senhor Ministro da Aeronáutica, em
aviso que me dirigiu, recomenda a aprovação do anexo Estatuto pelo
Governo bras!leiro."
3 . A Câmara dos iD~uta.dos, exaaninando a matéria, resolveu apresenta.r a
presente proposição, ·que foi BIJlrovada sem ·restrições.
4. Do ponto de vista da politica nacional de transpol'lte, convém ressaltar que
essa Comissão Latino-Americana de Aviação C!v!l tem ·como obletivo prlmordial
prover os Estados-Membros de uma estrutura aeronáutica adequada, para o
desenvolvimento ordenado e a melhor utHização do trlliilsporte aéreo na América
LaJtlna., mediante uma melhor coordenação desses serviços aéreos.
Assim, opinamos pela a:provação do presente ;projeto.
Sala das ·Comissões, 16 de outubro de 1974. - Alexandre Costa, Vice-~
sidente, no exercício da Presidência- Luiz Cavalcante, Relator- Luís de Barros
- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -Do Expediente lido, consta o Projeto
de Lei da Câmara n.0 138, de 1974, que autoriza o Poder ExeCllltivo a constituir
a Empresa de Processamento de Dados da Previrlênc.ia Social - DATAPmN,
e dá outras providências.
Nos termos da a:Iínea b do inciso II do a.rt. 142 do Regimento Interno, a
matéria receberá ·emendas, perante a primeira comissão a que foi distribuída,
pelo prazo de cinco sessões ordiná;rias.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex.a. não está presente.
Esta Presidência, desejando participar, como orador, dos trabalhos da presente Sessão, em cumprimento ao· disposto no parágrafo único do art. 53 do
Regimento Interno, solicita ao nobre Senador Ruy Santos para, nos termos
do § 1.o do art. 50, a.ssum!r a cadeira presidencial. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Tem a palavra o nobre Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores ocupo a atenção
da Casa para fazer um registro, prestar uma homenagem.
Jornais de hoje noticiam que faleceu, na ca:pital do Estado de São Paulo,
o ex-Ministro e ex-Senador Alexandre Marcondes Filho.
Tive a felicidade de, quando o Ministro Alexandre Marcondes Filho ocupou
a Pasta da Justiça, no Governo do Presidente Café Fllho, tornar-me seu amigo
e, antes de seu amigo, seu grande admirador.
Como todos os homens públicos brasileiros certamente acompanharam, eu
também, desde os tempos em que exerci mandato de Deputado estadual, na Assembléia Legislativa de Santa Catarina, pude conhecer e admira.r a atividade
pública de Alexandre Marcondes Filho.
Saído da verdadeira escola de ·estadistas que foi, nos prindpios da República
e até 1930, e ainda é, a Faculdade de Direito do L!Wgo de· São Francisco, em
São Paulo, Alexandre Marcondes Filho cullliPriu uma trajetória das mais brilhantes na vida pública brasHeira.
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Carlos?
O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o nobre Senador Lourival .Baptista.
O Sr. Lourival Baptista - Eminente Se·nador Antônio Carlos, o gesto de
V. Ex." é uma alta demonstração do seu espírito de justiça. Alexandre Mareondes Filho, hã longos anos afastado da vida pública, foi, sem dúvida alguma,
uma das grandes flg.uras da política e das letras jurídicas do nosso País ex-Senador por São Paulo, ex-Ministro do Trabalho, ex-·Ministro da Justiça.
Estando ele no Ministério, lembro-me 'bem de quanto, a 1.0 de maio de 1943,
no Estádio do Vasco da Gama, foi assinada pelo Presidente Getúlio Vargas a
Consolidação das Leis do Trabalho. Foi· um dos pionei·ros da legislação social
em nosso Pais, ao lado de grandes. nomes ,como Líndolfo Collor e Alberto Pas~
qualinl. Foi também o criador da "Hora do Brasll". !Pude conhecê-lo, e tive esta
grande ventura, através de um seu grande e fraternal amigo, o meu saudoso
amigo ex-Senador Louri·val Fontes. Desejo, eminente Senador Antônio Carlos,
associar-me 'às homenagens que V. Ex.a nesta hora prest:J. ao Insigne homem
público que foi Alexandre Mareondes F!J!ho, em síntese, um grande braslleiro.
O SR. ANTONIO CARLOS- Agl'adeço a V. Ex.a, nobre Sr. Senador Lourival
.Baptista, pelo aparte, que é um testemunho da vida pública de Alexandre
Marcondes Filho.
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o nobre Sr. Senador Wilson Gonçalves.
O Sr. Wilson Gonçalves - Não tive a honra de conhecer pessoalmente o
Dr. Alexandre Marcondes Filho e, por Isso, !Privei-me, sem dúvida, do convívio
das suas pe~egrínas qualidades. Mas, apesar disso, transformei-me em gran,de
admirador de S. Ex." pelos trabalhos jurídicos, inclusive por multas de suas
exposições de motivos, quando Ministro da Justiça do Governo Getúlio Val"gas.
Realmente, através dos seus trabalhos de caráter jurídico, sentia-se tratar-se
de um espírito de escol, de um homem de profund<ls conhecimentos de sua
especialidade e com um senso não só do Dkel.to em tese, mas com ha;billldade
extraordinária para aplicá-lo nos casos ocorrentes. uma de suas e~osições de
motivos é <1bra primorosa de um grande esgrimista da inteligência e do saber,
e desde esse tempo passe! a admirar a figura extraordinária de Marcondes
Filho, um dos .grandes juristas ·braslleiros. Assim, nesse instante em que V. Ex.",
que teve o praz~ de conviver com o ilustre morto, lhe presta esta homenagem,
eu me permitiria, com o assentimento de V. Ex.", juntar ·às suas palavras o
meu sentimento de pesar rpela grande perda, na qualidade de grande admirador
de Alexandre Marcondes Filho, principalmerute pela sua incontestável figura
de grande jurista ·braslleiro.
O SR. ANTôNIO CARLOS · - Muito obrigado, nobre &. Senador Wllson
Gonçalves. Realmente, v. Ex.a ressaltou um dos aspectos mais importantes
da figura de Alexandre Marcondes !Filho. Agradeço o testemunho com que
V. Ex." enriquece o discurso que estou pronunciando.
Eleito Vereador à Câmara Municipal da C111pital de São 'Paulo, Alexandre
Marcondes Filho, sob a legenda do Partido Republicano Paulista, elegeu~se
Deputado Federal, e na representação ,federal da t~ra paulista destacou-se,
Sr. Presidente, como um ·grande jurista- o nobre Sr. Senador Wilson Gonçalves
o salientou muito bem. Faço esse discurso recorrendo a;penas a elemenJtos guardados de memóda, mas creio que não estarei fugindo à verdade se disser que
já então, no. legislatura de 1927 a 1930', S. Ex." era c.onvo·cado a relatar a Lei
de Falências; depois de 1930, voltou a São Paulo, cumprindo extenso trabalho
ení. seu escritório de advocacia.
O Sr. Carlos Lindenberg - v. Ex.o. me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o no·bre Sr. Senador Carlos Lindenberg.
o Sr. Carlos Lindenberg - Tive a honra e a felicidade de conhecer Marcondes Filho sendo seu colega no Senado Federal, que ele presidiu durante
muito tempo: S. Ex." me distinguiu com a sua amizade. Pude então verificar

-60não só as suas qualidades morais e intele·ctuais como o seu talento e o seu
alto eSJpírito público, dando a São Paulo e ao Brasil tudo de que era capaz
a serviço da Pátria e dos brasileiros. Quero, assim, solidarizar-me· com V. Ex.a.
na exaltação que faz do Ministro, do cidadão, do advogado que foi Marcondes
Filho, e na homenagem que rpresta à sua memória. Multo obrigado a v. Ex.a.
O SR. ANTONIO CARLOS - Multo ·obrigado a V. Ex.a., nobre Sr. Senador
Carlos Lindenberg, pelo testemunho que dá da justiça da homenagem que estou
prestando.
Quando o então Ministro do Tr&~balho Waldemar Falcão .foi nomeado para
o Tribunal Superior do Trwbalho, o Presidente Getúlio Vargas convocou Alexandre Marcondes Filho para ocupar a Pasta do T·ra.balho, e aí S. !Ex.a realizou,
realmente, obra notável no que toca à codificação da nossa legislação trabalhista: ao idealismo de Lindolfo Collor e à dedicação de Waldemar Falcão, somou
a sua •grande experiênc·la de advogado, a sua sa.bedoria de jurista e deixou,
naquela Pasta, obra extraordinária de atualidade e de· realismo no que tange
às normas disciplinadoras das relações entre o capital e o tra.balho em nosso
País.
O Sr. Guido Mondín - Permite V. Ex.a. um a;parte?
O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o nobre Sr. Senador Guida Mondin.
O Sr. Guido Mondín - Nobre Sena.dor António Carlos, aLém das manifestações ouvidas de nossos colegas da Maioria, quero trazer-lhe a da Liderança,
nesta homenagem que V. Ex.a. presta a Alexandre Marcondes Filho. Desejo, ainda,
acrescentar que tive a ventura de conhecer Alexandre Marcondes Filho ainda
na minha mocidade, quando eu exercia a lidei!'ança sindical de minha classe.
Rlooordo-me de que, num congl'esso ['!Zializado m Rio ·dle J:aneiro, levava eu
uma tese sobre o não-limite de idade para a obtenção de empregos e, tendo
defendido com ardor o ·tra;balho que levava, dentre outros, chamei a atenção
do Marcondes Filho a tal ponto que ele motivou um eneontro para que debatêssemos o assunto. Lembro-me, também, de que a Consolidação das Leis do Tra;balho contém multas das idéias que debatíamos nos congressos de trabalhadores,
que então realizávamos, e muitas dessas idéias, evidentemente - como V. Ex.a
está lembrando - foram por ele levadas à consolida~ão Desse modo, há, então,
:pelo menos um pequenino encontro entre as nossas idéias e as dele. Mas, digo
isso para lembrar que tive a ventura de· conhecê-lo e, na intimidade do trato
de então, pude, como sempre ocorre nas relações dos homens, aquilatar das
suas grandes qualidades e virtudes. Oferecendo este apail'te a V. Ex.a., faço-o
com o mais prolfundo sentimento, nesta homenagem que V. EX.a. a ele presta.
O SR. ANTONIO CARLOS - Muito obrigado a V. Ex.a., Senador Guida Mondin, pelo aparte que enriquece o meu discurso.
Mais tarde, sr. Presidente, é Marcondes Filho convidado a ocupar, cumulativamente, a Pasta da Justiça.
Não sei se estarei cometendo um exagero, se disser - e o faço com absoluta
sinceridade - que foi o desempenho de Marcondes Filho à frente das Pastas
do Trabalho e da Justiça, e especialmente quando acumulou aqueles dois Ministérios, foi a sua atuação, repito, que deu ao então regime denominado Estado
Novo condições de popularidade e de penetração em todas as ca.madas da popu~
lação brasileira, sem descambar para o populismo demagógico.
S. Ex.a., que então exe•MaVla- •e com que ma~esroria! - ra políti~a trabalhista
do Governo Federal, guardava uma linha de nobreza e de respeitabilidade que,
no meu entender - falando agora como observador dos fatos políticos, ocorridos
antes do meu ingresso na vida púb'ica - preservaram, em momentos decisivos,
a autor!dade do Governo a que servia.
Mas foi, Sr. Presidente, depois que Marcondes Filho, eleito Senador por
São Paulo, prestou grandes serviços a esta casa - pois aqui exerceu a 1."-VIcePresidência - foi depois que Marcondes Filho deixou, praticamente, a vida
pública e, muito especialme11te, a vida partidária, que tive ocasião de, através
de meu saudoso e grande amigo Deputado Edilberto Ribeiro d·e Castro, conhecê-
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coração.
Já afastado da vida pública, nos dias difíceis de 1955, é Marcondes Filho
convocado para o exercício da P·asta da Justiça. Ai, pude acompanhar o seu
trabalho, a sua visão de estadista, a largueza dos horizontes de sua privilegiada
inteligência e as suas extra·ordinárias qualldades de coração.
Em 1967, janeiro, já seu amigo, tive a oportunidade de visitá-lo longamente, em seu apartamento na Praça Amadeu Amaral, na Capital de São
Pau!o. Marcondes Filho juntava a sua cultura jurídica, à agudez da sua intellgência, ao conhecimento da História do Brasil e, acima de tudo, à virtude de
saber conversar com os amigos, de transmitir tudo aquilo que aprendera numa
vida dedicada ao serviço do Brasil, dando, em conversas repasadas de amenidade e até mesmo de modéstia, as mais vivas lições de sabedoria sobre o gênio
b11asi1elro. Já, então, ALexandre Ma.~conde.s Filho voltama. à suaJ ·bmca de advogado
na cidade de São Paulo. Estava, dizia ele, a auxiliar um de seus filhos, também
advogado.
A homenagem que presto, nesta hora, Sr. Presidente, é em primeiro lugar
àqu·ele que honrou a função que ora ocupo nesta Casa, a 1,8-Vice-Presidência
do Senado Federal. Mas esta homenagem é, também, ao amigo, ao amigo que
se desdobrou em gestos de carinho e de afeição.
Quando concluí a tarefa de Relator-Geral da Constituição de 1967, Alexoodre Miarcondes Filho teVI~ a no•breza de dlrlgiT-me longa oort,a, comentando
o meu traba'ho e dizendo, certamente, muito mais com o coração do que com
o saber, do ·esforço que eu realizara e do que representava para o Brasil, naqueles
dias, a votação de uma Constituição, encaminhada pelo Poder Executivo com
180 artigos e que recebera, no Congresso Nacional, 254 emendas.
Sr. Presidente, a homenagem que presto é este depoimento, sã.ro estas
palavras de s<:.udade, de respeito e de admiração, e peço a V. Ex.a. caso permita
o nosso Regimento Interno, que, cansultado o Pl·enário, faça consignar na Ata
de nossos trabalhos um voto de pesar pelo falecimento de Alexandre Marcondes
Filho, e desta homenagem da mais alta Casa do Congresso Nacional, que ele
tanto hOnrau, se dê notícia à sua excelentíssima família. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Peço que o nobre SenadoT Antônio
Caries f:rmule o seu requerimento a ser submetido ao Plenário.
O Sr. Franoo Montoro - Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder.
, O .SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montare, como Líder.
o SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente. Srs, Senadores, o Movimento
Democrático Brasileiro, por nosso intermédio, vem se associar às justas homenagens que, pela voz do Sr. Senador Antônio Carlos, foram prestadas ao homem
público Alexandre Marcondes Filho.
,
AssOciamos-nos também ao seu requerimento, que subscrevemos, no sentido
de ser consignada nos Anais do Congresso e na Ata da presente sessão a manifestação de p·esar e de homenagem do Senado brasileiro à figura desse grande
jurista, Ministro, senador e Político.
Alexandre Marcondes Filho foi, inicialmente, um grande jurista. Seu escritório de advocacia em São Paulo tinha fama nacional e, até mesmo, internacional.
o senso jurídico e a cultura profunda e extensa de Marcondes Filho fizeram
de seu Escritório um dos pontos altos da vida jurídica braslleira. Quantos projetes
de lei foram apresentados com base na experiência viva daquele grande Escritório?
De jurista passou, Marcondes Fllho, a exercer funções públicas do maior
relevo e, sempre, com brilho extraordinário. O Presidente Getúlio Vargas o
convocou duas vezes - para Ministro do Trabalho e para Ministro da Justiça.
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de obras de extraordinário valor. Basta mencionar-se um diploma jurídico
que, sozinho, valeria para imortalizar a memória de um homem público. Foi
ele o homem que animou, dinamizou e, afinal, publicou a Consolidação das
Leis do Trabalho. Este código do trabalho no Brasil representou para a vida
jurídica e a vida pública brasileira um avanço extraordinário.
Os códigos tradicionais como o Códi•g.o Civil, o Comercial, o Código de Minas,
os Códigos de Processo Civil ou comercial, o Código Penal, têm, evidentemente,
gna.nde im'Portâiilclia., mas como liembra com f['eqüê~~a o g.rmde mestre Halrolodo
Valadão, é através do Direito do Trabalho que a vida jurídica, que a lei, que
o Direito entra na vida da população brasileira, porque ali são regulados não
a herança, a propriedade, o usufruto, ou os processos que atingem pequena
parte da população brasileira. Pela legislação do trabalho, atinge-se toda a
população, incorpora-se à vida jurídica e à vida cultural do Brasil a imensa
maioria de nossa população.
Pois bem, a Consolidação das Leis do Trabalho é obra de Marcondes Filho;
bastaria esta realização, a famosa CLT, para que se rendesse, com toda justiça,
a homenagem que, neste momento, o Senado presta a esse ilustre brasileiro.
Da mesma forma, no Ministério da Justiça dinamizou e organizou leis de
importância fundamental. Ele era um jurista aberto à realidade; para ele, o
Direito não era .uma espécie de arqueologia a repetir normas de um passado
distante ou a copiar dispositivos de legis'ações estrangeiras. A sua continua
preocupação era a d·e conhecer a realidade e fazer com que normas jurídicas
fossem apresentadas, elaboradas, para atender à nossa realidade concreta.
Oliveira Vianna faz referência a tarefas que r·ecebeu, encomendadas por
Marcondes Filho, para conhecer a realidade jurídica, aquele Direito vivo que
existAia nos vários setores odia comun.Lda.de bratSi.le!lra - e~ta'e marittmos, pese:adores, tecelões, metalúrgicos e na agricultura - para, depois, servirem de base
às regulamentações das várias a.tivida.d•es p:ofiss!o;na.is, ru:.ravés de decretos
do Ministério do Trabalho.
Além de jurista, de Ministro emérito, Marcondes Filho deve ter a .sua
presença na vida pública brasileira destacada pela sua atuação como político.
Foi um dos homens que mais dignificaram a atividade politica em nossa terra,
abrindo horizontes diferentes à nossa ve!ha tradição dos Partidos que deitavam
suas raízes em passado· remoto.
Marcondes Filho foi o braço direito de Getúlio Vargas na organização do
Partido Trabalhista Brasileiro. A idéia de criar, no Brasil, um Partido Trabalhista para atender aos problemas do mundo do trabalho, sem a necessidade
da importação de doutrinas de índole materialista, um trabalhismo cristão,
era a linha que Marcondes Filho traçava para o trabalhismo brasileiro. Havia
outras tendências que se opunham àquela linha nítida que Marcondes Filho
traçou no programa do PTB, e nas informações que prestou, todas as vezes
em que foi chamado a dar o seu depoimento ou a sua colaboração à fixação
das linhas doutrinárias do Partido Trabalhista Brasi1eiro. E ele sempre vinculava
essa linha às en·cícllcas pontifícias Rerum Novarum e Quadragésimo Ano, para
acentuar que, em nome dos princípios cristãos da solidariedade e da fraternidade
humana, era preciso organizar-se, no Brasil, um Partido que atendesse às
reivindicações dos trabalhadores. Não era sem razão que Getúlio Vargas dava
a Marcondes Filho a preeminência na organização, na estrutura e na dinamização
do P.8il':tido Trebalohista e da 1ativl.dade. pública nos M!lniiS!tér!o,s que •eXJa!l.'ceu.
1!: evidente que podemos divergir deste ou daquele ponto, das linhas doutrinárias ou programática.~ do Par:tido a que pertenceu Mar·c,ondes Filllo. Pessoalmente, não militei no Partido Trabalhista, mas recebi, por mais de uma vez,
convite de Macondes Filho, todos eles apelando para o senso de rcsponsabPidnde
especialmente da juventude de nossa terra, para ingressar na vida pública e
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-63para ingre~sar ao lado dos trabalhadores, a fim de evitar que a bandeira do
trabalhismo caísse em mãos de doutrinas contrári~ às tradições human!st~ e
cr!stM do povo br~!leiro. ll: importante lembrar, no momento em que se celebra
uma homenagem a essa grande figura, a contribuição que ele deu para que os
rumos de no~sa vida pública, de nossa legislação se voltassem para o atendimento desses problemas fundamentais de justiça social.
Sr. Presidente, o Movimento Democrático Br~!leiro, ao acompanhar as homenagens prestadas a Marcond·es Filho, por iniciativa do Sr. Senador Antônio
Carlos Konder Reis, cumpre um dever de rigorosa justiça. Marcondes Filho há
de ser ~empre lembrado como e:x~emplo de homem público que soube colocar
a sua inteligência, o ~u trabalho e a sua vida no sentido de desenvolver-se
o Br~!l dentro de uma perspectiva de ampla justiça social. Ele merece os
agradecimentos do povo bras!leiro, de que se faz porta-voz, neste momento, o
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR.. PRESIDENTE (Ru;y Santos) - Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
ll: lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 236, de 1974
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições da Casa, as
seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador e ex-Vice-Presidente desta Casa, Dr. Alexandre Marconde~ Filho:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado de São Paulo.
Sala das Sessões, em 17 de outubro de 1974.- Antônio Carlos- Franco Montoro - Guido Mondim - Magalhães Pinto - Antônio Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Ru;y Santos) - Em votação o requerimento encaminhado à Mesa pelo nobre Senador Antônio Cario~ Konder Reis e subscrito, ainda,
por outros Srs. Senadores. O requerimento ~e enquadra no art. 242, cabendo voto
àe pesar por ex-membro do Congresso Nacional.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está. aprovado.
A Mesa do Senado Federal, através do seu Presidente eventual, assocla-~e
às homenagen~ prestadas a Marcondes Filho, realmente uma eXpressão das
melhores da cultura jurídica brasUeira e que honrou vários cargos públicos por
onde passou.
Pessoalmente, privei ligeiramente com Marcondes Filho. Lembro-me bem
das sessões do Congresso Nacional presididas por ele, da sua elegância, da sua
maneira de conduzir os trabalhos, da sua firmeza e deliberação. Era homem
culto, brilhante e amável.
A Mesa associa-se às homenagens do Senado prestadas à memória de Marcondes Filho.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara, orador inscrito.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr, Presidente, Srs. Senadores, está em tramitação, na Câmara dos Deputados, projeto de lei transformando substancialmente a estrutura do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Esse projeto atende
a alguns objetivos perfeitamente válidos, correspondentes a problemas que devem encontrar uma. solução e relativos às deficiências existentes no recrutamento de pessoas para integrar a Aeronáutica brasileira. Apesar da validade dos
objetlvos, o melo apresentado, isto é, a transformação da escola num estabe-
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professores, a seus alunos, exige uma meditação, uma reflexão mais profunda.
Tivemos oportunidade de nos referir aos problema em sessão anterior e recebemos posteriormente a essa manifestação dois documentos da maior importância. Desejamos trazer ao conhecimento do Senado essas duas manifestações,
ambas opondo restrições a pontos desse projeto. O primeiro documento tem a sua
origem numa manifestação dos participantes do I Seminário Regional de Engenharia, da Região de São Paulo e Paraná. A manifestação é dirigida ao Congresso Nacional e tem o seguinte teor:
"São Carlos, 5 de setembro de 1974
Dos Participantes do 1.0 Seminário Regional de Engenheria da Região
de São Paulo e Paraná
Ao Congresso Nacional
Digníssimos Senhores,
Vimos por meio desta, manifestar respeitosamente nossa opinião
sobre o Projeto de Lei n.0 2.113, o qual pretende suprir as deficiências
de pessoal m111tar no Quadro de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica
por intermédio do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (!TA), e que
atualmente passa por esta casa.
Considerando que:
a) as condições impostas aos alunos pela prestação de serviço ao
MAer contribuirão para afastar muitos alunos interessados no curso
do ITA;
b) estão envolvidas na inicia-tiva não somente os interesses do Ministério da Aeronáutica mas também os interesses da nascente indústria aeronáutica, eletrõnica e de telecomunicações do Pais.
c) os objetivos do ITA não eram a formação de oficiais-engenheiros exclusivamente para o MAer mas sim de engenheiros civis de
alto nível necessários à Nação;
d) o referido projeto sugere a indenização monetária do ensino do
ITA ao MAer em caso de desistência sendo isto contrário, portanto, à
filosofia do ensino gratuito;
e) o projeto de lei não atende aos interesses dos alunos e de professores do ITA, conforme foi verificado respectivamente em plebiscito
e p.esqu!sa Teali:mlldos.
As delegações representantes das escolas presentes no 1.0 Seminário Regional de Engenharia manifestam sua opinião de que o Projeto
de Lei n.O 2.113 não atende aos interesses dos estudantes de engenharia em geral e do própria engenharia brasUeira.
Assinam os Centros e Diretórios Acadêmicos abaixo:
- Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de São
Carlos;
- Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira da Escola de Engenharia de São Carlos;
- Centro Acadêmico da Escola de Engenharia Mauá;
- Grêmio Politécnico da Escola Politécnica da USP;
- Di~etéJrio Acadêmico da Faculdadle de Engenharia clie Gluaratinguetá;
- Cen.tro Acadêmico Bernardo Sayão da Faculdade de Engenheria de
Campinas- IDCAMP;
- Centro Acadêmico Santos Dumont do Instituto Tecnológico de Aeronáutica;
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-65D. A. Setmial do O~'aro de Tecnoiogia da; Unlversldlade EstllidiUal Q,e
Londrina;
- Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia Industrial;
- Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia da PUC - campinas;
- Centro Acadêmico Horácio Lane da Escola de Engenharia Machenzie;
- Delegação da Faculdade de Engenheria Química de Lorena;
- Delegação da F'a.cul~ad·e de Engenharlia Civil cLe .Maraquara."
da qual pretendemos dar conhecimento à Casa, para a sua consideração no
momento em que a proposição vLer ao Senado da República. Trata-se de um
editorial do jornal O Estado de S. Paulo, publicado no dia 20 de agosto de 1974,
que diz o seguinte:
"Por iniciativa do Ministro da A·eronáutica, o Presidente da República
acaba de encaminhar ao Congresso projeto de lei dispondo sobre a formação de oficiais-engenheiros da FAB e modificando o papel que o :rnstLtuto TecnológLoo de Aetronáutica (ITA), localizado 'em São José dos
Campos, teve a•té o presente na formação de engenheiros de alto nível
no País.
O problema é dellcad.o e necessitará, por parte do Oongresso, de acurado
'est!Udo. Estão enro·l'Vldos na inidruti'lna, não soiille!nte os intere.sses do
Ministério da Aeronáutica como também os da nascente indústria aeronáutica, eletrônlca e d·e telecomunicações do País, que tradicionalmente
buscam nos egressos do ITA, engenheiros de elevada qualificação.
Com efeito, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, criado há mais de
20 anos, nunc1a ~Se caracterizou oomo uma esco~a; de o·ficlai:s millta·res,
apesar de ter sido fundado no âmbito de um dos Ministérios militares.
Desde o inicio teve as características próprias das universidades norteamericanas, com regime de d-edic·ação exclusiva para professores e alunos
e ativldades de graduação, pós-grad.uação e pesquLsa intimamente relacionadas. De fato, o seu isolamento geográfico - situado como está longe
dos grandes centros urbanos ·e com os alunos vivendo na própria escola
- contribui para a dedicação exclusiva e para a excelência de seus cursos.
Além disso, boa parte do seu corpo docente foi inicialmente integrada·
por professores estrangeiros, tendo sido o seu próprLo Reitor, durante
muitos anos, eminente matemático norte-americano.
SOb esse ponto de vista, o !TA repetiu a experiência realizada por Armando de S•alles OliV'elra em 1934 no fu:nd1az a Fa.culdlacLe de Fllosoflia,
Ciências e Letras, que mudou qualitativamente o nível do ensino e da
pesquisa universitária em nosso País.
Dispondo de número pequeno e limitado de vagas e conseqüentemente
de exames d.e seleção rlgoro.:os para escolher s-eus alunos - o ITA
tornou-se na década dos 50 uma d·as nossas melhores -escolas de engenharia pela qualidade dos seus corpos, docente e discente. Em tudo e
por tudo, não era realmente uma escola militar, ap~sar de pequena
fração de suas v•agas ser destinada a oficiais de Aeronautica que desejassem dedicar-se à engenharia.
Stlus objetivos, fixados em lei, eram suficientemente amplos para lhe
rtlrar o oaráte'r d1e esco~a ·de adestramento mLlltar: "Minisbrar o ·ensino
e a educação necessárias à formação de profissionais de nível superior,
nos setores da Ciência e Tecnologia, nas especialidades de interesse de
Mlnistér!o cl!a Aeronáutloa".
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Aeronáutica tem passado por crises diversas que, a.os poucos, foram
esvaziando seus quadros docentes de muitos mestres nacionais e estrangeiros. Este fato merece comenMrio especial porque se liga ao problema
geral do aviltamento da qualidade do nosso ensino universitário: o certo
é que salários defasados em relação a·o aumento do custo de vida com o con.s:eqi.i•Etntl~ •a;bandlono d•o regime de ded~a;cção e~c~wlva - uma
compreensão menor das autoridades do Ministério da Aeronáutica sobre
o verdMelll:o c31l'áter deooa mo~eliar l:nstitlll~ção de elllSino superior, empecllhos buxocrátLcos car3!Cterístico•s da aodmindlsbração dire:t3J e outraiS
dificuldades, acabaram por provocar a queda acentuada do nível de ensino e pesquisa do ITA. Mesmoo assim, eLe continua a ser uma das melhores escolas de engenharia à.O Pais.
A recente proposta do Ministro da Aeronáutica, contém, por isso, o risco
de agravar a situação do Instituto. Partindo do reconhecimento de que
o quadro d·e oficiais-engenheiros da FAB não tem sido preenchido por
oficiais da ativa, propõe-se a criação de novas resot.rições à saída de militares dos quadros da FAB para se dedicarem às atividades privadas.
De ac·ordo com o projeto, não será c·oncedida a transferência para a
reserva ou a demissão da carreira militar, a pedido do oficial da Aeronáutica que a requerer durante o curso do !TA ou antes de decorridos
cinco anos de sua formatura, a não ser que o interessado indenize o
Ministério pelas despesas com ele feitas.
Mas a inovação fundamental do projeto de lei é o artigo que permite
incluir no quadro de oficiais de engenharl a da Aeronáutica os alunos
civis do !TA, os quais "poderão ser convoca.c:os por ato do Ministro
da Aeronáutica por período de 2 (dois) anos, logo após a conclusão do
curso" e que só poderão licenciar-se cl.o serviço ativo indenizando o MiniStério pelas despesas da respectiva formatura.
Essas medidas tendem, a nosso ver, a afastar muitos alunos brilhantes
dos cursos de engenharia do ITA, diante da hipótese de só poderem
engajar-se na atividade profissional, como engenheiros civis, após dois
anos de serviço na Aeronáutica. Trata-se quase qu·e de uma "punição"
aos alunos que tenham conseguid·o ingressar num dos melhores e mais
competitivos cursos do Pais. A referência "à indenização pelas despesas
do curso", constant.e do projeto, representa aliás uma aplicação dos
dispositivos do ensino superior pago que não foi, a rigor, implementado
nas demais universidades brasileiras.
Prover a FAB de um quadro de •Oficiais de engenharia constitui sério
problema, mas seria melhor resolvido por meio de incentivos a adoção da
•ClaJl"reira militar do que recoQ'Il'endo a me.d1d:as que di: oer.to modo pochem
ser consideradas c•oercitivas e que, em todo caso, serão de eficiência
duvidosa."
Esse o texto do ·editorial, que reafirma a tese sustentada por nós, na semana passada. Esse problema deve ser resolvido, mas sem sacrificar um instituto que se 'beln ·CO•nst!•tuido llJU:IIl. exemplo ·aJas estabeloecimenrt:os de nível 'Supe•rior
no Brasil.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.c. um aparte?
O SR. FRANCO i'lONTORO - Com prazer ouço o aparte de V. Ex.c.
O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador Franco Montare, confesso que não
conheço o texto do projeto de lei ao qual V. Ex.o. se refere. Mo.s, no final, V. Ex.c.
leu trechos da proposição em tramitação e esses tl"echos lidos por V. Ex.c. permita-me dizer - contrastam com as suas palavras iniciais, das quais se
depreende que há um verdadeiro pavor, por parte dos estudantes do ITA, de
que venham a ser convocados, ou compulsoriamente obrigados a servir indefinidamente à Aeronáutica.

.J
,'

.' I
1

1

i

I

.I

I

I

I
!

I
'

I
I

I!

!

-67O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex. a ...
O Sr. Luiz Cavalcante - Permita-me terminar o meu aparte, se não me desalinha a linha de raciocínio: sou mal improvisador ...
O SR. FRANCO MONTORO- Não apoiado! V. Ex."' improvisa com perfeição.
O Sr. Luiz Cavalcante - Mas quero dar também o meu depoimento pe$soal
Lá no meu Estado, onde os rapazes vivem à cata de uma profissão, tenho apontado o ITA a muitos dos meus jovens conterrâneos e alguns deles estão lá,
pruxa orgulho meu, pO!I.' minha causa.
O SR. FRANCO MONTORO - Parabéns a V. Ex."'
O Sr. Luiz Cavalcante - Muito grato. Conversando com alguns desses meus
conterrâneos, dizem-me eles que a maior falha que encontram lá no ITA é qu-e,
após um curso exaustivo, a Aeronáutica não os abriga em seus quadros, e não
é fácil conseguir emprego para uma profissão cujo mercado de trabalho é
ainda bem restrito no Pais. V. Ex.o., no final, quando leu os objetivos do projeto,
disse, literalmente: "poderão ser convocados pelo prazo de dois anos". Ora,
meu nobre Senador, dizer o projeto que "poderão ser convocados pelo prazo de
dois anos" - isso não é nada de mais, não é nenhuma inovação, porque os
universitários que fazem o Curso de Preparação de Oficiais da Reserva são
também obrig~acmo; a aroendoer à convocação do Exército, po'r um o.u ~~ois anoo.
V. Ex."' d!ISise, ta.mbém, que se "t[ata\na de uma pundção". Não. Aí eu diScordo
frontalmente. Eu, que entrei no Exército como soldado raso e fui galgando um
a um todos os degraus da hierarquia militar até chegar ao posto de General,
eu ·tenho para :m1m que se•rv!ir às For!.)a:s .Airmad'as não é ·de modo :algum uma
punição; eu <tilri-a, ao contl'árlo, é um privilégio.
O SR. FRANCO MONTORO -

Agradeço a contribuição de V. Ex.a

Sr. Presidente, parece que não consegui ser bem interpretado em algumas
passagens. Vou, por isso, esclarecer melhor o meu pensamento e concluir o
meu discurso, porque estou sendo advertido de que o meu tempo está praticam·ente .terminJruoo.
Quando se fala em punição, não significa, de forma alguma, dizer-se que
exercer uma função m!l!tar, em qualquer das Armas, represente uma punição.
A punição é a obrigatoriedade de quem não estava obrigado a isso e, agora,
passa a estar obrigado.
São 88 ou 89% dos alunos do ITA que mandam essa representação, sabido
que ali existem muitos que já são colocados pelo próprio Ministério da Aeronáutica, são membros da Aeronáutica que estão fazendo aquele curso superior. O
caráter coercitivo está na convocação. Feito o curso, em lugar de se dirigir para
um setor desejado, como, por exemplo, telecomunicações, eJ.etrônica, computação
- áreas da maior importãncia, o estudante não poderá ser senhor de sua carreira, porque terá de atender à convocação que é feita compulsoriamente.
É

contra isso que se estão levantando professores e alunos.

O projeto tem aspectos positivos; nós mesmos apresentamos alguns que
podem e devem trazer benefícios para a nossa Aeronáutica e, portanto, para o
Brasil. Mas não se deve, tendo em vista o objetivo de fornecer o maior númro
de elementos à Aeronáutica, obrigar todos ou qualquer aluno a um regime que
eles não desejam e que, no caso, roepresentta. uma mo~açã,o•, f·erindo dkeilto adquilrido dos que são ~tu,almiante alunos, porque estãJO em p~eno ourso, iniciado com
a Ilberdade de direção para a carreira que desejarem.
Existe uma procura muito grande, em todo o Brasil, pelos técnicos formados naquele estabelecimento. Esses técnicos, por exemplo, estão prestando contribudção valdosiss1ma ao eiliSlno bva.s!leiro. Prof·&ISoves que saem do ITA são
chamados a orientar, a dirir;ir cursos em vários pontos do Bras!!, e até no estrangeiro.
o ITA é, realmente, um elos grandes centros de cultura no Brasil.
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...... 68Esta modificação estrutural no ITA, para dar-lhe uma feição estritamznte
milltar, obrigando todos os seus alunos a se orientarem em uma única destinação, qua.ndo essa de·st:!nação é va.Tilad:a e ·apJ."eiSenta múlrtliiplaiS pOSSibilidades,
l"epresenta o cerceamento daquela liberdade normal de todo o estudante de
eunso superio,r, que muita1s vezes já deddiu da SIUa vk11a. muitas ve:z;e~ já orientado para determinada ativ!dade fora dos quadros m!lltares.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permita V. Ex:.a. um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com muito prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante - Servir a uma das Forças Armadas é obrigação de
todos nós brasileiros, que está explicita na Lei do Serviço M!l!tar.
O SR. FRANCO MONTORO - De pleno acordo com V. Ex.a. É obrigação de
todos e, portanto, não pode ser apenas obrigação dos alunos do lTA. É exatamente contra isso ...
O Sr. Luiz Cavalcante - Uma obrigação à qual ninguém pode escapar.
O SR. FRANCO MONTORO - Todos os brasileiros devem prestar o serviço
militar. Os alunos do ITA também. Mas, além disso, são eles obrigados a mais
uma prestação: depois de formados, serem convocados para, durante dois anos,
pelo menos, trabalhar num Ministério Militar.
Estes argumentos, Sr. Presidente, não têm o intuito de convencer a Casa,
e, sim, apenas pedir a atenção do Srs. Senadol'es para a seriedade do problema
e pBIJ.'!a as manifoestações que no~ chegam 'de a1unoo, de profe•ssQll'es, de IJ:lstitutos
científicos, de órgãos representativos da Indústria brasileira e, como acabo de
ler, editoriais de órgão como O Estado de S. Paulo, jornal que se tem mantido,
em toda sua história, mui particularmente vinculado à Aeronáutica brasileira.
Sabemos que, em São Paulo, O Estado era considerado freqüentemente o jornal
do Brigadeiro. O Brigadeko Eduar:do Gomes tinha n•esse matutino ,paulista um
jpo!l"tla-voz s'alllaJl"e pcnesen•be. BoJ."banto•, é absolutatmt::nte i:rus'llSp,eita a: posição
do O Estado de S. Paulo, e é por esse motivo que nós o destacamos, já que
outros jornais também têm feito manifestações S·emelhantes.
O Sr. Luiz Cavalcante - P·ermite-me V. Ex.a?
O SR. FRANCO MONTORO - Pois não.
O Sr. Luiz Cavalcante - EU também sou um ledor de O Estado de S. Paulo
e - confesso mesmo - sou até um colecionador de seus editoriais. Mas quero
lembrar que nem sempre as opiniões de O Estado de S. Paulo casam com as
~}n!ões de V. Ex.a. Por exe·mp~o. nãio pas•sa semana sem qUJe oe;:~e jo·lii!ial, a.b11avés
de um de seus ed!t<lr!ais, esteja verberando o monopólio estatal do petróleo,
aliás de acordo com a minha própria opinião, mas em desacordo com a de
V. Ex:.a Quero apenas dizer que o faro de O Estado de S. Paulo esposar uma
tese não significa que ele tenha toda, completa e incontestável razão: é apenas
uma opinião.
O SR. FRANCO MONTORO - Mais uma vez dou inteira razão a V. Ex.a
!Longe de miln a1lribullr i!Ilfa,bilida.cte aos editol"es de O Estado de S. Paulo ou
de qualquer outro jornal. Trago o depoimento desse jornal como uma contribuição.
Esse editorial me parece perfeitamente fundado. As razões aqui apontadas
coincidem com aquelas constantes dos outros documentos que apresente! ao
Plenário, vindos do corpo discente e do corpo docente do ITA, e agora de um
seminário sobre Engenharia brasileira e outras manifestações de entidades culturais e cientificas de vários pontos do Pais.
Nosso objtzt!vo, Sr. Plresi•d:enibe, S!IS·. SenadoTes, é ·apen1as le·\namrbaa- O• problema, suscitar o debate, para qu·e essa lei que tramita no Congresso Nacional
saia com aquelas modificações exigidas pelo interesse nacional.
É preciso lembrar - essa, a tese que O Estado de S. Paulo defende, e que
:me plllrece rtgorosamoent•e válidla - o ITA nfuo se cl;es:t::n:a apenws a servir à
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-69Aeronáutica. Ele tem um objetivo muito maior: servir ao desenvolvimento brasileiro. Não vamos limitar as grandes finalidades do Instituto Tecnológico de
&eronáutica, motivo de orgulho para a Cultura brasileira. (Muito bem! Muito
bem! Palmas.)
COMPARECEM MMS OS SRS. SENADORES:
Flávio Brltto- José Esteves- Wa·ldemBil" Alcânta~ra- J•essé Freire
- Domfdo· Go'lllddm - Pli!Ulo Guzrr.a - Wi!~on Campos - Arnon de
MeHo - C.elso Riamos - DanielKriegeQ" - TaQ"so Dutra.
O SR. PRESIDENTE - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1.0 -Secretárlo.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 237, DE ·1974
. Requeremos urgência, nos termos do art.' 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 107, de 1974, de iniciativa do Sr. Presidente da
República, que dlspóa sobre a inspeção e fiscallzação do comércio de fertilizant.es,
CONetlivos e l.nocumtes, destinados à agri.cu~tur:a, e dá ou1lras providências.
Sala das Sessões, em 17 de outubro de 1974.- Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Antômo Carlos) - O requerimento que acaba de ser
lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 378, l'I, do Regimento
Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0-Secretárlo.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 238, D•E 1974
Rlequeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea ·b, do Regimento, para
o Proj·ato de Decreto Legislativo n. 0 21, de 1974, que aprova o texto do Pr·otocolo
Adicional sobre Relações de Trabalho e Previdência Social Relativo aos Contratos
de Trabalho dos Trabalhadores, dos Empreiteiros, Subempreiteiros de obras e
Locadores e Sublocadores de Serviços, assinado no contexto do Trabalho de Italpu,
entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai,
em Assunção, a 10 de setembro de 1974.
S!Cl.a das Sessões, em 17 ·<:ta outubro de 1974. - Petrônio ·Portella.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O requerimento que acaba de ser
lido será votado após a Ordem do <Dia, na forma do art. 378, li!, do Regimento
Interno.
Esgotada a hora d·estinada ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do ·Projeto da Lei da Câmara n. 0 88, de 1974 (n.0
2.024-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que
dl:spõe sobre a obrlga1lodeda.de d:a iodaç;ão do· sta•l desrtlmta,do •!!:o consumo humano,
seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras providências, tendo
PARECERES, ·sob n.os 427 e 428, -de 1974, das Oom1ssões:
- de Saúde, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucional!dad·e e juridicidade do substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas de n. 0 • 1 a 4, e contrário
às de n.os 5 a 7, todas de Plenário;
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de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n. 0 s 1 a 4 e contrário às de
n. 0 s 5 a 7; e
- de Econom!a, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão
de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.os 1 a 4, e contrário à.s
de n. 0 • 5 a 7.
A matéria, como deve a Ct\Sa ·estar 1embr!ilda, t•<:v·a· E·wa. a:pr•eciação iniciada
ootem, em r>egime de urgênda, quando foi aprovooo o Substiitutivo aprese:nrt;a;cLo
pela Comissão d•e Saúde, ficao:ldo ptl'ejudicado o Brojerto à1e Lei dia ·câma·!1a n.o 88
de 1974 e a•s EmecrJJd:a.s de P1enádo di~ n,os 5 a 7 a el!e apa-esentlaJdias, bem como
p11ejudlicado o P11o·jerto de Lei do Seoodo n.0 45 ldre 1974, que ·tlraml!bava conjunt!llmenlte com o pro•je•to em l'eferêncLa..
·QuJmdo eSta P.tleiSidênC:Ia ·an:tmciou a vota~ão das Emenclia:s di~ n.os 1 a 4,
com pareceres favoráveis de todas as Comissões e completada a votação, foi solicitada. pelo nobre Senador Franco Montara verificação de votação.
Pelo processo nominal varificou-se inexistência de quorum regimental. De
acordo com a letra de nossa Lei Interna, foi a votação da matéria adiada para a
presente sessão, constando da Ordem do Dia de hoje, em cariter preferencial,
nos termos do inciso El do art. 189 do nosso Regimento Interno.
Assim sendo, vai-se passar à votação das Emendas de Plenário, de n. 05 1 a 4.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que sollcit<J seja lld·o pelo Sr. 1.0Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 239, DE 1974
Nos termos da letra c do art. 350 do Regimento Interno, requeiro d-estaque.
para rejeição, da Emenda n. 0 1 de Plenário oferecida. ao Substitutivo da Comissão
de Saúde, apr-esentado a<J Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974.
Sala das Sessões, em 17 de outubro de 1974. -Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O art. 352, do Regimento Interno,
estabel-ece:
"Art. 352. Em r-elação aos destaques, obedecer-se-á às seguint-es normas:
I - o requerimento deve ser formulad·o:
a) até ser anunciada a proposição, se o destaque atingir alguma de
suas partes;
b) até ser anunciado o grupo das em~ndas, quando <l destaque se referir
a qualquer delas;
c) aJt.é ser anunciada a emenda, se o destaque tiv-er por fim separar
alguma de suas partes."
De oacordo com o Regimento, estamos reiniciando a votação do grupo de
emendas, de números 1 a 4. De modo que a Mesa acolhe o destaque na forma.
do Regimento Interno e, de acordo com o art. 280, n.O !II, vai submeter à apreciação da Casa o requerimento Eol!citando destaque para oa votação da Emenda
n,o 1, de Plenário, ao Substitutivo da. Comissão de Saúde ao Projeto à.e Lei da
Câmara n.0 88/74.
De acordo com o Regimento do Senado, à Mesa cabe submeter ao Plenário
o requetlmento de destaque. Se ·este l'eque·rimen-to for ruceibo, então ·a oemend:a será
votada destacadamente.
Em votação o requerimentv anunciado. (Pausa.)
O Sr. Wilson Gonçalves - Sr. President-e, peço a palavra, para encaminhar a
votoação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Wllson Gonçalves, no exercício da LicLerança da Maioria.
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-71O SR. WILSON GONÇALVES - sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador Guida Mondin, por necessidade inadiável, ausentou-se do recinto deste
Plenário e me sol!citou que, numa rápida interinidade, representasse a Liderança
da Maioria nesta Casa, na votação da. Ordem do Dia da. sessão de hOje.
Como bem anunciou V. Ex.o. prossegue-se hoje a ;-otação do projeto que
on1em foi longamente debatido neste Plenário, a respeito da obrigatoriedade da
iodação do sal destinado ao consumo humano, em determinadas regiões do País.
Agora, o nobre Senador Franco Montoro sollcita destaque para a Emenda
número 1, a fim de ser rejeitada.
Corno todos estão bem lembrados, na sessão de ontem a matéria, além de
exaustivamente discutida, chegou a ser votada, não. tendo, porém, obtido o
quorum necessário para a valldade dessa votação.
O requ-erimento do nobre Senador Franco Montoro, a meu ver, ent\!'a em
absoluta contraposição ao pensamento d:a Maioria, porque, não obstante não ter
havido quorum, verificou-se na primeira votação que entre 19 Srs. r-epresentantes,
nesta Casa, 17 votaram pela aprovação das emendas com pareceres favoráveis,
e apenas 2 votaram contra.
Aceitar o destaque or.a requerido ser}a rea,lme:nte conco[1dar com uma orientação que contrasta com o pensamento da Maioria desta Casa. Se S. Ex.o. tivesse
se limitado a pedir destaque para a v·otação em separado, ainda assim se poderia
admiti-lo, como liberalidad-e; no ent:mto, S. Ex.a salienta no seu requerimento
que o destaque é para a rejeição d.a emenda. Ora, evidentemente, nós não podemos concordar com o destaque para a rejeição de emenda, quando ela já teve
a seu favor a Maioria dos presentes na sessão de ontem.
Por outro lado, a Emenda n. 0 1, de autoria do emin.ente Líder Petrônio Pol"tella,
além de devidamente justificada, recebeu pareceres favorá~·eis das Comissões competentes.
No caso, p·ortanto, uma vez que o requerimento d.e destaque entra em choque
evidente com o pensamento da Maioria desta Casa, somos contrário à sua aprovação, porque esta aprovação não r·epresentaria o pensamento da Maioria desta
Casa.
Nestas con!Ciições, Sr. :Fil1e,3ident,e, votamos cont11a o destaque. (Muito bem!)
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presi<lente, peço a palavra. para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Ooncedo ·a palla.vra M nobre Senhor Senador Franco Mo-ntoro para encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, inicialmente devo dizer que
não é nossa intenção, necessariamente, apresentar um requerimen,to de destaque
p3il'a rejeição. Co~ulitada à Me~,a. se ela e·stivM" ·em coruddções dia rutendeT a
esta solicitação, se nos é permitido requerer •O destaque sem fa2er referência à
aprovação ou rejeição, e atender, assim, à sugestão feita pelo nobre Senador
WHson Go11.1çalves que falou .pe~a Maio.ffa. Se hOUVIeT e~~ta. oportunidade sol!cita.ria a v. Ex.o. que entendesse nesse .!:Jnt!do formulado o nosso requerimento,
e a;t.endida a solicitação com a sua aprovação.
o SR. PRESIDENTE, (Antônio Carlos) - O art. 350 do nosso Regimento
dispõe:

"O destaque de partes de qualquer proposição, bem como d.e emenda do
gr.upo a que pertencer, pode ser concedido, mediante del!beração do
Plenário, a requerimento de qualquer Senador, para:
a) constituir projeto autônomo, salvo quando a disposição a destacar
seja de projeto da Câmara;
b) votação em separado;
c) aprovação ou rejeição."

-72Pela leitura da norma, Yerifica-se que V. Ex.a., nobre Senador Franco Montoro,
solicitou destaque na forma da let.ra c do art. 350, para rejeição. O Regimento,
no entanto, faculta que o pedido de destaque seja para votação em separado.
É o que faculta oa letra b.
O Sr. Franco Montoro - Agradeço a V. Ex.11 •••
O Sr. Wilson Gonçalves - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O Sr. Franco Montoro - Comunico oa V. Ex.a., então, que retificarei o requerimento para enquadrá-lo na letra b, para votação em separado da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa vai encaminhar a V. Ex.a.
o requerimento para que seja feita a d.evida retificação.
O Sr. Franco Montoro- Muito obrigado a V. Ex.a.
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Gonç·alves, no exercício da Maioria, pama uma quesltão de ordem.
O SR. WIIJSON GONÇALVES - Sr. Presidente, Sr. Senadores, tive oportunidade de manifestar-me sobre um r-equerimento de destaque para rejeição, num
dos itens que o Regimento permite, como V. Ex.a. acabou de anunciar, com toda
clareza.
Pergunto a V. Ex.a.: aind.a é regimentalmente oportuna a apresentação de
outro requerimento de destaque? A retificação deste destaque corresponde a um
novo destaque, porque, evidentemente, o primeiro foi solicitado para rejeição da
?menda.
Agora, será um novo d'estaq~e. E pergunto a V. Ex.a. s'e ·amda é oportuna
a apresentação desse requerimento, porque, evidentemente, a Maioria ficou surpreendida, pois requereu uma providência num sentido, e no encaminhamento
dessa mesma providência, se modifica a essência do requerimento. Nesse caso,
não é o mesmo requerimento; será outro.
Então. indago a V. Ex.a. se, nos termos regimentais, ainda é oportuna a apresentação de um novo destaque.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa responde à questão de
ordem do nobre Sr. Senador Wilson !Gonçalves.
No caso, o gênero é o instituto do destaque. O requerimento foi apresentado
com base no art. 350 do Regimento Interno. Não houve referência às três hipóteses, citando a letra do referido artigo. Levantada a questão durante o encaminhament:l da votação, pelo nobre Líder da Maioria em exercício, o nobre
Senador Franco Monrooro a,colheu a o·bse.rva,ção da Lide11ança da Maioria ·e solicitou à Mesa a retiflcação de seu requerimento. A Mesa entende que não se trata
de novo requerimento. S. Ex.a apenas retificou a forma de como pediu o destaque.
O requerimento foi encaminhado à Mesa em tempo hábil, antes do início
da votação e firmado em precedentes. Creio que a retificação não figura a apresentação de novo requerimento, de modo que a Presidência vai submeter à consideração do Plenário o requerimento de destaque, .para votação em separado da
Emenda n.0 1, de Plenário, ao Substitutivo da Comissão de Saúde ao Projeto de
Lei da Câmara n.0 88, de 1974.
O Sr. Wilson Gonçalves - sr. Presidente, indago a V. Ex."' se ainda posso
encaminhar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - V. Ex.n, como Líder, poderá usar
da palavra em qualquer momento da sessão.
Concedo a palavra a V. Ex.11 , para encaminhar a votação.
o SR. WIIJSON GONÇALVES - Sr. Presidente, não me compete apreciar a
soberana decisão de V. Ex. 11 , porque não só pessoalmente acato as decisões da
Presidência, como ta.mbém o Regimento me impediria que o fizesse.
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Embora, data venia, não convencido, acato com o maior prarrer a decisão de
V. Ex.", e dentro do meu ponto de vista, o propósito do destaque apresentado pelo
nobre Senador Franco Montoro, agora alterado em parte essencia.l, é realmente
obter a rejeição da emenda, porque S. Ex.", no primeiro requerimento, já deixou
bem claros seus objetivos. E aí calham, perfeitamente oportunos, os mesmos argumentos que aduzi quando me referi ao primeiro requerimento.
Se S. Ex." não tivesse manif.estado, inicialmente, que o propósito da votação
em separado não era o de obter a rejeição da emenda, aí me pareceria razoável
que se fizesse o destaque, a fim de que, examinada a matéria isoladamente, pudesse ela influir para uma decisão num sentido ou no outro.
No caso, não obstante a letra tenha sido retificada, não creio que, no pensamento e nos obj·etivos do nobre autor do requerimento, essa modificação tenha
se operado.
Como reconbeço, por esses argumentos, que o objetivo é realmente alcançar
a rejeição ,dJa emenda, e porque isto, como diss·e, vem de encontro <ao pens<amento
da MaiOí!'ia desta Oasa, mantenho mau ponto de vista no senrt!do de negar o destaque requerido por S. Ex.a (Muito bem!)
O SR. FRANCO MONTORO -Sr. Presidente peço a palavra, para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. PR<ESIDEN'l1E (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montara, como Líder da Minoria, para ·encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o objetivo
deste destaque é claro. A Casa assistiu, ontem, à declaração expressa de um
dos seus mais ilustres Senadores, que foi o Relator da matéria na Comissão de
Saúde, e Presidente dessa Comissão, dizendo que, em relação à Emenda n. 0 1,
o seu pensamento era aquele que consta do parecer da Comissão da qual S. Ex."
foi relator, e aprovado unanimemente por aquela Comissão, isto é, de que o
índice de iodação deveria ser de trinta miligramas e não de dez miligramas, como
consta da emenda.
como não havíamos requerido antes o destaque, para votação em separado,
ele fez uma declaração de que votaria pela rej,eição, por não poder separar ambas
as coisas. Com esse requerimento abrimos a possibilidade de aqueles que consid,erarem inconveniente a Emenda n.0 1 mas convenientes as demais, votarem
nesse sentido. O objetivo do destaque é apenas o de assegurar aos vários membros do Senado a possibilidade de votarem de acordo com o ponto de vista já
expressamente manifestado. Rejeitar o destaque será obrigá-los a votar matér!Ja hetero,gênea numa única votação, conrtra a dedanação expressa fei<!Ja neste
Plenário. Pediria ao nobre Líder da Maioria que reexaminasse a sua deliberação.
S. Ex.a pediu que modificássemos o requerimento.
O Sr. Wilson Gonçalves -Não pedi absolutamente isso.
O SR. FRANCO MONTORO - Retifioo. Realmente não foi isso.
O Sr. Wilson Gonçalves - ... se V. Ex.a tivesse requerido ...
o SR. FRIANCO MONTOIW -Disse S. Ex.a: "se V. Ex." tivesse requerido o
de.staque para aprovação ou rej'eição, nós o aprovar~amos".
O Sr. Wilson Gonçalves - Não falei em aprovar. Poderíamos examinar sob
outro aspecto.
o SR. FRANCO MONTORO - Então entendi mal. "Poderíamos examinar
sob outro aspecto". Retiramos e a matéria não foi examinada sob out11o aspecto.
Foi mantido o mesmo ponto de vista.
Acrescento, agora, uma razão do mérito. A concessão do destaque permitirá
a alguns Srs. Senadores manifestarem-se, de forma livre, sem cerceamento, em
virtude da votação em globo desta matéria. O instituto do destaque é feito,
precisamente, para isto: para que não sejamos obrigados a votar a matéria globalmente. Então, destaca-se um dos aspectos, um dos pontos, para que ele seja
votado em separado.

-74Quero lembrar, Sr. Presidente, que esta matéria é de suma gravidade. Pareceres de clentis:taiS ·e :prof,eSSOIIêS, ref,etrendlrudos pe~a 'lmailllirniclade da ComissãJo de
Saúde do Senado, apoiados por um magnífico projeto de iniciativa do Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, e reafirmado, aqui, pelo Presidente da COmissão
de Saúde, informam que o minimo necessário para o combate efetivo ao bócio
endêmico no Brasil é ess,a dose de 30mg.
O Sr. Fernando Corrêa- Para prevenção; combate, não.
O SR. FRANOO MONTORO- Para prevenção. Eu aceito a retificação com
satisfação. Para prevenção, para o combate no sentido genérico - que inclui,
evidentemente, a sua prevenção, que é a melhor parte do combate. A medicina
preventiva é a melhor das medicinas. lll neste sentido que se pode falar, também, que a prevenção é o combate preventivo. Aceito, com satisfação, o acréscimo que é feito por S. Ex.a o Sr. Senador Fernando Corrêa. Trata-se, po~anto,
de matéria do maior interesse. São professores, cientista, técnicos da Casa, que
dizem a respeito. O único argumento contrârlo que temos, é uma emenda que
informa:
"Julga-se prudente manter a cota atualmente estabelecida pelas Leis
n. os 1. 944 e 1953."
Mas, se é para manter essa norma, não se compreende inclusive a votação
em carãter de urgência.
Faço um apelo à Maioria para que concorde com o requerimento, e possamos
assim dar liberdade aos nossos colegas para votarem, não globalmente a matéria., contta a qual estão prurcia!mente conrorã,rios, mws, vortrurem oom toda liberdade, de acordo com a sua convicção, seu ensinamento, e a sua consciência.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)
Agora serã um novo destaque. E perqunto a V. Ex." se ainda é oporO SR. PRESJiD!ENTE (Antônio Carlos) - Passa-se ·à votação do ·requerimento
de destaque, na forma do art. 280, n.O m, do !Regimento Inte·rno.
os Srs. Senadores que estão de acordo com o requerimento de destaque,
para votação em separado, da iEmenda n.0 1 de Plenãrio, ao subStitutivo da
Comissão de Sa.úde ao :&ojeto cie Lei da !Câmara de n.O 86/74, queiram permanecer sentados. (•Pausa.)
O requerimento foi rejeit!tdo.
O Sr. Franco Montoro -

Sr.

Pres~dente,

requeiro vertficação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - De ·acordo com ·o n.0 III do wr.t. 328
do Rleglmento Interno, o nobre Sr. Senador Franco Montoro requereu verificação
.de votação.

Solicito ao nobre Sr. 1. 0 -Secretârio que faça a chamada para ,que se verifl:que ,a presença: de número em ·relação à votação que estamos procedendo.
(0 Sr. 1.0 -Secretário procede à chamada.)

RES['ONDIEM A OH~DA !E V:OTAIM ''SIM" OS SRS. SiElNADORES:
Cattete Pinheiro - !Renato· Franco - Alexandre Costa - Fausto CasteloBranco - Helvidio Nunes - Wilson G<lnçalves - !Luís de Ba.rros - Luiz Cavalcante - Lourlval Baptista - Antônio F1em~tndes - RllY santos - Carlos Llndenberg - Magalhães Pinto- !Fernando 'Co,rrêa- Celso !Ramos.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES:
Franco Montara -

Adalberto Sena.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Votaram ".sim" 15 nobres Srs. Senadores. Vo·to.ram não·, 2. Não ·há número.

-75De aeordo com o número VI do art. S28 do Regimento Interno, vou suspender

a sessão, fazendo .a•clonar as campainhas, após o que a sessão será reaberta,

procedendo-se a nova votação.
·Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 10 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas
e 30 minutos.)
O SR. PRESliDENTE (Antônio Carlos) - iEstá reaberta a sessão.
Solicito ao Sr. 1.0 -Secretárlo que proceda a nova ch11:mada.
(Procede-se à chamada.)
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fiiESPONIDEM A •CHAMADA •E VOTA!M "SllM". OS SRS. SIElNADO!RES:
Cattete !Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Fausto CasteloBranco- Helvidl.o Nunes- Wilson Gonçalves- !Luis d·e Barros- Lulz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maclel - iLourlval BBiptlsta - Antônio
Fernandes - iRuy Santos - Carlos Llndenberg - Magalhães Pinto - Fernando
Corrêa - IMattos Leão - Celso Ramos - -Guid<> Mondln.
RESPONDEM A CHAMADA E 1VOTAIM "NAiO" OS SRS. SENADORES:
Franco IMontoro - Adalberto Sena.
O SR. PRESliOENTE (Antônio carios) - Responderam à chamada, votando
'·'sim", .19 Srs. Senadores e "não" 2. Estão presentes 2'1 Srs. repres·enta:ntes.
Não há número.
A matéria fica, assim, nos termos do !Regimento Inte·rno, adiada, e será
preferencialmente lncluida na Ordem do Dia da próxima Sessão ordinária, pois
que se trata de proposição que tramita em regime .de urgência-.

Item 2:
Votação, em turno .único, do Requerimento n.o 205, de 1974, de autoria do Sr. Senador !Danton Jobim, solicitando a retirada do Pro·jeto de
Lei do Senado n.0 1•14, de 1974, de sua autoria, que Imprime nova redação 1aJO M't. 492 dia Co!l'4'lolidlação dias Leis do Til'abalho, a fim de ·re.duzlr, para dois anos, o prazo para aquisição da estabUidade pe1o tralba·lhador.
Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 209, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Luiz 1Cava-Icante, (autorizado pela Comissão de Economia,
em seu Parecer n.o 4!53, de 1974), solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Resolução n.o 26, de 11974, de autoria da ·refer-Ida
Comissão, que SUSIJende a proibição -contida nas R-esoluções n.0 s 158, de
1968, 79, de 1970, e 52, de ·1972, para permitir que a Pre.f·eltura do Município ode São iPa-ulo (SiP), eleve o montante de sua dívida consolidada,
mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação,
d·estlnado a :financiar a lin!ha prioritária Norte-Sul do Metropolitano
daquela cida:de.
Os !Itens 2 e 3 da Ordem do Di•a, assim como cco.rreu com o di~ n. 0 1, d·ependem de votação.
iNão tendo !havido quorum na votação que acabamos de concluir, ficam os
referidos Itens 2 e 3 adiados para a próxima Sessão.
O SR. PR.ESIDEN'l1E (Antônio Carlos) Item 4:
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n.0 29, de 1974, de autoria do sr. Senador Franco Montoro,
que elimina a exigência do prazo da carência para concessão de bene-

-76ficios por incapacldad.e para o trabalho aos segurados obrigatórios e para
concessão de pensão aos seus dependentes, tendo
PARECER, sob n.o 115, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela lnconstltuclonalldade.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0-.Secretárlo.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 240, DE 19'74

iNos termos do art. 353 combinado com a alínea c do art. 311 do Regimento
Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado n.0 29,
de 1974, a fim de ser feita na Sessão de 14 de novembro de 1974.
Sala das Sessões, em 17 de outubro de 1974. - Franco Montoro,
O SR. PRESID>ENTE (Antônio Carlos) - Tendo em vista a falta de quorum,
a Mesa deixa de submeter ao Plenário o requerimento que acaba de ser lido, de
autoria do Sr. Senador Franco Montoro.
A matéria é retirada da Ordem do Dia.
Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 7-2, de
1974 (n.0 457-B/71, na Casa de orlgeml, que dispõe sobre a divulgação do
livro pela te·levisão, e dá outTas providêncloaJS, tendo
PARECER FANOlM:VEL, sob n.o 387, de 1974, da Comissão:
- de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrar·el a discussão.
(Pausa.)

Encerrada a discussão.
Fica adiada a votação por falta de quorum, verificada quando da votação
do item 1 da Ordem do Dia.
!Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Estão prejudicados os Requerimentos n.0 s 237 e 238, lidos no Expediente,
que deveriam ser votados logo apôs o encerramento do exame da Ordem do Dia,
os quais solicitam urgência, nos termos do art. 3.74, letra b do Regimento Interno, para duas proposições que tramitam na Casa.
•Não há oradores inscritos.
O SR. AD•ALBERTO SENA - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena.
O SR. AUA:LBERTO SENA - Sr. Presidente, infelizmente, pelos motivos já
conhecidos de minhas preocupações com o próximo pleito eleitoral, não pude
estar presente durante a discussão e votação do Projeto de Lei da Câmara n.0
38/74, na sessão de ontem, e só hoje tomei conhecimento do seu conteúdo e das
razões pelas quais ele está suscitando discussão ampla no Senado Federal.
A primeira impressão que me ficou do ligeiro exame que fiz da matéria,
embora possa não corresponder exatamente à. realidade, é que ela dá margem,
talvez, a um reestudo da questão, pois que me parece ter havido um grande
equivoco de redação na preparação do projeto e nas suas fases subseqüentes,
vamos dizer assim.
Pelo que leio no texto da legislação citada, que regula a matéria, Lei
n.0 1. 944, de 1953, entende-se por lodetação a adição de lodo, na proporção de
dez miligramas por qullograma.
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lodo, sal ou qualquer composto, mas ao !ado metalóide que, como sabemos, é
um elemento, corpo simples, como se dizia na antiga Química; não pode ser
confundido.
A Comissão de Saúde entendeu que essa proporção é pequena. Propôs trinta
miligramas de Iodato. Ora, quando a Comissão de Saúde s•e ref·erlu a tri:nta núligl18ilnas de iodato, s:gniflcou ~ba milligramas de um coiilipD~Ito, e não do
iodo, metalóide; e considerando a própria Le! de Lavoisier, que todos conhecemos e que d!z na natureza nada se perde, nada se cria ... é evidente que,
nesses trinta mll!gramas de Iodato, não se contêm trinta m!ligramas de iodo,
metalóide, e sim, menos.
Pois bem, a emenda do Líder da Maioria, em vez de restabelecer a proporção
de dez m!llgramas, que era o que estava na Lei n.0 1.944, de 1953, na qual baseia
a sua justificação, manda adicionar 10 miligramas de Iodato, o que dá menos
de dez miligramas de iodo, metalóide. Quer dizer, a emenda vai reduzir ainda
mais a proporção já fixada na referida lei.
Esta a observação que eu queria fazer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESID!ENTE (Antônio Carlos) - Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a Sessão, lembrando os Srs. Senadores de que o Congresso Nacional
está convocado para uma Sessão, a realizar-se às 19 horas de hoj•e, destinada a
discutir e votar partes do projeto de lei que dispõe sobre o Orçamento da União.
Designo para a Sessão Ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 88, de 1974
· m.o 2.024-B/74, na Casa de origoem)), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe s·obre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao
consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n.os 427 e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e JUJStiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, fa\'•Ciráv.el às. Emendiaos. d·e n.os 1 a 4, e c·cmtrário
às .d.e n.0 s 5 a 7, todas de Plenário;
- de Saúde, f.avo~rávoel às Emendas de P1enárdo d·e n. 0 s 1 a 4 e contrá:rio às
de n.0 s 5 ·a: 7; e
- de Economia, favorável ao projeto no•s termos do Substitwtivo da Ooml&são
de Saúde, favo•râv.el às Emend-as de P1enálio de n. 0 s 1 a 4 e contrário
às de n.os 5 a 7.
2

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 205, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Danton Jobim, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
n.0 114, de 1974, de sua autoria, que Imprime nova redação ao art. 492 da
Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo
para aquisição da estabilidade pelo trabalhador.
3

votação, em turno único, do Requerimento n.o 209, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Lulz Cavalcante (autorizado pela Comissão de Economia, em seu
Pa1re·cer n.0 453, de 1974), sollcit:and•o a retirada, em Cl!llrátell." defltll'l:tivo, •do
Projoeto de Resolução n. 0 26, de 1974, de autoria da nz·ferida Coml.ss·ão, que· suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de

-781972, para permitir que a Prefeitura do Municipio de São Paulo <SPl, eleve· o
montante de sua d.ívid•a comol:lcl:ada, mediante conwruto de em~éstimo jU!llto
ao Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritária
Norte-Sul do Metropolitano daqueLa cLda:de.
4

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senad<J
n.o 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a exigência do prazo da carência para concessão de benefícios por incapacidade para
o trabalho aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus dependentes, tendo
PARECER, sob n. 0 115, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, dependendo da votação do Requerimento n.O 240 de 1974, de adiamento da votação.
5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 72, de 1974 (n.0
457-B/71, na Casa de origem), que dispõe sobre a divulgação do livro pela televisão
e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORJAVEL, sob n. 0 387, de 1974, da Comissão
- de Educação e Cultura.
6

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 57, de 1972,
de autoria do Sr. senador Franco Montoro, que fixa em seis horas o período de
trabalho diârio dos operadores em eletricidade, e dá. outras providências, tendo
PA:RECERES, sob n.os 132 e 133·, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituelonal!dade e juridic!dade e
- de Legislação Social, favorável.
Está. encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 45 mtnutos.J

184.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 18 de outubro de 1974
PRESID:f:NCIA DO SR. ADALBERTO SENA
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Flávio Br!tto - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco -Alexandre Costa - Clodom!r Milet - Fausto
Castelo-Branco - Petrôn!o Portella - Helvid!o Nunes - Wilson Gonçalves - Luis de Barros - Jessé Freire - Wilson Campos - Lu!z Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Mac!el - Lour!val Baptista. Antônio Fernandes - Ruy Santos - Carlos L!ndenbe11g - Eurico Rezend·e - Magalhães Pinto - Leoni Mendonça - Fernando Corrêa. .A:ccio!y Filho - Marot~s Leão - Otávio Cesklo - C.elso Riamos - Lenoir
Vargas - Guido Mondin.
·
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A lista de presença acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta.
a Slessão.
I

I
I
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O Sr. 1.0 -Se'C,JJetklo vai pr.o,CI.lder à leitura do Exped!enrtle.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

AVISOS
DO SR. 1\UNISTRO CHEFE DO GABINETE CIVU. DA PRES:ID:f:NCIA
DA REPúBLICA
-·N.0 142-SAP/74, de 14 de outubro, encaminhando cópia das Informações prestadas, pela Secretaria de Planejamento, sobre o Projeto de Lei n.0 7, de 1974-CN,
que dispõe oobre o S•egundo Plano Nacioanl de Desenvolvimento <PND), pa.ra o
período d•e 1975 a. 1979;
- N.0 144-SAP/74, de 14 de outubro, encaminhando cópia. dos esclarecimentos
prestados, pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, sobre o Projeto
de Lei do Senado n.0 63/72, que assegura o pagamento do salário-família. a todos
os aposentados pelo Sistema Geral da Previdência Social, alterando a redaÇão
do art. 2. 0 da Lei n.o 5.559 de 11 de dezembro de 1968, e dá outras providências.
- N.0 157-S:A.P/74, de 16 de outubro, encaminhando cópia dos esclarecimentos
:prestados, :pelo Minastérlo da Saúde, sobre o Proje•to de Lei do· Senadlo. n.0 110/73,
que determina que os maços de cigarro tragam Impressos, na parte externa, sua
fórmula de composição;
:
•:

- N. 0 158-SAP/74, de 16 de outubro, encaminhando cópia dos es·clarecimentos
prestados, pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, sobre o Requerimento n.O 84/74, de autoria do Sr. Senador Franco
Montoro, solicitando informações ao Poder Executivo, sobre o PDL n.0 25173-CN.
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PARECERES
PARECER
N.0 497, de 1974
Da Comissão de Educação e Cultura, scbre o Projeto de Lei da Câmara n.0 117, de 1974 (n.0 1.354-B, de 1973, na Casa de origem), que
"dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos, e dá outras. providências".
Relator: Sr. Jarbas Passarinho
o preslmte proje·to, que c<msub&tanclla .através do Substitutivo <lia ComiSG·ão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a.s proposições oferecidas pelos Deputados Célio MM"ques e Marcos ·Freil'e, tem po.r objetirvo !pl"Oibi'l", oem todo
o tei'l."iltório nacional, que sejam prestadas homem:agelllS a pesso as vivas, dandolhes os nomes a obras, Iogradour<ls ou prédios público•s.
A proposição veda, igualmente, a inscrição dos nomes de administradores ou
autoridades em veículos de entidades de direito público ou que estejam a serviço
delas, bem assim em placas indicadoras d·e obras públicas, as quais só podem
fazer referência à pessoa jurídica r·esponsável por elas ou que com elas colaborem.
o projeto estende, também, a área dessas proibições às entidades que, a qualquer título, recebem subvenções ou auxílios dos cofres públicos.
Com o objetivo de dar força coe·rcitiva às normas que estabelece, o projeto
faz incorrer em crime de responsabilidade a autoridade que as infringir.
1

Justificando sua iniciativa, o ilustre Deputado Célio Marques afirma que, por
uma questão de moralidade pública, se deve impedir que as pessoas investidas
do múnus público tirem proveito pessoal de suas realizações, e que, em conseqüência, deve ser proibido que sejam inscritos seus nomes, enquanto estiverem
vivas, em obras, logradouros ou monumentos públicos construídos nas suas respectivas jurisdições.
Por sua vez, o eminente Deputado Marcos Freire observando que a homenagem a pessoas vivas, através de inscrição de seus nomes em placas indicadoras
de obras públicas, constitui entre nós "verdadeiro abuso administrativo", afirma
que "tal fa-to é agt"~a\'Wdo pe~a :necassidade de despesas que tails medidas acrurretam
ao erário público com a confecção de placas, cerimônias, etc., não raro desfeitas
e refeitas ao sabor d~ administrações que se suced·em e buscam a promoção ou
mesmo a autopromoçao dos que eventualmente ascendem aos postos de mando".
Os autores dos dois projetas procuraram disciplinar a atribuição dos nomes
aos próprios e logradouros públicos, uma v.ez que, até hoje, não existe legislação
federal disciplinadora da matéria.
Não há quem não reconheça a necessidade de se impedir que somas vultosas
sejam despendidas, de maneira abusiva, com a confecção de placas indicativas
de obras públicas em cons.trução, ostentando, com indisfarçáveis objetivos promocionais, os nomes de seus autores.
Louváveis por todos os titulas são as finalidades da proposição, razão por
que esta Comissão as julga merecedoras de acolhimento e, assim, opino pela
aprovação do projeto.
Sala àas Comissões, 17 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
em exercício - Jarbas Passarinho, Relator - Helvídio Nunes - Franco Montoro.
PARECER N.0 498, DE 1974
Da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras !Públicas.
Relator: Sr. Lenoir Vargas
A presente proposição dispõe sobre a denominação de logradouros, obras,
serviços e monumentos públicos.
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2. A principal inovação do projeto é a proibição (art. 1.0 ), em todo o território
nacional, de homenagear a pessoas vivas, mediante a atribuição de seus nomes
a quaisquer obras, vias ou prédios públicos.
3. A Comissão de Educação e Cultura desta Casa, examinando a matéria, opinou pela sua aprovação.
4. Do ponto de vista da politica nacional de transporte, temos apenas a aduzir
que a proposição vai ao encontro do usualmente aceito e praticado no que se
refere à designação de estações terminais, obras de arte e .trechos de vias do
Plano Nacional de Viação (Lei n.0 5.917, de 1973), consoante a recomendação da
75.a Reunião, de 12 de junho de 1947, do Conselho Rodoviário e de conformldade
com o estabelecido na Lei n.0 1.909, d·e 1953 (em anexo), que dispõe sobre a
denominação dos aeródromos nacionais.
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1974. - Alexandre Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência- Lenoir Vargas, Relator- Luis de Barros Luiz Cavalcante.
PARECER N.0 499, DE 1974
Da Comissão de Legislação ·Social, sobre o Projeto de Leí da Câmara
n,o 118, ,cJe 1974 (n.0 2.036-B, ·de 1974, na origem), que "acrescenta parágrafo único ao art. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho, para
assegurar a sindicalização dos empregados de sociedades de economia
mista".
Relator: Sr. Franco Montoro
Originário de Mensagem do Poder Executivo, o Projeto em exame visa a
excluir, da restrição do art. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho, os empregados das sociedades de economia mista, garantindo-lhes, assim, o direito à
sindicalização.
A matéria, como se sabe, é bastanlie controvertida no campo doutrinário,
com predomínio das teses que consideram os empregados daquelas entidades
servidores rpúblicos e, por isso, insuscetíveis de se sindicalizarem.
Sempre nos colocamoS entre aqueles que consideram ·ser o direito de sindi·
calização abrangente de todos os trabalhador-es, independentemente da natureza jurídica da entidade ou empresa a que prestam serviços, ressalvadas, é
claro, as restrições impostas pela Cons·tituição.
A objeção que até aqui se fazia quanto aos empregados das sociedades de
economia mista encontrava respaldo no Parecer n. 0 I-267, de 31-1-74, do Consultor-Geral da República. Ora, como bem acentua a Mensagem que acompanha
o Projeto,
"Com a aprovação do Excel·entíssimo Senhor Presidente da República, o referido pronunciamento do órgão superior de consulta jurídica
do Gov-erno vinculou todos os órgãos da Administração Pública, os quais,
destarte, ficaram obrigados a lhe dar fiel cumprimento, ex vi do disposto no § 2.0 do art. 22 do Regimento aprovado pelo Decreto n.0 58.693,
de 22 de junho de 1966".
"Por via de conseqüência, todos os empregados de empresas públicas
e de sociedades· de economia mista, juntamente com os servidores autárquicos, ficaram à margem da sindicalização, tendo em vista que as
motivações que ditaram pronunciamentos da Consultaria-Geral da Repúbl!ca, na hipótese da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
são-lhe, igualmente, aplicáveis."
l!'undamentava esse Parecer o principio de que, tendo o Decreto-Lei n.o 200,
de 1967 estabelecido que as empresas públicas e as sociedades de economia mista
são integrantes da Administração Indireta Federal, seus empregados, embora
contratados sob o regime jurídico da Consolldação das Leis do Trabalho, seriam,
lato sensu, servidores públicos.

-82O presente projeto, cuja redação primitiva visava a alteração do ar·t. 4.o
do referido Decreto-Lei n.0 200/67, não desnaturava aquele Parecer, porquanto,
embora mantendo as sociedades de economia mista como "integrantes da Administração Indireta", excepcionava, no § 2. 0 , a situação dos empregados dessas
entidades.
Ora, a alteração procedida pela Câmara dos Deputados, mandando que se
acrescente parágrafo ao art. 566 da Consolidação, re~tabelece o status quo ante,
porquanto, não revogado o Parecer, continuarão os empregados das sociedades
de economia miSta a serem considerados, na área da Administração Pública,
como "servidores públicos", e, como tais, no entender do Executivo, impossibilitados de se sindicalizarem.
Pensamos, por isso, deva ser restabelecida a redação original do Projeto,
por melhor se compatibilizar com a técnica legislativa, embora se possa, para
dirimir quaisquer <lúvidas, fazer-se o acréscimo do parágrafo, previsto no Substitutivo da Câmara, ao ar.t. 566 da Consolidação.
De qualquer forma, servidores públicos ou não, nada os impede, à luz da
Constituição, que se sindicalizem. A nossa Carta Maior tão-somente proíbe a
greve nos serviços públicos e .em atividades essenciais. Ora, acompanhando a
lúcida argumentação expendida na Exposição de Motivos do Ministro do Trabalho, não havendo óbice constitucional, a liberdade de associação dessa categoria de empregados, cerceada implicitamente pelo Decreto-Lei n.0 200/67, "pode
ser convalidada através de lei ordinária".
O proje.to, assim, representa um grande passo à frente no fortalecimento da
instituição sindical do País. Com a sua conversão em lei, tornar-se-ão sindicalizáveiS:
a) todos os empregados de bancos oficiais, inclusive do Banco do Brasil;
b) a grande maioria dos que trabalham na área da exploração do petróleo
e na petroquímica (abrangendo os empregados da PETROBRASl;
c) os que exercem atividade nas Indústrias da área metalúrgica, inclusive
Volta Redonda;
d) os trabalhadores da Cia. Vale do Rio Doce, suas subsidiárias e outras
empresas mistas;
e) todos os empregados da área portuária, do transporte mari.timo, ferroviário e aéreo;
f) os servidores das diversas sociedades de abastecimento;
g) grande parte da área da educação e cultura; e, futuramente,
h) todos os empregados das empresas de telecomunicações e do sistema de
emissoras de radiodifusão.
Vale notar, ainda, que a sindicalização dessa massa de trabalhadores proporcionará o soerguimento de entidades sindicais que se achavam em processo
contínuo de enfraquecimento, além de ensejar maior representatividade de outras tantas. Assim, tais servidores irão incorporar-se a entidades, .tais como à
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade, à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, à Confederação Nacional de Empresas de Crédito, à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos e à própria Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria.
Tais razões, por si sós, demonstram a alta relevância da matéria e a sua
indiscutível necessidad·e de eer posta em prática. Como salientamos, entretanto,
bem melhor será, por motivos únicos de técnica legislativa, que a ressalva do
direito à sindicalização se situe no próprio texto da norma que cerceia esse
mesmo direito, qual seja, o art. 4. 0 do Decreto-Lei n. 0 200/67, independentemente
do acréscimo do parágrafo ao art. 566, da Consolidação das Leis do Trabalho,
proposto pela Câmara dos Deputados,

I
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Nestas condições, opinamos pela aprovação do Projeto, nos termos da seguinte

I'

EMENDA N.0 1-CLS (SUBSTlTUTIVO)

Altera a redação do art. 4.0 do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e acrescenta. parágrafo ao art. 566 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - o art. 4.o do Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 900, de 29 de setembro de 1969, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 4.0 - A Administração Federal compreende:
I - a Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados de
estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios;
n - a Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias
de entidades, dotada,s de personalidade jurídica própria:
a) autarquias;
b) empresas públicas;
c) sociedade de economia mista;
§ 1.0 - As entidades compreendidas na Administração Inc;Ureta consideram-se vinculadas ao Ministério cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.
§ 2.0 - Salvo disposição legal em contrário, a proibição do art. 566 da
Consolidação das Leis do Trabalho não se aplica aos empregados das
entidades incluídas na letra "c'' do item II deste artigo."
Art. 2.0 - Acrescente-se ao art. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943, o seguinte parágrafo
único:
"Art. 566 - ...
o o • o o o •• o o o •• o o o o •• o ••••• o • o o •

o o o •• o o o •

o •••••••••••• o •••

Parágrafo único - Excluem-se da proibição constante deste ar,tigo os
empregados de sociedades de economia mista."
Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 1.0 de outubro de 1974. - Renato Franco, Presidente,
em exercício - Franco Montoro, Relator - Eurico Rezende - Guido Mondin.
PARECER

N. 0 500, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
II
I

;j

I!

,I

I

Em virtude do Substitutivo apresentado pela Comissão de Legislação SOcial,
chega ao exame desta Comissão o presente projeto, originário de Mensagem do
Poder Executivo, que visa a garantir aos empregados das sociedades de economia
mista o direito à sindicalização.
O projeto, na sua redação primitiva, alterava, apenas o art. 4. 0 do DecretoLei n. 0 200/67 (Reforma Administrativa), propondo a inc!usão de parágrafo
que excepcionava da proib1ção de sindicalizarem, contida no art. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho, aqu-eles empregados.
A Câmara dos Deputados, no entanto, ao apreciar a matéria, houve por
bem de emendar o projeto, transferindo aquela norma excludente, do DecretoLei n. 0 200/67, pnrn a própria consolidação das Leis do Trabalho.
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é nesse texto, mais precisamente no art. 566, que se encontra a proibição formal,
in verbis:
"Art. 566 - Não podem sindicalizar-se os servidores do .Estado e os

das instituições paraestatais."

·

Ocorre, entretanto, que o Poder Executivo, ao propor que a modificação se
fizesse no Decreto-Lei n.o 200/67, estava atento ao fato de que esse decreto
considera aquelas entidades como integrantes da "Administração Federal Indireta" e, por isso, seus empregados seriam, em sentido lato, servidores públicos.
Ora, sendo servidol'es públicos, estão esses empregados impossibilitados de
S•e sindicalizarem, de vez que, sobre o assunto, há o Parecer n. 0 1-267, de 31-1-74,
do Consultor-Geral da República, que ratifica aquela proibição. Tendo tal
parecer, na área da administração pública, o efeito de norma legal cogente,
de nada adiantaria alterar-se a COnsolidação das Leis do Trabalho, porqunto
ficariam mantidas, em toda plenitud·e, as disposições do art. 4.0 do Decreto-Lei
n.0 200/67 e a eficácia do referido parecer.
Foi considerando esse aspecto que a Comissão de Legislação Social ofereceu
o Substitutivo em exame. De fato, assim se refere, em seu parecer, o eminente
Senador Franco Montoro:
". . . a alteração procedida pela Câmara dos Deputados, mandando
que se acrescente parágrafo ao art. 566 da COnsolidação, restabelece o
status quo ante, porquanto, ·não revogado .o Parecer, continuarão os
empregados das sociedades de economia mista a ser considerados, na
área da Administração Pública, como "servidores públicos, e, como tais,
no entender do Executivo, impossibilitados de se sindicalizarem."
Aceitando, no entanto, a emenda da Cumara, a Comissão de Legislação
Social reuniu, num só projeto, as duas sugestões. Manteve intacta a proposição
oriunda do Executivo, acrescentando-lhe, apenas, um novo artigo, para repetir
a permissividade da sindicalização, também, na Consolidação das Leis do Trabalho, para, no dizer do ilustre Relator, "dirimir quaisquer dúvidas".
Nessas condições, o Substitutivo, reforçando o propósito do Gov.erno de
ensejar a sindicalização daqueles empregados, em nada desnatura o projeto,
cuja constitucionalidade e juridicidade já foram admitidas pela Comissão congênere da outra Casa, com que concordamos inteiramente.
Ante o exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Substitutivo da Comissão de Legislação Social.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Vice-Presidente
no exercício da Presidência - Carlos Lindenberg, Re!ator - Helvídio Nunes Ma.ttos Leão - Franco Montoro - Wilson Gonçalves - Lenoir Vargas.
PARECER
N.0 501, de 1974

Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n.0 23, de 1974 (n.O 161-B, de 1974, na Câmara), que "aprova
o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Científica, firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Santiago, a 19 de julho de 1974".
Relator: Sr. Leoni Mendonça
O Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o Brasil e Chile,
cujo texto ora está sendo submetido à aprovação do Poder Legislativo, foi
assinado em Santiago, a 19 de julho de 1974, na terceira reunião da Comissão
Especial de coordenação Brasileiro-Chilena.

- 852. O objetivo do Instrumento é sistematizar a cooperação técnica e científica
entre os dois países e estabelecer condições para que o intercâmbio de suas
experiências nos campos da Técnica e da Ciência atl:nja amplitude máxima.
3. No art. 3, o Acordo estipula que, para alcançar os objetlvos previstos, a
cooperação técnica e c!entífica entre os dois países poderá assumir as seguintes
formas:
a) realização conjunta ou coordenada de programas de pesquisa e/ou desenvolvimento;
b) elaboração de programas de estágio para treinamento profissional;
· c) criação e operação de instituições de pesquisa, laboratórios ou centros de
aperfeiçoamento;
d) organização de seminários e conferências;
e) prestação de serviços de consultaria;
f) intercâmbio de informações científicas e tecnológicas;
g) qualquer outra modalidade convencionada pelas Partes contratantes.
O mesmo artigo enumera, também, os meios que poderão ser utilizados no
incentivo à cooperação técnica e científica entre os dois países:
a) envio de técnicos;
b) conc.essão de bolsas de estudo;
c) envio de equipamento indispensável à realização de projetas específicos;
d) .qualquer outro meio convencionado pelas Partes Contratantes.
4. Os programas e projetas específicos de cooperação técnica e/ou científica
<art. 1.0 ), na faixa de assuntos a que o Acordo faz referência "serão objeto de
ajustes complementares, que especificarão os objetlvos de tais programas e
projetas, os cronogramas de trabalho, bem como as obrigações, inclusive financeiras, de cada uma das Partes Contratantes".
5. Uma Comissão Mista, composta de r~resentantes das Partes Contratan:tes
se reunirá, em princípio, uma vez por ano, em Brasília ou Santiago (art. 2.0 ),
com os seguintes fins:
a) avaliar e demarcar áreas prioritárias em 'que seria viável a realização
de projetas específicos de cooperação técnica e científica;
b) analisar e propor ou aprovar programas de cooperação técnica e científica;
c) avaliar os resultados da execução de projetas específicos.
6. O Acordo terá validade de três anos (art. 7. 0 ), prorrogável automaticamente
por iguais períodos, desde que uma das Partes não tenha comunicado à outra,
com antecedência· mínima de seis meses, sua decisão em contrário. A simples
denúncia, porém, não afetará os programas e projetas po-rventura em execução,
no momento em que vier a ocorrer.
7. No quadro de uma realidade mundial centralizada por um tipo de civilização que se apóia, principalmente, na Ciência e na Técnica (porque só elas, ao
que parece, poderão oferecer soluções rápidas para os múltiplos problemas com
que s·e defronta a Humanidade) assume particular significação compromisso
como esse, expresso no Acordo em exame. Ele visa, como vimos, à integração
de esforços entre Bras!! e Ch!le, nações ligadas por só!idos e antigos laços de
amizade, para que o progresso científico alcançado por uma delas logo beneficie a outra, bem como, para que o dito progresso seja atingido, no possível, pelo
trabalho conjugado que cientistas e pesquisadores ch!lenos e bras!lelros realizarão, sob as formas Indicadas. É objetivo, na verdade, cuja consecução merece
aplauso e apoio.
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-86Opinamos desse modo, f·ac:e ao ex,posto, pela aprovação do .texto do Acordo
de Cooperação Técnica e Científica Brasil-Chile, firmado em Santiago, a 19
de julho do corrente ano, como dispõe o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 23,
de 1974.
Sala das •Comissões, 15 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, VicePresidente, no exercício da Presidência - Leoni Mendonça, Re!ator - Lourival
Baptista - Carlos Lindenberg - Fernando Corrêa - Magalhães Pinto - Guido
Mondin - Dinarte Mariz.
PARECER
N.0 502, de 19'74
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n.0 23, de 1974.
Relator: Sr. Jarbas :Passarinho
Pela Mensagem n.o 389, de 1974, o Senhor Presidente da República encaminhou à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo Básico de
Cooperação Técnica e Cientifica, celebrado em Santiago entre os Governos do
Brasil e do Chile, a 19 de julho do corrente ano, acompanhado de Exposição
de Motivos do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Quatro pontos fundamentais estão previstos no presente Acordo:
1 -- a sistematização da cooperação técnico-cientifica e11tre as Partes Contratantes, com vistas a melhores condições para que o intercâmbio de experiências nos campos da Ciência e da Técnica logre atingir níveis compatíveis com o
alto grau de entendimento já existente entre as duas nações:
2 - a realização de programas de pesquisa, a elaboração e o desenvolvimento de programas de treinamento profissional, a criação e operação de
instituições de investigação, de laboratórios ou centros de aperfeiçoamento, a
promoção de seminários e conferências, bem como a prestação de serviços de
consultaria e intercâmbio de i'llformações entre os dois Paises;
3 - a cláusula estipuladora que cada programa ou projeto específico de
cooperação técnica ou científica seja objeto de ajuste complementar, determinando os programas de trabalhos e as obrigações, inclusive financeiras, de
ambos os Paises;
4 - a criação de uma Comissão Mista, composta de representantes de
ambas as Partes, com a incumbência de avaliar e demarcar as áreas prioritárias
dos projetas, bem assim analisar, propor e aprovar programas e avaliar-lhes
os resultados.
O Acordo estipula, ainda, para a execução das diversas modalidades de
cooperação, o intercâmbio de técnicos, a concessão de bolsas de estudo e o
envio de equipamentos indispensáveis à realização dos projetas e programas
e.specíficos. Quando se fizer necessário ou conveniente, o Acordo permite, também,
a participação de organismos internacionais na implementação e coordenação
dos referidos programas e projetas.
No tocante aos equipamentos e materiais eventualmente fornecidos, a qualquer título, por um Governo a outro, serão aplicadns as normas que regem a
entrada no pais de materiais e equipamentos cedidos pelas Nações Unidas a
projetas e programas de cooperação técnico-científica.
O Brasil tem acompanhado atentamente a evolução do Pacto Andino, não
desconhecendo que a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALCl,
no momento, tem algumas dificuldades, em busca de uma definição para seus
problemas.
Todavia, o Pacto Andino apresenta-se como o quarto grande mercado da
América Latina, depois do Brasil, México e Argentina, razão por que o nosso
Pais não pode ignorar essa importante realidade.

I
I
,I

i

i)
I

I

I
I

I

-87O Chile, como membro do Grupo And!no, representa para o Brasil um pólo
de Integração de um vantajoso Intercâmbio comercial, técnico, científico e cultural.
Sem relegar a segundo plano a política da prosperidade, como desdobramento dos círculos concêntricos, iniciada com o Presidente Castallo Branco, nem
prescindir da política de desenvolvimento solidário, que marcou a passagem do
Ministro Mario Gibson Barbosa, o Brasil, na execução de sua atual política pragmatista responsável, procura situar a América do Sul no primeiro plano de suas
preocupações, tal como o fizeram os governos anteriores da Revolução, para os
quais o cuidado com <lS países sul-americanos e uma maior atenção aos problemas
continentais devem merecer tratamento prioritário, não obs:ante as variações
de ênfase com que são anunciados os programas de ajuda, concentrados, hoje,
em grandes projetas económicos do tipo Italpu ou do carvão da Colômbia.
Há da par.te do Brasil uma nítida consciência das limitações económicas e
mesmo políticas que devem informar os projetas com os países sul-americanos.
Mas os grandes interasses, recíprocos, aliados a fortes ·laços de amizade, têm
levado o Brasil a estreitar os vínculos económicos que os ligam ao Chile, em torno
dos metais não-ferrosos, notadamente, do cobre.
Nossas deficiências em matéria de minérios não-ferrosos constituem tema de
estudos em nível de Estado-Maior e somente se comparam à depl)ndêncla do
Brasil no setor dos combustíveis.
Hoje, com o reatamento do diálogo chileno-brasileiro, outros fatores, alêm
dos empréstimos de emergência e créditos vinculados ao país irmão, vêm somar-se,
como os programas e projetas comerciais que vinculam ainda mais os laços fraternos entre o Brasll·a o Chile: de um lado, a premente necessidade que temos de
obter suprimentos de metais não-ferrosos para a indústria nacional; de outro, os
propósitos de nosso Governo de ajudar o Chile na tarefa de sua recuperação econômlca.
Todos nós esperamos que ·os intercâmbios, do gênero do presente Acordo,
com os países do Continente sul-americano possam vir a ser um plano-piloto de
uma comunidade Internacional fundada na interdependência. Enquanto não
nasce e se consollda o Mercado Comum Latino-Americano, o Brasil deve optar
pala politica de acordos bilaterais com todos os seus vizinhos de continente. É
que tais acordos poderão vir a se soldar numa unidade maior. A tarefa imediata,
porém, é traduzir em integração económica, técnica e cultural, a unidade que,
até hoje, figurou mais nos mapas e nas linguagens protocolares das notas trocadas pelos respectivos governos do que através de empreendimentos concretos.
Com o Chile, o nosso comércio lamentavelmente sempre se manteve em nível
fraco. Em 1972, apenas 3% do Intercâmbio financeiro chileno se destinou ao
Brasil.
Precisamos incentivar nossos Intercâmbios com esta nação amiga, iniciados,
aliás, de maneira promissora com o estabelecimento de vias diretas e coroada de
pleno êxito com a façanha da composição composta de 60 toneladas de cobre,
partida do porto chileno de Antofagasta, depois de 15 dias de viagem e de 4.200
km de percurso, por quatr·o países, até chegar ao Estado de São Paulo.
O grande corred<Jr multinacional de exportação nos sentidos AtlânticoPacífico ·está aberto.
Em 1973, nosso intercâmbio comercial com o Chile alcançou a casa dos 81
milhões de dólares. Hoje, o Lólde Brasileiro mantém duas linhas diretas entre
os dois países e as linhas Aéreas Nacionais do Chile iniciaram trajetos regulares
entre Santiago ·e Rio.
O Brasil, que concedeu este ano um crédito de 50 milhões de dólares ao Chile,
multo necessita do cobre e do papel chileno. Em troca, exporta para o país andino
maquinaria e manufaturados, o que lhe permite mant·er a balança de exporta-

-88ção favorável na proporção de quatro para um: para cada milhão de dólares devidos ao Chile, é credor de quatro.

A tudo isto, o presente Acordo vem acenar com uma contribuição das mais
valiosas e vantajosas no campo do intercâmbio científico e técnico.
Por todas estas razões, a Comissão de Educação e Cultura é de. parecer que
o Projeto de Decreto Legislativo em exame deve ser aprovado.
Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, ·Presidente
em exercício - J'arbas Passarinho, Relator - Helvídio Nunes - Franco Montoro.
PARECER N.0 503, DE 1974
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 27, de 1974, que "aprova o texto do Acordo de Intercâmbio
de Jovens Técnicos firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, a 24 de
julho de 1974".
Relator: Sr. Fernando Corrêa
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o texto do Acordo de Intercâmbio
de Jovens Técnicos, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, a 24 da julho de 1974.
A matéria foi encaminhada ao Congresso Nacional, pelo Senhor Presidente da
República, com a Mensagem n. 0 390, de 1974, para os fins previstos no art. 44,
item I da Constituição Federal.
A Mensagem •em apreço é acompanhada de Exposição de Motivos, do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores na qual S. Ex." esclarece:
"A finalidade do Acordo é a de ampliar os programas de formação de
recursos humanos, nos dois Paises, mediante o intercâmbio de técnicos
jovens."
Analisando o mérito do Ato Internacional •em pauta, aor.escenta o Chance1el':
"O Acordo sistematiza essa modalidade de cooperação e determina as
seguintes áraas de trabalho nas quais prioritariamente se efetuará o intercâmbio de técnicos: irrigação, ecologia, bioquímica, petroquímica, pesquisa agrícola, metalurgia, física do estado sólido, eletrônica, oceanografia, acr;~·oio à pequena e média empresas, asslstênci'a ~el.'encial, administração de programas de treinamento, assessoria empresarial, bancos de
desenvolvimento, normalização, registro e negociação de transferência
de tecnologia, sistemas de propriedade industrial, informação técnica para
a indústria e controle de qualidade."
O objetitvo do presente ajuste é criar um instrumento legal capaz de permitir às autoridades competentes dos dois paises a elaboração de programas de
intercâmbio de jovens técnicos.
Estabelecendo uma mútua cooperação neste campo, os dois Governos espera.m
fortalacer, ampllar e aprimorar os recursos humanos de que dispõem nas diversas
áreas técnicas.
Só poderão se beneficiar dos projetas ela.borados no âmbito do Acordo em
pauta os candidatos que reunirem os seguintes requisitos:
- nacionalidade brasileira ou mexicana;
- formado por escola tecnológica de nível médio, estudante universitário
ou diplomado em nível superior;
- ter entre 18 e 30 anos;
- gozar de boa saúde física e mental;
- satisfazer os requisitos da instituição onde r.aalizar seu treinamento ou
especialização.
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-89No que diz respeito às áreas de estudo em que a cooperação será encetada, o
instrumento sob exame prevê, entre outras:
-física
- eletrônlca
- oceanografia
-ecologia
- agricultura
- assessoria empresarial.
O número de participantes de cada programa, o valor das bolsas a serem
concedidas e as formas de implementação dos programas serão objeto de negociação anual entre as Partes Contratantes.
A seleção dos' candidatos que se habilital."em aos programas elaborados no
contexto deste Acordo será efetuada em duas etapas. Em primeiro lugar, no pais
de origem do interessado, que, uma vez escolhido pelas autoridades nacionais,
terá o seu nome submetido à apreciação da autoridade competente do país
receptor. A este, numa segunda fase, caberá dar a aprovação final e indicar o
programa específico para o candidato.
_ O Acordo prevê ainda a distribuição das despesas oriundas da implantaçao dos programas.
.
Caberá ao país de origem do candidato arcar com os ônus decorrentes:
"l)de transporte Internacional de ida e volta de saus participantes entre
o lugar de procedência e a capital do país que ·recebe;
2) de estada dos participantes, incluindo hospedagem, alimentação e
outros, por meio do pagamento do estipêndio periódico a que se refere
a alínea b do artigo VI do presente Acordo."
Por outro lado, caberá ao país receptor arcar com:
"a.) os gastos com a organização e com a execução dos programas de treinamento e especialização dos participantes, inclusive taxas acadêmicas
ou de outra natureza;
b) os gastos com transporte interno dos participantes, necessários ao
cumprimento ·dO programa aprovado;
c) os gastos com assistência médica, s·erviço dentário de emergência, seguros de vida e contra acidentes."
O presente ato internacional abre novas perspectivas de intercâmbio cultural
e com ele novos horizontes surgem para os jovens estudantes das duas Nações.
Do ponto de vista politico, Interessa ao Brasil incrementar os contatos, em
todos os níveis, com. nossos irmãos do hemisfério.
·
É sabido que o México possui grandes centros de estudo e pesquisa nas mais
diversas áreas científicas e culturais.
Por outro lado, o Brasil também pode, em determinados setores, oferecer centros de ensino do mais alto nível. Assim, elaborando-se progarmas adequados de
intercâmbio, os dois países .terão a lucrar com as experiências que os seus profissionais terão colhido ao final de um estágio em uma instituição da outra Parte.
Do ponto de vista politico, interessa ao Brasil incrementar os cantatas em
todos os níveis, com velhos irmãos do hemisfério.
Ante o exposto, e tendo em vista a competência regimental desta Comissão,
somos pela aprovação da matéria, na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, em 15 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, VlcePresidente no exercício da presidência - Fernando Corrêa, Relator - Guido
Mondln - Lourival Baptista - Carlos Lindenberg - Magalhães Pinto - Leoni
Mendonça - Dinarte Mariz.

-90PARECER N.0 504, DE 1974
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n.0 27, de 1974.
Relator: Sr. Franco MontorG
O Sr. Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional,
pela Mensagem n. 0 390/74, o presente Texto do Acordo de Intercâmbio de Jovens
Técnicos, celebrado, em Brasília, a 24 d·e julho do corrente ano, entre o Brasil e
o México.
Na Exposição de Mot.ivos que acompanha o Acordo, o Sr. Ministro de Estado
das Relações Exteriores declara que a sua finalidade é a de ampliar os programas
de formação de recursos humanos nos ·dois Países, medjante o intercâmbio de
técnicos jovens.
Para atingir es.<;e desiderato, o Acordo fi:~Ca as áreas de trabalho nas quais
deverá, prioritariamente, realizar-se aquele intercâmbio: irrigação, ecologia, petroquímica, bioquímica, pesquisa agricola, metalurgia, física do estado sólido, eletrônica, oceanografia, apoio à pequena e média empresas, assistência gerencial,
administração de programas de treinamento, assessoria empresarial, bancos de
desen'Volvimento, registro, e negociação de transferência de tecnologia, sistemas de
propriedade industrial, informação técnica para -a indústria e controle de qualidade.
Ao sistematizar essa modalidade de cooperação, que se insere nos objeth·os
de nossa politica externa, tendentes a ampliar os programas de formação de
nossos recursos humanos, espera o governo ·brasileiro ampliar e intensificar as
diversas áreas de especialização e treinamento dos setores primários, secundário e terciário de nossa produção, setores consider-ados vitai'J para o desenvolvimento da economia brasileira que ainda carece de mão-de-obra qualificada.
O Acordo estipula, ainda, o tempo de permanência dos técnicos jovens nas
areas de trabalho, d.etermina os órgãos responsáveis pelo referido intercâmbio,
fixa as normas de selecão dos participantes e de responsabilidade de ambos os
países, bem como prevê as formas de facilidades que as partes devem oferecer
aos integrantes do intercâmbio atr2.vés da participação em atividades ou manifestações culturais.
Do Acordo, é de se esperar que advenham reais benefícios para as áreas das
atividades económicas nele fixadas, bem assim para os jovens técnicos dos dois
Países que terão uma rara oportunidade de especializarem seus conhecimentos
em setore& considerados vitais ao desenvolvimento econômico nacional.
Por essas r·azões, a Comissão de Educação e Cultura é de parecer que o presente Projeto de Decreto Legislativo d.eve ser aprovado.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1974. - Jarbas Passarinho, Presidente
em ex:erc~cio - Franco Montoro, Relator - Helvidío Nunes - Ca.ttete Pinheiro.
PARECER N.0 505, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Emenda n.0 1 ao
Pro,ieto de Lei do Senado, n.0 43, de 1973, que "determina a fixação obrigatória de critérios objetivos para a realização de despesas oom publici·
dade e divulgação, efetuadas pela. Adminístl'ação Pública ou órgão da
Administração indireta".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
A Emenda em estudo dâ nova redação ao art. 1.0 do projeto, visando ampliar
seu alcance - como informa o próprio Autor na justificação - para o fim de
estender sua aplicação não só aos órgãos d.o Poder Executivo, como também aos
do Legislativo e Judiciário.
Dizia a redaçáo original:
"Art. 1.0 - A distribuição, realizada pela admlnisü:ação direta ou indireta, de matéria de divulgação ou publicidade a revistas, jornais, perió·
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-91dicos e emi.ssoras de rádio e televisão, obedecerá a critérios objetivos,
estabelecidos em normas fixadas pelo Poder Executivo e oficialmente
publlcadas."
proposta a sua substituição pelo seguinte texto:
"Art. 1.0 - A distribuição, realizada por qualquer órgão dos Poderes da
República, de matéria de divulgação ou publicidade a revistas, jornais,
periódicos e emissoras de rádio e televisão, ob.edecerá a critérios objetivos,
estabelecidos em normas fixadas 'Pelas respectivas autoridades e oficialmente publicadas."
"Parágrafo único - As disposições da presente lei aplicam-se aos órgãos
da administração direta e indlreta."
Apreciando a matéria, na forma em que foi inicialmente apresentada, esta
Comissão concluiu pelo reconhecimento da sua inconstitucionalidade e injuricllcidade, fund.ando seu entendimento no item V do art. 81 da Constituição - que
distingue, entre as atribuições da competência privativa do Presidente da República, o "dillPor sobre a estruturação, atribuições ·e funcionamento dos órgãos
da admin!.'>tração federal" - combinando-o com dispositivos enunciadores das
responsabilidades e da;s cominações impostas aos agentes do Poder Público, .
pelo exerciclo ir·regular de suas atribuições, previstos na Lei n.O 1. 7'11!'152 (antigos 176 e 200) .
Apenso à Emenda em tela, foi oferecido parecer do Instituto de Pesquisas,
Estudo& e Assessoria do Congresso IPEAC - que pretende refutar o ponto de
\"ista desta Comissão, oferec.endo, em síntese, as seguintes conclusões:
"1. Que o item V do art. 81 da Constituição não permite interpretação
isolada, deven-do subordinar-se às limitações d.o item III do mesmo
artigo, combinado com a le't.ra a do item XVII, do art. 8.0 e com o art. 43;
2. Que a organização, estrutura e funcionamento dos .serviços federais
cabe à União, através da Lei, e ao Poder Executivo mediante Decreto,
pertencendo a iniciativa, nesse campo, entre outros, a qualquer parlamentar; e, que assim sendo;
3. O Projeto é insuscetível de reparo quanto à constitucionalidade,
porquanto dispõe sobre mrut.éria a respeito da qual compete a União disciplinar através de lei."
Não há, no caso, como admitir-se uma apreciação da Lei Maior, que force
princípios fundamentais do sistema em que se assentam suas bases doutrinárias.
Por isso é de destacar-se a. notável lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ao
apreciar, precisamente, o item V do art. 81 da Constituição:·
"A Emenda n.0 1, de 1969, acrescentou este item ao texto constitucional,
uma vez que não constava do promulgado em 1967."
"A primeLra vist.a. a ad,hmcão é anódina. Sempre se aceitou pacificamente como implícito na Constituição e no sistema que o Presidente
da República, na qualidade de Chefe do Poder Executivo, podia dar
estrutura, fixar atribuições e regular o funcionamento d~ órgãos da
administração federal. Tal poder, entretanto, se exercia nos limites da
lei. Mas ainda, cedia perante as determinações da lei que podia dispor
também sobre essa mntéria, dando estrutura e Mrlbuições a órgãos administrativos, assim como fixando-lhes regras de funcionamento."
"Em face do dispositivo em exame, que confere privath·amente ao Presidente da República a competência de dispor sobre a estruturação, as
atribuições e funcionamento dos órgãos da. administra:ção federal, não
parece subsistir o mesmo entendimento. Tal matéria parece agora vedada
ao legislador. Tal interpretação é abonada pelo fato de o art. 43 ter
o cuidado de atribuir à lei o dispor sobre a organização admini&trativa
dos Territórios" (in Comentários à Constituição Brasileira, ed. Saraiva
1974, vol. 2, pó.gs. 137/138) .
É
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Trata-se, como se vê, de inovação trazida pela 'Emenda Constitucional n.o 1,
que, expressamente, subordinou à competência privativa do Presidente da República, procedimentos a que antes não se vedada a colabOração legislativa,
embora reconhecidos e aceitos pacificamente como atribuições do Chefe do Governo.
Mas, mudada a sistemática após a edição da referida Emenda n.o 1, como
tal é cl.e acatar-se a letra e o espírito do novo ordenamento. Tanto assim que,
afirma Pontes de Miranda, referindo-se ao mesmo dispositivo:
"A expressão "privativamente" não está aí como expressão entre poderes
da União e poderes dos Estados-membros, e sim como separação entre
o Poder Executivo e os outros poderes federais" (in Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 0 1 de 1969, 2.a ed., pág. 311).
Por isso, ao pretender ampliar a área de incidência do projeto, para extendêla aos outros Poderes da União, não elide a Emenda em estudo a inconstitucionalidade da proposição, mas apenas procura distrair este aspecto.
Há, ainda, a considerar que, quant•o a seus objetivos a proposição é desnecessária. De fato, o mérito do projeto reside no disciplinamento da. realização
d.e despesas com publicidade e divulgação, feitas pelos órgãos da Administração
Pública, direta ou indireta, visando a preservação da probidade administrativa,
o que já está plenamente atendido pelos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei n. 0 200/67
(<Reforma Administrativa, Títwo XII, Das Normas Relativas a Licitações para
Compras, Obras, Serviços e Alienações), de aplicação também obrigatória nos
Estados e Municípios, por força da Lei n.O 5.456, de 20 de junho de 1968.
As despesas com djvulgação estão sujeitas a normas de licitação, consubstanciadas no supramencionado diploma legal e a sua não observância acarreta
em ·l'~ponsabilidade·s a serem apu11adas 11•a forma do ;pr.e.ceituado nos arts. 176 e
200, da Lei n.o 1. 7·11/52 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União),
citados às fl. S do P~ecer anterior desta Comissão.
Diante do exposto, somos pela rejeição da Emenda, mantendo o mesmo entendimento do Par.ecer anterior quanto ao reconhecimento da incon.stitucionalidade e injuridicidade que encerra a matéria.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Vice-Presidente
no exercicio da pl'esidência - Carlos Lindenberg, Relator - Helvídio Nunes, pela
inconstitucionalidade - Mattos Leão - Lenoir Vargas - Wilson Gonçalves Franco Montoro, vencido com declaração de voto.
D!ElOLARAÇAO DlE VOTO DO SENADOR F1RANiCO MONTORO:
Com o .duplo objetivo de preservar a probidade administrativa: e garantir
a ltbe·rdade de imprensa, submetemos ao Congresso Nacional o presente projeto de lei determinando a fixação obrigatória de critérios obj·etivos para a realiza:ção de despesas com publicidade e divulgação, efetuadas pela Administração Pública· ou órgãos da Administração indireta. E pela emenda proposta
estendemos essa obrigação a qualquer órgão dos Poderes .da República.
·Alguém pode ser contra essas normas moralizadoras e de patente interesse público?
o Governo decla:ra s·er favoráv·el a essa medida, mas seus ·representantes no
Congl'esso estão se opondo à aJprovação da mesma, invocando razões juridicas e
impedimentos constitucionais que não resistem a uma análise mais apro.fundada.
.
O texto invocado contra o proj·eto é o art. B1 da ,constituição, que assim
dispõe:
"Compete priva:tivamente ao Presidente da !República:
• ''' ••• o ••• o o •••••• o o •••••• o ••••• o •••••••• o ••• o o ••• '
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V - dispor sobre a estruturação, atribuições e func1ono.mento dos órgãos da administro.ção federal."

-93Entendeu o relator do projeto que "é defeso ao legislador atuar no campo
da estruturação, atribuições e ·funcionamento dos órgãos da admlnistra:ção federal."
Tudo, nessa área, seria objeto, pura ·e simplesmente, de atas executivos e,
portanto, de natureza estritamente regulamentar.
Essa interpretação é, entreta:nto, inadmissível. A interpretação do item V
do .art. 81 do texto constitucional não pode ser .f.eita lsola:damente.
A competência deferida ao !Presidente da República pe:o dispositivo citado
deve ser interpretada conjuntamente com as seguintes disposições gerais do art.
8. 0 e do art. 43, que dizem, respectiva:mente:
I - art. 8.0 : '·'compete à União legislar sobre ...
a) o cumprimento da Constituição e ex·ecução dos serviços federais;
b) normas gel"ais sobre despesru e gestão patrimonial e financeka de natureza pública.
TI - A·rt. 43: "cabe ao Congresso NacLonal, com a: sanção do P·resi:dente
da (aepúbllca, dispor sobre ·todas as matérias de competência da União."
A oonclusão que ·extraímos desses cla:ros e inequívocos mandamentos constitucionais é de que, competindo à União Legislar sobre a execução dos serviços
federais, cabe, inelutavelmente, ao Congresro d1spor sobre a matéria, atra:vés
de lei com a sa:nção do Presidente da República.
Tal entendimento, além disso, não é apenas pessoalmente nosso. É também
do Poder Executivo, como tem sido invariável, permanente ·e reiteradamente do
próp.rio Senado ·e do Congresso !Nacional.
Não há divergência:s a respeito; prevalece o consenso unânime e pac~fico.
Basta referir, sobre a matéria, os seguintes Decretos-leis apreciados recentemente pelo Congresso e estas leis por el·e votadas:
- Decreto-Lei n.o 1.110, de 10 de julho de 1970. Cria o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário e. o Grupo Executivo d::t !Reforma Agrária e dá outras providências;
- !Decreto.,Lei n.O L 13'5, de 4 de dezellllbro de 1970. Dispõe sobre a organização, a competência e o funcionamento do· Conselho de Segurança Nacional
e dá outras providências;
- Lei n.o •5.6418, de H de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e d·á outras providêncla:s;
- Lei n. 0 5.66·2 de 21 de junho de 1971. Enquadra o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico na categoria de empresa pública e dá outras providências;
.
0
-Lei n. 5. 76·2, de 16 de dezembro de 1972. Transforma o Banco Naciona:l da
Habitação em empresa pública e dá outras providências.
É, assim, patente ·que sempre e invariavelmente, tanto o Pod·er Executivo
como o Congresso Nacional entende·ram que a matéria em causa deve ser objeto de lei e não· de ato· meramente e:~eecutivo.
A prevalecer a interpretação contrária, haveriam de ser tidas como ·inconstitucionais todas as leis anteriormente il'e·feridas e vários projetas de lei, da
mesma natureza, em tramitação no Congresso Nacional e originários do Poder
Executivo.
Mais do que isso, se decidir •qu·e não tem .competência para legislar sobre
normas ·relativas a despesa com 1)Ubllcidade da Administração pública, direta
ou indireta, estará o Congresso Nacional a:bdicand·o de uma à'as funções inerentes à sua condição de Poder Legislativo. Estará desservindo a si mesmo, ao
Governo e à Nação.
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Franco Montoro.

-94PARIECER N.O 506, DE 1974
Da. Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei 110
Senado n.0 102, de 1974, que "declara. de utilidade pública as AsSociações Cristãs de Moços existentes no País.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
De autoria do eminente Senador Accioly Filho, o projeto SO·b exame objetiva
a decla.rar de utilidade pública as Associações Cristãs de Moços existentes ou
que vierem a ser organiza:das no iPaí.s.
Contido em apenas dois artigos, o projeto reconhece de utilidade pública
as Associações 1Cr!Stãs de Moços, sociedades civis sem ;fim lucrativos e ;filiadas
à Federação Brasileira das Associações Cristãs de Moços e, por meio desta, à
Al!:a:nça Mundial das Associações Cristãs de Moços. Visa tsmbém o projeto a
estender a declaração à Federação Brasileira das Associações Cristãs de (Moços.
Na justificação, foi salientado o precedente de que trata a Lei n.0 5.575,
de 17 de dezemlbro de -1969, que declarou de utilidacte pública os Lions C!ube
do Brasil, assim como os Rotary Clube do Brasil existentes no Pais, ou que vierem a ser organizados.
Com efeito, ao lado das entidades já mencionadas, as Associações Cristãs
de Moços preenchem os ·requisitos legais que as reconhecem como de "utilidade
pública, na forma da Lei n.0 91, de 19315, il'egula:menta;da pelo Decreto n.0 50.517,
de 1961, alterado pelo Decr·eto n.0 60.93·1, de 1967."
Fundada por Geor.ge Williams, Londres, em 1844, as A.C.M., como são
conhecidas, - espalharam-se pelo mundo e, no Brasil foi, fundada na cidade do
Rio de Ja:neiro, em 1893.
Tratando-se, pois, de entidades que colimam os mesmos fins, com autonomia e dotadas de personalidade jurídica. própria, além de regidas por idênticos princípios e estatutos, o projeto objetiva erradicar a ·exigência: de que
cada entidade requeira o reconhecimento de utilidade pública, com o que será
atendido, também, o principio da economia processual.
Pelo exposto, e tendo em vista. que as Associações Cristãs ele !Moços são
instituições fila:ntrópicas, de atividades educacionais e de assistência social, sem
fins lucrativos, opino pela aprovação d<> projeto, considerando-o constitucional
e jurídico.
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Vice-Presidente, no e:!re:rcíc!o da presidência - Helvidio Nunes, Relator - Carlos Lindenberg - Wilson Gonçalves - Mattos Leão - Lenoir Vargas - Franco Montoro.
PAREC.ER N.0 507, DE 1974
Da Comissão de .Qonstituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 51174, que visa a alterar o texto •do art. 72, do Código Penal.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. Aos motivos de revogação da suspensão condicional da pena, enunciados nos
incisos I e II, do art. 72, do novo Código Penal, ainda não vigente, o projeto
prevê a: inclusão de um terceiro, que constituiria mais um inciso, ·e ;r.elatlvo ao
de sw-g!m.ento de prova de condenação impeditiva da concessão do benreficio.
2. A fundamentação do projeto é a de que lavra dissíd·io na jurisprudência
e na doutrina sofre a natureza da sentença concessiva: de suspensão con·d!cional de pena - se produz ou não coisa julgada. A divergência tem impedido,
muitas vezes, que, verificando-se depois da sentença tra;tar-se o benef!cia:do de
um reincid-ente, possa ser revogada. a medida.
3. Ocorre, no ·entanto, que a nova lei já dispôs a respeito, pre;·endo exatamente a hipótese formuladrc pelo Projeto. O § 4.0 do mesmo art. 72, dispõe que
a suspensão s~:rá l"evogada se, no curso do prazo, vier o juiz a tomar conhecimento da existência de motivo anterior impeditivo da concessão. Entre esses
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-95motivos anteriores está o da condenação que tiver antecedido a pena suspensa,
e que pre1udica:, dessa maneira, a condição de primário (}o condenado.
4. Atendido, assim, como já está o objetivo do projeto, não posso, data venia,
pronunciar-me pela sua aprovação, considerando-o prejudicado.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
eventual - Accioly Filho, Re!a:tor - Franco Montoro - Wilson Gonçalves Mattos Leão - Lenoir Vargas - Helvílliu Nunes.
PARECER N. 0 508, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 32/74, que modifica o art. 56, da Lei de Registros Públicos.
Relator: Sr. 'Accioly Filho.
1. De iniciativa do Sr. Senador Ruy Santo.s, o Projeto de Lei n.O 32/74 dispõe
sobre nova redação ao art. 56, da nova lei d·e Registres Públicos, com a qual
Pretende que se imponha: penalidade para o serventuário que registrl!lr prenome
susceptív·el de expor a ridículo o seu portador.
2. A lei, que se pr.etende modificar, dispõe que os oficiais não· registrarão rprenomes susceptíveis de expor ao ricl:ículo os seus porta.dor·e.s, mas nada prevê
no ca.>o de desobediência. É evidente que desejou a lei deixar à· legis'ação estadual, que regula a situa:ção jurídica dos serventuários da justiça, a previsão das
penalidades aplicáveis no caso de descumprimento daquele dispositivo a respeito de prenomes.
3. No entanto, nada impede que a própria lei f·ed·eral determi-ne a penalidade
aplicáv·el, como pa:recer ser o desejo do nobre autor do projeto. Mas, não deve
fazê-h nos termos da proposição, que se .refere genericamente a aplicação de
penalidade. ll?ara dispor sobre a matéria, convém que o faça fixando de3de logo
a penal!da:de aplicável.
4. É o que se faz na Emenda substitutiva ora oferecida, na qual .se prevê a
aplicação de multa de até cinco (·5 l vezes o maior salário mínimo a·o oficial lnfra:tor da proibição legal.
iPela aprovação do projeto, com a emenda substitutiva seguinte:
EMiENDA N.0 1-CCJ -

(Substitutivo)

Substitua-se o Projeto de lei do Senado n.O 32/74, pelo seguinte:
Art. I.o - o parágrafo único do art. •56, da lei n.o 6. 01:5, de 31 de dezembro
de 1973, passa a vigorar com a redação seguinte, modi>ficada: a numeração para.
§ l,O;

"§ 1.o - Os oficiais do registro civil não ·registrarão prenomes suscetíveis de expor ·ao ridículo ou criM constrangimento aos seus portadores.
Quando os pais não se .conformarem com a ll'ecusa do oficia:!, este submeterá por escrito o caso, Independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão .do juiz competente."
Parágrafo únic10 - Fica acrescido um parágrafo, com a menção de 2. 0 ,
ao art. '56, da: Lei n.0 6. 01·5, de 31 de dezembro de 1973, e com a redação
.seguinte:
'·!I 2.o - O descumprimento do disposto no parágraifo anterior, primeira
parte, Importará em multa de até cinco vez·es o maior salário mínimo
do Pais, a,pl!cável pelo juiz ·competente, ao serventuário que tl'i'er ll'eal!zado o registro."
Art. 2.o - A presente lei entrará em vigor em 1.0 de julho de 1975.
· Sala: das Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presi7
dente eventual- Accioly Filho, Relator - Wilson Gonçalves - Helvídio Nunes
- Matos Leão - Franco J.Vrontoro - Lenoir Vargas.

'•

•'

-96-

~I

1\

PARECER
N. 0 509, de 1974
Da Coniissã.o de Constituição e Justiça, !SObre o Ofício S 1Jl,0 29, de
1974 (n.0 22/74-P/MC, de 5-9-74, na origem), do Senhor Presidente do
Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópias da
petição inicial e do acórdão proferido naquela Egrégia Corte ao apreciar
os autos da Representação n,o 890, do Estado da Guanabara, o qual
declarou a inconstitucionalidade do art. 43 da Lei n.0 2.085-A/72, daquele
Estado.
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
Com vistas ao disposto no item VII, do art. 42, da Constituição, o Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal submete à nossa apreciação cópias de
acórdão e notas taqu!gráficas de julgamento em que aquela Egrégia Corte declarou inconstitucional o art. 43 da Lei n.0 2. 085-A/72, do Estado da Guanabara.
Verificamos, do exame do processado, que a decisão atendeu aos aspectos
formais referidos no artigo da Constituição Federal e que transitou em julgado.
Respaldou-se o cttado aresto, no fato de haver a Assembléia Estadual daquela
Unidade federa,tiva aprovado emendas ·a projeto de •autona. do· Governo local,
concedendo a,os seus mag!str::tdos uma grllltiificação adicional de 50% sobre seus
vencimentos pelo exercícto da judicatura, iitfringlndo frontalmente o preceituado
na letra "a" do parágrafo único, do art. 57, da Constituição Federal.
A comissão, ante o exposto, em atendimento aos dispositivos constitucionais
invocados e oo item 11 do art. 100, de nosso Regimento Interno, apresenta à consideração do s:enado Federal, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.0 38, de 1974
Suspende a execução do art. 43, da Lei n.0 2.085-A/72, do Estado da
Guanabara, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal prolatado aos 27 de março de 1974.
O Senado Federal resolve:
Artigo único- É suspensa a .execução do art. 43, da Lei n.0 2.085-A/72, do
Estado da Guanabara, julgado inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Vice-Presidente, no e:x1e:r.cício da ,presidência - Carlos Lindenberg, Relator - Helvidio Nunes
- Wilson Gonçalves - Franco Montoro - Lenoir Vargas - Mattos Leão.
PARECER
N.0 510, de 1974
Da !Comissão do Distrito Federal, sobre 10 Projeto de Lei do Senado
n.0 95, de 1974, que "estima a Receita e Fixa à Despesa do Distrito Federal
para o Exercício Financeiro de 1975", partes relativas ao Gabinete do
Governador e Procuradoria Geral.
Relator: Sr. Antônio Fernandes
O Senhor Presidente da Rlepúbl!ca, na forma constitucional, submete à apreciação do Senado Federal o Orçamento do Distrito Federal para o e~ercício financeiro de 1975.
Coube-nos apresentar parecer relativo ao Gabinete do Governador e Procuradoria Geral.
De inicio, cabe observar ter ocorrido, de acordo com a previsão orçamentária
relativa a 1974, superavit de arrecadação. Doutra parte, na composição da receita
do Distrito Fede·ra.l a participação do Imposto sobre Circulação de Mexcadodas
mcid·ente na importação de trigo pelo Banco do Brasil S.A. e das transferências
da União, tem sido r·eduzida.
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-97Ambas as constatações demonstram que o Distrito Federal, aos poucos gra~
ças à dinâmica do seu desenvolvimento, objetiva características próprias, éom a
particularidade da auto~sustentação.
No que respeita à participação quantitativa das despesas orçadas para o Ga~
bin.ate do Governador e Procuradoria Geral, é pouco elevada. De um montante
equivalente a Cr$ 1.471.813.200,00, a destinação referente a um e outro é de
Cr$ 13·.14ti.OOO,OO e Cr$ 9.169.000,00, respectivamente, totalizando assim ... , ..
Cr$ 22.315.000,00, menos de 2% (dois por cento) do global.
Dadas, porém, as características das funções, de supervisão, no que respeita
ao Gabinete do Governador, e de defesa legal do Poder Executivo na esfera do
judiciá.rio, quanto à Procuradoria Geral, há. uma alternância, em termos qualitativos. Daí porque da divisão das despesas planejadas para ambos, correntes e
de capital, as primeiras pr.evalecem. A despesa de custeio, com pessoal, excede
os 70% (setenta por cento), num e noutro.
Por tudo isso, face ao disposto no art. 1.0 do Decreto n.o 2 .120, de 1972, que
estabelece a competência do Gabinete do Governador do Distrito Federal, e ao
art. 2;0 , letra g, da Lei n.o 4.545, de 19614, e art. 2.o do Decreto "N" n.o 416, de
1965, fixando o núcleo de ativldades básicas da Procuradoria Geral, deve reconhecer-se que a Proposta é compatível com as necessidades de funcionamento de
ambos os órgãos, considerando o fundamento da atividade de cada um.
Pelo exposto, e não tendo sido apresentada qualquer emenda, opinamos pela
aprovação do Projeto em exame, nas ·partes relativas ao Gabinete do Governador
e à PrOcuradoria Geral.
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
- Antônio Fernandes, Relator - Carlos Lindenberg - Luiz Cavalcante - Otávio
Cesário - Fernando Corrêa.
PARECER
N.o 511, de 1974
Da Comissão ·~ Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.0 95, de 1974, DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito.
· Federal para o Exercício Financeiro de 1975" - Secretaria de Governo e
Secretaria de Administração.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
O Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal
o Projeto de Lei, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito F1ederal para
o exercício financeiro de 1975.
Compete-nos o exame da Proposta Orçam.antárla referente a duas importàntes Secretarias: a de Governo e a de Administração.
S·ECRETARIA DO GOVERNO
O art. 5.0 do Projeto de Lei estabelece o desdobramento da Despesa do Tesouro por Função e por Unidade Orçamentária. Aqui, encontramos a discriminação da despesa de cada órgão da Administração Dlreta:. A Secretarla do Governo
serão destinados Cr$ 55.575.000,00 de recursos orC(amentá.rios, mais ......... .
Cr$ 56.744. 000,00, canalizllidOS par111 as div·emas Regiões Administrativas que lhe
são subOrd!nadas.
No Anexo II, que acompanha a proposta Orçamentária, temos os quadros
relativos às mencionadas Unidades, especificando, caso por caso, a competência
das Secretarias, o programa de trabalho previsto e a natureza da despesa.
'•
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Quanto à estrutura, a Secr·etaria do Governo é composta _por órgãos Centrais, compreendendo as Coordenações dos Sistemas de execuçao, e órgãos des~
centralizados, incluindo a. Companhia; do Desenvolvimento do Planalto Centra:!
(CODEPLANl, as Administrações Regionais, a Administração do Setor Reslden~
ela!, Indústria e de Abastecimento, e finalmente um órgão de Assessoramento,
que é n Junta do Serviço Mllitar.
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Comparativamente com o orçamento do exercício passado, verificamos que a
participação desta Seeretaria na d·espesa global, d·ecresceu, proporcionalmente, em
cerca de 2%. Cfh.ega-se a esta conclusão pelo exame dos seguintes resultados: em
1974, para uma despesa fixada em Cr$ 1. 229 .388. 039,00 a Secr·etaria do Governo,
incluindo a despesa dos ó11gãos descentralizados, absorveu um montante de
Cr$ 9·8.619.000,00, representando perc·entual participativo acima de 8%. Para o
exercício vindouro, fixada a despesa em Cr$ 1. 799. 083. 700,00, a absorção dos
recursos pela Secretaria será de Cr$ 55. 575. 000,00 que, somados aos ......... .
Cr$ 56.74.4. 000,00, das Regiões Administrativas, .perfazem o total de ........ ·
Cr$ 112.3·19 .ooo,oo, ou seja, pouco mais de 6·% da despesa global. Portanto, a despesa programada desta Secretaria para o próximo exercício foi reduzida em 2'%,
aproximadamente.
Não obstante, tendo em vista a especificação da despesa, houve um acréscimo
nas despesas correntes de pouco menos de 6%, reduzindo-se sensivelmente, porém,
as despesas de capital.
Em 1974, tais despesas d·e capital elevam-s.e a C!r$ 1. 404.000,00 distribuídas
para Investimentos (Cr$ 204.000,00) e Inversões Financeiras (Cr$ 1.200.000,00).
Dessa vez, suprimiu-se o último item, fixando-se em Cr$ 208.000;00 os recursos
para custeio das Despesas de Capital, que agora só abrangem os Investimentos,
produzindo, pois, a significativa redução a que nos reportamos.
Em relação aos órgãos de::centralizados, cumpre destacar as Re.giões Administrativas. o quadro a seguir, demonstra a pequ.ena evolução da despesa programada.

(Cr$ 1,410)

Núcleo Bandeirante
Gama
Taguatinga
Brazlândia
Sobradinho
Planaltina
Setor Res. Ind. e Abastec.

1975

1974

4.330.000
12.101.000
17.362.000
4.280.000
8.812.000
6.937.000
2.922.000

3.230.000
9.287.000
13.390.000
3.293.000
7.411.000
5.033·.000
4.481.000

O emprego desses recursos está amplamente detalhado nos Anexos do Projeto de Lei.

Observa-se, de um modo geral, que toda a despesa programada dessas AdminiStrações Regionais se d·estina ao custeio de dois obj.etivos básicos: manutenção daS· ·atividades administ~ativas normais e projetas de ampliação e/ou implan~:
tação. Assim sendo, no que s·e refer.e aos projetes, o setor de habitação e ·urba- ·
nismo (Função 10) absorverá o maior volume de r.ecursos. Segue-se-lhe as Funções
8 e 9, isto é, os Setores de Educação e Cultura .z Energia e Recursos Minerais, mais
ou menos no mesmo nível de demanda orçamentária.
De resto, apenas destacar que a Administração do Setor Residencial, Indústria e Abastecimento, conforme se verifica no quadro acima apres·entado, receberá
a menor soma de recursos que em 1974. Isso S•e explica pela redução dos proj.etos de
urbanização da área. Em 1974, tais proj.etos consumiram ·cerca de Cr$ 1. 750.000,00,
enquanto a despesa fixada para o próximo exercício é da ordem de Cr$ 100.000,00.
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-99Também decresceram as despesas nos projetes de
S'etor.

Habita~

e Energia para o

SEC!RETARlA DE AIDMINISTRAÇAO
A Secretaria de Administração cuja competência está declinada no Anexo II
da Proposta, compreende:

órgãos Centrais
Gabinete do secretário
Coordenação do Sistema de Pessoal
Coordenação 'do Sistema de Material
Coordenação do Sistema de Transportes Internos
Coordenação do Sistema de Documentação e Comunicação Administrativa
Centro de Seleção e Treinamento
Divisão de Administração de Próprios
Divisão de Divulgação
Divisão de Administração Geral
Supervisão de Processo Administrativo

órgãos de Deliberação Coletiva
Comissão de Classificação e Acumulação de Cargos
Comissão de Licitação.
A despesa programada desta Secretaria para 1975, é de Cr$ 57 .688.000,00,
correspondendo a aproximidade 3,5% da despesa total.
Em relação ao exercício anterior, de 1974, houve um ligeiro acréscimo participativo em torno de O,S%, cuja significação é imponderável no conjunto da
despesa fixada.
Dentro da nova sistemática orçamentária, temos para esta Secretaria duas
Funções: a de Administração Superior e Planejamento Global (!Fundação 03) e
a de Trabalho, Assistência e Previdência (!Função 15) .
A primeira, é destinado um total de Cr$ 50.688.000,00. Essa soma será distribuicla. para o programa 07 (Administração compreendendo Or$ 50.338.000,00
para as at!vidades em andamento e Cr$ 350.000,00 para; projetos. Por sua vez, o
mencionado Progra:ma 07 se divide no Subprograma 0211 (Administração Geral).
Aqui, a especlifioação da; despesa nos ~~;presenta o seguinte detalhamento:
-

Implantação do Sistema de M!crofllmagem
<Projeto) ............................................... .

350.000,00

-

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
(Atividades .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. .. .. . . . . 38.221.000,00

-

Encargos da Administração Geral
<Atividades) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 12.117.000,00
Cr$ 50.688.000,00

De outro lado, a Fun~ 1•5 <Traba!Jho, Assistência e Previdência) serão
canalizados Cr$ 7. 000.000,00 para custeio do Programa 84 - Formação do Patrlmônio do Servidor Público.

- 100A seguir, apresentamos o quac!Io da especificação da despesa desta Unidade .
Orçamentária, para melhor compreensão do que foi dito acima:
SEORETARIA DE ADMINISTRAÇAO
PROGRAMA DE TIRIABA:LHO

Especificação
FUNÇÃO 03 - ADMINISTaAÇAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO
PROGRAMA 07 - ADMINISTRAÇAO
Subprograma 021 - Administração Ge!ral
SEA 1. 002 - Implantação do Sistema
de Mlcrofilmagem
SEA 2.005- Manutenção das Atividades da Secretaria de
Aclmin!stração
SEA 2. 044 - Encargos da ·Administração Geral
FUNÇÃO 15 - TRABALHO, ASSIS'mNCIA E PREVIOONCIA
PROGRAMA 84 - PROGRAMA DE F'ORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PúBLICO
Subprograma 000 - Programa de Formação do Patrimônio do S·ervidor
Público
SEA 2. 024 - Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público
Total Geral

Projetos

Atividades

Total

350.000

50.688.003

350.000

50.338.000
50.338.000

350.000

50.338.000

50.688.000

50.688.000

350.000

38.221.000

38.221.000

12.117.000

12.117.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.0CO

350.000

7.000.000

7.00Q.OOO

350.000

57' 3t38. 000

57.688.0GO

Essa dotação orçamentária, quanto à natureza, está dividida em Cr$ ..... .
56.688.000,00 para as despesas correntes e Cr$ 1.000.000,00 para as d·espesas de
capital, o que representa um aumento de pouco mais de 50% em relação às
despesas da Secretaria em 1974. Tal elevação se justifica plenamente pela crescente majoração do custo de pessoal, material de consumo, serviços de terceiros,
transferências de assistência e previdência social, além do custeio mais oneroso
de novos investimentos em equipamentos e Instalações.
Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Proj.eto, na parte referente às Secretarias do Governo e de Administração.
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Cattetc Pinheiro, Presidente
Luiz Cavalcante, Relator - Carlos Lindenberg - Antônio Fernandes - Otávio
Cesário - Fernando Corrêa.

- 101PARECER N.0 512, DE 1974
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.0 95, de 1974-D,F, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 1975" ~ Secretaria de Finanças.
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.Relator: Sr. Otávio Cesário
Vindo ao exame desta Comissão a proposta orçamentária do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 1975, cabe-nos relatar a parte relativa à
Secretaria de Finanças.
Encarregada da execução e fiscalização dos atos relativos à administração
fazendária, financeira e patrimonial, no âmbito da jurisdição do Distrito Federal, estão alocados, à referida unidade orçamentária, recursos no montante
de Cr$ 244.142.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões, cento e quarenta
·
e dois mil cruzeiros) .
Em termos das categorias econômicas, aludidos recursos estão assim distribuídos:
Despesas Correntes: . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . Cr$ 28.212.000,00
Despesas de Capital: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Cr$ 215.930.000,00
Total . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . . .. .. . Cr$ 244.142.000,00
Das Despesas Correntes, a parte relativa ao custeio do pessoal absorve cerca
de 72% (setenta e dois por cento), ou seja Cr$ 20.300.000,00 (vinte milhões e trezentos mil cruzeiros), ficando os restante 28% (vinte e oito por cento) para atender às demais despesas de custeio e às transferências correntes destinadas às
contribuições de previdência social.
No que diz respeito às Despesas de Capital, Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros) para Equipamentos e Instalações e Cr$ 100.000,00 (cem
mil cruzeiros) para Material Permanente. Os restantes Cr$ 215.580.000,00 (duzentos e quinze milhões, quinhentos e oitenta mil cru!lleiros) estão destinados às
Inversões Financeiras, desdobradas nos projetes de Financiamento a Programas
de Desenvolvimento, com Cr$ 203.200.000,00 (duzentos e três milhões e duzentos
mil cruzeiros) e de :Financiamento a Programas de Habitação Popular, com Cr$
12.380.000,00 (doze milhões e trezentos e oitenta mil cruzeiros).
Neste elementos, foi apresentada uma emenda, fixando valores para o Fundo
de Desenvolvimento do Distrito Federal. COmo os recursos destinados ao FUNDEFE são decorrentes de vinculação por força da lei que o instituiu, entendemos desnecessária a emenda proposta.
Assim, considerando que a parte da proposta orçamentária ora relatada
atende às normas da legislação específica, somos por sua aprovação e pela rei eição da emenda.
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente - Otávio Cesário, Relator - Carlos Lindenberg - Luiz Cavalcante Fernando Corrêa- Antônio Fernandes.
PARECER

N.0 513, de 1974
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei da Senado
n.o 95, de 1974-DF, q~e "estima a !Receita e ifixa a iDespesas do Distrito
Federal para o Exercício Financeiro de 1975, parte 11elativa à Secreta. ria de Educação e Cultura".
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
Com a Mensagem n. 0 264, de 30 de agosto do corrente ano (n.0 417/74, na
origem), o Senhor Presidente da República: submete à .apreciação do Senado
Federal, acompanhado da Exposição de Motivos n.0 12/74-GAG, do Senhor Govemador do Distrito Federal, o presente Projeto de Lei, que "estima a Receita
e fixa a Despesa do Distrl to Federal para o exerci cio financeiro de 1975".

- 102 Empenhado, mais uma vez, em participar efetlvamente dos trabalhos desta
Comissão, no exame das diversas funções orçamentárias, avoquei para relatar
o an·exo relativo à Secretaria de Educação e Cultura, por constituir matéria de
que me tenho ocupado com especial Interesse.
Uma vez mais, em decorrência das variáveis que lhe são peculiares, a proposta orçamentária do Distrito Federal apresenta receita superior à. estimada,
voltada, como assinala a Exposição de Motivos do Sr. Governador, para o dinamismo do trabalho, chave operacional responsável pela atribuição dos valores
dados a cada Função, com vistas à conotação global que se tem de BrasUia, oomo
autêntica Capital da República e centro catal:lsador do desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
A Receita do Tesouro, P·:tra o próximo exercício financeiro, está orçada em
Cr$ 1.471.813.200,00 (hum bilhão, quatrocentos e setenta e um mUhões, oitocentos e treze mil e duzentos cruzeiros), acusando um acréscimo de 39,4% sobre
a previs·ta para o corrente ano, que totaliza Cr$ 1.055.238.600,00 (hum bilhão,
clnqiienta e cinco milhões, duzentos e trinta e oito m~l e seiscentos cruzeiros).
O total das Receitas Correntes está calculado em Cr$ 1.290.651.200,00 (hum
bilhão, duzentos e noventa milhões, seiscentos e 'Cinqüell!ta e um mil e duzentos
cruzeiros) e osdas Receitas de Capital ficou estimado em Cr$ 181.162.000,00 (cento e oitenta e um milhões, cento e sessenta e dois mil cruzeiros).
O maior lastro financeiro será fornecido pela Receita Tributária com a participação de 45,09% do montante estimado.
As Receitas Correntes previstas acusam uma expansão de 10% sobre as constantes da reestlma;tiva para o ano em curso, correspondendo a 87,60% da Receita
do Tesouro, enquanto as Receitas de Capital correspondem a 12,13%.
A receita do Gover·no do 'Distrito Federal, nos últimos 6 anos, a preços constantes de 1969, evidencia a progressiva elevação da participação da Receita Própria, que, em 1969, foi de 39,88% ·e, no próximo ano, será de 51,83%.
Outros fatos que se rpodem constatar, nesse larpso de :tempo, são: a) o decréscimo das Transferências da União, que, em 1969, eram de 60,12% e que serão de
48,17% em 1975; b) a queda da contribuição do ICM sobre o trigo na composição
da Renda Própria, a qual, em 1975, será, apenas, de 7,6%, quando, em 1969, atingiu 31,15%.
No que toca à Despesa fixada para o próximo ano, cabe ressaltar a sua correspondência com a Receita do Tesouro prevista, fenômeno que se deve ao fato
de o Distrito Federal, ·com a sua Infra-estrutura ainda não totalmente impaantada, não dispor de elementos fundamentais em todos os seus setores operacionais. E.ste fato levou as autoridades do Distrito Federal a enquadrarem as carências ·prioritárias de cada se.tor, através de somatórios específicos, reveladores das
dotações necessárias a cada Função do Governo local.
A gigantismo pOIJlulacional e~erlmentado por Brasília, nos seus 14 anos,
contr~buiu decisivamente para tomar inadequado o sistema educacional anteriormente implantado, sobretudo no que respeita ao ensino de 2.0 grau, o qual,
no dizer do Sr. Governador, em sua EJQposlção de Motivos, "fenecia rapidamente,
ante a opinião pública, em caótica situação de "stress", extgindo, agora, cuidados
especiais para Seu levantamento".
A vista de suas .prementes necessidades, por nós ressaltadas em discursos
que proferimos este ano, dentre as 13 Funções que inovam a distribuição financeira do Orcamento do DF para 1975, à Função Educação e Cu1tura tocará a
maior soma "de recursos orçamentários, com uma previsão de Cr$ 303.707.000,00
(trezentos e três milhÕes, setecentos e sete mil cr:uzci·rosl, o que corresponde a
20,62% da despesa globwl.
A Função Saúde e Saneamento com 18;65% do total, a Função Dese·nvolvimento Regional, com índice de .participação de 13,81%, lncluidos o FUNDm1E e
o FUNIDHAP, e a Função Educação e Cultura somarão mais da metade das Despesas fixadas.
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103No tocante à desrpesa por Unidade Orçamentária - Poder Executivo - a
Secretaria de Educação e CuLtura irá absorver Cr$ 244.>142.000,00 (duzentos e
quarenta e quatro milhões, cento e quarenta e dois mn cruzeiros), o que corresponde a 16,57% do montante total das despesas.
_Do exame da proposta, constatamos ·uma evolução das despesas com a Educaçao, a partir do exercício •de 1971, na forma da seguinte composição percentual: 1971 - 18,54%; 1972 - 21,20%; 1973 - 22,87%; 1974 - 22,57% e 1975 -

20,{;2%.

· Como se vê, comparativamente ao exercício vigente, que absorveu 22,57%
das despesas orçamentárias, a proposta prevê para o próximo orçamento um
percentual inferior, com um decréscimo da ordem de 1,95%.
Com referência às despesas por função, à. EducaÇão e Cultura ca;berá 011
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros).
.
No referente às despesas por óvgão (incluídas as Transferências do Tesouro),
a Fundação· Cultural do Distrito Fiederal e a Fundação Educacional do Distrito
Federa;! ·receberão, respectivamente, Cr$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil
cruzeiro.s) e Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).
. Dentro dos Pro:gramas de Trabalho da SEC, no montante de CÍ'$ ........... .
294.954.000,00 (duzentos e noventa e quatro milhões, novecentos e clnqüenta e
quatro mil cruzeiros), o Programa Admin!.stração recebeu recursos da ordem de
Cr$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de cruzeiros).
O Ensino de 1.0 grau que, de acordo com o art. 1.0 do Decreto n.0 1.940, de
24-1-72, compete à SEC dar cabal desempenho, assegurando educacão gratuita
a t?do aluno do Distrito Federal c~reendldo na faixa etária daquela fase. dej
ensmo, recebeu na prQP<Jsta orçamentaria recursos da ordem de Cr$ ........... .
221.592.000,00 (duzento.s e vinte e um milhões, quinhentos e noventa e dois mil
cruzeiros), e ao Subprograma Educação de Pré-Primeiro Grau foi destinada a
importância de Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros). Compara;dos esses recursos com os atribuídos no exercício em vigor, que foram da
ordem de Cr$ 198. 805.000,00 (cento e noventa e oito milhões, oitocentos e cinco
mil cruzeiros) registrou-se um acréscimo de 10,28%.
O ·Ensino de 2.o Grau, cujo acesso ca;be à SEC assegura~r a todos os que concluírem o ensino de 1.0 Grau, bem como garantir nele gratuidade aos que demonstrarem capacidade e insuficiência de recursos, terá dotação de Or$ , ...... .
43.000.000,00 (quarenta e três milhões de cruzeiros), sendo que Cr$ 3.000.000,00
(três milhões de cruzeill"osl serão destinados à ampliação, me~horamentos e equipamentos da rede de 2.0 grau. Foi providência das mais oportunas o aumento
desta dotação no orçamento para 1975, vez que, ddante da precariedade de conservação que apresentam vários educandários da rede escolar oficial, já em 1973,
tomamos a iniciativa, pela sua singular gravidade, de apresentar emenda ao
orçamento em vigor, destacando a importância de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil
cruzeiros) para os reparos mais urgentes do prédio onde funciona o CEMEB. Sa•bemos que muitos colégios de 2. 0 grau necessHam iniciar os prosseguir obras
de drenagem de suas praças de esportes, de impermeabilização, de consertos das
paredes com extensas fissuras, de revisão de vidros, de reparos .de san! tários, etc.
Foi com satisfaÇão que recebemos a notícia, divulgada pelo sr. Secretário de
Educação, de que, para o ano vindouro, "uma verba, num total de 22 m!lhões de
cruaeiros será destinada à. restauração, manutenção e construção de escolas de
1.0 e 2. 0 graus no DF".
Ao falar do programa da SIEC de recuperar 95 prédios esco.lal'es, para 15 dos
quais será necessária 1J. {)ontratação de firmas empreiteiras, S. Ex." asseverou
que a .politica do Exe{)utivo local "é consolidar o que existe e, depois, partir para
novas construções".
li: das mais lamentáveis, como mais de uma v.ez ressaltamos da tribuna do
Senado, a situação dos prédios escolares da rede oficial. São 370 prédios abrigando •tlm total de 200 mil alunos nos três turnos de funcionamento, muitos deles
precariamente const1·uí·dos há mais de 10 anos, para a;tenderem à crescente de-

- 104manda de alunos transferidos para Brasília, sofrendo, sem os necessários serviços
de conservação e manutooção, todo tipo de desgaste, tanto em suas estrut\lll'as,
como em suas dependências, com uso ininterrupto em três períodos de atividade
escolar.
Já foram investidos, no corrente ano, conforme revelou o próprio Sr. Secretário de Educação e Cultura, mais de 1 milhão de cruzeiros na recuperação
.
e manutenção dos prédios escolares mais carentes de reparos.
Merece, ainda, destaque a notícia da ajuda efetiva que vem sendo prestada à SEC por algumas entidades com sede em Brasília, como a OODEBRAS, que
doou uma Escola Classe e um Jardim de Infância na SQS 316; o Banco do
Brasil, que se propôs a construir um Jardim de Infância; e o Banco Central,
que já está construindo um Jardim de Infância e uma Escola Classe.
Com referência, ainda, aos recursos previstos no Orçamento de 1975, para o
ensino de 2.0 Grau, é de se registrar a destinação de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) para Recursos Humanos desta fase de ensino e a vultosa
soma de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) para sua manutenção.
Comparativamente aos recursos destinados no atual orçamento, da ordem
de apenas Cr$ 3. 747.000,00 (três mUhões, setecentos e quarenta e sete mil cruzeiros) para Equipamentos de Laboratórios e Oficinas das Unidades Escolares
de 2.0 Grau, a previsão orçamentária para 1975 foi bem mais realista, atenta
que esteve àls peculiaridades da estrutura de ensino introduzida pela Lei
n.0 5.692/71, em que a habilitação profissional a nível de 2.0 grau, por sua natureza dispendiosa, requer equipamentos e laboratórios caros e de onerosa conservação, mesmo sabendo-se, como aquele próprio diploma legal prevê, haver
habilitações profissionais que podem ser en·sinadas com um mínimo de exigências materiais, ou, ainda, dentro dos princípios da in:ercomplementaridade ou
em associação com empresas que facultem a utilização de seus recursos materiais.
Para o Ensino Supletivo que, de acordo com a atual lei de elllSino, visa a
suprir a escolaridade regular para os adolescentes e adultos que não a tenham
logrado na idade própria, e a proporcionar, mediante repetida volta à escola,
estudos de aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino regular parcial ou totalmente, o Orçamento destinou a soma de recursos
da ordem de Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) nela incluindo-se a
manutenção dos Cursos de Suplência, o treinamento e o aperfeiçoamento dos
Recursos Humanos.
Quanto ao Programa Assistência a Educandos, a proposta consigna a importância de Cr$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil cruzeiros) cabendo ..... .
Cr$ 350.000,00 (trezentos e c!nqüenta mil cruzeiros) à Administração Geral e
Cr$ 180.000,00 (cento e oitenta mil cruzeiros) ao Programa do Livro Didático.
Ao Programa Cultural foi reservada a verba de Cr$ 4.812.000,00 (quatro
milhões. oitocentos e doze mil cruzeiros) para manutenção das Atividades da
Fundação Cultural do Distrito Federal.
No presente exercício, ao Subprograma Assuntos Culturais, foram destinados apenas Cr$ 3.214.000,00 (três milhões, duzentos e quatorze mil cruzeiros)
apresentando, pois, o Programa Cultura, para o próximo ano, um acréscimo de
49,97%.
Aquele aumento ~e justifica plenamente em face das iniciativas que foram
projetadas pela SEC no setor cultural, de que tanto se ressente Brasília, como
centro político do Pais, mas que necessita, igualmente, constituir-se em pólo
de convergência de melhores e mais freqüentes realizações culturais.
iNa parte referente ao subprograma Alimentação e Nutrição, nela compreendendo a Distribuição da Merenda Escolar decorrente do Convênio CNAEMEC, a proposta prevê a importância de Cr$ 3,.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros). Tal dotação encontra sua justificativa no fato de vários
alunos que freqüentam a rede oficial, além de carecerem de recursos econômicos, notadamente os que residem nas cidades-satélites, mal disporem de
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-105tempo para tomar refeições em casa, uma vez que trabalham em regime de
tempo integral. Já houve mesmo quem observasse que muitos alunos que freqüentam. os cursos não vão aos colégios para estudar e sim. "para tirarem a barriga
da miséria", como eles dizem, com a sopa fornecida pelas Merendas Escolares.
Na especificação da natureza das despesas, a proposta orçamentária para
1975 fixou as Despesas Correntes em Cr$ 2•53.154.000,00 (duzentos e einqüenta
e três milhões, cento e cinqüenta e qua-tro mil cruzeiros) sendo destinados
Cr$ 25.600.000,00 (vinte e cinco milhões e seiscentos mil cruzeiros) para pessoal
civil. As transferências correntes das Despesas correntes montam em . • .•. ;
Cr$ 227.453.000,00 (duzentos e vinte e sete milhões, quatrocentos e cinqüenta
e três mil cruzeiros l .
As Fundações instituídas pelo Poder Público, nas verbas Transferências
Correntes, .terão um montante de Cr$ 22.632.000,00 (duzentos e vinte e dois
milhões, ~eiscentos e trinta e dois mil cruzeiros) cabendo à Fundação Cultural
do DF Cr$ 4.512.000,00 (quatro milhões, quinhentos e doze mil cruzeiros) e à
Fundação Educacional, Cr$ 218.120.000,00 (duzentos e dezoito milhões, cento
e vinte mil cruzeiros).
O aumento registrado nas Despesas Correntes para 1975 .. em comparação
às fixadas para o corrente exercício, em Cr$ 204.777.000,00 (duzentos e quatro
milhões, setecentos e ~e.~enta e sete mil cruzeiros) é de 23,62%.
Do total das Despesas de Capital, fixadas em Cr$ 41.800.000,00 (quarenta
e um milhões e oitocentos mil cruzeiros) para o próximo exercicio, ....... .
Cr$ 41.500.000,00 (quarenta e um milhões e quinhentos mil cruzeiros) se destinam a Investimentos e os re01tantes Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) a
Transferências de Capital.
Compara-tivamente às Despesas de Capital previstas no Orçamento em vigor, no valor de Cr$ 25.542.000,00 <vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e dois mil cruzeiros) o acréscimo registrado para 1975 é de 63,65%.
Do que foi relatado. têm os Srs. Senadore,s uma visão panorâmica da Proposta Orçamentária referente à Secretaria de Educação e Cultura, revelando
esforço despendido pelo Governo do Distrito Federal no sentido de que essa importante Secretaria tenha continuidade dimensional em seus múltiplos serviços,
capaz de satisfazer as metas estabelecidas para 1975.
Nenhuma emenda foi apresentada ao presente projeto.
No nosso entender, porém, uma alteração deve ser proposta.
Tendo em vista que os Encontros Musicais promovidos, anualmente, pelo
Centro de Ensino Médio Elefante Branco constituem a mais expressiva manifestação cuLtural levada a efeito por um estabelecimento de ensino da rede
oficial do DF, nescessitando, destarte, de integral apoio dos órgãos governamentais, justifica-se destaque de verba para sua realização.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da parte referente à Secretaria de Educação e Cultura, com a seguinte emenda:
Emenda n.o 1 - DF
Onde se lê:
Função 08 - Educação e Cultura
Programa 48 - Cultura
Subprograma 021 - Administração Geral
PCDF -'- Manutenção das llltiv!dades da Fundação Cultural do Distrito Federal Cr$ 4. 812. 000,00
Inclua-se no final:
"sendo Cr$ 20.000,00 para a realização do V ENCEMBEB".
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Fernando Côrrea, Presidente, no exercício da Presidência - Cattete Pinheiro, Relator - Otávio Cesário
- Antônio Fernandes ....- Luiz Cavalcante ....._ <Jnr1os :Lindenberg.
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- 106 PARECER N.0 514, DE 1974
Da Comissão do Distrito :Federal, sobre o Projeto de jLei )!lo Senado
n.o 95, de 1974-iDF, que "estima a ;Receita. e fixa a Despesa 1do Distrito
Federal para o 'Exercício Financeiro de 1975". - Secretaria de ,Saúde e
Secretaria de ,serviços Sociais.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
Em cumprimento ao disposto no art. 57, inciso IV, combinado com o art. 17,
§ 1.0 da Constituição, o Senhor Presidente da República submete à apreciação
do senado Federal o presente Projeto de Lei· que estima a Receita e fixa a
Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1975.
Dentro do esquema de trabalho desta ComiSllão, coube-me o estudo dos
recursos orçamentários de duas importantes Secretarias: a de Saúde e a de
Serviços Sociais, ambas de cunho nitidamente assistencial, porquanto voltadas
para o trato dos problemas relacionados com o bem-estar do homem, seja na
sua melhor integração na comunidade, seja prestando-lhe a assistência médicohospitalar indispensável à preservação de sua saúde.
De acordo com o Orçamento-Programa da Secretaria de Saúde, para o ano
de 1975, as verbas que lhe estão destinadas têm por objetivo, entre outros:
. -desenvolver as atividades médico-sanitárias e hospitalares para controle
e solução dos problemas de saúde;
- prestar a&slstência sanitária gratuita;
· - prestar assistência médico-hospitalar, farmacêutica e odontológica, que
será gratuita para os necessitados;
- orientar as a,~!vidades médicas, sanitárias e hospitalares quando prest9.das
por outros. órgãos, vinculados ao .Governo do Distrito FederaL
Para a consecução dessas tarefas, conta a Secretaria de Saúde com os seguintes órgãos: Gabinete do Secretário. Coordenação de Saúde Pública, Assesso·
ria de Administração Hospitalar, Conselho de Saúde e a Fundação Hospitalar do
Distrito Federal, esta como órgão descentraliza1io com personalidade jurídica
própria.
A exemplo do que já vem sendo adotado em exercícios anteriores, a Despesa
dessa Secretaria, para 1975, como de resto, para os demais órgãos do Governo,
corresponderá exatamente à Receita do Tesouro prevista para o setor. Assim,
para o atendimento daquelas atividades acima enumeradas, foram consignados
Cr$ 228.826.000,00 (duzentos e vinte e oito milhões oitocentos e vinte e seis mil
cruzeiros), dos quais Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) destinados
à Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
Para que bem se possa ter uma idéia do realce que o Governo dá ao pro·
blema da saúde, tendo em vista, principalmente, as precárias condições sanitá·
rias de algumas áreas de densa população, como Ceilândia, Gama e Taguatinga,
basta considerar que essa dotação representa quase 17% da despesa total do
Orçamento de 1975, percentual somente superado pela Secretaria de Educação
e Cultura, que é da ordem de 20%.
Digno de registro é, também, o fato de que cerca de vinte milhões de cruzeiros serão aplicados em novos projetas de construção e reequipamento de
Postos e Unidades de Saúde, o que permitirá um melhor atendimento de regiões
cujo desenvolvimento demográfico superou, rapidamente, a possibilidade de uma
assistência médica condizente com as reats necessidades.
SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS
A amplitude do campo de ação dessa Secretaria, abrangendo a complexa
problemática da integração das chamadas "populações menos favorecidas". numa
.'lociedade tida e havida como uma das de maior renda per ca.pita. do Pais, bem
demonstra a lmpor.tância desse órgão da administração do Distrito Federal:
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- '107 Examinando-se o Orçamento-Programa, para 1975, verifica-se que as
numerosas atividades se desenrolam, basicamente, nos seguintes itens:

su:~s

I - Ação Comunitária.
II - Migração, com vistas à radicação da população migrante e à orientação
do fluxo migratório.
III - Trabalho, envolvendo o estudo do mercado de trabalho e a capacitação profissional.
IV - Habitação, onde prepondera a erradicação de favelas e de núc~os
residenciais improvL:ados, substituindo-os por moradias mais condignas, através
·
do financiamento da casa própria.
V - Proteção Social ao menor, visando a reeducação da criança desamparada.
VI - Assistência e Reeducação Social, voltada para o problema da mel~
dicância e da recuperação social de camadas marginalizadas;
VII - Obras Sociais.
Conta a Secretaria de Serviços Sociais com dois órgãos descentralizados, com
pe1~~onalidade jurídica própria. que vêm prestando relevantes serviços à comunldade: a Fundação do Serviço Social do Distrito Federal e a Sociedade de Habitações de Interesse social Ltda. (SHISl.
A dotação dessa Secretaria é da ordem de Cr$ 22.597.000,00 (vinte e doi!
milhões, quinhentos e noventa e sete mil cruzeiros), pouco superior à do exercício corrente. Releva notar, entretanto, que, em 1974, verificou-se um acréscimo
de cerca de 50% em relação a 1973, da verba destinada ao setor, devido, e~
grande parte, à intensificação dos serviço:; de erradicação de favelas e à implantação de novos núcleos habitacionais, em especial o de Ceilândia. Embora
os trabalhos de implantação desse novo núcleo continuem, já em 1975, é de se
esperar uma diminuição gradativa desses encargos específicos. A despeito disso,
verificou-se um acréscimo na dotação global da Secretaria de, aproximadamente,
15%, devido não só ao crescimento demográfico da área a ser assistida, senão
também ao surgimento de problemas conseqüentes, como o aumento do número
de menores desamparados e do desemprego, da necessidade de se . acelerar o
ritmo de novas construções populares, etc.
Vale notar ainda que, nessa dotação, não estão englobadas as aplicações
e a receita da SHIS, que, por ser empresa, embora vinculada ao complexo ad...
ministrativo do Distrito Federal, dispõe de receita e despesa próprias.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, na parte referen.:e
às Secretarias de Saúde e de Serviços sociais.
Sala drus Comissões, 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
- Fernando Corrêa, Relator - Carlos Lindenberg - Luiz Cavalcante - Antônio
Fernandes - Otávio Cesário,
PARECER N.0 515, DE 1974
Da Comissão do iJ)istrito Federal, sobre o Projeto de Lei tdo · Senado
n. 0 95, de 1974, que "estima a Receita e :fixa a iDespesa do !Distrito Federal para o Exercício Financeiro ·de 1975" - Secretaria .de Viação e
Obras e Secretaria de Serviços Públicos.
Relator: Sr. Heitor Dias.
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 57, item IV, combinado
com o art. 17, § 1.0, da Constituição, .:ubmete à deliberação do Senado Federal,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o projeto de lei que "estima a ReceLta e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1975".
2. Designado pelo Presidente da Comissão do Distrito Federal, coube-me a
tarefa de examinar e relatar os Anexos referentes à Secretaria de Viação e
Obras e à Secretaria de Serviços Públicos.

-1083. Na sua Exposição de Motivos ao Presidente da República, ressalta o Senhor
Governador do Distrito Federal:
"Ponto de confluência para brasileiros oriundos de todos os recantos do
País, que aqui se vêm radicando, com seus familiares, em função da transferência dos órgãos de cúpula do Governo, ou por con,tingências ligadas
à edificação da nova Capital Federal, BrasUia tornou-se, também, neste,, 14 anos de sua existência, alvo natural para a imigração de outras
famillas, em busca de melhores condições assistenciais, nos campos da
Educ11-ção, Saúde e Serviços Públicos."
4. Assim ressaltados lanc-es que nos interessam examinar na proposta - o
'\specto sanitário. principalmente no que tange ao saneamento e o dos serviços
públicos - adverte, ainda, a Mensagem:
"O crescimento populacional, então resuLtante, em níveL~ surprendentes
tem suscitado empenhos e reforços governamentais, cujas exigências orçamentárias punham em xequ-e, por vezes, toda a estrutura financsira
adredemente elaborada. O gigantismo demográfico irrompido no Dis~
trio Federal, por exemplo, tornara inadequado e precocemente superado
quase todo o sLEtema educacional existente - notadamente quanto ao
segundo grau de ensino - que fenecia rapidamente. ante a opinião
oública. em caótica situação de "stress", exigindo, agora, cuidados es·peciais para seu levantamento."
S.· Vemos, portanto, que dos três problemas merecedores de especial atenção
do Governo do Distrito Federal - Educação, Saúde e Serviços Públicos - dois
~tão na área das Secretarias cujos Anexos orçament.lí.rios nos cabe examinar.
li.

Cumpre ba.sicamente à Secretaria de Viação e Obras:
a) projetar e construir obras viárias e de urbanização;
b) prover a manutenção de logradouros públicos;

c) projetar e construir edifícios públicos para uso de outros órgãos do conjunto administrativo do Distrito Federal;
d) controlar a poluição das águas;
e) executar, operar e manter a exploração dos sistemas de abastecimento de
água e de coleta de esgotos sanitários do Distrito Federal.
7. Para a execução dessas atribuições, dispõe a s.ecl'etaria de Viação e Obras
dos seguintes órgãos:
-Gabinete:
- Departamento de Arquitetura e Urbanismo;
- Departamento de Programação e Con:role de Obras;
-

Departamento de Licenciamento e Fiscalização de Obras;
Divisão de Administração Geral;
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;
Companhia de Aguas e Esgotos de Brasília CCAESB);
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF.

Prevêm-~e (excluídas as transferências do Tesouro), para a CAESB, Cr$ ...
205.260.500, para a NOVACAP, Cr$ 9.000.000, e, para o DER-DF, Cr$ 4.205.000,
num total de Cr$ 218.465.500, mais de sessenta e cinco por cento das dotações
orçamentárias destinadas às Funda~ões e aos órgãos da Administração Indireta
do Distrito Federal.

- 1098. A e•specificação por funções, vistas as respectivas dotações, apresenta-nos,-o
seguinte quadro:
Funções

Dotações -

Cr$

Habitação e Urbanismo
Saúde e Saneamento ............................... .
Transporte ......................................... .

114.204.000
26.600.000
42.751.000

Quanto à. composição das despesas, é a seguinte:
Pessoal e Encargos Sociais ......................... .
Investimentos ........................................ .
Transferências de Capital ........................... .
Outras Despesas Correntes ......................... .

60.419.000
64.770.000
60.450.000
4.770.000

• • • • • • • • • • • o. o. o • • • • • • o ••.•••••

Totalizando Cr$ 190.055.000 (cento e noventa miLhões e cinqüenta e cinco
mil cruzeiros l .
9. Verifica-se, desde logo, que o pessoal desta Secretaria absorve menos de um
terço das dotaçõ·es orçamentárias que lhes são destinadas, ou seja, cerca de
32%. Por outro lado, em ordem crescente, apresen..am-se as despesas com Habitação e Urbanismo, Transporte e, finalmente, Saúde e Saneamento, visto
como estas últimas consignações também são de responsabilidade de outros
setores da adminhstração, eis que, no quadro da De.tJesa Prevista <Suplemento "A", ·Quadro IXl, encontramos:
Habitação e Urbanismo ................... Cr$ 156.384.000 em 10,63%
Transporte ................................ Cr$ 49.426.000 em 3,36%
Saúde e Saneamento ..................... Cr$ 274.436.000 em 18,65%
10. Cumpre à. Secretaria de Serviçoo Públicos ·a execução das tarefas de Transportes Urbanos, Energia Elétrica, Telecomunicações, Limpeza Urbana e de Utilidade Pública, compreendendo os seguintes órgãos: Gabinete do Secretário, Depal'ltamento de Serviços Públicos, Departamento de Concessões e Permissões,
Divisão de Administração Geral, Companhia de Telecomunicações de Brasilia
<COTELBl, Companhia de Eletricidade de Brasília (CEB), Sociedade de Transportes Coletivos (TCiBl, Serviço Autônomo de Limpeza Urbana (SLUl e Administração da Estação Rodoviária de Brasma.
11. Na proposta orçamentária sob nosso exame, encontramos a seguinte previsão de despesas, no que tange à. Secretaria de Serviços Públicos, por função:
Função

Administração Superior e Planejamento Global
Energia e Recursos Minerais ....................... , .
Habitação e Urbanismo .............................. .
Transporte ........................................... .

Dotações-Cr$

8.571.000
18.200.000
300.000
100.000

Verifica-se que pouco mais de dois ·terços, quase 67% das dotações da SSP,
são destinados à energia e recursos minerais, com proj etos totalizando Cr$ ....
13. 200. 000, metade para iluminação pública.
O pessoal absorve menoo de 30% õ.os dispêndios desta Secretaria, quase
tanto quanto o destinado à Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas, aspecto a que empresta ênfase especial o Plano Plurianual de Investimentos do Distrito Federal
para o próximo triénio.

- llO12. Vejamos um quadro geral da natureza drus despesas da Secretal'ia de Serviços Públicos:
Dotações -

Especificação
Pessoal e Encargos Sociais .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .
Outras Despesas Correntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. Investimentos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .

Cr$

7. 896. 000
5.495.000
. 13.780.000

Desses investimentos, Cr$ 5.900.000 destinam-se a Obras Públicas e Cr$
7.600.000 à participação no capital de empresas industriais ou agrícolas.
13. · Feitas estas ligeiras considerações, quanto aos Anexos que nos cabe examinàr, do projeto de lei que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1975, concluímos pela sua aprovação, no
que tange às Unidades em apreço: Secretaria de Viação e Obras e Secretaria
de Serviços Públicos.
Sala das Comissões, 16 de outubro .de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
- Reitor Dias, Relator - Carlos Lindenlrerg - Luiz Cavalc·ante - Fernando
Corrêa - Otávio CeSário - Antônio Fernandes.
PARECER N.0 516, DE 1974
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de ~ do Senado
n.0 95, de 1974-DF, que "estima. a Receita e fixa a Despesa do Distrito
Federal para o ;Exercício Financeiro de 19'75'' - Secretaria ·de Agricultura e Produção, Seeretaria de Segurança Públiea, Polícia MUltar do
Distrito Federal e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Relator: Sr. Antônio Fernandes
. O Senhor Presidente da República, com fundamento no art. 57, inciso IV,
combinado com o art. 17, § 1.o, da Constituição, submete à deliberação do Senado Federal, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do
Distrito Federal, a Proposta Orçamentária referente ao Exercício Financeiro de
1975.

Toca-nos a tarefa de estudar e opinar sobre a parte referente às seguintes
Unidades Administrativas: Secretaria de Agricultura e Produção, Secretaria de
Segurança Pública, Polícia Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal.
Na Exposição de Motivos, o Senhor Governador do Distrito Federal !Salienta:
"Ponto de confluência para brasileiros oriundos de todos os recantos do
País, que aqui se vêm radicando, com seus fam111ares, em função da
transferência dos órgãos de cúpula do Governo, ou por contingências
ligadas à edificação da nova Capital Federal, Brasília tornou-se, também, nestes 14 anos de sua existência, alvo natural para a imigração
de outras famíllas, em busca de melhores condições assistenciais nos
campos da Educação, Saúde e Serviços Públicos."
Concluiu frisando que:
"Dentro da sistemática adotada na elaboração da Proposta, cumpre-me
ressaltar, ainda, o esforço despendido no sentido de que, uma vez inserido no planejamento orçamentário plurianual 197 5/77, no que diz respeito a investimentos, possa o exercicio financeiro vindouro ,ter uma.
continuidade dimensional capaz de satisfazer as metas prioritárias estabelecidas pelo Governo da República, para o próximo triênio."
1

o art. 1.0 do projeto, composto, na forma do art. 62 da Constituição, estima
a Receita em 1. 799.083.700, (um bilhão, setecentos e noventa e nove milhões,
oitenta e três mil e setecentos cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.
ser
ltado que os órgãos do. o.dmlnlstração indireta e fundações eon-

- 111correm com aproximadamente 23% do montante da receita do tesouro, compreendendo receitas correntes e de capital.
No que toca às Unidades Administrativas que nos cumpre relatar, verificamos, no art. 5. 0 , as seguintes Despesas por Função:
Cr$
Agricultura, Abastecimento e Organização Agrária
42 . 800. 000,00
Defesa Nacional e Segurança Pública ................ . 174.368.200,00
1

Representando· respectivamente um percentual de 2,91 e 11,85 da Despesa
fixada para 1975.
Analisando a Despesa por Unidades OrçamentáriaS, encontramos o Orçamento-Programa assim:
Secretaria de Agricultura e Produção
O Demonstrativo de Despesa dessa Secretaria mostra que ela foi contemplada com uma dotação de Cr$ 48.800.000,00, incluindo, além dos órgãos Centrais, os órgãos descentralizados com personalidade jurídica, a saber:
-

Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. Central de Abastecimento de Brasília -

SAB;

CENABRA;

Fundação Zoobotânica do Distrito Federal -

FZDF;

Vale frisar os importantes encargos cometidos à Secretaria em tela, como
decorrência -da Lei n. 0 4.545, de lO de dezembro de 1964:
- Coordenar e orientar o desenvolvimento do programa de expansão agropecuária;
coordenar e orientar o aproveLtamento da área rural;
coordenar o abastecimento do Distrito Federal;
defender as riquezas naturais do Di•strito Federal.
Secretaria de Segurança Pública
Essa Secretaria tem como órgãos autônomos sem personalidade jurídica, a
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
como integrante do programa " Despesa e Segurança" foi contemplada com
a dotação de Cr$ 56.253. 200,00, incluídos pessoal e encargos sociais, despesas
·
correntes e despesas de capital.
Polícia M!ll:tar do Distrito Federal
Para o desenvolvimento do mesmo Programa, Defesa e Segurança, contará
a PMDF, para o exercício de 1975, com uma do~ação de Cr$ 75.543.000,00 para
o custeio de suas múltiplas atividades, indispensáveis à ordem e tranqüil!dade
públicas.
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Essa unidade engloba uma despesa prevista em Cr$ 47.072.000,00 para manutenção de suas atividades, notoriamente voltadas à segurança e paz públicas.
Foram estas as principais observações que desejávamos fazer ao presente
projeto de lei, para as Unidades Orçamentárias que nos foram distribuídas
para relatar.

- 112·Não foram apre5entadas emendas aos Programas de Trabalho das referidas
Unidades, no prazo regimental.
Pelo exposto, opinamos pela aprova~ão do projeto, na parte atinente às
Unidades Orçamentárias seguintes: Secretaria de Agricultura e Produção, Secretaria de Segurança Pública, Policia Militar do Distrito Federal e Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal.
. Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
- Antônio Fernandes, Relator - Carlos Lindemberg - Luiz Cavalcante Fernando Corrêa - Otávio Cesário.
PARECER N.o 517, DE 1974
Da Comissão rdo (Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei n.0 95, de 1974,
que "esti:ma a Receita e fixa a Despesa. do Distrito Federal para o
Exercício Financeiro de 1975, parte relativa ao Tribunal de !Contas do
Distrito Federal".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
Pela Mensagem n.o 264, de 1974 (n.0 417/74, na origem), encaminha o Senhor Presidente da República à apreciação do Senado Federal, nos termos do
art. 57, inciso IV, combinado com o art. 17, §· 1.0 , da Constituição, projeto de lei
que "·e5tima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercicio
Financeiro de 1975".
Pela Presidência desta Contlssão fomos designados, nos termos regimentais,
para examinar e opinar sobre a parte referente ao Tribunal de Contas do Dis- ·
trito Federal.
Especificamente, quanto ao orçamento destinado ao Tribunal de Contas do
Distrito Federal, que nos coube relatar, a proposta destina o total de Cr$ ....
15. 556.000,00.

Atendido o disposto no art. 27 da Lei n.o 5.538, de 22 de novembro
que ·estabelece o núcleo de atividades básicas do Tribunal de Contas
trtto Federal, verifica-se que a Proposta atende às suas necessidades
cionamento, em consonância com os objetivos de desenvolvimento do
Federal.

de 1968,
do Disde funDistrito

Pelo exposto e não tendo .sido apresentada qualquer emenda, opinamos pela.
aprovação do Projeto de Lei do Senado n.0 95, de 1974, na parte relativa. ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal.
· Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente.
-Carlos Lindenberg, Relator- Luiz Cavalcante- Fernando Corrêa- Antônio
Fernandes - Otávio Cesário.
PARECER N.0 518, DE 1974
Da !Comissão ·do Distrito Federal, sobre o Projeto ,de Lei do Senado
n.0 95, de 1974, que "estima a Receita e .fixa a Despesa Ido Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1975 - Texto da Lei e !Receita".
Relator: Senador Carlos Lindenberg.
·O. Senhor Presidente da República, com a Mensagem n. 0 264, de 1974
(n.o 417/74, na origem) encaminhou a esta Casa, nos ·termos e prazos constitucionais, Projeto de Lei que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercicio Financeiro de 1975, do qual examinamos, incumbidos
que ·
do parecer, as partes relativas ao texto da Lei e à Receita.
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Na Exposição de Motivos que acompanha a referida Mensagem presidencial, o Senhor Governador do Distrito Federal enfatiza:
"A presente Proposta Orçamentária está voltada para o dinamismo
do trabalho, chave operacional responsável pela atribUição dos valores
dados a cada Função, com vistas à conotação global que se tem de
Brasilla, como autêntica Capital da República e centro catalisador do
desenvolvimento da região Centro-Oeste".
Cumpre-se a exigência constitucional, relativamente à Receita, e fica estabelecido igual montante entre Receita e Despesa, no total geral de Cr$ ... .
1.799.083.700,00, sendo Cr$ 1.471.813.200,00 da Administração Direta e Cr$ .. ..
327.270. 500,00 dos órgãos da Administração Indlreta.
A Lei Orçamentária n.0 5.976, de 12 de dezembro de 1973, previa uma Receita, para o Governo do Distrito Federal, da ordem de Cr$ 1.055.238.600,00.
Em virtude, no entanto, de suplementações posteriores efetuadas pelo Governo Federal, e do esforço desenvolvido pela sua própria máquina arrecadadora, o Governo do Distrito Federal deverá conclUir o exercício de 1974 com
uma arrecadação expandida em 10% sobre as que constam das reestimadas
para este ano.
O maior lastro financeiro da presente Proposta Orçamentária deverá ser
fornecido pela Receita Tributária, com 45.09% sobre o montante estimado, cabendo ao ICM sobre o trigo uma contribuição de Cr$ 260.000.000,00, reestimada
para Cr$ 285.000.000,00, segundo consta da Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal.
Seguimos, minuciosamente, o roteiro da Exposição de Motivos do Senhor
Governador do Distrito Federal, examinando, de forma ampla e objetlva a
situação orçamentária, frente aos quadros demonstrativos, comparativos e analíticos que a integram.
Pelo exposto, não· havendo qualquer objeção ao mérito do Projeto de Lei
n.o 95, de 1974, nas par.tes relativas à Receita e ao Texto da Lei, opinamos
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
- Carlos Linden~erg, !Relator - Luiz Cavalcante - Fernando Corrê& :- ,Antônio Fernandes -

Otávio Cesário.
PARECER
N. 519, de 1974
0

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.o 96, de 1974-DF, que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o trienio 1975/1977", partes relativas ao Gabinete do Governador e Procurad'oria Geral.
Relator: Sr. Antônio Fernandes

o Senhor Presidente da República submete à consideração do Senado Federal o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal, para o
triênio 1975/1977.
Dado o fato de que é bastante particular a situação do· Distrito Federal no
contexto da Flederação brasileira, estando ainda indefinidos os contornos das
atividades capazes de gerar um fluxo de recursos financeiros, na forma de
tributos, para o Governo da área, a participação federal continua expresSiva.
Dai por que o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal,
compreendendo o triênio 1975/1977, conforme a Exposição de Motivos do senhor
Governador, que o acompanha, carece, "naturalmente, de maior solidez progra-

- 114mática, uma vez ·que a estrutura financeira da capital da República está auj eita,
ainda, em sua maior parte, a recursos externos". Doutro lado, vale ressaltar, a
tendência atual no sentido de reverter esta situação, à medida em que as atl.vidades próprias à região se tornem melhor conhecidas e praticadas, criando
·resistência às dificuldades ·conjunturais e gerando rendas para a Administração
local. l!: necessário atentar para a realidade de que, nos últimos· anos, a partici·pação da Receita Própria; no total do orçamento, tem-se elevado progressivamente. Basta dizer que a participação da Receita Própria de 39,88% do total,
.em 1969, está estimada, segundo o Orçamento Plurianual de Investimentos em
52,98%, no ano de 1977.
·
Reata considerar o fato de ser aleatória a complementação externa; especialmente no que respeita ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias referentes
ao trigo, frente a possíveis restrições de importação, na medida em-que aumentam
as colheitas deste cereal no Pais, afora as transferências da .União, que devem,
com o tempo, ó:er reduzidas.
· A solidez programática referida é incerta, enquanto as fontes de recursos
.
não forem internas à atividade econômica do Distrito Federal.
Acresce considerar, contudo, que ainda assim é válido o esforço em estender,
cobrindo um triênio, o orçamenta da Distrito Federal, permitindo dupla vantagem,
'qúal seja, a continuidade- e a concentração dos investimentos.
ll: essencial a continuidade das investimentos do Poder Público, a fim de
que sejam criadas as necessárias economias externas, que atraíram recursos privados de outras áreas, e, ao mesmo tempo, permitam aos empresários da região
a garantia de um retorno compensador em qualquer atividade.

· Outro aspecto necessário ao investimento diz respeita à concentração, onde
os efeitos dinâmicos obtidos sejam mais acentuados.
.
· . . Assim a dispersão dos investimentos por prazos longos ou pela sua pulverização em diversos projetas, não se justifica, sob qualquer ângulo, pois adia o
funcionamento das atividades produtoras, acrescendo-lhes os custos. Além disso,
em alguns casas, torna-as obsoletas, antes até de completada a sua instalação.
A d·espesa .por órgão, à conta dos recursos do Tesouro, atribui para o triênio
1975/1977, ao Gabinete do Governador e à Procuradoria Geral, respectivamente,
os totais de CT$ 2. 442.000,00 e Cr$ 3. 693. 000,{)0.
Os valares consignados para o Gabinete do Governador e para a Procuradoria
Geral apresentam um leve desvio em torno da média, sendo aproximadas nos
três anos. Não são esperados, portanto, dispêndios de capital a nível alto, o
que se justifica.
·
Assim é que, comparadas ao global, da mesma forma que no orçamento para
1975 do Distrito Federal, a participação das despesas de capital são mínimas.
Desta forma, o Orçamento Plurianual de Investimentos totaliza Cr$ e.135. 000,00,
menos de 0,3% (três décimas por cento), do global.
A pequenez do dispêndio de capital é evidente, tenda em vista as atividadea
requeridas aos órgãos em análise. Enquanto ao Gabinete do Governador está
destinada a função de supervisionar as diversas atividades do complexo administrativa do Distrito Federal, a Procuradoria Geral é órgão de defesa do Pode·r
Executivo, no aspecto legal, junto ao Poder Judiciário.
As despesas de capital correspondem num e noutra caso, ii 111quisiçãa de
equipamentos e instalações e de material permanent.e, necessárias ao funcionamento normal de ambos. Os totais presentes estão, sem dúvida, ao ·nível de
atender, dentro da programação global de atividades do Distrito Federal, o
exercício das competências, do Gabinete do Governador e da Procuradoria Geral.

- 115Pelo exposto, e não havendo emendas a apreciar, opinamos pela aprovação
do Projet<> em tela, nas partes relativas ao Gabinete do Governador e Procuradoria Geral.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente Antônio Fernandes, Relator - Carlos Lin.denberg - Luiz Cavalcante - Otávio
Cesário - Fernando Corrêa.
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PARECER N.0 520, DE 1974
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei n.0 96, de
1974-DF, que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 1975/1977" - Secretaria do Governo e Secretaria de Administração.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
. O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n.O 265, de 1974 (n.O
416/74, na origem), submete à. apreciação do Senado Federal, acompanhado de
Exposição de Motivos do Governador do Distrito Federal, o Projeto de Lei que
aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federa.I, para o
período de 1975 a 1977.
Inicialmente, merecem uma referência especial as palavras do Governador,
contidas no Ofício do Senhor Presidente da República, que. encaminhou a Proposta do Orçamento Plurianual. Destacamos duas passagens:

.
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Elaborada com base nas instruções da Secretaria de Planejamento da
P.residêncla da República, o presente documento recebeu, .de nossos técnicos e auxiliares, dlretrlzes coerentes com a realidade e as prioridades do
Distrito Federal, dentro das metas traçadas para seu desenvolvimento.
Como esquema orçamentário projetado para os três próximos exercícios,
ressente-se o presente trabalho, naturalmente, de maior .solidez programática, uma vez que a estrutura financeira da Capital da República está
sujeita, ainda, em sua maior parte, a recursos externos ................ "
. Ainda lntrodutoriamente, antes de examinarmos a parte qu~ nos compete
relatar, vamos r-eproduzir alguns esclarecimentos gerais, ressaltados na Exposição
de Motivos:
"Dele, pode-se Inferir:
1 - a Contribuição da União deverá. sofrer uma redução de 58,42%, na
participação orçamentária de 1969 - para 37,73%, em 11l77;
2 - a Contribuição financeira do ICM sobre o Trigo - que era da ordem
de 31,15%, em 1969 - deverá ser de apenas 7,7 em 1977;
3 - a Receita Própria, especificamente, deverá corresponder a 45,21%
do conjunto orçamentário, quando, em 1969, sua participação representava, apenas, 8;7%;
4 - de um inexpressivo índice de 1,73% 1 em 1969, outras transferências deverão elevar-se a 9,20%, na composição da Receita prevista para
o último exercício de que trata o presente documento orçamentário."

o Projeto de Lei em exame, no seu art. 3.0 , estabelece que as despesas de

capital obedecerão ao desdobramento ali previsto, ou seja, Despesas por órgãos
e Despesas por Função.
SECRETAR.IA DO GOVERNO
Esta Secretaria integra o conjunto de órgãos do Poder Executivo do Distrito
Federal, compreendendo, também, as Regiões Administrativas d,as Cidades Satélites e do Setor Residencial, Indústrias e Abastecimento.
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Despesa por órgãos

Poder Executivo
Secretaria do Governo
Adm. da cidade satélite do Núcleo
Bandeirante
Região Adm. II - Gama
Região Adm. ]]I - Taguatinga
Região Adm. IV - Brazlândia
Região Adm. V - Sobradinho
Região Adm. VI - Planaltina
Adm. do setor Residencial, Industrial
e Abastecimento

Apilcação no triênio

Cr$

1975

1976

19'15
1977

208.000

214.000

229.000

1.950.000
8.211.000
11.676.000
2.225.000
5.080.000
4.543.000

2.009.000
8.458.000
12.028.000
2.291.000
5.232.000
4.:.447.000

2.077.000
8.740.000
12.442.000
2.372.000
5.419.000
3.. 671.000

930.000

958.000

1.020.000

Note-se que ·a programação foi feita sobre preços constantes de 1975.
·Ressalva, entretanto, o art. 4. 0 do Projeto que na elaboração das propostas
anuais, do período, serão ajustadas a.s importância.s consignadas aos projetas e
atividadas. ·
·Considerando, porém, os valores apresentados na Proposta, podemos deduzir
os acréscimos percentuais da.s aplicações, de um ano para outro. Assim, para o
exercício de 1976, as despesas de. capital crescerão à taxa de 3%, aproximadamente, em relação a 1975. Já em 1977, a elevação será de cerca de 7%, considerando o montante dos investimentos doe 1976. Não obstante, imaginamos que
tais percentuais poderão ir além dos previstos, exatamente porque os cálculos
são feitos a preços de 1975 e os investimentos, provavelmente, superem a expectativa atual por necessidades futura.s.
Os anexos que acompanham a Proposta nos esclarecem sobre o Programa de
Trabalho e os Elementos .da Despesa para cada órgão, ou Unidade Orçamentária.
Dessa forma, quanto à Secretaria do Governo, encontramos um programa de
trabalho dirlgido para uma Função apenas, que é a Função 03 - Administração
Superior e Planejamento Global - abrangendo o Programa 09 (Planejamento
Governamental) e o Subprograma 021 (Administração Geral).
· Sobre os elementos da despesa, constituem eles, no caso, somente os Investimentos, compreendendo as despesas de capital com equipamentos e instalações e material permanente. Aqueles absorverão recursos de Cr$ 138.000,00,
Cr$ 142.000,00 e Cr$ 152.000,00, respectivamente para os anos de 1975, 1976 e
1977, enquanto que o material permanente tem previsão de Cr$ 70.000,00,
Cr$ 72. ooo,oo e Cr$ 77. 000,00, no mesmo triênio.
O total dessa.s dua.s parcela.s das despesas de capital da Secretaria do
Governo corresponde aos valores indicados no quadro antes apresentado.
Para as Regiões Administrativas, de um modo geral, o programa de trabalho
inclui diversificações de Funções, Programas e Subprogramas. ·
com efeito, além da Função 03 (Administração Superior e Planejamento
Global), integrante do programa de trabalho da S·ecretaria do Governo, temos
as Funções 08 (Educação e Cultural, 09 (Energia e Recursos Minerais) e a
Função 10, Habitação e Urbanismo. A cada uma dela·s correspondem Programa.s
e.
,rogramas próprios para os respectivos investimentos. Desse, o último item
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para .o custeio de suas prioritárias exigências.
Os elementos da .despesa, aqui, não sofrem multas alterações, bastando acrescentar aos itens equipamentos, instalações e material permanente o elemento
obras públicas - maior consumidor dos investimentos, como resta óbvio.
Exceção curiosa ao processo normal de elevação anual dos investimentos
é o da Região Administrativa VI - Planaltina. Observa-se que há um decéscimo
das despesas de capital no triênio.
Como se· verifica no quadro que apresentamos, em 1975 são previstos investimentos de Cr$ 4.543.000,00, caindo para Cr$ 4.447.000,00 em 1976 e reduzindo-se ainda mais em 1977 para Cr$ 3 .671. 000,00.
Explica-se. Primeiro, o Subprograma 021 (Administração Geral). prevê uma
sensível queda nos investimentos da atividade aí programada, que é a RA. 2.012
- Manutenção das Atividades da Administração Regional de Planaltina. A
desaceleração dos investimentos nesse. caso é notável, pois de Cl'$ 1.200.000,00 em
1975, baixa para Cr$ 1.004.000,00 em 1976, caindo verticalmente para Cr$ 111.000,00
em 1977. Segundo, está previsto no Subprograma 316 (Habitações Urbanas) a
Construção da Residência. do Administrador Regional d·e Planaltina, projeto
RA 1.003 a ser executado apenas em 1975, importando Cr$ 100.000100, e não se
repetindo nos anos seguintes. Terceiro, são fortemente desestimuladas as despesas
de capital com equipamentos e instalações, cujo nível de investimentos é
reduzido de Cr$ 1. 060.000,00 em 1975, para Cr$ 963.000,00 em 1976, chegando à
desprezível parcela de Cr$ 67. 000,00.
Essas três razões, que explicam a diminuição dos investimentos, podam ser
confirmadas pelos números constantes do Anexo correspondente à Região Administrativa VI - Planaltina, integrante da Proposta ora examinada.
SECRETARIA DE ADMIINISTRAÇAO

Esta Secretaria receberá as seguintes dotações para custeio de suas despesas
de capital, consoante o art. 3.0 .do Projeto de Lei:
·
Despesas por órgão

Secretaria de Administração

Aplicação
1975

no Triênio
19'76

de 1975
1977
Cr$

1.000.000

1.030.000

1.102.000

Igualmente, como no caso da Secretaria do Governo, os valores foram
projetados a preços constantes de 1975, sendo que a elevação percentual das
dotações do periodo manteve-se em 3% e 7%, respectivamente para 1976 e 1977,
valendo, ainda, a ressalva do art. 4.0 , no sentido do ajuste das importâncias
consignadas, em decorrência de alteração da Receita dos exercícios projetados.
'·
'
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Quanto ao programa de trabalho da Secretaria, sabe-se que as verbas
serão aplicadas apenas na Função 03 (Administração Superior e Planejamento
Global) através do Programa 07 (Administração), que compreende o Subprograma
021 (Adnunistração Geral), composto de um projeto, o SEA 1.002 -implantação
do sistema de microfllmagem -, previsto para o exercício de 197•5, e duas
atividades permanentes, que são a SEA 2.05 - manutenção das atlv!dades da
Secretaria de Administração - e a SEA 2 .44 - encargos da administração geral.
Vale destacar que a Secretaria de Administração aplicará os recursos em
Investimentos na aquisição de agrupamentos, instalações e de material permanente.

A seguir, reproduzimos o Anexo da Secretaria, que acompanha o Projeto, para melhor esclarecimento:
ORÇAMEN1!'0 DO GOVERNO DO DF- PLURIA'NUAL DE INVESTIMENTOS 1975/1977

SEOR.ET. DE ADMINISTRAÇAO

DESPESAS DE CAPITAL

Programa de Trabalho

Função, Programa, Subprograma, Projeto e Atividade
FUNÇÃO 03 -

-

1915

I

1916

I

1911

Total
do Triênio

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR E PLANEJAMENTO GLOBAL .............. .

PROGRAI\IA 07 - ADMINISI'RAÇAO ............... .
Subprograma 021 - Administração Geral .......... .
SEA 1.002- Implantação ·do Sistema de Microfilmagem .......................... .
SEA 2.G05- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ............ .
SEA 2.044- Encargos da Administração Geral ..
TOTAIS ........................................... .

1.000.000
1.000.000
1.000.000
350.000

1.030.000
1.030.000
1.030.000

1.102.000
1.102.000
1.102.000

-

-

3.132.000
3.132.000
3.132.000
350.000

420.000
230.000

613.000
417.000

656.000
446.000

1.689.000
1.093.000

1.000.000

1.030.000

1.102.000

3.132.000

ORÇAI\IENTO SINTÉTICO

DESPESAS DE CAPITAL
.

ELEMENTO DA DESPESA
4.0.0.0 - Despesas de Capital
4.1.0.0- Investimentos
4.1.3.0 -Equipamentos e Instalações
4.1.4.0- Material Permanente ....... '...............
o

•

o

o

•

o

••••

o

•••

o

1915

1916

1971

Total
do Triênio

1.000.000
1.000.000
800.000
200.000

1.030.000
1.030.000
824.000
206.000

1.102.000
1.102.000
882.000
220.000

3.132.000
3.132.000
2.506.000
626.000
---

'
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-lf9Sem o que reparar, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei,
no que se refere às Secretarias do Gov·erno .e de Adm!n!stração.
Sala· das .Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
- Luiz Cavalcante, Relator - Carlos Lindenberg- Luiz Cavalcante - Antônio
Fernandes - Otávio Cesário - Fernando Corrêa.
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PARIECER N.0 521, DE 1974
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado
n. 0 96,,de 1974-nF, que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos
do Distrito Federal para o triênio 1975/1977" - Secretaria de Finanças.
Relator: Sr. Otávio Cesário .
Apés relatar a proposta .orçamentária do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1975 na parte relativa à Secretaria· de Finanças, passamos ao
exame dos valol'les atribuídos à mesma unidade orçamentária no Orçamento
Plurianual de Investimentos. ·
· Conforme destacamos na análise do proj.eto anual, os investimentos a serem
efetivados pela Secretaria de Finanças do Distrito Federal se desdobraram nas
aplicações em Equipamentos e Instalações, Material Permanente e Financiamento
· · ·
a Programas de Desenvolvimento e Habitação Popular.
Para que se possa visual!zar a evolução destes investimentos ao longo do
triênio, elaboramos o quadro abaixo, discriminando os valores anuais e o total
do período.
Demonstrativo dos Investimentos em Milhares de Cruzeiros de 1975
Especificação
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Financiamentos a Programas de
Desenvolvimento
Financiamentos a Progx:amas de
Habitação Popular

19'75
250
100
203.200
12.380

1976
258
103
218.040
13.400

1977

Total

276
110

784
313

246.380

667.620

14.700

40.480

Analisando tais valores, observamos que a alocação dos recursos para ·OS
investimentos da unidade orçamentária em exame, no triênio, seguiu a mesma
sistemática adotada na proposta anual, em termos da participação relativa de.
cada aplicação. · estando assim teoricamente assegurados os recursos_ de que o
órgão irá necessitar para cumprir a parte que lhe compete na execuçao da política de investimentos do .Governo do Distrito Federal.
Por assim entender, concluímos o presente relatório oferecendo aos demais
membros desta Comissão nosso par.ecer pela aprovação da parte que nos coube
relatar.
,
Sala das COlnissões; em 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
- Otávio Cesário, Relator - Carlos Lindenberg ""'" Luiz Cavalcante - Fernando
Corrêa - Antônio Fernandes.
·
.
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PARECER N.0 522, DE 1974
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de ·Lei do Senado
n.o 96, de 1974•DF, que "aprova o Orçamento,Plurianual de Investimentos
do Distrito Federal para o triênio 1975/1977, parte relativa à Secretaria
de Educação e Cultura."
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
Dentre as atribuições que competem à Secretaria de Educação e Cultura do
Distrito Federal destacam-se: assegurar educação de 1.0 grau gratuitamente a
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grau aos que concluam o ensino de primeiro grau e gratuitamente aos que demonstra~:~em capacidade e insuficiência de recursos; assegurar educação adequada ao excepcional; organizar o sistema de ensino do Distrito Federal.
A estrutura populacional do DF é caracteristicamente jovem, pois as camadas
que compõem a faixa de até 19 anos de idade representam 52,7% da população
total.
Não é de se estranhar, ·pois, as estimativas de que cerca de 1/3 da população
do Distrito Federal está nas escolas, dos diV'ersos níveis, isto é, do pré-primeiro
grau à universidade. Somente a rede oficial de ensino de primeiro e segundo
graus e supletivo tem, nos seus estabelecimentos, mais de 200.000 alunos.
Isto exige formidável aparato produtivo capaz de atender aos anseios de
educação e cultura de uma mocidade cheia de ·entusiasmo e otimismo.
Assim, cada \'ez mais é nt~cessário que se realizem elevados investimentos
não somente na edificação de novas escolas e seus equipamentos e na recuperação das escolas existentes, mas também na preparação e no aperfeiçoamento dos
recursos humanos utilizados, fator da mais alta importãncla para a qualidade
do ensino. E a Capital brasileira não pode deixar de contar com modelar sistema
educacional.
· Entretanto, o tipo de atividade desenvolvida no setor educação exige não
apenas que a cada ano se façam novos investimentos, para o atendimento dos
contigentes populacionais que continuamente se agre.gam ao estoque, mas também que se empreguem elevadas parcelas de recursos financeiros na manutenção
do funcionamento do sistema educacional e cultural. São gastos correntes destinados ao financiamento das atividades do setor e que crescem, em termos reais,
proporcionalmente aos níveis dos novos investimentos que o aumento populacional exige.
Seria desnecessário prosseguir nas consid-erações de uma evidência que salta
aos olhos. A atividade educacional no Distrito Federal continuará sendo da mais
alta prioridade social.
O Orçamento Plurlanual de Investimentos 1975/1977 do Governo do Distrito
Federal prevê em valores estimados em cruzeiros de 1975, a aplicação de
Cr$ 957.556.1ÓO,OO no Programa Educação e Cultura, sendo Cr$ 137.823.100,00
em despesas de capital e Cr$ 813.733.000,00 em gastos correntes.

No trlênlo, os gastos em Educação sorverão 17,8% do total dos recursos previstos no OPI, enquanto em 1975 essa participação será de 16,9%; em 1976, de
18,4% e em 1977, de 18,3%.
A distribuição no triênio, dessas aplicações, é a seguinte:
(Valores em cruzeiros de 197·5)

1975

I

1976

1977

Total do Triênio

corrente .....

261 ' 13.1. 000

269.227.000

289.375.000

819.7133.000

Capital .......

43.776.000

45.570.000

48.477.100

137.823.100

Total

304. 907. 000

314.797.000

337.852.100

957. 556 .100

Fonte: Ol'I 1975/111'77
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Esses valores têm os destaques que se seguem, nos diversos programas previstos para o triênio, por tipo de despesa:
(Valores em cruzeiros de 1975)
Programa.
e Tipo de
Despesa
Administração
Corrente
Capital
Ensino de 1.0 Grau
Corrente
Capital
Ensino de 2.0 Grau
Corrente
Capital

I

II
I

19'75

19'76

19'7'7

Total do
· Trlênio

24.100.000

24.460.000

26.501.000

'75.061.000

23.910.000
190.000

24.267.000
193.000

26.301.000
200.000

74.478.000
583.000

219.292.000

224. 566. 000

236.900.100

. 680. '758.100

180.882.000
38.410.000

184.430.000
40.136.000

194.020.000
42.880.100

559.332.000
121. 426 .100

43.000.000

44.281.000

48.252.000

135.533.000

40.000.000
3.000.000

41.281.000
3.000.000

45.252.000
3.000.000

126 . 533.000
9.000.000

120.000

122.000

132.000

3'74.000

120.000

122.000

132.000

374.000

-

-

Ensino Supletivo
Corrente
Capital

-

Educação Física
e Desportos

-

8.'753.000

8.911.000

9.630.000

2'7.294.000

6.877 000
1.876.000

6.979.000
1.932.000

7.564.000
2.066.000

21.420.000
5.874.000

530.000

53'7.000

583.000

1.650.000

530.000

537.000

583.000

1.650.000

-

-

I

.'

II
!

!

Corrente
Capital
Assistência a
Educandos
Corrente
Capital

-

Cultura

5.912.000

8.6'72.000

12.334.000

26.918.000

5.612.000
300.000

8.363.000
309.000

12.003.000
331.000

25.978.000
940.000

3.200.000

3.248.000

3.520.000

9.968.000

3.200.000

3.248.000

3.520.000

9.968.000

'.

'

.i

Corrente
Capital
Saúde
Corrente
Capital
Total
Corrente
Capital

-

-

-

-

-

304.90'7.000

314.'79'7.000

337.852.100

957.556.100

261.131.000
43.776.000

269.227.000
45.570.000

289.375.000
48.477.100

819.733.000
137.823.100

·Fonte: OPI 1975/1977
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Os recursos previstos para o Programa Administração irão atender· as atividades. da .Secretaria de Educação e Cultura e da Fundação Educacional, bem
como as de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas. Por sua vez, o Programa Ensino de Primeiro Grau se divide em dois Subprogramas: Ensino RegUlar e Educação de Pfé-Primelro Grau. O primeiro Subprogrll!ma absorverá todoo os gastos
correntes; ao segundo estão reservados apenas recursos de capital, para ampliações, melhoramentos e equipamento da rede de ensino.
·

·IDurante o triênio, no Subprograma Ensino Regular, serão apllcados ....
Cr$ 64.822.100,00 na ampliação, melhoramentos e equipamentos da 11ede de ensino de Primeiro Grau, bem como Cr$ 29.400.000,00 em projetas do Ensino Fundamental. Por sua vez, o Plano de Aplicação do Salário Educação totalizará
Cr$ 20.000. 000,00, distribuídos nos três anos como despesas de capital. ·
· Já o Programa Ensino de: Segundo Grau aplicará Cr$ 9. 000.000,00, ·durante
o triênio, na ampliação, melhoramentos e equipamento da rede de ensino, sendo
os demais Cr$ 127.533.000.00 ·consignados como despesas correntes que financiarão os recursos humanos para o ensino e a manutenção desse nível.
O Ensino Supletivo é um programa que absorve modestos gastos a cargo
do GDF, totalizando Cr$ 374.000,00 no triênlo, posto que: têm caráter de suplementarldade, oos recursos oriundos do Ministério da Educação, principal fi·
nanciador dessas atividades.
O Programa Educação Física e Desportos tem o Subprograma Administração Geral, onde se prevêem recursos para a manutenção das atividades do Departamento de. Educação FísiCa, Esportes e Recreação e da Administração das
Unidades Desportivas de Brasília, e o Subprograma Parques Recreativos e Desportivos. Neste, serão destinados Cr$ 4.540.000,00, no triênio, para a construção
de centros recreativos e desportivos nas diversas cidades satélites.
·
Clliberão ao Programa Assistência a Educandos, durante os três anos, , ... , .
Cr$ 1.650.000,00, sendo Cr$ 1.090.;000,00 em Administração Geral e Cr$ 560.000,00
em Livros Didáticos.
·
Por sua vez, o 'Progrllima Cultura absorverá Cr$ 26."918.000,00 no triênio, os
quais se destinarão à manutenção das atividades da Fundação Cultural do Distrito Federal.
Finalmente, o Programa Saúde, com seu Subprograma Alimentação e Nutrição, empregará Cr$ 9.968.000;00 durante o triênio, na distribuição de merenda
escolar aos educandos (Convênio CNAE-MECl.
A ampla cobertura oferecida pela extensa rede de ensino oficial de primeiro
e segundo graus representa ingentes esforços para atender a todos aqueles que
1acorrem às escolas públicas. ,
As atividades educacional~ a c~rgo do Governo, são multo dinâmicas, ·pelo
esforço empreendido para atender à crescente pressão gerada pelo crescimento
populacional.
A resposta à procura de crescente número de vagas está representada nos
elevados Investimentos que anualmente são realizados para ampliação e recupe~
ração das instalações da rede de ensino oficial. A cada nova sala de aula oferecida, novos professores são necessários, avolumando as despesas correntes. •E,
em conseqüência, apesar dos esforços efetuados, não foi ainda possível corrigir
as deficiências no sistema de ensino de primeiro e segundo graus, e equilibrar a
oferta de matriculas com a procura de vagas.
Pode-se destacar, dentre: as principais carências que atingem a rede de
ensino oficial do Distrito Federal:
a) necessidade de reformulação do sistema administrativo, de implantação
do Estatuto do Magistério e do regime d•e trabalho do pessoal técnico-administrativo;
b) realização de pesquisas sociais;
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d) implantação de um sistema integrado de planejamento educacional;·
e) reformulação e implantação de currículos, de conformidade com a Lei
n.0 5.692/71;
f) expansão da capacidade instalada da rede oficial, através da construção
de novas unidades, recuperação, adaptação e reequipamento de escolas de primeiro e segundo graus e de unidades de Ensino Especial;
·
criação de condições ambientais para a clientela do Ensino Supletivo. ··
Ao nível de primeiro grau, a faixa escolarizável da população do Distrito
Federal ainda não está totalmente atendida. Há, portanto, manifestado deficit
no atendimento escolar obrigatório por imperativo constitucional.
A secretaria de Educação e Cultura revela ter necessidade premente de
dispor, nos próximos 18 meses, de 718 salas de aula, das quais 190 em Taguil.tinga e 100 na Ceilândia, a fim de melhorar os seus atuals níveis de atendimentO
nas cidades satélites. Quanto ao Plano-Piloto, estão previstos oito novos Centros
Educacionais (antigas Escolas Parque) e, em outros núcle9s urbanos, Centros
.
Complementares de Ensino.
Com isto, a Secretaria ·de Educação espera poder atender a sua clientela
diurna em dois turnos e r.eduzir as maiores deficiências que impedem a rede.
de ensino oficial de oferecer modelar sistema educacional, compatível com os
anseios da comunidade da capital brasileira.
Opinamos, pois, pela aprovação do presente Pro.jeto de Lei, tendo em viSta
que os r·ecursoo financeiros previstos no OPI 1975-1977 são indispensáveis às
atividades e aos projetes dos programas constantes do plano de ação de Secre:..
taria de Educação e CUltura ·do Distrito Federal, cuja execução possibilitará
que esse órgão atenda às atribuições de sua competência.
Sala das comissões, 16 de ou~ubro de 1974. - Ferna.ndo Corrêa, Vice-!Presi-.
dente no exercício da Presidência - Cattete Pinheiro, 'Relator - Carlos Lindenberg - Luiz Cavalcante - Antônio Fernandes - otávio Cesário.
·
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PARECER
N.0 523, de 1974
Da. Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Sen8do
n.0 96, de 1974-DF, que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos
do Distrito Federal, para o triênio 1975 a 1977" - Secretaria de Saúl;le .e
Secretaria de Assistência Social.
· · · •· ·
Relator: Sr. Fernando Corrêa da Costa
Em cumpl:imento ao disposto no art. 42, inciso V, combinado 'com o· art.. l7.
§ 1.0 da Constituição, o Senhor Presidente da República encaminha à apreciação do Senado Federal o presente projeto que "aprova o Orçamento Plur!anual
de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 1975-1977".
Dentro do esquema de trabalho estabelecido por esta Comissão, cabe-me
relatar os Anexos referentes às Secretarias de Saúde e de Assistência Social,
ambas ocupando papel de indiscutível relevo no momento histól:ico da nova
Capital brasileira, face à explosão demográfica causada pela incessante corrente
migratória, o que exige a solução de problemas altamente complexos na área da
·
saúde e da integração social do migrante na comunidade.
Como bem acentua o Governador do Distrito Federal na Mensagem que
encaminha o Projeto, ·esta unidade da Federação, "face ao seu crescimen~o
demográfico e ao seu aspecto peculiar como centro administrativo de um PaiS ·
em vertiginoso processo desenvolvimentista, no que tange, notadamente, ·à sua
importância para a Integração nacional, oferece uma problemática de investimentos dos mais instáveis, porquanto dependentes em grande parte, de recursos·
externos lncon trolá veis por sua Administração".
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programática", de vez que "a estrutura financeira da Capital da República, na
sua maior parte, está sujeita a recursos externos", foi possível chegar-se a uma
previsão de investimentos bastante realística, com a extrapolação dos resultados
dos exercícios anteriores.
Dentro, pois, dessa programação, as despesas de capital, com base nos recursos considerados disponíveis globalizam, para o setor de Saúde. as seguintes
cifra.s no triênio: Cr$ 21.294.000,00 em 1975; Cr$ 21.875.700,00 em 1976; e
Cr$ 23.963.500,00 em 1977.
Essas dotações serão absorvidas, em grande parte, com o reequipamento
da rede hospitalar, que consumirá um total de Cr$ 45.736.700,00 ao final do
triênio.
Acreditamos, por iSSo, que bem dirigida está a futura aplicação dos recursos
orçamentários do setor de vez que, na impossibilidade atual de se ampliar a
rede hospitalar, dentro do plano geral de consolidação da Nova Capital, melhor
será reequipar as instalações existentes, modernizando-as, para fazer face ao
crescente volume de atendimentos.
Quanto à Secretaria de Serviços Sociais, deverá investir no triênio um total
de Cr$ 3.524.000,00, dos quaiS, para o Programa de Assistência Comunitária
estão destinados, em 1975, Cr$ 1.000.000,00, em 1976, Cr$ 1.030.000,00 e em 1977,
Cr$ 1.102.000,00 o que representa quase 90% da dotação global.
t preciso considerar que a principal atividade dessa Secretaria é voltada
para o grave prob-lema. da integração social e da habitação popular.
Pólo natural de atração, face ao intenso ritmo da construção civil, para o
Distrito Federal é intenso o fluxo migratório, principalmente dos nordestinos,
que para aqui vêm em busca de melhores condições de vida. A incapacidade de
absorção dessa mão-de-obra não especializada cria graves problemas sociais
que vão desde o surgimento da mendicância, até a questão, aparentemente Insolúvel, do menor abandonado.
t para o trato desses problemas e outros correlatas, que o Governo vem de
destacar as verbas acima apontadas, pois quanto ao da habitação, conta a
secretaria de Serviços Sociais com o concurso decisivo da SHIS que, como órgão
descentralizado dotado de personalidade jurídica, atua no setor como verdadeira empresa, usando de verbas oriundas da sua própria atlvldade.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal, na parte referente às Secretarias de Saúde e de
Serviços Sociais.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
- Fernando Corrêa, Relator - Carlos Lindenberg - Luiz Cavalcante - Antônio
Fernandes - Otávio Cesário.
PARECER
N, 0 524, de 1974
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado
n,0 96, de 19'74, que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos
do Distrito Federal para os exercícios de 19'75-197'7" - Secretaria de
Viação e Obras e Secretaria de Serviços Públicos.
Relator: Sr. Heitor Dias
Pela Mensagem n.o 265, de 1974, o Senhor Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal, na forma do art. 42, item V, combinado com
o art. 17, § 1.0 , da Constituição, acompanhada d-e Exposição de Motivos do
Senhor Governador do Distrito Federal, a proposta do Orçamento Plurianual de
Investimentos do Distrito Federal para os exercícios de 1975 a 1977.
2. Por designação do Presidente da Comissão do Distrito Federal, cumpre-me
estudar e relatar as Unidades Administrativas do Governo do Distrito Federal
disciplinadoras das atlvidades de Serviços Públlcos, Viação e Obras.

- 125 3. Para a Secretaria de Viação € Obras, prevê o OPI um dispêndio, no triênio
'
de Cr$ 417. 999. 200,00, assim distribuídos pelos três exercícios:
1975 1976 1977 -

Cr$ 125.220.000,00
Cr$ 138. 888. 000,00
Cr$ 153 . 891. 000,00

No que tange aos elementos de desp·esa, as previsões totalizam
Cr$ 212.18L300,00, enquanto as Transferências de Capital atingem

o • o •••••• o • o

Cr$ 205.817.900,00, para o triênio, com o seguinte de talhamento ânuo:
Elementos de Despesa
'
Obras Públicas
Equipamentos e Instalações ......
Material permanente .............
companhia· de Agua e Esgoto de
Brasília - CAESB ...............
Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER - DF ......
Idem - auxílio para Equipamentos
e Instalações ....................
Auxílio para Amortização da Divida Interna da NOVACAP .......

• o •••• o • o o • o • ' •••••.

1975

1976

1977

64.600.000

69.515.000

. 77.721.300

100.000

103·.000

110.000

70.000

72.000

'77.000

26.600.000

27.398.000

28.219.900

25.350.000

32.500.000

:38.150.000

1.200.000

2.000.000

2 .'500.000

7.300.000

7.300.000

7.300.000

4. Referentemente ao Programa de Trabalho, destacam-se, por funções, as
seguintes aplicações no triênio:
Funções

Administração Superior e Plan.ejamento Global ....................
Habitação e Urbanismo
Saúde e Saneamento
Transporte

197'7

1976

1975

..
6'.500.000

6.695.000

6.895.000

• • • • o •• o ••

65.570.000

70.295.000

1

••••••••••• o

26.600.000

28.219.900

•• o •• o •• o. o • • • • • • • o ••••

26.550.000

27.398.000
34.500.000

78.125. 500

40.650.000

Tals Investimentos totalizam, por funções, no triênio:
Administração Superior e Planejamento Global . .

20.090.000

Ha:bitação e Urbanismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213.390.500

Saúde e Saneamento .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

82.817.900

Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.700.00.0

.como se vê, o problema habitacional, visto o
mográfico de Brasília, absorverá mais d'e 50% das
1975/77, enquanto as destinações para: o transporte
saúde e saneamento, sugerindo a menor gravidade
Distrito Federal.

explosivo crescimento dedotações previstas no OPI
ultrapassam aquelas para
no problema sanitário do
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iDotações bem mais modestas prevê o OPI em exame para o Prog:r9:1lla de
da Secil."etaria de Seit'Viços ·Públlcos, totalizando, no triên1o, os recursos
.
previstos a soma de Cr$ 47.324.000 00 com o seguinte de talhamento·.
' '
Função
1975
1977
1976

Tra~balho

A:dm. Superior e IPlanej amento
Global
Energia e Recursos Minerais Hab1tação e Urbanismo (Pla:n. Ul"b.) e

180.000!

185.000

198.000

13.200.000

115.268.000

17. 0411. 000

.......................

300.000

309.000

330.000

Transporte (Constr. :ie abrigos p/
passageiros ......................

100.000

103.000

110.000

••••••

U~b.

Vias

o

•

o

•

o

•••••••

o

•••••••

O Orçamento Sintético revela o total de Cr$ 47.324.000 para investimento no
· ·· · · · · · · · ·
triênio assim detalhados por ano·
'

'

Rubrica

1975

1976

Obras Públicas ........... o. '• ......
Equ!pa:mentos. e Instalações .......
Material Permanente
Part. na Constr. ou Aumento de capital de !Empr. ou Entidades Ind.
e Agrícolas ......................

5.900.000

6.0'17.000

100.000
1180.000

103.000
185.000

7.600.000

9.500.000

•• o •• o. o • • • • o o

'1977
6. 7121.000

uo.ooo
198.000

1·1.100.000

. Assinale-se, no pa·rticular, que se emPI."esta ên~ase maior às atividades industriais e agrícola:s no Distrito Federal, cuja ·assistência crediticia ou acionária
absor-ç&ã cerca de 60%, no triênio, das despesas de capital da Secretaria de
Serviços Públicos. Em segundo lugar, vêm as Obras Públicas oom quase 40% .
6. Depreende-se, de rápida análise dos elementos sintéticos à nossa diSposição,
que o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal, para o triênio
1975/1977, quanto aos Anexos referentes à Secretaria de Viação e Obras e à
Secretaria de Serviços Públicos, empresta especia:l atenção à solução de problemas atinentes à Habitação e Urbanismo, Transporte, Saúde e Saneamento,
incentivo à industrialização e à agropecuária, demonstra assim a intenção do
Governo de soluciona:r sérios prob.emas reveladores de estrangulamentos infra,estruturais no que tange ao desenvolvimento de Brasília.
Ante o ·exposto, opinamos pela aprovação do projeto, na parte relativa à
Secretaria de Viação e Obras e à Secretaria de Serviços Públicos do Distrito
Federa:l.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. -cattete Pinheiro, Presidente Heitor Dias, iRelator - Oarlos Lindenberg - Luiz Cavalcante - Fernando Conêa
- Otávio Cesário - Antônio Fernandes.
PARECER
N.0 525, de 1974
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.0 96, de 1974-DF, que "aprova o Orça.men'llo Pluria.nual de Investimentos do Distrito Federal para. o triênio 1975/1977" -UNIDADES: Secretaria. de Segurança Pública, Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal e Secretaria de Agricultut•a. e Produção.
Relator: Sr. Antônio Fernandes
Com a: Mensagem n.0 26S, de 1974 (n.O 416/74, na origem), o Senhor Presidente da República, na formn do art. 57, Inciso IV, combinado com o a-rt. 17,
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1.0 , da Constituição, submete à apreciação do Senado Federal, acompanhada
de :E:Jqlosição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, a proposta:
do Orçamento ?lurianual de Investimentos do Distrito Federal para os Exercícios
de 1975, 1976 e 1977.
.
·· · ·
·

§

Designado pelo P·residente da Comissão do Distrito Federal, cabe-nos estudar
e •relatar as seguintes Unidades Aclministrati~·a:s do IDistrlto Federal: Secretaria
de Segurança Piúbllca, Polícia Milltar do Distrito Federal, Oorpo de Bombeiros e
·secretaria de Agricultura e Produção.
.
Faremos, irilcialmente, algumas referências aos objetivos a serem,.atingidos
pelo Governo, com o OPI - 1975/1977 e a programação resultante deste documento financeiro, útil instrumento de tr!!ibalho administrativo.
· ·
A Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal sallenta
que a. proposta: do OPI, elaborada com base na.S instruções da Secretaria de
Planejamento da. Presidência da República, recebeu, dos téenicos e auxiliares
de seu go·verno, d'i·retrizes coerentes com a realidade e as prioridades do Distrito
Federal, dentro d•as metas traçada:s para seu desenvolvimento. Alegando que a
estrutura financeira da Capital da República, está sujeita ainda,. em grande
parte, a. recursos .externos, f-risa: que o esquema orçamentário, projetado para
os três próximos ·exercícios, ressente-se, naturalmente, de "maior solidez programática.". ·
Diz a Introdução Explicativa que acompanha a proposta:
"0 Distrito Federal, face ao seu crescimento demogrâfico e ao seu
a:specto pecu:ia.r como Centro Administrativo de um País em vertiginoso
.processo desenvolvimentista, no que tange notadamente, à .sua impor~
tância para ·a integração nacional - oferece uma· problemática· de
investimentos das mais instáveis, porquanto depende, em grande parte,
de recursos externos incontroláveis por sua: Administração.
Da análise da proposta, infere-se:
1 - a contribuição da União, na. participação orçamentária, deverá sofrer
' ·
uma redução para 37,73%, em 1977;
2 - a contribuição financeira do ICM sobre o trigo deverá ser de apenas
7,77% em 1977;
3 a: !Receita Própria, espec!Jficamente, deverá corresponder ·a 45,2il%
do conjunto orçamentário, quando, em 1969, sua participação representa,
·
·
apenas 8,7%;
4 - de um inexpressivo índice de 1,73%, em 1969 Outras TransferênCias
.deverão elevar-se a 9,2%, na composição da Receita prevista .para. o
último exerdcio do OPir, ou seja, 1977."
·eonstatamos ainda, no total das Receitas Correntes d-e Capital, um acréscimo de índice 4,59 e 9,87, respectivamente para os anos 1976 e 1977, respectivamente para os anos 1976 e 1977, tomando como base o ano de 1975 - primeiro
do exercício do OIPI.
·
Verificamos para <i Programa de· Trabalho e. Orçamento Sintético os ,se~
guintes valores, nas Unidades Orçamentárias que nos calbe relatar:
·
Secretaria de Agricultura e Produção
Função, Programa, Subprograma, Prlojeto e Atividade
Despesa de Capital
· · . ·.
1975 .. ' .. ' .... '''.' ...... '' .............. '' .. ''.
1'976 """ .... ' ...... ' ..... ' " ....... ' ,·, ' .. "...

2.110.000,00
2.344.000,00
2. 663.000,00 ..

1977 ' . ' ' . ' • ' ' . ' . ' . ' ' ' ' . ' . ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' o'' .. ' ' • ' •
Perfazendo o total de Cr$ 7. 717. 000,00 para a função-Agricultura, Ahsteci-

mento e Organização Agrária; programa-Administração e subprograma-Admi-
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Secretaria. de 'Segurança. Pública
Despesas de Capital
4.450.000,00
1975 ........................................... .
4.449·.000,00
1976 ........................................... .
2.933·.000,00
1977 ........................................... .
Total .......................................... . 11. 722.000,00
Pa:ra a função ''Defesa Nacional e Segurança ~blica", programa "Policia~
menta Civil" e subprograma "Operações Policiais Civis", compreendendo também a função "~anspone", o programa "Controle e 'Segurança. de Tráf·ego
Urbano" e subprograma "Sinalização das Vias Públicas".
Polícia Militar do Distrito Federal
!Despesas de Capital
1975 ........................................... .
2.100.000,00
2 ,,163.000,00
1976 ........................................... .
1977 ..................... ·...................... .
2.3'14.000,00
6. 577.000,00
Total ................................... · .... · · ·
Para a função ''Defesa Nacional e Segurança. Pública", programa. "Policiamento Militar" e subprograma "Operações Policiais Militares", além da função
"Transporte", subprograma "Controle e Segurança de Tráfego Urbano" com o
"Reequipamento das Unidades de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal".
Corpo de :Bombeiros do Distrito Federal
Despesa de Capital
1975
800.000,00
1976
824.000,00
1977
882.000,00
Total
2. 506.000,00
Para a função "Defesa Nacional e Segurança Pública", programa "Serviços
Especiais de Segurança." e subprograma "Defesa contra Sinistros", compreendendo este último um "Plano de Edificações do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal" com a manutenção de suas atividades.
Assim, tendo em vista a compatibilização da Proposta Orçamentária do OPI,
com os ditames do Ato Complementar n.0 43, de 29 de janeiro de 1969, combinado com a Constituição (arts. 60/69), opinamos pela aprovação do projeto,
na parte relativa às Unidades Orçamentárias: Secretaria de Agricultura e Produção, Secretaria de Segurança Público, Polícia Milltar do Distrito Federal e
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Sala das comissões em 16 de outubro de 1974. - Ca.ttete Pinheiro, Presidente
-Antônio Fernandes, 'Relator- Carlos Lindenberg- Luiz Cavalcante- Fernando Corrêa - Otávío Cesário.
o • • • • o. o • • • • o • • • • o • • • o . ' • • • • o • • • • • • • • • o • • • • • •
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PARECER
N.0 526, de 1974

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado
n,o 96, de 1974, que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos
do Distrito Federal para o triênio 1975177 - Parte relativa. ao Tribunal
·
de Contas do Distrito Federal".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O Senhor P'residente da República, com a Mensagem n. 0 265, de 1974
(nO
nn
..
à apreciação do Senado Federal, na forma
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lei em apreço, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador
do Distrito Federal.
Nos termos regimentais, foram designados pela Presidência desta Comissão
para examinar e opinar sobre a unidade orçamentária "Tribunal de Contas do
Distrito Federal".
iNo quadro de "Aplicações" do Orçamento Plurianual de Investimentos 1975/1977 - na Função 01 - Legislativa, está demonstrada a manutenção das
Ativldades do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com as seguintes dotações:
1975

1976

1977

'

I,

15.556.000

I

.i

I

I
I

15.771.000

16.995.000

Total do
Triênio
48.322.00()

Observado o disposto no art. 2·7 da Lei n.0 5.:5>38, de 22 de novembro de 1968,
que estabelece o núcleo de atlvidades básicas do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, verifica-se que a verba destinada à manutenção de suas atividades,
está em perfeita conotação com a Proposta Orçamentária para o Exércício Financeiro de 1975 e com os fins a que se destina no Orçamento Plurianual de
Investimentos.
Não tendo havido objeções e pelo exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n.O 96, de 1974, na parte relativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Sala das comissões, em 16 de outubro de 19'74. - Cattete Pinheiro, Presidente - Carlos Lindenberg, Relator - Luiz Cavalcante - Fernando Corrêa Antônio Fernandes - Otávio Cesário.

PA.RJEOER
N.0 527, de 1974

D·a Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado
n. 0 96, de 1974-DF, que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos
do iDistrito FederallPara 10 triênio 1975177 f - Receita. e ~exto da Lei".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
Objetiva o presente projeto de lei, ora sob exame desta Comissão, aprovar
o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio
1975/77, que estima, para o período, as Despesas de Capital em Cr$ 1.798.112.000,00.
Os recursos destinados ao financiamento das Despesas de Capital são assim
distribuídos:
505.408.700
556.681.800
1. Rlecursos do Tesouro ........... . 470.239.000
399.108.700
433 .43·1. 800
1.1 - Ordinários ............. . 379.839.000
106•. 300. DOO
123.25().000
1.2 -VInculados ............ . 9() .400. 000
2. Recursos dos órgãos da Adminis36.490.000
4().325.000
tração Indlreta . . . . . . . . . . . . . . . . 188.967.500
É Indicado, no art. 3.0 da projeto, o desdobramento das despesas de capital
programadas com base nos recursos considerados disponíveis, conforme quadros
demonstrativo.s que apresenta.
No art. 4.o, é prev·isto o reajustamento, nas propostas orçamentárias anuais,
das importâncias consignadas aos projetas e atividades, estimadas a preços
de 1975.
A perfeita compatLbilidade existente entre a Proposta de Orçamento Plurianual e a Orçamentária para 1975 demonstra que as soluções a médio e longo
prazos substituem, gradualmente, as ações administra,ti'l'as de emevgência, como
se infere na "Introdução" da Exposição de Motivos do senhor Governador do
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problemas e peculiaridades locais, capaz de orientar o presente "Orçamento Pluriànual ·de Investimentos" sobre bases coerentes com a realidade levantada em
exercícios anteriores e as metas ~overnamenta!s estabelecidas".
Em face do exp.::;,sto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
n.0 96, de 19'74, nas rpartes relativas à Receita e ao Texto da Let
Sala das Com!ssõ·es, 16 de outubro de 1974. - Ca.ttete Pinheiro, Presidente
- Carlos Lindenberg, Relator - Luiz Cavalcante - Fernando Corrêa. - Antônio
Fernandes - Otávio Cesário.
PARIECER
N.0 528, de 1974

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n.0 62, de 1974 (n.0 1. 338-B, de 1968, na. origem), que "altera dispositivo
do Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, e dá outras providências".
Relator: Sr. Heitor Dias
Animado do propósito de evitar atrito entre empregados ·e empregadores, nos
casos de rescisão do contrato de trabalho, quando .são discutidas frações de
tempo de serviço inferior a 6 (seis) meses de trwbalho, notadamente• a partir
do advento da Lei n.0 5.107/66 (F<JTS), que distinguiu entre optantes e nãoOIPtantes, concedendo a estes f•avores que negou àiqueles, o ilustre Deputado
Norberto Sehmidt apresentou à Câma,ra o projeto que· ora ana;lisamos, introduzindo modificações na redação do atual art. 478 da CLT.
Pelo sistema vl:gente - ca.put do citado artigo - a indenização devida pela
rescisão de contrato de tmbalho ;por prazo indeterminado será de um mês de
remuneração [por ano de sezy!ço efetivo, ou por ano e :fração igual ou superior
a seis meses.
Pela fórmula. proposta, o periodo inferior a doze meses, desde que o empregado tenha vencido o primeiro ano de duração do contrato, será indenizado
na base de 1/12 do valor devido em razão de um ano, por rmês ou fração i~al
ou superior a. quinze dias (§ 2.0 introduzido no art. 478 - CLT).
Não obstante esse argumento da paridade de tratamento entre empregados
optantes e não-optantes parece, à primeira vista, inatacável, cremos que é do
espírito da. legislação trabalhista •brasileira atual discriminar, no bom sentido,
as duas classes de trabalhadores, ·de sorte a não confundir sistemas diametralmente -contrários.
Se a Constituição Fed&al, enfaticamente, sepa.rou os dois regimes - esrtabilida:de ou fundo de 1garantia (art. 165, XIn> - não deve o le.gislador ordinário
criar mecanismos de identificação que, afinal, virão confundir os empregados
ao invés de guiá-los, claramente, em sua opção.'
Ante o exposto, somos pela rejeição do projeto.
Sala das C<lmissões, 19 1de setembro de 1974. - Renato Franco, Presidente
em exercício - Heitor Dias, Relator - Guido Mondin - Accioly Filho - Octávio
Cesário.
PARECER
N.0 529, de 1974
Da. Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 62,
de 1974. (N.0 1.338-B, de 1968, na Câmara dos Deputados.)
Relator: Sr. Lenoir Vargas
Vem à Comissão de Finanças do Senado Federal o Projeto de Lei da Câmara
n.0 62, de 1974, que altera dispositivo do Dec1.1eto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio
de 1943, e dá outras p.rovi'dências.
A ~roposição é de a;utoria do ilustre Deputado Norberto Scihmidt e objetiva
alterar a Consolidação das Leis do Tra:balho, no art. 478, que trata da 1nden1·
- de
, de trabalho por prazo indeterminado.
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Justific:lindo -a sua iniciativa, diz aquele eminente Deputrudo:
"Pelo sistema legal em vigoJ:, a indenização pela ~scisão do contJ."a.to de
trabalho por !tempo indeterminado, ca.bível ·a partir do primeiro ano completo de serviço efetivo, corresponde a um mês de remuneração por ano
ou fração dilste mínima de seis meses conforme o texto do a.J:t. 478
combinado com o seu § 1.0 da Consolidação das Leis do Tr:libalho aprovada pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1,0 de maio de 1940, e alterações
posteriores.
O limite imposto à fração de ano para efeito de equiparação no cálculo
de indenização passou a constituir fonte de atrito entre empresa e empregado, a :partir do momento da instituição do Flundo de Garantia de
Tempo de S&viço, através da Lei n. 0 5.107, de 13 de setembro de 1966,
em decorrência do tratamento discriminado, mais favorável ao empregado não-optante, que esse diploma confere na hipótese de rescisão sem
justa causa de contrato de trabalho por tempo inde,terml.nado.
Realmente, conjugado o sistema do Fundo com a da indenização pelo
tempo de serviço efetivo do empregado despedido sem justa causa, verifica-se que a rescisão de collltrato de trabalho por tempo indeterminado,
assim ocorrido, favorece mais ao empregado não-optante que farz: jus à
indenização por todo o te~o de serviço efetivo prestado à empresa do
que ao empregado optante que só tem direito à indenização do tempo
de serviço efetivo anterior à data da opção .
Dois empregados com o m.esmQ tempo de serviço e idêntica remuneração,
um optante e outro não-optante, quando despedidos sem justa causa,
são desigualmente tratados, quando o último período de tra.balho corresponda a fração mínima de seis meses, dentro da qual tenha ineidido
a opção de um deles pelo Fundo. Enquanto o empregado não-optante
recebe indenlzação de um mês de remuneração :pelo citllido :período fracionário de um ano, o optante deixa de vencê-la, porque, no decurso
desse período, antes que viesse a completá-lo, optou pelo Fundo, de modo
a só assegurar a indenlzação ~pelo tempo de serviço anterior representado
por anos completos de serv·iço efetivo."
Na Câmara dos Deput:lldos, a matéria obteve pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juríd!cidade, e das Comissões de
Legislação Social e de Finanças, pela aprovação.
Ante os termos do caput do al1t. 478 da CLT, a indenização devida pela
rescisão de contrato de trabalho, por prazo indeterminado, será de um mês de
r.emuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior
a seis meses.
O projeto esta,belece que o período inferior a doze meses, uma vez que o
empregado tenha mais de um ano de contrato de trabalho, será indenizado na
base de 1/12 do valor devido em razão de um ano, por mês ou fração igual
ou maior de quinze dias.
Nossa legislação tr:libalhista discrimina, no bom sentido, os trabalhadores
optantes e não opta.ntes, por serem sistemas completamente diversos.
A própria Constituição da RepÚibllca distingue os dois re,gtmes - o da estabilidade e o do Fundo de Garantia em seu !lll't. ,165, item XIII.
Entendemos que o legislador ordinário não deve criar mecanismos que virão
confundir o emp·reg:lidO na opção que ele mesmo fez.
Se os sistemas são diversos, o trllibalhador deve guiar-se pelo eleito em
sua opção.
Face as razões a,presentadas, concluímos pela rejeição do Projeto de Lei
da Câmara n.O 62, de 1974.
Sala das comissões, 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente
eventual - Lenoir Vargas, Relator - Cattete Pinheiro - Lourival Baptista Leoni Mendonca - Alexandre ·Costa - Mattos Leão - Celso Ra.mos - Eurico.
Rezende.
·
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Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.0 73, de 1974 (n.0 2.026-B, de 1974, na Câmara dos Deputados),
que "retifica, sem ônus, a Lei n.0 5.964, de 10 de dezembro de 1973, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1974".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Rletorna ao exame desta Comissão, em virtude do recebimento de emendas
na Comissão de Finanças e em Plenário, o Projeto de Lei da Câmara n.o 73!74
(n.o 2.026-B, de 1974, na C'âmara dos Deputados), que "r·etifica, sem ônus, a Lei
n. 0 5. 964, de 10 de dezembro de 1973, que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 1974".
As ·emendas proposta.~ estão em perfeita consonância com o sentido da referid:J. proposiç1Lo, vez que objetivam, exclusivamente, a sanar incorreções constatad:::.s em relação a quantitativos, nomes e localidades de .entidades contempladas com subv·enções na Lei de Meios para o corrente exercício financ·eiro.
Te ndo em vista que, da aprovação das emendas em tela, não advirá despesa
para os eofres públicos, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade das
mesmas.
Sala das C'omissões, em 16 d·e outubro d·e 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente eventual - Helvídio Nunes, Relator - Wilson Gonçalves - Franco Montoro - Lenoir Vargas- Mattos Leão - Accioly Filho.
PARECER N.o 531, D-E 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 73,
de 1974.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
Em face da apresentação de Emendas em Plenário, retorna a esta Comissão
o Projeto de Lei da Câmara que retif!ca. s•em ônus, a Lei Orçamentária para o
presente exercício financeiro.
Cabe ressaltar, prima facie, que as emendas oferecidas apresentam perfeita
harmonia com as diretrizes traçadas por e.sta Comissão, no sentido de que a
medida legislativa em elaboração atenha-s·e à correção de erros materiais existentes na Lei n.0 5.964, de 10 de dezembro de 1973.
Cumpre, ainda, ·esclarecer que as Emendas n. 0 s 1 e 4, apr.esentadas pelos
nobr·es Senadores Wilson Gonçalves e Virgílio Távora, respectivamente, objetivam
a retif!cação de incorreção constatada com relação à mesma entidade beneficente.
Assim, opinamos pela aprovação das Emendas n.Os 1, 2 e 3 e pela prejudicialldade da Emenda n.o 4.
É

o parecer.

Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente eventual - Cattete Pinheiro, Relator - Lourival Baptista - Leonel Mendonça - Alexandre Costa - Mattos Leão - Lenoir Vargas - Celso Ramos Eurico Rezende.
PARECER N.0 532, DE 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 131,
de 1974 (n.o 2.193-B, de 1974, na origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério Público
da União, o crédito especial de Cr$ 78. 500,00, para o fim que especifica".
Relator: Sr. Eurico Rezende
De iniciativa do Excelentíssimo Senihor Presidente da República, o presente
projeto tem por fim obter a necessária autorização legislativa para a abertura

- 133de crédito especial, no montante de Cr$ 78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos cruzeiros), para o atendimento de encargos com Contribuições de Previdêncta.
Soctal por parte do Ministério Público da União.
Os recursos indicados para fazer face à abertura do crédito especial pretendido são decorrentes do resultado da anulação, parctal, de dotal}ã.o destinada
à mesma unidade orçamentária. na Lei de Meios em vigor.
Desta forma, foram atendidos os requisitos legais atinentes à matéria, no
que r·espe!ta aos aspectos de finanças públicas razão por que concluímos nosso
parecer o,inando pela al)rovação do Projeto
Lei sob exame.

de

Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente eventual- Eurico Rezende, Relator - Cattete Pinheiro - Lourival Baptista - Leoni Mendonça - Alexandre Costa - Mattos Leão - Lenoir Vargas
- Celso Ramos.
.
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Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n.0 130, de 1974 (n.o 2.191-B, de 1974, na origem), que "dispõe sobre doação de terreno da União à Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL".
Relator: ·Sr. Antônio Fernandes
O presente projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, propõe a transferência, por doação, para o patrimônio da Companhia Brasneira de Alimentos
- OOBAL - dos imóveis de propriedade da União, situados na Rua iMata. Machado, n.0 127; Avenida Mara.canã;, n.o 252; Avenida Rodrigues Alves, n.o 853,
e Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Rua Rivadávia Correia, no Estado da
Guanabara, de acordo com os elementos que constam do processo n.0 0768-64.818,
de 1S72, do Ministério da Fazenda.
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Destinam-se os referidos imóveis à expansão do Programa de Abastecimento
do Governo Federal, e a doação se fará mediante contrato a ser lavrado em
livro próprio do Serviço do Património da. União.
A matéria é submetida fi deliberação do Congresso Nacional, nos termos do
art. 51, da Constituiçã;o, e a situação atual dos imóveis é a seguinte: 1) o da !R.ua
Mata Machado n.0 127 está ocupado pela Fundação Nacional do índio (FUNA!Il,
que não se opõe à doação, declarando que o Museu do índio, ali instalado, será
oportunamente transferido para outro prédio; 2l o da Avenida Rodrigues Allves,
esquina da R!vadávia Correia. acha-se ocupado pela Companhia Brasileira de
Armazenamento (CiiBRAZEMl'; 3·) os dois outros acomodam dependências do
Ministério da Agricultura, que - segundo a informaçã;o do Ministério da Fazenda,
contida na exposiçã;o de motivos que instrui a proposição, já está processando a
desocupaçã;o, tanto no que se r·efere às suas repartições, como às entidades que
lhe são vinculadas.
Na Câmara dos Deputados, o projeto mereceu amplo estudo nas Comissões
e foi aprovado pelo Plenário. Ne-:1hum vicio foi encontrado, do ponto de vista
juridico e constitucional.
A finalidade da doação prevista, está Indicada no art. 2.0 , do projeto: expansão do Programa de Abastecimento do Governo Federal. Ajusta-se à política
de aumento da produção agropecuárla, principalmente os alimentos, que constitui
prioridade do Programa Plurianual de Investimentos e do Plano Nacional de
Desenvolvimento.
Somos pela aprovaçã;o do presente projeto de lei.
Sala das comissões, 16 de outubro de 1974. - Mattos Leão, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Antônio Fernandes, Relator - Fernando
Corrêa - Otávio Cesário.
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N.0 534, de 1974
Da. Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara. n,0 130,
de 1974.
Relator: Sr. Leoni Mendonça
De iniciativa do Senhor Presidente da República, é submetido à delibera!fáo
do Congresso Nacional, projeto de lei que dispõe sobre doação de terreno da
União a Companhia Br!l.31leira de Alimentos- COBRAL.
2. A medida foi Proposta pelo Ministério da Agricultura, tendo em vista o
Programa de Aba.stecimento do Governo, constituindo um processo encaminhado
ao Ministro de Estado da Fazenda, que concordou com a proposição.
A doação de que trata o presente projeto de lei compreende a transferência
para o Patrimônia da Companhia Brasileira de Alimentos (COBALl. Esses imóveis são os especificados no art. 1.0 da projeto.
Esclarece a Exposição de Motivos que o da rua Mata Machado n. 0 127, está,
presentemente, ocupado pela Fundação Nacional do índio (·FUNAil, a qual não
se opõs à transferência uma vez que o Museu do índio, ali instalado, será proximadamente transferido para outra prédio.
Da mesma forma, o imóvel da Avenida Rodrigue.l Alves, esquina da rua Rivadávia Correia, está ocupado pela Companhia Brasileira de Armazenamento
(CIBRAZEMl e os outros pelo Ministério da Agricultura, sendo que todos em
fase de desocupação.
3. O art. 2.o do projeto estabelece expressamente que os imóveis objeto da
doação se destinam à expansão do Programa de Abastecimento do Governo
Federal, enquanto o art. 3.0 prevê a reL!!ponsabilidade e a iniciativa do Ministério
da Agricultura pela desocupação dos referidos prédios.
4. Realmente, a medida nos parece justa e conveniente, considerando a importância daquele Programa de Abastecimento e a necessidade da ampliação
tisica da Companhia Brasileira de Alimentos (COBALl.
5. Ante o exposto, no que concerne à competência desta Comissão, somos pela
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente, eventual - Leoni Mendonça, Relator - Cattete Pinheiro - Lourival Baptista - Alexandre Costa - Mattos Leão - Lenoir Vargas - Celso Raimos Eurico Rezende.

PARECER

N.o 535, de 1974
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 129, de 1974 (n.0 2.181-B/74, na origem), que "autoriza o Poder
Executivo a efetuar transação com o Governo da Grã-Bretanha para
saldar débitos provenientes de encampação e desapropriação de companhias estranegiras".
Relator: Sr. Guido Mondin
Cabe à esta Comissão de Relações Exteriores opinar sobre o Projeto de Lei,
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que "autoriza o Poder Executivo a efetuar transação com o Governo da Grã-Bretanha para saldar débitos
provenientes de encampação e desapropriação de companhias e1strangeiras".
Tais débitos são decorrentes da encampação e desapropriação das seguintes
companhias:
1 - The Marraos Harbour Ltda.
2 - The São Paulo (Brazill Ra!lway Co. Ltd.
3 - The Ltabira Iron Ore Co.
A transação deverá ser realizada através do Bank of England, até o valor
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equivalente a f 4.295.672 (quatro m!lhões, duzentas e noventa e cinco m!l seiscentos e setenta e duas llbras esterl!nas).
'
O citado -projeto, em seu art. 2.0 , autoriza o Executivo a abrir um crédito
es-pec!al, para fazer aos débitos, em favor do Ministério da Fazenda, de Slté
Cr$ 71.000.000,00. A cobertura desse crédito serâ efetuada com recurso decorrente do excesso de arrecadação do Imposto sobre a Importação, -previsto r;ara
o exercício financeiro de 1974.
.
Acompanha a Mensagem Presidencial uma Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Fazenda que achamos conveniente transcrever em parte, pois historia ·a questão:
'
"Desde 1944, continuam pendente.s questões de extinção de arrendamento, ·cassação de contratos de exploração de serviços públicos, encampação e desapropriação entre o Governo brasileiro e as companhias inglesas "The Manaos Tramway and Light Co. Ltd., The Pará eletric ra!lway
and L!ght Co. Ltd, The Manaos Harbcur Ltd., The San Paulo (Braz!l)
Railway Co. Ltda. The Brazil Ra!lway Company" e "The Itabira iron
Ore Coinpany", na forma descrita no Processo :MiF-7 .133/74.
2. o contencioso inglês vem se arrastando -por diversos anos, transferindo-se de uma para outra administração, em -prejuízo do interesse brasileiro. Criando-nos dificuldades diplomáticas e comprometendo o crédito do Brasil e sua seriedade, essas pendências chegam mesmo a sacrifl.,
car negociações do intere.sse nacional diante da inadimplênc!a brasileira.
Impõe-se-nos, por conseguinte, uma solução imediata.
3. Mostra-nos a experiência que, em casos da espécie, a melhor ~olu
ção reside sempre numa composição e negociação com os credores, por
isso que as dec~sões judiciais, além dos inconveni:entes oriundos de uma
solução extremamente demorada e complexa, terminam em regra -por
levar a União a pagar mais caro do que poderia conseguir por vias administrativas.
4. Ademais, importa salientar que, em julho de 1944, na reunião mu1ti-.
lateral do Clube de Paris para consolidação da dívida externa brasileira,
o Brasil assumiu. o compromisso de 5aldar seus débitos -provenientes da
encampação e desapropriação de companhias estrangeiras, conforme
consta da Ata de ParLs.
5. Nesta linha de raciocínio, o Ministério da Fazenda manteve entendimento com a Embaixada britânica e representantes das empresas, no
Rio de Janeiro, em novembro de 1972, tendo o Cônsul Geral da GrãBretanha apresentado a sugestão de que fosse dada uma solução global
ao contencioso, ficando o Governo inglês encarregado de distribuir o.
montante eventualmente pago entre as diversas companhias interessadas,
baseado em critério proporcional próprio. Consolidando as pretensões de
indenização, apresentou-nos uma proposta segundo a qual- ,ser-lhes-ia
pago um total de J: 6.390.844 (seis milhões, trezentos e noventa mil, oitocentos e quarenta e quatro l!bras), assim discriminado:
-

The Manaoes Tramway and Lght Co. Ltd. . .................... .
.The Parâ Eletric Ra!lway and Light Ltd. . .................... .
The Manaoes Harbour Ltd. . ................................... .
The São Paulo (·Brazll) · Railway Co. Ltd. - Material
Rodante ........................................... . 1.965.145
673.412
Material de Estoque ............................... .

- The BrazU Railway Co .. , ............................... , . . . . . .
- The Itabira Iron Ore Co. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. ..

250.000
550.000
909.600

2.638.557
1.930.875
111.812
6.390.855

- 136 Ao nosso entender, do perfil do problema apresentado na citada Exposição
de Motivos, podemos concluir ser imprescindivel a liquidação de tais débitos
tanto do ponto de vista económico-financeiro quanto ao aspecto ético nacional:
Da mesma forma, cabe ressaltar a racionalidade da medida, vista sob o aspecto de recursos a serem empenhados com a utilização de receitas excedentes:
do. "Imposto Sobre a Importação" em contraposição às dotações do "Fundo de
Desenvolvimento de Areas Estratégicas", preconizada na aludida Exposição de
Motivos.
Do exposto, somos pela aprovação do Projeto ora examinado.
Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, VicePresidente, no exercicio da Presidência - Guido Mondin, Relator - Leoni Mendonça - Fernando Corrêa - Magalhães Pinto - Carlos Lindenberg - Lourival
Baptista- Cattete Pinheiro.

Da C~ssão
de 19'74.

PARECER
N.o 536, de 1974
de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 129,

Relator: Sr. Lenoir Vargas
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n.o 129, de 1974 (n.o 2.181-B,
de 1974, na origem), de iniciativa do Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbllca, que "autoriza o Poder Executivo a efetuar transação com o Governo da
Grã-Bretanha para saldar débitos provenientes de encampação e desapropriação
de companhias estrangeiras".
O projeto de lei em exame recebeu aprovação da Câmara dos Deputados,
após pronunciamentos favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Relações Exteriores, Finanças, e de Economia, Indústria e Comércio.
o objetivo fundamental da proposição é dar equacionamento a antiga pendência do Governo Brasileiro para com empresas brLtânicas, em função de suas
desapropriações ou encampações.
·
No âmbito da competência deste órgão técnico especializado, cabe o exame
das repercussões financeiras da transação que se pretende autorizar.
A ser efetivada através do "Bank of England", referida transação monta em
cerca de Cr$ 71.000.000 . 00 (setenta e um milhões de cruzeiros), tendo como fonte
de recursos orçamentários o excesso da arrecadação do Imposto sobre a Importação, previsto para o ano em curso.
Desta forma, estão preenchidos os requisitos de ordem legal aplicável à matéria, razão por que ISomo.s pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, 'Presidente, eventual - Lenoir Vargas, Relator - Cattete Pinheiro - Lourival Baptista - Leoni Mendonça - Alexandre Costa - Mattos Leão - Celso Ramos Eurieo Rezende.
PARECER
N.o 537, de 19'74
Da. Comissão de Fina.n~as, sobre o Projeto de Lei da. Câmara n.0 132,
de 1974 (n.0 2.194-B, de 1974, na origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir à. Justiça. do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da '7.a. Região, o crédito especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil
cruzeiros), para o fim que especifica".
Relator: Sr. Lourival Baptista

o Senhor Presidente da República submeteu a deliteração do Congresso Nacional nos termos do art. 51 da Constituição, projeto de Lei que autoriza o Poder
Execuhvo a abrir à Justiça do Trabalho da 7.o. Região, o crédito especial de
Cr$ 300.000,00 (trezentos mll cruzeiros), para o fim que especifica.
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- 137A Mensagem do Chefe do Poder Executivo está acompanhada de Exposição
de Motivos do Senhor Minbtro de Estado Che·fe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República.
O crédito especial é de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) em favor do
Tribunal Regional do Trabalho da 7.o. Região e se destina à aquisição de imóvel
para a Junta de Conciliação e Julgamento em Parnaíba, no Estado do Piauí.
Os órgãos técnicos do Ministério da Fazenda e da S·ecretaria de Planejamento da Presidência da República, após examinarem detidamente o assunto
manifestaram-se pela concessão do crédito solicitado.
'
Sob o aspecto financeiro, deve-se ressa1:ar que as despesas resultantes .serão
atendidas
sob a forma de compensação prevista no art. 43, § 1.0 , Item III, da Lei
n. 0 4.320, de 17 de março de 1974.
Estão obedecidas as prescrições constantes do art. 61 § 1.0 letra "C" da
Constituição Federal.
'
_ No que toca a comp.etêncla desta Comissão, estando cumpridas as prescriçoes legais, nada temos a opor a tramitação do presente projeto e opinamos,
assim, pela sua aprovação.
Sala das Comilssões, em 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente, eventual - Lourival Baptista, Relator - Cattete Pinheiro - Leoni Mendonça- Alexandre Costa- Mattos Leão - Lenoir Vargas- Celso RamosEurico Rezende.
PAREOElR

N.0 538, de 1974
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Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n.• 24, de 1974 (n.0 162, de 1974, na Câmara dos Deputados),
que "aprova o texto do Convênio Constitutivo do Fundo Financeiro para
o Desenvolvimento da Bacia do Prata, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e os governos da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, em Buenos Aires, a 12 de junho de 1974".
Relator: Sr. Guido Mondin
Para o fim rprevisto no llirt. 44, item I, da Constituição Federal, chega a
esta Casa do Congresso a Mensagem Presidencial n.o 365, de 1974, encaminhando
o texto do convênio Constitutivo do Fundo Financeiro para o iDesenvolvlmento
da Bacia do Prata, firmado entre o Governo da iRen:níbllca Federativa do Brasil
e os gover.nos da .A:rgentlna, Bolívia, :Paraguai e Uruguai, em Buenos Aill'es, a
12 de junho de 1974.
A matéria é acompanhada de EJQposlção de 'Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, na qual Sua Excelência esclarece que, no decorrer da VI Reunião dos Chanceleres dos Países da Bacia do Pra;ta., foi sancionado,
"com modificações menores de forma, projeto elaborado pelo Comitê Intergovernamental. COOO"denador dos Países da Baci'a do Prata (0IC) em agosto de 1973,
que consubstanciava o consenso sobre a matéria, logrado ao longo de laboriosas
negociações verificadas a partk de 1969".
Finalmente, a Exposição salienta:
"Em consonâ-ncia com a posição adotada pelo Brasil durante a.
VI Reunião de Chanceleres dos Países do Prata no sentido de favorecer
a constituição e entrada em operação do Fundo a curto prazo, e considerando a i~ortâncla do organismo financeiro pa:ra a dinamização
do processo do ,prata, sou de parecer que deveria o Brasil proceder à
ratificação do Convênio com a ·brevidade possiv·el."
VIsando a dar cumprimento ao consubstanciado na Recomendação n. 0 4 da
Ata de Santa Cruz de La Slerra. na Ata de Brasilia e nas Resoluções n. 0 s 5 e 44
Reuniões de Chanceleres da Bada do Rrata, os países em questão firmaram
um convênio que Institui o Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata.

- 138 O Fundo ora consttiuído tem personalidade jurídica internacional e sede a
ser fixada em um dos Países Membros .
. A instituição tem por finalidade realizar estudos, projetas, programas e .obras
que promovam o desenvolvimento harmônico e a integração física das áreas
geográficas compreendidas na Bacia do Prata.
O Fundo atuará:
- concedendo empréstimos, fianças e avais;
- atua~o como mediador na obtenção de recursos externos por parte dos
Países Membros;
- concedendo apoio financeiro aos estudos de pré-investimento;
. - apoiando financeiramente a contratação de assistência e assessoramento
técnico;
. - funcionando como agente e órgão assessor do comitê Intergovemamental
coordenador dos Países da Bacia do Pra.ta.
O capital total previsto no organismo~ é de US$ l()O,OCO,OOO.OO, sendo que os
primeiros US$ 20,000,000.00 serão imediatamente integralizados na seguinte
forma:
"Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 6,670•,000.00
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 6,670,000.00
Bolívia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 2,220,000.00
Paraguai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . US$ 2.220,000.00
Uruguai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 2,220,000.00"
US$ 20,000,000.00
Quanto à moeda e ao :prazo de contribuição o Tratado prevê:
- a realização do capital será e·fetuada 50% em dólares norte-americanos
e 50% em moedas dos respectivos Paises Membros.
- as quotas brasilei.ra e argentina deverão estar pagas até 3 anDs após
a entrada em v~gor do Convênio e as quotas da Bolívia, Para.guai •e Uruguai no
prazo de lO anos, a partir da mesma data;
- o restante do Capital Social previsto será integrallzado na forma e prazo
estabelecido pela Assembléia de Governadores do Fundo.
O Capitulo ~exto do Tratado fixa critérios para a concessão de financiamentos. Em primeiro lu.gar, o projeto, além de ser técnica e economicamente viável,
deverá interessar ao desenvolvimento harmônico e à inte·gração física da l.'egião
da Bacia do Prata. Em segundo lugar, as amtoridades do Fundo, ao examinarem
o projeto, deverão ter em conta a localização ·da obra, de forma a distribuir
equitativamente as verbas entl'e os Países Membros da Organização. Finalmente,
será dada prioridade à contratação de firmas, profissionais e técnicos nacionais
dos Países integrantes da instituição.
A estrutura administrativa do organismo será composta de uma Assembléia
de Governadores e de uma Diretoria Executiva.
A Assembléia de Governadores, inte~ada .por representantes dos cinco :países-membros, que se reunirão uma vez por ano, é o principal órgão deliberativo
da Instituição.
Na forma. do disposto no art. 19, a Assembléia, se julgar conveniente, poderá
delegar suas atribuições à Dir.etoria. Executiva, com as seguintes exceções:
a) a.provar o Regulamento do Fundo;
b) a.provar o orçamento anual do Fundo;

- 139 cl decidir sobre a interpretação do Convênio Constitutivo do Fundo e· de
seu Re,gulamento; a modificação do montante de recursos próprios e sua forma
de integralização;
dl propor aos Governos dos Países Membros a modificação do Convênio
Constitutivo do Fundo;
e) contratar auditores externos nacionais dos ·Países Membros;
fl considerar o relatório de auditoria, o Relatório, o Balanço Geral e o estado
de Perdas e Lucros do Fundo;
g) decidir sobre a particrpaçã,o de outros paíS€s ou organismos no aumento
dos recuTsos próprios do Fundo;
h) determinar a política de alocação de fundos; e
i) determinar a forma de liquidação do Fundo em caso de dlsso~ução.
Quanto ao modo de vo.tação, é estabelecido que as decisões pertinentes às
m~térias constantes das letras a, c, d, g, h e i supra, serão tomadas !por unanlnudade. Nos demais casos a Assembléia poderá a;dotar um sistema de votação
distinto.
·
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A exemplo do critério adotado para a formação da Assembléia, a Diretoria
Executiva será também integrada ·por 5 membros, sendo um de cada País. A
Presidência será alternativamente exercida por representantes dos países signa.
tários.
São atribuições próprias da Diretoria:
al cumprir e fazer cumprir as decisões da Assembléia de Governadores;
bl conhecer e decidir so·bre a concessão de empréstimos, fianças e avais,
dentro dos lineamentos da :política de alocação de fundos estabelecida pela
Assembléia de Governadores;
c) submeter o orçamento anual do Fundo à conside·ração da Assembléia de
Governadores;
d) submeter anualmente à consideração da AsS€mbléia de Governadores, o
Relatório, o Balanço Geral e o estado de !Perdas e Lucros;
e) convocar as reuniões extraordinárias da Assembléia de Go·v&nadores
com o voto de pelo menos três de seus Membros;
fl [propor à Assembléia de Govema'dores reformas do Regulamento do
Fundo; e
g) contratar ,pessoal .técnico e administrativo.
o acervo patrimonial do Fundo, bem assim os seus funcionários gozarão
dos mesmos privilégios, isenções e imunidades concedidos aos bens e pessoal do
Comitê Intergovernamental coordenador dos Países da Bacia do Prata.
A história dLplomática de nosso .País demonstra que sempre procuramos
trabalhar em ,prol do estreitamento das relações com nossos vizinhos da América
Latina.
A região da Bacia do Prata, talvez po;r conter inúmeras riquezas naturais,
tem-se constituído em ponto delicado para o desenvolvimento amistoso das relações entre os PaíS€s integrantes da área.
Vivemos hoje uma época em que o mundo se transforma numa verdadeira
"aldeia global", em que o Continente Europeu, tradicionalmente dividido por
querelas, tende a transformar-se numa só nação, em que o Ocidente e o Oriente
se aproximam cada vez mais, fazendo desaparecer o espectro da "guerra fria",
enfim um momento histórico em que o homem parece ter encontrado o caminho
da paz universal.
A América Latina não poderia ficar alheia a este movimento histórico. Finalmente compreendeu-se que é preciso ,passar por cima das barreiras ideológicas, porventura existentes, e trabalhar, em ·comum, para o engrandecimento de

- 140nossas naÇões. O melo mais eficaz de se atingir tal obj.etlvo é predsamente
criar áreas de interesse comum onde antes existiam áreas de atrito em potencial.
O ato internacional que ora nos é dado examinar é um magni!flco exemplo
da vontade de cooperar hoje reinante no chamado "Cone Sul" 'do hemisfério.
Todos temos a :ganhar com o estB~beleclmento de organismos que, encarando
os problemas do ponto de vista téenico, podem oferecer soluções viáveis e con~
cretas aos reclamos de desenvolvimento e prosperidade de nossos povos.
Pelas razões expostas, somos pela a).)l'ovaçãiO do Convênio Constitutivo do
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento :da Ba!Cia 'do Prata, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo sob exame.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Vlce..Pre~
sidente, no exercício da J:>resldêncla - Guido Mondin, Relator - Lourival Baptis~
ta - Leoni Mendonça - Magalhães Pinto - Fernando Corrêa - Carlos Lin~ ·
denberg - Dinarte Mariz.
PARECER
N.0 539, de 1974
Da Comissão d'e Finanças, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n.o 24, de 1974.
Relator: Sr. Lourival Baptista
Após aprovação pela Câmara dos Deputados, vem ao exame do Senado Fe~
deral o Projeto de Decl'eto Legislativo n.0 24, de 1974, que tem por fim aprovar
o texto do Convênio Constitutivo do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento
da Bacia do Prata, firmado entre o Governo da laepública Federativa do Brasil
e os Governos da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, em Buenos Aires, a 12
de junho de 1974.
A justificação do convênio internacional em causa consta de minuciosa
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores
ao Chefe do Poder Executivo Federal, pela qual se verifica a importância do
referido instrumento de colaboração dos países que integram a Bacia do Prata,
visando o desenvolvimento daquela região.
Do exame do documento em tela, verifica~se que, a fim de propiciar a rea~
lização de projetes, programas e obras tendentes à promoção de desenvolvimen~
to da região, serão utilizados recursos da ordem deUS$ 100,000,000.00 de dólares
estadunidenses, através da contribuição de todos os países convenentes.
Prevêem os arts. 5.0 e 6. 0 que, inicialmente, serão .reallzados US$ 20,000,000.00
de dólares estadunldenses, isto é, 20% do montante total previsto.
A subscrição desses 20% iniciais será feita da seguinte forma, segundo o
disposto no art. 7. 0 :
Argentina: . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. US$ 6,670,000.00
Brasil: .......................... :. . . . . . . .. . . . US$ 6,670,000.00
Bolívia: . . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 2,220,000.00
Paraguai: .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. US$ 2,220,000. 00
Uruguai: . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . US$ 2,220,000.00
Essas contribuições serão efetuadas assim: 50% em dólares estadunidenses
de livre convensibilidade e 50% nas moedas dos respectivos países, com cláu~
suJas de ajustamento às paridades do dólar estadunidense, conforme pJ.Iescreve
o art. 8. 0 ; as quotas de contribuição serão anuais e proporcionais, devendo o
Brasll e a Argentina fazê~lo no prazo de 3 (trêsl anos e os demais país:es no
prazo de 2 (dois) anos, todos contados a partir da entrada em vigor do referido
!convênio, nos termos dos artigos 9.o e 10.
Os restantes 80%, ou seja, 80,000,000.00 de dólares ,estadunidenses, serão
integralizados por decisão da Assembléia de Governadores do Fundo, sendo ne~
cessário o voto favorável de todos os seus membros (art. lll.
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O assunto já foi exaustivamente estudado pelos órgãos técnicos da Câmara
e desta Casa, que apontaram sua importância e oportunidade.
Do ponto de consideração que compete a esta Comissão, consideramos plenamente justificada a participação flnanc·eira do Brasil, pelo desenvolvimento
que os respectivos investimentos devem proporcionar à 11eg!ão beneficiada, na
qual o nosso País tem especial interesse.
.
Face ao exposto, nosso pronunciamento é no sentido da aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n.o 24, de 1974.
·
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente
eventual - Lourival Baptista, Relator - Cattete Pinheiro - Leoni Mendonça.
- Alexandre Costa - Mattos Leão - Lenoir Vargas - Celso Ramos - Eurico
Rezende.
PARECER
N.o 540, de 1974
Da. ComiS'lão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre
o Projeto de Lei da Câmara n.0 128, de 1974 (n.0 2.140-B/74- na origem
que "prorroga, por tempo indeterminado, o prazo fixado no art. 51
da Lei n.0 4.117, de 27 lie agosto de 196~, que institui o Código Brasileiro
de Telecomunicações".
Relator: Sr. Luis de Barros
O Sr. Presidente da República, nos termos do art. 51 da Constituição, submete à deliberação do Congresso Nàcional o presente projeto, que prorroga, por
periodo indeterminado, o prazo fixado no art. 51 do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n. 0 4.117, de 1962).
2. O aludido artigo estabelece:
"Art. 51. É criado o Fundo Nacional de Telecomunicações constituído
dos recursos abaixo relacionados, os quais serão arrecadados pelo prazo
de lO (dez) anos ... (Vetado) ... para serem aplicados na forma prescrita no Plano Nacional de Telecomunicações, elaborado pelo Conselho
Nacional de Telecomunicações e aprovado por decreto do Presidente da
Repúbl!ca:
a) produto de arrecadação de subretarifas criadas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações sobre qualquer serviço de telecomunicação ...
(Vetado) ... inclusive tráfego mútuo, taxas terminais e taxas de radiodif·usão e radioamadorismo, não podendo, porém, a sobretarifa ir
além de 30% (trinta por cento) da tarifa;
b) juros dos depósitos bancários de recursos do proprio Fundo e produto de operações de crédito por ele garantidas;
c) rendas eventuais, inclusiv·e donativos."
3. A Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Comunicações e do Planejamento, esclarece:
"O referido Fundo é constituído essencialmente pelo produto da arrecacadação de sobretarifas sobre serviços de telecomunicações, e foi colocado à disposição da EMBRATEL, para ser aplicado na forma prescrita
pelo conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEL, à época órgão
diretamente subordinado à Presidência da República.
A arrecadação do Fundo foi limitada, pela Lei n.o 4.117, ao prazo de
10 anos, cuja contagem iniciou-se a 1.0 de março de 1967 para os serviços telefônicos interrurbanos, telegráficos e de telex, e a 1.0 de julho
de 1967 para os serviços telefônicos locais (Decisões n.0 • 29/67, de 27
de fevereiro de 1967, e 51/67, de 20 de abril de 1967, do CONTELJ ."
"Desta forma, constituiu-se o FNT em fonte vital de recursos para o

setor de telecomunicações, com grandes vantagens para os próprios

usuários dos serviços, que, em muitos casos, passaram a pagar tarifas
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melhoria na eficiência dos serviços oferecidos, com o conseqüente aumento de sua utilização."
4. Do ponto de vista da política nacional de comunicações, convém lembrar que a atual Administração realizará investimentos de cinqüenta bilhões
de cruzeiros (Cr$ 50.000.000.000,00 nos programas de telefonia, correios, telégrafos
e outros meios, consoante o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PNDl, ora
em exame no Congresso Nacional <Quadro VI, pág. III).
Cumpre salientar, ainda, que a principal característica da expansão telefônica é a sua situacão financeira auto-sustentável, na medida em que os recursos são providos peíos usuários desses serviços.
Com efeito, o Orçamento Plurianual de Investimentos (OPI) para o triénio
1975/1977 prevê (PL n.0 06, de 1974, pág. 3'71) despesas de capital que não somam
a mais de Cr$ 350 milhões, 10% do total. Em outras palavras, 90% dos dispêndios referem-se a despesas correntes, sendo que mais da metade dos recursos
previstos serão diretamente arrecadados. Somente cerca de 40% dependem do Tesouro Nacional, isto é, referem-se aos correios e serão transferidos de outros
setores para as atividades de comunicação.
Esse grau de independência -, isto é, a diferença entre os Cr$ 50 bilhões,
do PND, e os Cr$ 350 milhões, do OPI -, e a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços de comunicações são os fatores que nos fazem opinar pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Alexandre Costa, Vice-Presi~
dente, no exercicio da Presidência - Luís de Barros, Relator - Luiz Cavalcante
- Lenoir Vargas.
PARECER

N.0 541, de 1974

Da. Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 128,
de 1974.
Relator: Sr. Alexandre Costa
O projeto em pauta, encaminhado pelo Pr·esidente da República, nos termos
do art. 51 da Constituição Federa', e acompanhado de Exposição de Motivos dos
Ministros de Estado das comunicações e da Secretaria de Planejamento, tem por
escopo a prorrogação. por período indeterminado, do prazo .estabelecido no art.
51 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
. o dispositivo em apreço cria o Fundo Nacional de Telecomunicações, que se
ccnstitui, principalmente, de r·ecursos auferidos p.ela arr-ecadação de sobretarifas
instituídas pelo CONTEL e incidentes sobre serviços de telecomunicação, em
geral, inclusive taxas terminais e de radiodifusão, tráf·ego mútuo e radioamadorlsmo, dentro do limite de trinta por cento sobre a tarifa cobrada pela respectiva
prestação de serviço.
Destinam-se, ainda, ao referid·o Fundo, os recursos d-erivados d·e juros bancários, de operações de crédito por ele garantidas e rendas eventuais.
Sua aplicação encontra-se regulada pela Lei n. 0 5. 792, de 11 doe julho de
1972, que, em seu art. 10, determina:
"O Fundo Nacional de Te'.ecomunicaçõ.es, de que trata o art. 51 da Lei
n,o 4.117, de 27 de agosto de 1962, será colocado, pelo Ministro das Comunicações, à disposição da TELEBRAS, que aplicará seus 1·ecursos de
acordo com o programa por ele previamente aprovado.
~ 1,0 o programa de aplicações a que E.S r-efere este artigo poderá
Incluir também operações de financiamento ou empréstimo.
~ 2.o - o Ministro das comunicações adota.rá as providências necessárias O. execuçúo do disposto neste artigo."
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A Exposição de Motivos, por sua vez, fundamenta a proposição em exame,
ressaltando:
"Como é do conhecimento de Vossa Excelência, os recursos fornecidos
pelo FNT se constituiram no mais importante fator do extraordinário
sun:o de desenvolvimento experimentado pelos serviços de telecomunicaçoes a cargo da EMBRATEL, é que revolucionou o setor nos últimos
anos.
São ex·emplos marcantes as implantações do Sistema Básico de Telecomunicações, interligando todas as Capitais de Estados e Territórios à
Capital Federal, de um Sistema Nacional de Discagem Direta à Distância
e de uma rede nacional de televisão.
·
A área de aplicação dos recursos do FNT foi ampliada, a partir de sua
transferência para a TELEBRAS, estendendo aos sistemas estaduais, de
forma revolucionária, o programa experimentado no plano nacional.
Desta forma, constituiu-se o FNT fonte vital de recursos para o setor
de telecomunicações, com grandes vantagens para os próprios usuários
dos serviços, que, em muitos casos, passaram a pagar tarifas inferiores,
mesmo computadas as sobretarifas, resultantes da grande melhoria na
eficiência dos serviços oferecidos, com o conseqüente aumento de sua
utilização."
A permanência da sobretarifa, que teria sua incidência assegurada apenas
até 1977, parece-nos medida perfeitamente aceitável, em razão da crescente
expansão e aperfeiçoamento do Sistema Básico de Telecomunicações que, em
última análise, poderá proporcionar maior economicidade ao usuário.
Ante o exposto, nada havendo que s·e possa opor ao projeto, opinamos pela
sua aprovação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente
eventual - Alexandre Costa, Relator - Ca.ttete Pinheiro - Leoni Mendoru;a Lourival Baptista - Mattos Leão - Lenoir Vargas - Celso Ramos - Eurico
Rezend'e,
PARECER
N.0 542, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre os Projetos de Lei do
Senado n.0 s 57/71, que regula a propaganda comercial dos produtos industrializad'os do fumo, 59171, que disciplina a venda de cigarros a menores,
limita a publicidade sobre o fumo, torna obrigatório nos invólucros dos
produtos do fumo o dístico: CUIDADO. PREJUDICIAL A SAúDE, e dá.
outras providências, e 78171, que dispõe sobre propaganda de fumo e de
bebidas alcoólicas.
Relator: Sr. José Sarney
Aprovado em Plenário o Requerimento n. 0 177, de 1971, do eminente Senador
Ruy Santos, vêm ao exame desta Comissão, face ao estabelecido no art. 284 do
Regimento Interno do Senado, os seguintes projetes com tramitação conjunta:
1) PLS-57, de 1971, do S·enador Benedito Ferreira e que "regula a propaganda comercial dos produtos industrializados do fumo";
2) PLS-59, de 1971, de autoria do Senador José Lindoso e que "disciplina
a venda de cigarros a menores, limita a publicidade sobre fumo, toma obrigatório nos invólucros dos produtos de fumo o dístico: CUIDADO. PREJUDICIAL
A SAúDE., e dá outras providências; e
·
3l PLS-78, de 1971, apresentado pelo Senador Osil'es Teixeira e que "dispõe sobre propaganda de fumo e de bebidas alcoólicas e dá outras providências.
2. A matéria constante dos referidos projetos já é amplamente conhecida desta
Comissão, que aprovou o parecer por nós <!xarado no PLS-57,. de 1971, e o prof e-
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"bebidas alcoólica.s".
3. Examinamos, com a devida atenção, a matéria contida nos três projetas,
sob o aspecto jurídico e constitucional, e mantemos a nossa opinião anterior,
contrária ao PLS-57, de 1971, por entender que a vinculação da propaganda
de um produto à de outro produto ou indústria importa em ultrapassar "o
âmb-Ito de competência do Estado, invadindo a esfera de Iniciativa do lndu.strial
ou comerciante", violando os princípios constitucionais que assegura a Iniciativa
privada.
Os Projetas n.os 59 e 78, de 1971, no entanto, são merecedores da aprovação,
porquanto contêm medidas perfeitamente aceitáveis, no que tange ao aspecto
juridlco-constltuclonal, com ligeiras adaptações.
4.. Diante do exposto, somos pela rejeição do PU3-•57/71 e, favoráveis à tramitação dos Projetas de Lei n. 0 s 59 e 78 de 1971, englobados na forma da seguinte
EMENDA N.0 1-CCJ -

(SUBSTITUTIVO)

Dê-se aos projetas a seguinte redação:
PROJiETO DE LEI DO SENADO N. 0
Disciplina a venda de cigarros a menores, dispõe sobre a limitação
da. propaganda comercial dos produtos industrializados do fumo e de
bebidas alcoólicas, torna obrigatório, nos invólucros dos produtos fumageiros, o uso de dísticos que alertem serem prejudiciais à. saúde e d~
outras providências.

o

COngresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - É proibida a venda de fumo e de bebidas alcoóliaas, .sob qualquer
forma, a menores de dezesseis anos, bem como a propaganda desses produtos em
revistas, publicações ou programas Infantis.
Art. 2.0 - A propaganda comercial dos produtos indu.strializados do fumo
e bebidas alcoólicas, pela televisiio e rádio, só poderá ser feita no horário das
vinte e duas às cinco horas da manhã.
hrágrafo único - São vedadas, em programas de televisão e rádio, alu.sões
e'og!csas por palavras ou gestos a· qualquer dos produtos compreendidos nas
disposições deste artigo.
Art. 3.0 - Todos os invólucros de apresentação do fumo, parciais ou tC>tais,
em rolo, picado, desfiado, em cigarros ou qualquer outra modalidade, e de
beb-idas alcoólicas, terão de trazer obrigatoriamente, quando destinados à venda.
em território nacional, em letras de tamanho destacado, dístico alertando tratarse de produto prejudicial à saúde.
Art. 4.0 - A inrração do disposto no art. 2.o e parágrafo único desta lei será.
punida com multa de até 20 <vinte) vezes o maior salário mínimo e su.spensão
na reincidência, aplicáveis na forma prevista pelo Código de Telecomunicações.
Art. 5.0 - Constitui contravenção penal vender, fornecer, dar, ou servir
bebida. alcoólica ou fumo, em qualquer de suas preparações, a menor de dezessels anos, bem como induzi-lo ou lnstigá-!o ao seu u.so.
Pena - prisão simples de dois meses a um ano ou multa de até 50 vezes o
·
maior salário mínimo.
Parágrafo único - Incluem-se entre as infrações previstas no a.rt. 17,
parágrafo único, da lei n. 0 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, sujeitas às penas
ali cominadas, divulgar, por qualquer forma, propaganda de bebidas alcoólicas
e fumo ou fazer a apologia do seu uso em jornais e demais publicações destinados il Infância e à juventude.
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Jl: vedada a propaganda de fumo e bebidas alcoólicas em painés
e cartazes públicos, bem como a realizada por outros meios nos quais se insinue
que o uso desses produtos seja compatíveis com a saúde física e mental, e.sporte
e relacionamento humano.
Art. 7.0 - No caso de infração do disposto nos arts. 3.o e 6.0 , aplicar-se-á.
pena de mu'ta de até 50 vezes o maior salário mínimo.
.
Parágrafo único - A lnfração será. apurada e punida em auto lavrado por
funclonárlos das Secretarias de Saúde dos Estados e decidida pelos respectivos
Secretários de Estado.
·
0
Art. 8. - O Mlnlstérlo da Saúde organizará a relação das espécies de bebidas
alcoólicas que Incidem nas pro!Oições constantes dos arts. 2.o, 3,o e s.o
Alrtl. 9.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das comisões, 10 de novembro de 1971. - Daniel Krieger, Presidente
- José Sarne;v, Relator - Accioly Filho - Helvidlo Nunes - Gustavo Capauema
- Wilson Gonçalves - Heitor Dias - Nelson Carneiro.
PA:RlECER
N.0 543, de 1974

Da COmissão de Economia, sobre os Projetos de Lei d& Senado

n,os 57/71.

Relator: Sr. Augusto Franco
A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o IPILS n.O 57, de 1971 e favoreceu à tramitação dos dois outros projetas, eng'obados na Emenda Substitutiva
do !Relator, Sena.dor José Sarney, que situou a questão da forma que segue:
"A maté-ria constante dos referidos p:ojetos já é amplamente conhecida
desta Comissão, que aprovou o parecer por nós exarado no PLS-57, de
1971, e o proferido pelo eminente Senador NelSon Carneiro no PLS·59,
de 1971. A única. novidade surgiu no PLS-78, de 1971, que inclui no
controle da propaganda, as bebidas alcoólicas.
Examinamos, com .a devida .atenção, a matéria contida nos três projetos,
sob o aspecto· jurídlco e constitucional, e mantemos a nossa: opinião an.lflerior, .contrária ao .PI..S-57, de 1971, por entender que a vinculação
da propaganda de um produto à de outro produto ou indústria importa
em ultrapassar "o âmbito de competência do !Estado, Invadindo a: es!era
de Iniciativa do industrial ou comerciante", violando os princípios constitucionais que asseguram a iniciativa privada.
Os Projetas n.os 59 e 78, de 1·971, no entanto, são merecedores d'a: aprovação pol'quanto contêm medidas perfeitamente aceitáveis, no que
tange ao aspecto juridlco-constituclonal, cpm ligeiras adaptações."
!Pelo Substitutivo, é proibida a: venda 'lie !fumo e de bebidas alcoólicas a
menol'es de dezesseis anos (art. 1.0 ) ·bem como a propaganda desses produtos
em revistas, publicações ou programas infantis. Rádio e televisão, como veículos
de propaganda de ta!s produtos, só poderão ser utilizados no período de 22 horas
às 5 horas do dia seguinte (art. 2. 0 ), veda:da qua quer alusão elogiosa, por
palavras ou gestos, dos produtos em •referência (art. 2.0 , parágrafo único). TOdos
os Invólucros terão, em caráter obrigatório e em letras destacadas, dístico alertando que o produto é prejudicial à saúde (a:rt. 3. 0 ). A lnfração do art. 2.0,
parágrlllfo único é punida com multa de até 20 vezes o maior salário mínimo
e suspensão, nãreincidêncla (art. 4.0 ); a desobediência _pelo vendedor, quanto à
entrega a menores de dezesseis anos, constitui !nfraçao (art. 5.0 ), cuja pena
será de dois meses a um ano ou multa de até clnqüenta vezes o maior salário
mínimo. o parágrafo único do art. 5.0 inclui entre as !l1ifrações previstas no
a.rt. 17 da Lel n.O 5.250, de 1967, a propttganda de bebidas alcoóllcas e ·fumo em
Jornais e demais publicações destinadas à lnfâncra e à juventude. O art. 6. 0
proíbe a propaganda de ta!s produtos em painéis e can-tazes públicos. O art. 7.0

-l.Wtrata: d.a multa aplicável ao infrator dos arts. 3.0 e 6.0 , enquanto o art. 8.0 atrfbui
ao iM!nistério da Saúde competência para relacionar as bebidas a~coóllcas solbre
as quais incidem as proibições constantes dos arts. 2.0, 3.0 e 6.0;
No parece•r (que tivemos oportunidade de aprovar) ao Projeto n.o 59, de
1971, acima anexado ·ao de n.oa 57 e 78, de 197•1, para efeito de tramitação
conjunta, deixamos claro que proposição CLe tamanha importância "encerra pro~
vidências ca:pazes de oferecer impllcações de importância em vários setores, sobertudo nos 'Vincu1ados à saúde, à indústria, ao comércio fumageiro e à propaganda comercial".
. . · Salientamos que "a poluição, o fumo, os tóxicos, tudo· o que alfeta a saúde,
constitui tónica do momento, a carrear opiniões e subsicUos, através de um
debate que envolve cientistas, políticos, jumtas, sociólogos,. enfim uma imensa
gama de pesquisadores, particularizando problemas segundo os temas de· sua
profissão". E não !ficaram sem comentários os seguintes: detalhes:
.
·.
a) e.specialistas, depois de um ciclo de conferências e debates solicitaram
"'<>·Governo. Federal severas medlóli.S contra a expansão. do hâibi~o. <ie :~uma;:;" .
bl' há. necessidade de projetar-se campanha contra o há:bità precoce do
fumo entre nossa juventude;
.
c)• o câncer seria o mal mais próximo ao fumante, o que é lllSSegura.do por
experiências comprovadas;
.
.
el doenças do coração, das artérias, das glându~as e dos centros nervosos
são encontradas, particularmente e com maior incidênc.ia:, nos fumantes;
· . fl ·.o Brasil oferece excelente oporttm.idaçle de investimento aoo grupos internacionais da indústria fumage!ra;
.
·
.
·. , ,..
g) o consumo brasileiro atual é superior a '72· •bilhões de cigarros por ano,
equiva:lente a seis bilhões por mês; A Alemanha consome quase o dobro e os
Est!!-dos .Unidos, sete vezes mais. Dai se concluir que há relação. direta entre o
desenv()lv!mento econômico e o vício;
. .
·
. . ..
'· ; · ·h) · a pro1bição da venda de fumo a menores de 16 · anos não afetará os
negócios das empresas, pois os estudos que são. feitos relativamente .ao assunto
sempre. coll&ideram o mercado pa:ra adultos, acima de 18 anos;
. i) · no Brasil. a produção de cigarros é manipulada por cerca de 12 empresas,
das qüais uma única detém ·'78% das vendas, e a concorrência. é estabelecida
entre três companhias de capital estrangeiro;
.
j) a propaganda estimula o brasileiro ao vício. Daí as restrições que o
projeto prevê, impedindo a .propaga·nda, de 5 horas da manhã às 22 horas no
rádio e na televisão; em anúncios coloridos;
ll ·.há paises 'em que, além da proibição da publicidade, são realizadas
campanhas permanentes contra o fumo;
''inY do ponto de v'lsta econõmico, a medida consubstanciada no projeto
·não será de conteúdo capaz óe produzir a dilbâcle da indústria. fumageira, isto
porque, como aconteceu em outros países, semelh.ante procedimento evitou apenas a expansão do consumo;
as restrições que se possam opor à exl>ansão do hábito 'de fumar devem
ter caráter gradativo, diante da indiscutível contribuição que essa indústria
oferece ao mercado de trabalho.
. Depois de aprova:do o parecer apresentado a esta Comissão, a Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais enviou ao Senado Federal a opinião
que·decidiu adotar, baseada no voto do Conselheiro Allltonio Ka.rdec Gomes e que
considera '"inoportuna a tentativa de importar o exemplo dos Estados Unid~..9
qual; naquele país, mostrou-se ineficaz". A posição - sob todos os pontos de
vista, respeitável - da referida Federação se •baseia no seguinte:
•
"A proposição foi, acreditamos, baseada no exemplo norte-americano, do
qual algumas providências propostas apresenta semelhanças. São. os
casos da limitação à publicidade, inclusive em TV, e a inclu.;;âó do dístico;

.· ,,. n)
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Confo·rme noticias já divulgadas pela imprensa brasileira, .a! medidas
colocadas em prática nos Estados Unidos até a presente data, somente
trouxeram como resultado queda. dos· gastos com publicidade, o que significa o aumento dos lucros das companhias de cigarros e a reduçao
das ~eceitas das agências publicitárias.
.
.
. .
~ do conhecimento de todos nós inclusive dos fumantes o mal que o
fumo pode fazer à saúde de seus usuários. l!: também do' conhecimento
da· maioria, que a tributação incidente solbre os produtos de fumo é
responsável, pe!o menos, por 2Do/o da ar-recadação do IPI em nosso Pais.
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O pro.blema. apresenta, pois, aspectos sanitários e econõmicos. Como oa
malef1c!os causados pelo uso do fumo são de conhecimento de quase a
tota~dade dos fumantes e não fumantes. podemos considerar o aspecto
economico como principal problema. Em-bora o exemplo americano tenha
trazido muito poucos frutõs dentre os pretendidos pelos legisladores ou
· seja, .a redução do consumo de fumo, temO.s que. conSiderar .qúe o 'aoverno brasilei·ro não deverá ·Praticar nenhum ato 'precipitado, capaz de
prejudicar as_ indústrias de fumo responsáveis por grande percentagem
da. arrecadaçao federa:!.
·
Quanto à v·edação da venda de fumo a menores de 16 anos o único resultado prático que tal medida, se adotada, poderia. trazer seria. no
tocante ao aumento das despesas com a fiscalização. Há que se ressaltar
l!ue os cigall'ros, na maioria das grandes cidades, são vendidos por
menores, que se aprovado o projeto, ficaria sem condições de continuo-r
obtendo seu sustento através de sua atividade, pois seria incoerente
proibir-se a venda: de um produto a menores e permitir que outros,
igualmente menores, o vendessem.
Consideramos que. devido ·.~ miles que fumo aprês~~ta, poder!~ ser
feita uma campanha de e:uc!dação da opinião pública para este aspecto,
mas todo o fuma:nte já o conhece."
Pel~ que se pode observar, a Federação ilas Indústrias do Estado de 'Min!l.'l
Gerais combate o projeto com argumentos que, por si. se inval!dam. Por exemplo: afirma que, nos Esta.dos Unidos, a limitação da propaganda resultou, apenas,
na queda dos ga:stos com publ!cidade, aumentando o lucro das companhias de
cigarros. Logo, a conclusão é de ·que: não há motivo' de preocupação, por parte
da indússtria fumageira que, pela ex;periência, não seró. prejudicada.
Entretanto Jogo a seguir, o documento da· Federação indicada, lembra: que
cerca de 20% do Imposto sobre Produtos Industrializados são prevenientes da
tributação incidente sobre os produtos tumageiros. !Daí pa1.1que não conviria ao
Erário a redução do consumo do fumo, que viria prejudicar as indústrias.
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.· . ·Ora:, se pelo exemplo norte~ americano, não. houve .queda de consumo o que, al!ás, não é objetivo da proposição em exame - não existe· motivo· de a
indwtria temer prejuízos, 11em de •queda da cO'bra.nça do liPI ~obre produtos
do fumo.
Por outro lado, qua.nd'o contraria o projeto, na proibição da venda de fumo
a mimares de 16 anos - inclusive com argumento 'de que, por via de conseqüência:, menores também não poderiam vender cigarros - acreditamos que a
FIEMG não foi feliz. l!: que, · ao observador, parece estar aquela entidade defendendo a liberação da venda do fumo a menores de 16 anos.
Finalmente a FIEMG afirma que a "quase totalidade dos fumantes e nãofumantes" conhecem "os milleficios causados pelo uso do fumO". Por que, então,
sugere "uma campanha de elucidação da. opinião pública", sobre assunto do
qual tem pleno conhecimento?
·
Na v•erdade a proibição da venda do fumo a menores de dezesseis anos é
necessária e, quanto à arrecadoação tributária., não será a:t!ngida. I.sto· porque,
infellzmente, aumento. o número de fumantes, mesmo sendo conhecidos os
perigos que oferece.
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cufa especialidll>de é realizar pesquisas de opinião pública, chegou à conclusão
de que apenas 38% da população do Rio e de São Paulo têm o vício de fumar.
Verificou, ainda, que 59% da população tem conhecimenuto de que o cigarro
provoca o câncer; 40% af!nna que "cigarro não dá câncer" e um por cento não
emitiu opinião.
. O Jornal da Tarde, edição de 22-6-71, a:nallsa as conclusões do Instituto
Ga1lup, salientando:
. "Dos componentes do cigarro, o alcatrão é •que pode originar. câncer,
mas outros causam problemas para o organismo a nicotina exerce efeito
sobre o sistema nervoso; o monóxido de carbono afeta o oxigênio do
sangue; o álcool metilico faz mal à vista; o amoníaco favorece a tuberculose pulmonar.
O cirurgião da Associação Paulista de Combate ao Câncer, Dr. Antonio
Carlos Oliveira .de Menezes - que não fuma - explica poc que o cigarro
pode causar o câncer: Um dos seus elementos. o alcatrão, exiStente na
fumaça, tem uma ação irritante sobre a mucO.sa dos pulmões, quando
ingerido durante longo tempo. Ele leva à formação de tumo·res nos
pulmões."
Plenamente esclarecido, portanto, o que há, na verdade, sobre o fumo. E!e é
extremamente prejudicial e não seria o argumento de queda de arrecadação
que poderia impedir a ação benéfica do projeto. Ainda mais se for levado em
conta qu·e o câncer tem causado mais prejuízos ao Erário do que o montante
Of·erecido pelo IPI sobre o fumo.
Os projetas que ora têm tramitação conjunta formam objeto de Substitutivo
na COmissão de Constituição e Justiça, o qual inclui o controle da propaganda
de bebidas alcoólicas.
Seria fart!dioso repetir os males provenientes do alcoolismo, ainda mais
qua:ndo são conhecidas as ·estatísticas relativas ao internamento, em manicómios e clínicas de repouso, de vítimas do álcool. O autor do Projeto n.o 78, de 19'71,
lembra que "o et!l!smo é o grande mal do sécu'o". E mostra:
"Difundido e divulgado das formas mais elCtravagantes e persuasivas,
dentro de uma técnica publ!citáJria inegav·elmente sensl:bil!zante, os mais
variados produtos alcoólicos despertam a necess~dade de seu uso até pela
manifestação de afirmação dirigida.

o alcoolismo é caminho e pr·edispõe ao suicídio.

Em p!tises onde as
estatísticas são mais perfeitas, vamos encontrar estudos como os feitos
pelo médico Von Kevleroink na Alemanha, que mostrou após demorado
estudo num total de 1.292 alcoollstas: cinco realizaram e 45 tentaram o
suicídio. Robins, nos Estados Unidos, estudando pacientes alcoollstas,
concluiu que ·em 77% deles está presente a idéia do suicídio."
·
As estatísticas, do IINPS, relativamente aos Internamentos em casa de repouso, demonstram o pe·rlgo do alcoolismo, cuja propaganda deve ser, pelo menos
·
reduzida.
. :. ·. Os projej:.os em exame. ao lado da repercussão •económica, abrag-em o aspecto
sanitário. Por isso mesmo 'vão ser estudados pela Comissão de Saúde d'o Senado.
Embora os conceitos emitidos acima tenham apoio de órgãos técnicos e científicos os mais il'eSpeitáveis, é conveniente conhecer, antes de deliberarmos sobre
o. assunto, a: opinião do órgão competente desta Casa.
·
Somos assim pelo encaminhamento da matéria à douta comissão de SaúÚ,
cujo parecer dará a esta. Comissão novos subsídios pa.ra final deUberação.

Sala das Comissões, 2·5 de abril de 1972. - Magalhães Pinto, Presidente ·Augusto Franco, Relator - Orlando Zancaner - Helvídio Nunes - Wilson
Campos - Luiz Cavalcante.
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N.o 544, de 1974
Da Ct>miBsão de Saúde, sobre os Projetos de Lei do Senado n.os 57,
59 e 78, de 1971.
Relator: Sr. Ruy Santos.

1. Anexados, po·r decisão do plenário, são-me distrl:buidos, na Comissão de
Saúde, os Proj.etos n.O& 57, 59 e 78, de 1971.
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O .primeiro, de n.0 57, de autoria do nobre Senador Benedito Ferreira, pretende que "a propaganda comercial dos produtos industrializados do fumo principalmente a dos cLgarros, só poderá ser feita se associada à do consuÍno do
·café"; e justifica.:
·
"Tentemos, assim, pôr o hâ.bito, o ma.u hábLto, por sinal ao serviço dos
interesses do princliPal produto brasileiro - o café."
·
O segundo, de que é signatário o eminente Senador José Lindoso, pretende:
proibir a venda de fumo a menores, olmga;r a inscrtção nos inrvólucros, segUilldo
a qual o fumo é prejudicial à saúde, só permitir a ;propaga.nda no •rárl!o e na
televisão após as 22 horas, não permitir o anúncio colorido em qualquer marca
de cigarro, e impor multa ao infrator destes conceitos. E diz o eminente autor
da !Proposição, na justificativa que fez da tribuna:
"Vejam V. Ex.oo que o .problema do ta~bagismo deve ser colo.cado com
seriedade no campo da saúde pública. e necessita de 'llii1. esforço de todos
para que seja 'Clebelado esse vício, responsável por milhares de vidas,
que anualmente tombam, no Brasil e no mundo."
E se refere expressamente ao câncer.
O terceiro, de n.o 78, de autoria do nobre Senador Osires Teixeira, "dispõe
sobre propaganda de fumo e de bebidas alcoólicas". E comenta, na sua justificação, ·principalmente, os males decorrentes do alcoolismo.
2. Antes de terem tramitação em conjunto, os projetas acima referidos tiveram os seguintes Pareceres:
a.) o de n.0 57, do Senador Benedito Ferreira, Parecer contrádo da Comissão
·de Constituição e Justiça, "por considerá-lo inconveniente";
b) o de n.0 59, do Senador José Lindoso, obteve Parecer .pela constitucionalidade e juridic!dade, da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável
da Comissão de ~anomia..
Na Comissão de Saúde, dei-ilhe o se!111linte Parecer:
"A Organização Mundial da Saúde não se tem omitido quanto ao estudo
do problema do fumo. No ano passado, o seu Conselho Executivo a.provou uma
.Resolução, na qual pedia aos assistentes às suas reuniões que se abstivessem ~e
fumar nas salas em que estas se verificarem. IE o D!retor-Oeral da Orga.nlzaçao
a.presentou à V~gêsima Terceira Assembléia Mundial da Saúde um relatório
elaborado pelos seus consultores C. M. Fletcher e D. Horn, onde conchiíram
pelas seguintes recomendações:
Promulgar ·disP<Jsições que obriguem aos fa,brlcantes a indicar nas carteiras de eigarros e. nos ·anúncios destas o conteúdo de alcatrão e nicotina,
bem como uma adve~;têncla sobre os perigos que o hábito de fumar
pode trazer para a sa.úde.
Limitar imediatamente a publicidade em favor ·dos cigarros, com o objetivo final de suprimi-la.
De sua parte, os trabllllhadores sanitários derverão:
a.) dar exemplo, abstendo-se de fumar, e aconselhar aos doentes e às
suas famílias que abandonem o tSJbaco;
b) aconse1har aos jovens pa11a que não comecem a fumar;
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cigarros, mediante os meios próprios de comunicação de massas;
d)· tratar· por todos os meios,· 'de que a· luta contra o fumo seja
parte de todos os [programas de assistência médica e sanitária, e participar, ativamente, das atividades de educação sanitária, defendendo todas as medidas d!il'igidas contra o consumo do fumo.
As autoridádes de O~ganizições Sanitârtas déverão apoiar todas as at!vl:dades destinadas a.:
a) desaconselhar o ccmsumo de cigarros nos hospitais e outras instituições de assistência sanltârla;
' ·
b) desarraigar o hábito de fumar ·nas clinicas, nos ambulatórios e nos
consul.tórios dos médicos;
c) estabelecer serviços consultivos .antitumo nos hospitais e consultórios;
d) fomentar a abstenção do tabaco entre os trBJbalhadores sanitârtos,
sobretudo em presença de doentes e de jovens;
e) combater o hábito de fumar em locais públicos e nos transportes coletivos; e
· .
f) dar a máxima. rpubllcldade aos perigos que o ta•baco pode trazer à.
saúde.
As faculdades de medlcin~ e demais escolas de ·pessoal sanitário se asse. gurarão. de que· os estudantes esteJam perfeitamente Informados dos
·
perigos do tabaco para a saúde.
As autoridades sanitárias de·verão colaborar com a.S de ensino na preparação de programas de estudo e 'Cle materiais de ensino relativos aos
riscos do tabaco para a saúde e destinados a fazer · parte Importante
dos programas de educação sanitária das escolas, centros de formação
pedagógica, universidades e demais estabelecimentos docentes,
Seria conveniente Intensificar as pesquisas sobre a eficácia da educação
sanitáll'ia para ·dissuadir os fuma.ntes de que consumam cigarros.
Nas fã.bricas e outros lu,gares de trabalho, a Informação sobre os perigos
do fumo deve fazer parte integrante dos programas de higiene do trabalho.
.
.
·. As autoridades sanitárias deverão. cooperar com outros departamentos
ministeriais, com o Exéreito, as organizações sanitárias profissionais, órgãos de beneficência e com outras assoclaç~s religiosas, de&portivas,
clubes masculinos e femininos etc., nas atlvldades destinadas a colocar
em relevo os ·perigos do fumo para a saúde.
Seria conveniente examinar a possib111dade de fixar limites máximos regulamentares rpara o conteúdo de várias substâncias nocivas contidas
nos cigarros."
·
. O ,problema, porém, não é simples para· uma conclusão cientifica. Esse trabalho da Organização Mundial da Saúde é mesmo contraditório. Começa. q1,1e,
baseado, quanto ao câncer, em dados estatísticos rpor atacado. 'Bllibemos como
a.s estatísticas podem failhar nesse· t~po de Interpretação. É conhecida mesmo a
referência -· mais anedota - que certa moléstia só atingia aos negros. Baseara-se, .porém, a conclusão no único caso que, por acaso, atingira a. um
preto ...
Deixemos, contudo, a anedota. O relatório Fletcher é taxativo:
"O excesso de moctes entre os fumantes de cigarros se deve· ao aumento
da incidência de numerosas enfermidades, mas nos quatro grandes estudos prospectivas mencionados, uns 80 por cento aproximadamente
desse excesso estavam reladonados com o câncer do pulmão, a. bronquite
e o enflsema, a cardiopatia lsquêmica e outras enfermidades do sistema
·
vascular." .
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E, mais adiante:
'1Gier~ente, os fumantes de cachimbo ou de charutos apenas têm,
ou nao têm em absoluto, uma mortalidade mais elevada que os não
·fumantes. A maioria é constituída de fumantes moderados que não inalam o fumo. Os que fumam multo ou inalam o fumo têm uma mortalidade de 20 a 40% mais elevada que os não fumantes;''
Assevera, porém:
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"Nã-o se swbe por que fumar cachtmbo ou fumar charutos tem um efeito
muito menos intenso, já •que a quantidade de elementos cance-rígenos
no fumo do cachimbo e do charuto. é, na realidade, superior ao que
existe no fumo dos c~garros. Geralmente, considera-se que, ao contrário
do que ocorre com os f·umantes de cigarros, que costumam inalar o fumo
e são grandes fumantes, os habituados a cachimbo e ao charuto são,
em geral, fumantes moderados que não inalam o fumo." ·
E a imprecisão, ou dúvida, advém da leitura de dados absolutos. Não basta
ficar nos elementos fumo e câncer; ou fumo e moléstias das .coronárias; ou
fumo e pertul"bações pulmonares; ou fumo e 1gastrLte. Não se ·fez,. isoladamente,
o estudo de cada caso. Nem se .podia fazer. O fumo pode agravar - e acredito
que possa agravar- um estado mórbido existente. No enflsema, ~ exemplo;
nas gastrites, para os fumantes de .charuto, ou mascadores. E Isso é conclusão
do próprio relatório Fletcher-Horn:
"A •relação entre o consumo de cigarros :e uma determinada doença do
homem somente se poderia provar definitivamente mediante elC!)eriências a uma escala tão grande quanto Impraticável."
Experiências controladas.
Não é de h.<Jje que se destaca, em medicina, a conseqüência do uso do fumo.
Ao meu tempo de estudante já se falava em aborto de senhoras .grávidas. E
há, recente, de 1964, um trabalho de GoldStein e outros na· PilbUch Bealth
Reporta a. propósito da prematuridade nas gestantes que usam o fumo. Na minha.
clínica, modesta embora, encontrei, em mais de uma oportuntdade,:clientes que
.passaram a engordar com a eliminação do fumo; portadores de bronquites crônlcas melhoraram a par-tir da sU:pressão do vício.
Por outro lado, na minha mocidade, encontrei, no sertão, o hábito de escovar
os dentes com pedaços de fumo. Como o vício de mascar. Há fumadores de
cha.rutos que mascam a ponta, deglutindo, naturalmente, a saliva engrossada
por aquela espécie de geléia; e nestes viciados é que devem surgir as conseqüências gástricas.
E o uso do rapé?
Quanto à produção do cânéer, ·não me elllflleiro entre os que admitem essa
conseqüência. E por uma razão simples: não se sabe a causa do câncer, ou
dos cânceres. Quantias astronômlcas estão ·sendo investidas em todo o mundo,
com essa. finalidade, ou para o tratamento, e quando se espera que o véu esteja
sendo afastado, volta-se à estaca zero. iE, na luta 1pela -descoberta que há de
traze·r à humanidade benefícios sem conta, passa-se à suposição de vârlos fatores 'Causais. A simples suposição. Aliás, esta suposição, ou estas suposições, levara.m Carlos Drummond de Andrade a produzir um delicioso poema:
"VERSOS NEGROS

(ma.s nem tanto)

Ao levantar, muito cuidado, amigo
não ponha os pés no chão. Corre perigo;
se há nylon no tapete: ele dá câncer.
Pise somente no ar, mas com cautela
uma pesquisa sábia nos revela
esta triste verdade: o ar dá câncer

. '·
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pois tanto açúcar como ciclamato
e xícara e colher, sorry: dão câncer
O banho de chuveiro? Não tomã-lo.
O de imersão também. Sinto informá-lo
do despacho Lond!l'ino: áJgua dá câncer.
Não se vista, meu caro ou minha cara,
Um cientista fa:moso eis que declara:
na roupa, qualquer roupa, dorme o ~âncer.
A nudez, por igual, não recomendo,
A fim de prevenir um mal tremendo:
sábado se apurou que o nu dá. câncer.
Rumo ao batente, agora. Antes, porém,
permita que eu indague: o amigo tem
um carrinho? Que azar. C!lll'ro dá. câncer.
E coletivo, nem se fala. Em massa
aumenta a perspectiva da desgraça.
No ônibus, no avião, viaja o câncer.
Invente um novo meio de transporte
pa·ra ir ao trabalho e ·não ,à morte ...
Não sabe que o trabalho dá câncer?
Isso mesmo: afirmou-me com ce·rteza
uma nega com o nome de Teresa
que dá. duro é uma fábrica de câncer.

Pare de trabalhar enquanto é tempo!
Mas evite o lazer, o passatempo,
que no jardim da folga nasce o câncer.
Dormir? Talvez. Ou antes, nem pensar.
Em sonho, pelo que ouço murmurar,
é quando mais solerte che,ga o câncer.
Viva, contudo, sem ficar nervoso,
mas sa.bendo que é muito perigoso
(lá diss'e o Rosa) e que viver dá. câncer.
Já que você nasceu ... Ah, não sabia
deste resumo da sabedoria?
Nascer, mero sinônimo de câncer.
Resta morrer, por preocupação? Nem isto.
Veja, no céu, o aviso trismegisto:
No mundo de hoje até morrer dá. câncer
Viva, portanto, amigo. Viva, viva
de qualquer Jeito, na esperança viva
de que o câncer vá morrer de câncer
ou morrerá. - melhor - pela coragem
de enfrentarmos o horror desta. linguagem
que faz do câncer dor maior que o câncer.
Pois se souber do trágico brinquedo
que é ver câncer em tudo nesta vida,
o câncer vai morrer - morrer de medo."
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boca. Allâs, um grande mestre que tive na minha gloriosa Faculdade de Medicina da Blllhia, o professor Aristides Novis, concluiu uma de suas aulas sobre
excitantes cerebrais, lamentando não fumar. Não sei se o fumo me excita, ou
se me estimula; sei que me ajuda. Impressão talvez.
Não creio, porém, no êxito da ln!ciativa do eminente Senador José Lindoso
e do eminente Senador Osires Teixeira. A Lei Seca, nos Estados Unidos, trouxé
resultados contraproducentes; a legislação contra a prostituição, na Alemanha,
fez subir, impressionantemente, os índices de moléstias venéreas; proibição
de casamentos, face aos resultados dos exames· pré-nupciais, favoreceu as uniões
!legítimas sem ·evitar a prole doente.
O problema, assim, é mais de educação. Como as meclidas sug·eridas pela
Organização Mundial de Saúde. Principalmente com o exemplo das autoridades
sanitárias. Lembro-me, porém, que visitando um hospital americano em companhia do então Deputado Nilo Coelho, encontrei o Diretor fumando: Falei-lhe,
então, da campanha que se fazia contra o fumo. E, me respondeu, sorridente:
- Mll.'l cachimbo não faz mal. ..
Ou de respeito ao Conselho Médico, para não agravar males existentes.
Concluindo, sou pela adoção, entre nós, das recomendações da Organização
Mundial de Saúde. Não deve ser permitida a propaganda; como deve ser proibido o uso do fumo em ambientes que reúnam multas pessoas: coletivos, col·égios,
escolas, quartéis. No mais, educação, propaganda sanitária, demon.strando os
possíveis males do uso do cigarro, ou do charuto, ou do cachimbo, ou do rapé.
Não sei se haverá êxito. Tenho mesmo minhas dúvidas quanto à minha educação ...
c) o terceiro, de n. 0 78, do Senador Osires Teixeira, não recebeu em separado, nenhum Parecer em comissão.
3. Depois de terem curso, entretanto, em conjunto, as referidas proposições
mereceram Parecer da Comissão de Constituição e Justiça que apresentou um
substitutivo, de autoria do nobre Senador José Sarney, levando em conta apenas
os projetas de n,Os 59 e 78, já que, quanto ao de n.0 57, manteve seu ponto de
vista contrário.
Na Comissão de Economia, foi aprovado Parecer do nobre senador Augusto
Franco, em que, após várias considerações, quanto ao malefícios do fumo e do
álcool, pede o encaminhamento da matéria à Comissão de Saúde, sendo-me
distribuída.
PARECER
4. Não creio que o uso do fumo e do álcool sejam, por si sós, ocasionadores
de males· um e outro podem agravar - isso sim -'- males outros em início.
Ou se com uso inveterado. Não creio, ainda, de outra parte, no êxito das medidas proibitivas dessa natureza. Os mandamentos são a lei de Deus. E lá está,
entre eles. 0 não matarás. Jamais se deixou, entreta~to, de m~tar; e nu!,lca se
matou ttanto como atualmente. Do mesmo modo o nao fumaras, ou o nao beberás serianÍ letra morta. Os males decorrentes do uso do fumo e do álcool
advirão do abuso· ou do uso, mesmo moderado, em certos tipos de doentes.
E para evitá-los, ~u reduzi-los é que cabe a ação do médico. Fora disso, uma
ação educativa, esclarecedora.
Opino pois no sentido da aprovação do substitutivo da Comissão de Constituição e' JustiÇa que apenas proíbe "a venda de fumo e de bebidas alcoólicas
a menores de dezesseis anos", com penalidades para os infratores. No mais disciplina a propaganda com punição para os desrespeitadores das normas estabelecidas. verdade qÚe o Ministério da Indústria e do Comércio, quando da
apresentação de projeto idêntico ao do Senador José Lindoso, assim se pronunciou:
"Este Ministério, por ocasião do exame da matéria, julgou mais adequada a sua regulamentação por ato do Poder Executivo. Estamos exa-
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permitindo que, no futuro, seja feita com facll!dade qualquer alteração
julgada conveniente.
Normas regulamentares cristal!zadas em lei são mais rígidas e, portan~
to, de alteracão mais difícil, o que não é aconselhável do campo da legislação sociál."
E não deixa de ter razão. Uma lei só pode ser alterada por outra lei. E a
evolução da ciência, o desenvolvimento dos meios publicitários, os fatos sociais
podem impor medidas para pronta execução. E medidas adotadas em regulamentos.
Pela aprovação, entretanto, do substitutivo.
Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1972. - Fausto Castelo-Branco, ViceP~esidente, no exercício da Presidência Ruy Santos, Relator - Waldemar
Alcântara - Cattete Pinheiro ....... Adalberto Sena - Lourival Baptista.
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N.0 545, de 1974

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senado número 57/71.
Relator:. Sr. Paulo Guerra
Os projetas de Lei do Senado n. 0 • 57, 59 e 78, de 1971, ora em exame na
Comissão de Economia, visam principalmente minorar os males decorrentes do
hábito do fumo (comprovadamente cancerígeno) e do consumo habitual de bebidas alcoólicas, que trazem variadas ofensas à saúde, inclusive moléstias cardíacas que muito contribuem para a mortalidade, nos tempos modernos.
Tais proj etos de lei recomenda-se por si próprios e são dignos de respeito,
embOra contrariem interesses de terceiros no setor industrial.
Examinando o PLS n. 0 57/71, somos de parecer contrário, acompanhando o
pensamento da douta Comissão de Justiça, por entendermos que o PLS n. 0 59//71,
de autoria do eminente Senador José Lindoso, focaliza o problema.de uma ma;ne~ra mais objetiva.
·
Assim, o argumento de prováveis danos à economia do pais ou mesmo a gr·upos
ou indivíduos, embora comprovados, nã·o têm o mérito de fundamentar a rejeição dos projetas. A pensar de forma contrária, coerentemente, devia-se revogar a legislação sobre tóxicos ou outras drogas nocivas que poderiam dar também alta rentabilidade fiscal.
O primeiro requisito que se deve exigir para diplomas sob anál!se é a eficácia sem a qual não vale a pena o esforço legislativo.
Algumas observações serão feitas aqui em torno da Emenda Substltut!va
(CCJ), a ·título de cooperação, para uma solução satisfatória, exeqüivel no Bras!l,
sem que se tenha de inspirar na ·experiência norte-americana ou na de países
outros.
Fá-lo-e! sob a forma de itens:
1.0 - A proibição da 'venda" do fumo e bebidas alcoólicas a menores de
dezessels (16) anos não compreende que a eles se possa entregar a coisa vedada
a título de doação ou troca, por exemplo. Juridicamente, só o contrato de compra e venda é afetado pelo art. 1.0 , ficando isento da sanção legal qualquer tipo
outro de aquisição pelos menores dos produtos em causa.
Destarte, melhor fora empregara palavra técnica "tradição" em lugar de
"venda", pois a tradição, que é, no caso, a entrega da coisa proibida, inclui não
somente a venda, mas qualquer tipo de alienação ou entrega.
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coisa. Para a segunda hipótese, no campo político, ut!l!zam o termo contra-propaganda, que se opõe à propaganda no sentido afirmativo. Em se tratando de
lei, a precisão terminológica é uma exigência técnica. Considerando essa e outras
razões, melhor. será redigir o art. 2. 0 nestes termos: "l!: vedada a propaganda
favorável ao consumo das bebidas alcoólicas e do fumo, seja qual for o melo
empregado, exceto no horário das vinte e duas (22) às cinco (5) horas do dia
subseqüente. Parágrafo único. O termo propaganda é empregado no sentido
lato, incluídas até opiniões elogiosas, !soladas ou não, feitas através dos me!so
de comunicação ou divulgação, a exemplo do rádio, televisão ou jornal".
3.0 - As sanções, coerentemente, devem ajustar-se ao rigor das medidas
preventivas ou vedativas, de fo.rma a produzir os efeito.s desejados p·elo Legislador. Daí as sugestões que são feitas no Substitutivo que tenho a honra de apresentar.
4.0 - Os valores em dinheiro das multas efetivamente !Pagas devem 5e1'
destinados a fornecer meios para a luta contra o câncer. O projeto aqui valoriza-se pela sua destinação humanitária.
5.0 - O parágrafo único do art. 5.o da Emenda Subst!tut!va da Comissão
de Justiça reproduz, em boa parte, o que está disposto no art. 1.0 além de não
especificar, com a necessária clareza, as responsab!l!dades. individuais das dos
órgãos de publicidade.
Assim sendo, S·omos pela rejeição do PLS n.o 57, de 1971 e favoráveis aos
Projetas de Lei n.0 s 59 e 78, de 1971, nos termos da seguinte
EMENDA N. 0 2-CE (SUBSTITUTIVO)
Dê-se aos Projetas de Lei do Senado n. 0 s 59/71 e 78/71 a seg·uinte redação:
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0
Disciplina a entrega de cigarros a menores; dispõe sobre a limitação
da propaganda dos produtos industrializados do fumo e de bebidas ai. coólicas; torna obrigatório, nos invólucros dos produtos fomageiros, o
uso de rótulos que alertem serem eles prejudiciais à saúde, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - J!J proibida a tradição de fumo e de bebidas alcoólicas, sob qualquer título, a menores d·e dezesseis anos a propaganda desses produtos em revistas, publicações ou programas infantis.
Art. 2. 0 - l!: vedada a propaganda fav·orável ao consumo das bebidas alcoólicas e do fumo, seja qual for o meio empregado, exceto no horário das
vinte e duas às cinco horas do dia subseqüente.
Parágrafo único - O termo propaganda é empregado no sentido lato, incluídas até opiniões !nd!v!dua!s elogiosas, isoladas ou não, feitas através dos
meios de comunicações ou divulgação, a exemplo de rádio, televisão ou j-ornal.
Art. 3.0 - Todos os invólucros de apresentação do fumo, parciais ou totais,
em rolo, picado, desfiado, em cigarros, ou qualquer outra modalidade terão, em
letras bem visíveis, esta advertência§ O fumo prejudica..a saúde.
Art. 4. 0 - Todos os invólucros de apresentação de bebidas alcoólicas terão,
quando vendidos em território nacional, em letras bem visíveis, esta advertência:
O álcool prejudica a saúde.
Art. 5.0 - A infração do d!SP<Jsto no art. 2. 0 é punida com a multa de 20
(vinrte) a 50 (cinqüenta) vezes o valor do maior salário mínimo.
Parágrafo único -Na reincidência, a multa máxima será acrescida da suspensão do veículo propagandístico infrator na forma prevista pelo Código de
Telecomunicações.
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servir bebida alcoólica ou fumo, em qualquer das suas preparações, a menor de
16 (d·ezesseis) anos. Pena: prisão simples de 3 (três) meses a um ano ou multa
de até 50 (cinqüental vezes o valor do salário mínimo da região.
Art. 7. 0 - As infrações serão a·puradas ·e puníveis em auto lavrado por funcionários das secretarias de saúd·e dos Estados e decididas pelos seus respectivos
secretários.
Art. 8.0 - Os valores em dinheiro das multas efetivamente pagas devem ser
destinados a fornecer meios para a luta contra o câncer sob a administração
do Ministério da Saúde.
Art. 9.0 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, devendo sua
regulamentação ser expedida dentro de 120 (cento e vinte) dias pelo Ministério
da Saúde.
Sala das Comissões, em 22 de novembro de 1972. - Magalhães· Pinto, Presidente - Paulo Guerra, Relator - Helvídio Nunes - Augusto Franco, vencido
- Luiz Cavalcante - Wilson Campos - Domício Gondim - Geraldo Mesquita Franco Montoro.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
AUGUSTO F1RA.NCO:
Retorna a esta Comissão o conjunto de Projetas de Lei do Senado (n. 0 s 57, 59
e 78, de 1971) que se ocupam da propaganda e do uso do fumo e de bebidas alcoólicas. A Comissão de Saúde acolheu Par·ecer do Senador Ruy Santos, reconhecendo malefícios do fumo e do álcool, embora assinalando:
"Os mandamentos são a Lei de Deus. E lá está, entre eles, o não matarás.
Jamais se d·eixou, entretanto, de matar; e nunca se matou tanto, como
atualmente. Do mesmo modo, o não fumarás e o não beberás seriam
letra morta. Os males decorrentes do uso do fumo e do álcool advirão do
abuso; ou do uso mesmo moderado, em certos tipos d·e doentes. E, para
evitá-los ou reduzi-los é que cabe a ação .do médico."
·
Dos conceitos emitidos pelo douto Relator da Comissão de Saúde, verifica-se
que o fumo acarreta males, tanto nos indivíduos que abusam do vício, quanto nos
predispostos a determinadas doenças. E mais: a proibição legal não traria redução
do número de fumantes, da mesma forma que o "não matarás" do Decálogo de
Moisés não impede que se mate tanrta gente.
·
Mas é conveniente raciocinar que, se não houvesse a proibição de matar, a
humanidade estaria à mercê dos impulsos instintivos, cujos efeitos morais, sociais
e, por via de conseqüência, políticos e económicos, seriam desastrosos. A lei penal
é necessária, a fim de impor as regras de convivência do homem na sociedade.
Ela não extingue o crime; é, no entanto, freio ao comportamento desordenado
do indivíduo no grupo social.
o problema do fumo e do álcool preocupa os homens públicos; há poucos dias,
a Câmara Municipal de Santos encaminhou ao Senado subsídios técnicos referentes ao uso do fumo. A providência do Legislativo santista demonstra o interesse
que as proposições ora em exame despertam no País; e os subsídios (que trazem
a assinatura de Assessores Técnico~Legislativos) registram conceitos do fisiologista e filósofo Ohar1es Richet, em "L'Homme Stupide", salientando:
"A nicotina é o. principal alcalóide das folihas do tabaco. Cada. cigarro
consumido oferece de 015 a 1 mg de nicotina na boca. Esta quantidade
é suficiente para que haja a liberação de adr·enalina (substância esta que
aumenta a pressão arterial do indivíduo fumante). Deste modo, já encontramos uma das primeiras contra-indicações do furna, aos indivíduos que
são portadores de pressão a! ta. Doses mais elevadas de nicotina podem
levar o indivíduo a convulsões e até a coma.
De outro elemento prejudicial à saúde - o monóxldo de carbono - a
fumaça contém cerca doe 2%. Os cachimbos produzem mais monóxido de
carbono que os ctgarros.
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num automóvel com vidraças fechadas é tão perigoso como viajar sob a
influência do álcool". Inquéritos feitos sobre alguns acid-entes de trânsito
em Estocolmo provaram que três cigarros fumados no interior de um
carro fechado são suficientes para intoxicar o motorista, diminuindo
sensivelmente a sua visão."
Depois de considerações relativas ao d·esenvolvimento do câncer no pulmão,
entre os fumantes, diz a Câmara de Santos qu-e "a fumaça, pela sua temperatura
elevada e toxidez, penetra nas vias respiratórias e provoca a bronquite tabágica,
de violentos acessos de tosse, com .expectoração abundante, sobretudo pela manhã". Além disso, "não são raros os casos de enfizema pulmonar dos mais graves,
acompanhados de insuficiência respiratória e cardíaca, conseqüentes do abuso
do fumo". Há, ainda, a considerar os efeitos nocivos sobre as coronárias, e agravamente das úlceras gástricas e duodenais, o abalo ao sistema nervoso (cefaléla,
insônia, distúrbios da memória) o agravamento dos fenômenos decorrentes de
má circulação cerebral. Flnallza a Câmara Municipal de Santos enfatizando que:
"Multas são as provas colhidas e qu·e recomendam contra-indicação do
fumo: ele, na verdade, é um· veneno insidioso. O número crescente de
fumantes de ambos os sexos é cada vez mais alarmante. O tabagismo é
uma verdadeira aberração, a que a maioria dos homens de todas as
idades e de todas as raças se deixaram arrastar, com danos para a saúde.
Não há dúvida d·e que a prevenção contra o fumo -é de real interesse para
a coletlvidade."
A ciência tem reafirmado o mal provocado pelo fumo e pelo álcool. A Comissão de Saúde, por isso mesmo, opinou pela aprovação do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Desnecessário se torna, por conseguinte, maior elucidação da matéria. Somos.
por isso mesmo, favoráveis à aprovação do Substitutivo já referido.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1972. - Augusto Franco.
PARECER N.0 546, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.o 57 ,de 1971.
Relator: Sr. José Sarney
O presente processado. abrangendo três proposições correlatas, já se faz
volumoso pelos valiosos subsídios que recolheu nas várias Comissões Técnicas
por que passou. O.; brilhantes Parec·eres de fls. e fls., nem sempre coincidentes na
abordagem do tema suscitado pelos Projetes, refletem os debates travados em
torno da problemática do fumo e da bebida alcoóllca, parecendo certa, contado,
a uníssona conclusão de que ao legislador cabe a missão de criar disposições
legais que imponham, quando menos, um mínimo de cautelas contra galopantes
vícios que minam a saúde dos nossos concidadãos;

2. A proteção ao menor de 16 anos. ·então, se faz imperiosa. Não existe nenhuma
estatística, em termos clentiflcos, que comprove o fato dos jovens de hoje ingerirem mais bebidas alcoólicas ou inalarem mais fumo do que os jovens das gerações passadas, mas parece evld·ente que isso ocorre. O avanço vertiginoso da tecnologia das comunic:~ções, transformando nosso desapontante planeta numa
~'aldeia global", tem também o seu reverso de medalha e, ao lado da informação
construtiva, também se incumbem d·e inundar o mundo com sugestões que estimulam a receptividade dos mais fracos.
3. Qualquer família braslleira.. a esta altura da consolidação massificada da
televisão, já tem episódios a contar em torno de reflexos negativos que determinados por programas ou filmes publicitários exercem .sobre os menores. A pressão
subliminar é d·everes poderosa, e praticamente invencível, sobr·e espíritos em
formação. O fumo e a bebida, da mesma sorte que outros produtos, não são
apresentados friamente, secamente, pois tal apresentação agrediria o consumidor.
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de lanchas velozes, automóveis última série ou ambientes d·e lu~o. Especificamente para os jovens, têm o seu consumo sug·erido por conjuntos musicais modernos. Cada detalhe d·e uma promoção é minuciosamente pond:erado e sopesado
pelos produtores, desde o detalhe de um vinco de calça ao fundo musical mais
adequado para determinada circunstância. Arma-se um verdadeiro batalhão de
técnicos, cada qual mais talentoso que o outro, com o objetivo d·e captar os meandros da personalidade de cada consumidor.
4. Veja-se então que um menor, ainda em formação, não pode ter condições
de defesa contra tal massacre da psicologia industrial. O seu próprio pai ou responsável - que talvez também compr·e uma determinada lâmina de barbear
sob a influência subliminar de que. com a lâmina, lhe vem igualm-ente uma bela
mulher loura - provavelmente rião terá contra-argumentos que superem os
sugeridos pelos técnicos da promoção.
5. Neste ponto é que deve interferir o Poder Público, como norma elementar
de um dever indeclinável a cumprir. S.eria excepcionalmente bom que os próprios
conquistadores de mercados de massa tivessem a consciência dos ll:mites que se
deviam impor. O famoso jogador de futebol Pelé - um ídolo da juventude brasileira - deu um exemplo, ·entre alguns outros ídolos populares, do que seja tal
senso de responsabil!dade. s.empre se recusou peremptoriamente a participar de
qualquer publicidade, por mais· rendosa que lhe fosse, que envolvesse o induzimento ao fumo e ao álcool. O excepcional exemplo de Pelé, contudo, inafortunadamente não se faz regra geral. Situações equivalentes ocorreram e ocorrem em
outros países, de tudo resultando providências legais já adotadas em várias
Nações.
6. O processo sob exame também r·ecebeu subsídios de numerosas entidades,
entre as· quais as que congregam industriais. Não me agradou, até mesmo como
uma concessão ao jus espeenriandi, aquele argumento da F1ederação das Indústrias do Estado d·e Minas Gerais, assegurando que "os cigarros, na maioria das
gra11des cidades, .sr.o vendidos por menores ... " Quero crer que se torna evidente
que isso não ocorre, comprometendo assim os outros argumentos expendidos
por aquele prestigioso órgão empl'esarial.
7. Prevalecendo em quase todos os órgãos técnicos o Parecer desta Comissão,
com Substitutivo, voltam as proposições mais uma vez à Comissão de Constituição
e Justiça para que se ·examine, desta feita, o substitutivo proposto l)ela Comissão
de Economia, por sug.estão do nobre Senador Paulo Guerra, o qual pondera num
trecho do seu brilhante Parecer: "Algumas obs.ervações serão feitas aqui em torno
da :Emenda Substitutiva (CC'Jl, a título de cooperação, para uma solução satisfatória. exeqüível no Brasil, sem que S·e tenha de inspirar na experiência norteamericana o una de países outros."
8. Nada temos a opor à Emenda Subst!tutiva da Comissão de Economia, jurídica
e constitucionalmente l)erfeita.
Pelo que opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissõ·es, em 3 de maio de 1973. - Accio~y Filho, Presidente em
exercício- José Sarney, Relator- Osires Teixeira- Wilson Gonçalves- Carlos
Lindenberg- Gustavo Capanema- José Lindoso - José Augusto.
PARECER

N. 0 547, de 1974

Da Comissão de Saúde sobre o Projeto de Lei do Senado n,o 57,
de 1971.
Relator: Sr. Duarte Filho
A fim de apreciar a Emenda Substitutiva oferecida pela douta Comissão de
Economia, retorna ao exame de.sta Comissão o conjunto de proposições correlatas, de n.os 57, 59 e 78, ct.e 1971, e que foram anexadas em virtude de preceito
regimental.
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tramitou foi amplamente apreciada ao longo desses dois anos. t!rando-s·e de
seu estudo a conclusão indiscrepante de que se impõe, de maneira imperiosa e
·inadiável, a adoção de medidas legislativas eficazes tendentes a prevenir os
nossos cc-cidadãos contra os perigos do vícios do fumo e do a'coolismo, notadamente a população jovem de nossa Pátria.
o Substitutivo em apreço, considerado jurídico e constitucionalmente perfeito, consoante o parecer do ilustre Senador José Sarn·ey, consubstancia as mais
s!gn!flcativas providências contidas nos Projetes de Lei n.Os 59 e 78, de 1971,
de autoria, respectivamente, dos nobres Senadores José Lindoso e Osires Tei:x:elra, bem assim as oportunas sugestões da Emenda Substitut!va da Comissão
de constituição e Justiça.
Em seu art. 1.0 , proíbe a tradição de fumo e de l>eb!das alcoól!cas a menores
de d·ezes:sels anos. bem como a sua propaganda em revistas, publicações e programas infantis.
O art. 2. 0 veda a propaganda favorável ao consumo de bebidas alcoól!cas e
do fumo antes das vinte e duas horas.
Determinam os arts. 3.0 e 4. 0 que os invólucros de apresentação do fumo, em
suas diversas formas, e os das bebidas alcoólicas, devem conter a advertência
da nocividade destes produtos à saúde do homem.
O Substitutivo considera, finalmente, crime de contravenção penal "vender,
fornecer, dar, ou servir bebida alcoólica ou fumo, em qualquer de suas pre.para~,:ões, a menor de 16 anos", devendo essas Infrações ser apuradas e punidas em
auto lavrado por funcionários das Secretarias de Saúde dos Estados e decididas
pelos respectivos titular.es (arts. 6. 0 e 7.o).
Corroborando, integra'mente, com essas medidas, entendemos conveniente
aduzir, ainda, a respeito de tão momentoso assunto, algumas considerações
adicionais, do ponto de vista estritamente da competência desta Comissão.
Ultimamente, as autoridades sanitárias do mundo inteiro, s·eriamente alarmadas com as estatísticas indicadoras do acentuado aumento das afecções das
vias respiratórias, não se cansam de alertar suas populações e de envidar
·esforços no combate à poluição ambiental e aos tóxicos.
Conquanto a maioria das pessoas não desconheça a importância de uma
l>oa oxigenação pulmonar, insiste e teima em poluir d!reta e constantemente os
pulmões, através das vias respiratórias, nelas introduzindo a fumaça de cigarros
e charutos com nocivos produtos de combustão do fumo, em cuja composição
entram várias substâncias tóxicas e prejudiciais à saúde.
O fumo, como se sabe, contém, além da nicotina, reconhecidamente lesiva à
saúde, uma série de outros e'ementos extremamente tóxicos como a piridina, alutid!na, o monóxldo de carbono, sais amon!aca!s e o formei.
Nada menos de que dezesse!s substâncias cancerígenas suscetíveis de causar,
experimentalmente, o câncer, "ln anima viti" já foram isoladas do tabaco.
A ação irritativa da fumaça do cigarro é incontestável, fato que se deve à
presença de amoníaco, ácidos voláteis, aldeído e fenóls, agentes d·eterminadores
do aumento da secreção de muco em toda a árvore pulmonar e nos a'véolos
pulmonar·es. A nicoti·na é, sem dúvida, dentre os venenos contidos no fumo, o
mais terrível pela sua elevada e comprovada tox!dez.
Cedo ou tarde, os efeitos perniciosos do fumo re fazem sentir, de uma ou
de outra forma, já que, quando não constitui ele a causa imediata, favorece a
instalaçiio de várias doenças, dos mais diversos aparelhos e sistemas.
Charles Rlchat, notável fisiólogo, no seu livro "L'homme stupide", ao justificar a substituição do nome dado ao homem por L!neu, na sua classificação, de
"Homo Sapiens", para a de "Homo Stultus", apontou, entre outros exemplos, o
vício d-e fumar como um dos mais marcantes da estupidez humana.
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passado, quando a sua inocuidade aparente, contribuiu para sua impressionante
disseminação por todo o mundo. Hoje, porém, depois que a ciência médica comprovou, à saciedade, tanto através da experimentação, como da observação clínica,
em milhões de pacientes, um cortejo macabro de acident·es, mais ou menos
graves, provocados por aquele vicio, perseverar nele, parece-nos estu!ticie que
nenhuma racionalização psicológica consegue encobrir-lhe ou minimizar-lhe a
gravidade.
Enumerar um a um os efeitos da intoxicação aguda ou crónica, determinada pelo fumo, sobre órgãos essenciais à vida, c·omo, v. gr. sobre a audição e a
visão e, ainda, sobre a mais nobre das funções do organismo, que é a psíquica,
reclamariam um interminável repasse em revistas e livros especializados, em
incontáveis trabalhos de experimentação e pesquisas clínicas, que, reunidos,
dariam, talvez, lugar a uma verdadeira enciclopédia da patologia tabágica.
Assim é que o hábito de fumar tem sido insistentemente mencionado pelos
estudos epidemiológicos como ligado ao surgimento e desenvolvimento dos distúrbios coronarianos.
Ao longo de uma vasta observação em uma população de 187.783 indivíduos
do sexo masculino, HAMMOND e HORN revelaram, em quarenta e quatro meses,
7.3Hl óbitos d·e fumantes. Entr·e esses óbitos, 52,% tiveram como "causa mortis"
afecções das coronárias, 13,5%, o câncer pu'monar e 13,5% outros tipos de câncer.
Por seu turno, o comprometimento do sistema nervoso, tanto central, como
periférico, pelo fumo, não mais padece dúvida.
Russek, em pesquisa levada a efeito junto a um numeroso grupo de profissionais americanos, mostrou que entre as pessoas cujas <Jcupações profissionais
eram mais "stressantes", a percentagem de fumantes foi de 45.89%, enquanto
que entre as pessoas de ocupação média ou fracamente "stressante", a percentagem atingiu, respectivamente, 39,78% e 32,46%. Ora, se, como se sabe, essas
pessoas de ocupação "stressantes" são, também, aquelas que costumam apresentar as mais altas taxas de distúrbios das coronárias, duas explicações parecem
possíveis, segundo os estudiosos:
1 - ou porque as tensões e as frustrações de vida às condições do "stress"
induzem a p·essoa a buscar uma satisfação oral compensatória no cigarro;
2 - ou porque os indivíduos, ao terem escolhido um meio profissional "stressante", o fizeram em razão. de certos traços de sua personalidade, traços esses
que os predispõem, de um lado, a fumar, e, de outro lado, a desenvolver um
distúrbio coronariano.
Nestas alternativa.s. o hábito do fumo pode ser encarado como um elemento
patogênico cujos efeitos reforçam essas duas condições do "stre.lls".
De nada adianta a imaginação do fumante trabalhar à procura de uma
fórmula salvadora capaz de resolver o problema, va'e dizer, de um meio de conciliar o hábito, s•em os riscos que sabe correr, se de1e n5.o .se libertar. Cigarros com
filtros ou de outras marcas mais fracas; passar de cigarros para o cachimbo,
tido como menos nocivo; deixar de tragar; usar drogas para neutralizar a
toxidez tabágica, são recursos lembrados e seguidos, mas que não solucionam o
problema.
Felizmente. já há, hoje, grande e justa preocupação em se preservar a
juventude do mau hábito de fumar, demonstrando-lhe os perigos do tabaco. A
dificuldade. como bem salienta o Dr. Antônio Carlos Pacheco e Silva, resid·e no
fato de os que fazem tais recomendações, pais e mestres, não terem, em geral, a
necessária autoridade moral para advertir os jovens, dado que são, também,
inveterados fumantes.
Muitos países já ·estão adotando providências severas tendent·es a coibir o
abuso do fumo, particularmente de cigarros.
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estatisticamente para a diminuição do número dos fumantes.
Eis algumas dessas providências:
"a) Educação do público, especialmente dos estudantes, alertando-os dos
efeitos nocivos do fumo;
b) Maiores restrições na venda do fumo aos menores;
c) Proibição da propaganda exagerada do tabaco;
d) Maiores restrições dos locais reservados aos fumantes;
e) Aumento dos impostos sobre cigarros;
f) Obrigatoriedade de colocar, nas carteiras de cigarros, o seu teor em
nicotina;
g) Favorecer as clínicas antitabágicas, para que possam atender a um
número maior daqueles que as procuram no propósito de abandonar
o fumo.
Na xvn Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada em 1970, foi
tomada a seguinte resolução:
Considerando o relatório do Diretor do Departamento d·e controle do
fumo de cigarros;
'!lendo presentes as resoluções acerca deste problema, adotadas pela
XIX Reunião do Conselho Diretor da Vigésima Terceira Assembléia
Mundial de Saúde;
Reconhecendo os sérios danos para a saúde, causados pelo uso de cigarros,
hál:·lto ·esse que contribui, de forma evidente, para o desenvolvimento de
doenças pulmon111res e cardíacas, inclusive câncer brônquio-pulmonar,
bronquite crónica, enfisema e doenças isquêmicas do coração;
Considerando que o programa visando a preservação dessas doenças exige
ação vigorosa no sentido de reduzir a freqüência do hábito de fumar,
julga indispensável sejam envidados os maiores esforços para desencorajar a aquisição de.sse hábito, sobretudo pelos jovens;
ConSiderando que o vício de fumar cigarros deve ser considerado prejudicial à saúde e que todos os departamentos de saúde pública devem
tomar a iniciativa de difundir a presente comunicação;
Tomando, também, em consideração as .valiosas experiências acumuladas
nos países que desenvolveram, durante anos, considerável esforço para
contr·olar o consumo de cigarros;
Considerando, aos demais, que todo o programa com o objetivo de controlar o hábito de fumar cigarros deve ser baseado em severo imposto
sobre o consumo do tabaco e no conhecimento adequado dos motivos e
atitudes da população, em relação ao problema;
Resolve:
1.0 - R·ecomendar aos governos a intensificação e coordenação de esforços das autoridades sanitárias, associações científicas e de toda a comunidade, no propósito de combater o consumo do tabaco;
2. 0 - Recomendar à Oficina Sanitária Pan-Americana, a iniciativa de
pesquisar as características do hábito de fumar, em oito cidades da
América Latina e pedir ao Diretor a adoção das medidas indispensáveis
para assegurar a sua execução o mais breve possível, para o que se
deverá pedir à Organização os recursos financeiros necessários;
a.o - Tomar idêntica providência .em relação aos demais países interessados em controlar o uso do cigarro;
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4.c - Solicitar ao Diretor a criação de um centro coordenador destlnaao
a receber e transmitir informações, concernentes ·ao hábito de fumar e a
saúde, com a finalidade de promover e fac!lltar a permuta de experiências e de material educativo, entre os diversos centros da Região interessada no controle do hábito de fumar;
s.o - Pedir ao Diretor que requisite à Comissão Diretora da XXV!
Reunião do Comitê Regional da Organização Mundial de Saúde para as
Américas, a fim de levar avante esta proposta, sol!cita:ndo·, também,
para isso, os necessários créditos."
Como se vê, a matéria ora sob exame desta Comissão, vem ao encontro das
oportunas recomendações deste importante conclave.
. •' No tocante às danosas conseqüências do uso excessivo e incontrolado do

álcool (alcoolismo) é de se convir quanto à inocuidade de qualquer campanha
visando à supressão total do á'cool. As autoridades sanitárias modernas cuidam
a'penas, e com razão, de pugnar contra o alcoolismo, ou seja, o uso inadequado
dos derivados etílicos, tarefa bem mais fácil e, portanto, mais ex-eqüível.

.·... Estatisticas :r·ecentes .de ..nações onde se bebe muito· mais que :no Brasil,
mo3tram à evidência que os bebedores excessivos e incontrolados de produtos
alcoólicos não ultrapassam 4% dos indivíduos maiores de quinze anos.
Sobre esses qua:~ro por cento que nos cabe, como legislador, fixar diretrizes
e· normas de combate.
· :.·· O que importa é fazer o que fez o substitutivo: orientar e vigiar ·a ütilização
de bebidas alcoólicas, de molde a que se venha registrar o excesosivo e descontrolado, na in~estão do álcool. E para este produto, esta supervisão tem de ser bem
atenta e eficaz, notadamente junto à população jovem e nos indivíduos que
chegaram;· .alguma.S vezes, a se embriagar. Esses últimos, então, terão que ser
totalmente abstêmios, porque mostraram trazer consigo uma débil resistência,
física, ou mental, e que lhes tirou essa capacidade de deixar de beber, que os
b-ebedores normais possuem.
·
Dentro dos conceitos gerais de fisiologia humana. álcool é alimento. Há
nações, de e'evado padrão cultural, que os inscrevem entre os de primeira necessidade, como o leite e o pão, b-aixando-lhe o preço e garantindo-lhe um bom
teor, para conseguir a saúde de sua população, menos favorecida da fortuna.
Estes conceitos, aparentemente novos. de pavor ao alcoolismo e de· nenhum
medo ao uso controlado do produto etílico, estão p'asmados em todas as nossas
consciências. .
Sabemos, hoje, comprovadamente que só se chega ao alcoolismo (beber
excessivo e incontrolado) os que, por uma. deficiência física ou mental, ou por um
desajustamento· económico-social, procuram no álcool um proc·esso de· fuga para
a sua desaEtrosa realidade existencial.
como bem observou o Dr. Décio Parreiras, uma das mais aballsadas autoridades sobre o assunto, "O indivíduo bebe por prazer. Mas nunca se ·ambriaga
sucessivamente por prazer".

o álcool é apenas um mero fator ou agente. Já o beber insaciável e inveteradamente, passa a ser sintoma de uma grave situação subjacente, que urge
corrigir.
. Muitas campanhas anti-alcoólicas fracassal1am rotundamente porq,ue se
t.entou some·nte combater um fator ou um sintoma, deixando intacta a causa ou
as causas determinantes da embriaguês.
"O que impõe ser feito, diz ainda o Dr. Décio Parreiras. é restringir gradn.tivamente o fator a'coólico, cuidando-se principalmente de corrigir os distúrbios
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ele vai' procurar a morfina, os edifícios altos e o oceano r·evolto, para afogar os
seus tr.emendos conflitos l:nternos, c;,ue o perseguem e que o desesperam. No alcool!smo, álcool não é causa; álcool é recurso ... "
Mas, não resta dúvida, que, não só ao médico, ao sacerdote, ao educador, ao
sociólogo, incumbe combater, na luta ao alcool!smo, a entidade mórbida, se já
declarada, e procurar evitá-la sempre que possível.
A Subcomissão de Genebra, da Organização Mundial de Saúde, considera
lenta e tardia a atuação das autoridades sanitárias de vários países, que ainda·
não atentaram· bem para a gravidade e a extensão do prob'ema, nem para os
benéficos· resultados que poderão conseguir por ln termédio de medidas execut!-·
vas e legiSlativas contra os perigos do álcool.
Reconhecendo, pois, o elevado alcance educativo no campo da prevenção
contra a ação patológica do álcool, Eobre o organismo humano, não podemos
regatear nossos aplausos aos projetas apresentados.
É o álcool de f'ato, quando consumido incontrolada e excessivamente, um te:::rífico veiculo das mais variadas. doenças em menor escala ·nos ébrios ocasionais,
mas com sintomas graves nos ébrios permanentes, gerador que é da gastrite
alcoól!ca, da cirrose hepática, da ·ascite, da pelagra, do beribéri alcoól!co, da
síndrome de Werniche, das encefalopatias, do síndrome psicót!co de Korsakoff,
de alucinações alcoólicas, de alergia, da hipoadrenocortismo, de hipopituita.lismo, de hipoglie<Jmia alcoólica, de distúrbios visc·erais diversos e de uma
vasta gama de outras doenças que afetam o indivíduo.

PDr todas estas razões, louvando a iniciativa dos eminentes senadores com a
apreEentação de tão. oportunas medidas profilát!cas no terreno da saúde pública
em nos.sa Pátria, a Comissão de Saúde é de parec·er favorável à Emenda Substitut!va da ComiEsão de Economia aos citados Projetas de Lei n.os &7, 59 e 78,
todos de 1971, sugerindo à douta Comissão de Redação, substituir no art. 4.0
do mesmo .in fine, a adv·ertência ali constante, pela seguinte: alcoolismo é prejudicial à saúde.
Zala dan Comissões, 22 de maio de 1973. - Fernando Corrêa, Presidente Duarte Filho, Re~ator - Benjamim Farah - Waldemar Alcântara - Fausto
Castelo-Branco.
PARECER
N.o 548, de 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 57;
de 1971.
Relatur: Sr. Ll}urival Bapti3ta

Com tramitação conjunta, aprovada em Plenário nos termos regimentais,
vêm à Comissão de Finanças os Projetas de Lei do Senado n.os 57, 59 e 78, de
1971, que dispõe sobre a propaganda e consumo de fumo e de bebidws alcoólicas e
dá outras providências.
Inicialment.e, as proposições correlatas foram apreciadas pela .douta Com~ssão de Constituição e Justiça, que concluiu pela. aprovação do Substitutivo do
Relator, o nobre Senador José Sarney, englobando a matéria constante dos projetas.
A Com~!são de Economia opinou pela audiência preliminar da ComiSsão de
Saúde, acolhendo o parecer do Senador. Augusto Franco.
Na Comissão de Saúde, após profundo exame da matéria, o Senador Ruy
Santos, em brilhante parecer, finalizou pela aprovação do Substitu~ivo da Comissão de Constituição e Justiça, o qual foi aprovado por aquele órgão técnico.
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observações acerca do Substitutivo da Comissão de Constituição e Jwtiça, entendeu apresentar novo SubstLtutivo, que foi aprovado pela Comissão.
Com a Emenda Substitutiva da Comissão de Economia, a matéria retornou
à Comissão de Constituição e Justiça, opinando esta pela constitucionalidade e
juriclicidade do Substitutivo, acolhendo parecer do Senador José Samey.
A ComiSsão de Saúde, aprovando parecer do Senador Duarte Filho, concluiu
favoravelmente ao Subs:itutivo da Comissão de Economia.
. :No que toca à competência específica da Comissão de Finanças, parece-nos
oportuna, frente a possíveis repercussões no sistema de arrecadação de tributos,
prévia colllSulta ao órgão executivo pertinente, no caso o MinLstério da Fazenda,
par.a que informe a esta Casa, sobre as eventuais conseqüências que a proposição, consubstanciada no substitutivo da Comissão de Economia, acarretaria naquele sLstema.
Ante o exposto, opinamos seja solicitada audiência sobre a matéria, do Ministério da Fazenda.
Sala das Comissões, em 20 de junho de 1973. - João Cleofas, Presidente Lourival Baptista, Relator- Alexandre Costa- Saldanha Derzi- Wilson Gonçalves - Ruy Carneiro - Virgílio Távora - Fausto Castelo-Branco - Cattete
Pinheiro - Lenoir Vargas - Celso Ramos.
PARECER

N.o 549, de 1974

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 57,
de 1971.
Relator: Sr. Lourival Baptista
Os projetes de lei sob exame, tramitam conjuntamente em conseqüência de
aprovação do Requerimento n.o 117, de 197-1, pelo Plenário, na sessão de 14 de
setembro daquele ano.
· Na douta Comissão de Constituição e Justiça, os ·três projetes foram inicialmente apreciados, tendo sido aprovado substitutivo do Relator, Senador José
Sarney, que englobou a matéria objeto daquelas proposições.
Foram ouvidas as Comissões de Economia e de Saúde que aprovaram o
substitutivo.
Veio, então, a exame inicial desta Comissão de Finanças, que, em face de
sua competência regimental, en:endeu ouvir o Ministério da Fazenda, sobre as
possív.eis, repercussões na arrecadação de tributos.
·· O SeÍlhor Ministro da Fazenda assim se manifestou:
"Colhidos os dados necessários, constatou-se que a receita tributária
global da União, no ano fiscal de 1973, foi da ordem de Cr$ 47.821.304.000,00
(quarenta e sete bilhões, oitocentos e vinte e um milhões, trezentos e
quatro mil cruzeiros) sendo que a parcela do IPI, referen:e ao fumo foi da
ordem da Cr$ 5.913.154.000,00 (cinco bilhões, novecentos e treze milhões,
cento e cinqüenta e quatro mil cruzeiros) e a das bebidas de ......... .
Cr$ 1.433.929.000,00 (hum bilhão, quatrocentos e trinta e três milhões,
novecentos e vinte e nove mil cruzeiros) totalizando Cr$ 7.347.083.000,00
a arrecadação somente do IPI, representando em termos percentuais 15%
da arrecadação global tributária.
·
'
A aprovação do substitutivo, ora em exame, poderia ocasionar uma sen•
sível redução na receita proveniente dos tributos, principalmente do IPI,
desarticulando, desta forma, o sistema econôm!co-flnance!ro da União, Estados e Municípios, uma vez que, por Imperativo constitucional, 12% do
IPI, e IR, são distribuídos aos Fundos de Participação dos Estados, Dlstri:o Federal e dos Territórios, Fundo de Participação dos Municípios e
Fundo Especial."

.,... 165No caso do Imposto sobre produtos industrializados, que é seletivo, as aliquotas maiores incidem sobre os produtos supérfluos. E estes são os produtos
alcançados pelas proposições que esta Comissão examina.
No exercício financeiro de 1973, o fumo e as bebidas arrecadaram de Imposto Sobre Produtos Industrializados Cr$ 7. 347.083.000,00 (sete bilhões trezentos e quarenta e sete milhões, oitenta e três mil cruzeiros). Esta quantia
representa 15% (quinze por cento) de toda a receita tributária da União.
Se aprovado o projeto, a Administração Fiscal da União teria que compensar a baixa que viria a ocorrer na arrecadação, e, neste caso, estaria obrigada a elevar as alíquotas de outros produtos mais essenciais à vida humana.
Sob o aspee.~o financeiro, que cabe a esta ComisSão opinar, entendemos inconvenientes os projetas de n. 0 s 57, 59 e 78, de 1971, bem como o substitutivo e,
às.sim, opinamos pela sua rejeição.
Sala das Comissões. em 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente, eventual - Lourival Baptista, Relator - Cattete Pinheiro - Leoni Mendonça - Alexandre Costa- Mattos Leão - Lenoir Vargas- Celso Ramos Eurico Rezende.
PARECER

N.0 550, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 57, de 1971.
Relator: Sr. José Sarney
O projeto ora submetido ao nosso exame é de autoria do Senador Benedito
Ferreira e tem por objeto determinar que a propaganda dos produtos industrializados do fumo seja sempre associada à do café.
Ao justificar a proposição, seu ilustre autor expendeu, dentre outros, os
seguintes argumentos:
"Que se trata de indústria próspera, de lucros pingues e futuro certo,
ninguém discute. Que o cigarro e o café andam de boca em boca é inegável. Tentemos, assim, pôr o hábito, o mau hábito, por sinal, ao serviço
dos interesses do principal produto brasileiro - o café."
Acrescenta, ainda, que a indústria do fumo não necessitaria aumentar suas
verbas com publicidade, já que seria bastante incluir a·s referências ao consumo do café, nos seus anúncios.
O projeto, multo embora a brilhante sustenção de seu eminente autor, não
se ajusta com o princípio constitucional da livre iniciativa, consagrada no art. 160,
I da Constituição.
Vale lembrar, ainda, que o Projeto n.o 59, de 1971, do Senador José Lindoso,
em tramitação nesta Casa e no qual são estabelecidas normas referentes à propaganda dos produtos industrializados do fumo, nos parece, data venia, enfocar
de forma mais objetiva o problema, inclusive sem violar os principias constitucionais que asseguram a iniciativa privada.
Regulamentar a publicidade de produtos considerados nocivos à ·saúde nos
parece perfeito. Determinar, no entanto, que tal propaganda seja vinculada a
de outra indústria ou produto ultrapassaria o âmbito de competência do Estado,
invadindo a esfera de iniciativa do industrial ou comerciante.
Somos, ante o exposto, contrários ao projeto, por considerá-lo inconveniente.
Sala das Comlssõe·s, em 26 de agosto de 1971. - Daniel Krieger, Presidente
-José Sarney, Relator- Emival Caiado- Milton Campos- Helvidio NunesAccioly Filho - Antônio Carlos - Gustavo Capanema.
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N.0 551, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 59, de 1971, que disciplina a venda .de cigarros a menores,
limita a IPUblicidade sobre o fumo, torna obrigatório nos invólucros dos
produtos de fumo o dístico: Cuidado! Prejudicial à. Saúde, e dá outras
·providências.
Relator: Sr. Nelson Carneiro
RELATóRIO
O nobre Senador José Lindoso oferece projeto de· lei, visando· a proibir a
venda de fumo, sob .qualquer forma que seja apresentado, aos menores de 16
anos, limitar a publicidade no rádio e na televisão sobre fumo, ,toma obrigatório nos invólucros o dístico "Cuidado! Prejudicial à Saúde", vedar o anúilcio
colorido de qualquer marca de cigarro ou de fumo, e fixar multas pecuniárias
aos infratores.
É o relatório.
PARECER
Pretende o ilustre parlamentar amazonense trasladar para nosso pais providências legais vigentes nos Estados Unidos. da América do Norte. Ainda que,
a meu ver, venha a resultar inútil a proibição prevista no art. 1.0 do projeto,
pelas múJ,~iplas 'possibllldades de fraude, meu parecer é pela constitucionalidade
e juridicidade da proposição, sobre cuja conveniência e oportunidade opinarão
as doutas Comissões de Economia e de Saúde.
Sala das Comissões, em 7 de julho de 1971. - Daniel Krieger, Presidente Nelson Carneiro, Relator - Accioly Filho - Heitor Dias - Antônio Carlos José Lindoso - Wilson Gonçalves.
PARECER

N.0 552, d'e 1974

Da Cmissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do_Senado n.0 59,
de 1971.
Relator: Sr. Milton Cabral
O presente projeto, do Senador José Llndoso, tem por fim:
a) proibir a venda de fumo, sob qualquer forma por que seja apresentado,
a menores de dezesseis anos;
b) obrigar a que todos os invólucros de fumo - em rolo, picado, desfiado,
em cigarros etc. - quando destinados à venda em território nacional, tenham
gravados, no tamanho destacado. da marca, as palavras: Cuidado! Prejudicial
à Saúde!;
·
c) Impedir, à televisão e ao rádio, a propaganda de cigarro ou fumo fora
do período situado entre às 22 e às 5 horas da manhã; e
d) vedar o anúncio colorido de qualquer marca de cigarro ou fumo.
A proposição estabelece, para o lnfrator de suas disposições, a multa de
vinte vezes o maior salário mínimo vigente, aplicada em dobro, na reincidência, determinando, ainda, que ao Ministério da Saúde caberá a fiscalização das
medidas que prescreve, tudo na forma das disposições a serem objeto de regulamento.
··
·
O projeto, como se observa, encerra providências capazes de . oferecer Implicações de importância em vários setores, sobretudo nos vinculados à saúde,
à indústria, ao comércio fumageiro e à propaganda comercial.
O assunto, pelos seus variados as:pectos, tem preocupado numerosas classes,
conquistando, hoje, grande destaque no noticiário da imprensa brasileira e
mundial. A poluição, o fumo, os tóxicos, tudo que afeta a saúde, constitui a tô-
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- 167nica do momento, a carrear opiniões e subsídios, através de um debate que envolve cientistas, políticos, juristas, sociól<Jgos, enfim uma Imensa gama de pesquisadores, particularizando problemas segundo os temas de sua profissão. É
coiWenlente salientar que, ainda há. poucos dias, realizou-~e. wqul em Brasília,
ciclo de debates sobre as conseqüências do fumo sobre a saúde. E o certame,
com base nas teses defendidas por autoridades médicas, concluiu por s<Jllcltar
ao Governo Federal severas medidas contra a expansão do hábito de fumar.
o autor do projeto, sensível também a esse clima de preocupações, justificou a sua iniciativa, dem<Jnstrando, entre vârlas considerações, a necessidade
de projetar-se, desde logo, uma campanha eficaz contra o precoce hábito do
fumo pela nossa Juventude. Nesse âmbito, cumpriria ser tomada providência,
principalmente no que tange aos processos de comunicação, os quais, hoje,
servem mais à disseminação do vício do que à educação para a saúde. Particularrlzando as suas considerações, o ilustre autor aborda a problemática do fumo,
enfatizando seu cortejo de malefícios. Destaca abalizadas opiniões ' de pesquisadores,. que afinam no mesmo diapasão de Idéias; resultantes da diuturna
prática científica. O câncer, por exemplo, seria o mal mais próximo ao fumante,
dadas as positivas experiências verificadas e comprovadas. Doenças do coração,
das artérias, das glândulas e dos centros nervosos são encontradas, particularmente e com maior Incidência. nos fumantes. Depoimentos, da maior lmportâc!a, são ·citados na justificação do presente projeto. A apreciação dos males
eausados á samde ·será certamente analisado em maior profundidade pela
:COmissão de Saúde, e por Isso, aqui, de passagem,· nos limitamos a realçar a
·
. .
questão para ajudar a compreensão deste parecer.
Vamos; assim, entrar nos pontos que mais dizem de ·perto a esta Comissão:

a - Mercado
· . ·o Brasil se destacou até agora como excelente oportunidade de lnvestimen'to ·para· os· grupos Internacionais da Indústria fumagelra, pelo enorme potencial
qúe ·representa, e livre de restrições a expansão dessa atividade.
A establlldade política e o desenvolvimento da economia, em escala adml~
.rável, mais reforçou as convicções daqueles que julgam o ne.l!lóclo do fumo como
multo bom.
·
·
·· ·
Hoje· o consumo brasileiro está acima de 72 bilhões de cigarros por ano,
equivalente . a 6 .b!lihões por mês. A Alemanha consome quase o dobro, e os
Estados Unidos. sete vezes mais, embora tenha apenas 2 vezes e mela a .nossa
população ..
Hã assim dlreta relação entre desenvolvimento e vício, entre consumo de
cigarros e renda per capita. No Brasil, conforme foi observado por certo dirigente dessa Indústria, "hã certas épocas do ano, quando o pagamento da safra
do café demora um pouco, se observa distintamente o· declínio no con8umo de
cigarros na ârea afetada". Na época das festas de Natal, quando são pagos o
13.o salário, gratificações etc., surge Incremento das vendas.
·
· ·· ·
As pessoas de maior !POder aquisitivo fumam mais. Tanto que cerca de 50%
do mercado total corresponde a .cigarros caros, apresentados com .filtro. No
Rio de Janeiro e São Paulo, onde a renda per capita é a mais elevada do Pais,
aquela percentagem é maior, alcançando 71% e 60%, respectivamente. ·
A proibição da venda de fumo, sob qualquer forma por que seja apres~ntado,
a menores de 16 anos, conforme está proposto no art. 1.0 do Projeto em aebate,
não afetará os negócios das empresas, pois os estudos que fazem sempre consideram o mercado para adultos, acima de 18 anos. Assim, o consumo per capita
no Brasil foi, em 1970, de 1.600 cigarros, enquanto na Alemanha alcançou a
1.849; na Inglaterra a 2.148, e nos Estados Unidos a 3.860.
· · Verifica-se que o Brasil está. entr111ndo na faixa dos grandes consumidores,
e, por esta razão, passamos a necessitar urgentemente de bem modelada politica. antlfumo que nos permita fugir desse Indesejável destino. As empresas
proclamam que o mercado cresce à razão de 4 a 6% ao ano, e que possivelmente
Irã progredir com a elevação do indice de desenvolvimento da economia.
,
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A Indústria do Fumo

São dezenas de empresas que trabalham com o fumo, na fabricação de cigarros, charutos, preparados para cachimbos, etc. No 'Brasil a produção d·e cigarros é manipulada por cerca de 12 empresas, das quais· uma única detém 78%
das vendas. A concorrência é estabelecida entre três companhias de capital estrangeiro, restando pequenissima parcela do mercado para 7 ou 8 .empresas
nacionais de insignificante expl"essão.

c - A PromCH;ão

O bras!leiro é estimulado constantemente a fumar ciganos. A propaganda
é o principal veículo dessa política. Daí as restrições que o Projeto oferece, 1m-'
pedindo que a televisão e o rádio divulguem as "•qualidades" dos cigarros no
periodo entre 5 horas. da manhã e 22 horas. Igualmente, adotam-se restrições
para a propaganda em anúncios coloridos, a1ém da exigência de serem gravadas nas embalagens, as palavras: "Cuidado! Prejudicil à. Saúde", com o mesmo
destaque dado aos caracteres da marca..
Em muitos países, além da proibição da publicidade, fazem-se campanhas
pe.rmanentes adversas ao fumo. Na Inglaterra, a proibição da propaganda pela
televis·ão vem desde 1966 e, mais recentemente, foi intensificada a publicidade
sobre os perigos decorrentes do háibito de fumar. A lei obriga a que as
emissoras de rádio e TV garantam, em horários nobres, a divulgação gratut.ta
de notícias e sloga.ns contra.o fumo; embora o efeito dessa ação não tenha sido
ponderável. o iReal Colégio dos Médicos recomendou, recentemente, medidas
mais enérgicas no sentido d.e diminuir o hábito de fumar. Ainda o referido Colégio afirma que "o lucro econômico, decorrente da melhoria nas condições de
saúde, que conduzem a uma produtividade maior, juntamente com o lucro
proveniente da taxação sobre outros artigos adquiridos com o dinheiro poupado pelos que abandonaram o vício, excederia a perda de receita proveniente
do uso do fumo. Assim a eliminação, ou J;edução do hábito, .conduziria a um
llucro econômico liquido".
Na Rússia, o Departamento Nacional de Higiene convidou as personalidades
a não comparecerem às cerimônias, ou deixarem-se fotografar ou aparecerem
em filmes com cigarro à. boca. Na França, o tabagismo perde terreno.
Nos Estados Unidos vigora a total proibição de rpropaganda sobre o fumo,
apesar da tremenda pressão exercida sobre a Comissão Federal de Comunicações e sobre o próprio Congresso Americano. Duas forças, realmente poderosas,
naquele pais, desde logo se arregimentaram, no sentido die defender os seus
próprios ~nteresses, então ameaçados; os empresários de rádio e TV - que
recebem propaganda da ordem de US$ 200 mil'hôes - e os fabricantes de cigarros
com a previsão de prejuízos bem maiores. O Senado americano, porém, dando
forte apoio à. Idéia de proibição, tomou possível a tomada de posição contra a
propaganda do fumo em rádio e TV, a qual é proibida a partir do dia 2 de
janeiro de 1971.
O projeto em exame certamente sofrerá críticas e estará sujeito a restrições de toda ordem, dado que, também no Brasil, forças poderosas se levantarão contra as providências que recomenda. A proposição, porém, está. concretizada ·em temas de absoluto equilíbrio, pois, longe de desejar mudança drástica de posições- ou seja, a pro~bição total da propaganda -, recomenda, tãosomente, a sua disciplina, a fim de que ela não se exerça diretamente sobre a
juventude brasileira, para estimulá-la, o que ocorre presentemente.
Do ponto de vista econômico, a medida consubstanciada no projeto não
será de conteúdo capaz de produzir a débâcle da indústria fumageira, isto porque, como aconteceu em outros países, idêntico procedimento evitou apenas a
expansão do consumo.
Por outro lado, as restrições que se possam opor à. expansão do hábito de
fumar devem ser postas em prática de forma gradativa, diante da indiscutível
contribuição que essa indústria oferece ao mercado de trabalho. Devemos, sem

-169dúvida, contar com IIliedldas firmes e ef!c3.2les, mas, com efeitos calculados, de
modo a eonduzlr a diminuição do uso do fumo, a despeito do crescimento
populacional .e da economia.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1971. - Magalhães Pinto, Presidente
Mllton Cabral, Relator - Orlando Zancaner - Augusto. Franco - Paulo
Guerra. - J'essé Freire - Flávio Britto - Wilson Campos - Helvidio Nunes Leandro Maciel - Geraldo Mesquita.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O Expediente lido vai à publicação.
~bre a mesa, requeriilllento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
:d: lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 241, de 1974
Nos termos do art. 283 do Regimento Interno, requeiro· tenham tramitação
em conjunto os seguintes projetas: de Lei do Senado n.o 1,13, de 1971, de minha
autoria, que dispõe sobre o superávit do Fundo de COillJPensação do Salário-Família, determinando que o salário-maternidade sejá rpa;go pelo mesmo e não
pelos e~ regadores, que o sa:lário do remanescente seja utilizado para custear
a elevação do "salário-família", e estabelecendo que o saldo atualmente existente seja destinado .a;o "F1undo de Assistência Habitacional", a que se l'efere
o art. 66 da Lei n. 0 4.380, de 1964, pa11a o financiamento da aquisição de casa
própria pelas populações de renda insuficiente, e de Lei da Câ-mara n. 0 137,
de 1974, que inclui o salário-maternidade entre as prestações da Previdência
Social.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1974. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena.) - Este requerimento será publicado
e incluído ·em Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 280, II, c, do Regimento Intemo.
Sobre a mesa, projetas de Lei que serão lidos pelo Sr. 1.0-Secretárlo.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI iDO SENADO
N.0 128, de 1974
Acrescenta parágrafo ao art. 8.0 da ILei n.0 5.107, de 13 de setembro
de 1966, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 -O art. 8.o da Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de ,1966, que criou
o Fundo de G::trantla do Tempo de Serviço, passa .a vigorar acrescido do se•guinte:
"Parágrafo único - Quando, na hipótese da letra c, a necessidad-e grave
e pl'emente for -resultante de dese~re•go, somente poderão ser exigidos
do interessado na utlli:r.ação da conta vinculada:
1 - prova do ef.etlvo desUgamento da empresa, mediante anotação na
Carteira de Tl'aJbalho e Previdência Social, suprida por outros meios
permitidos em di·reito; e
2 - atestado comrprobatório da -existência de necessidade grave· e premente, pessoal ou familiar, e de que ainda se encontra desempregado,
mensalmente fornecido pelo Sindicato da respectiva categoria profissional, ou, na falta deste, por Sindicato de qualquer categoria profissional
ou, ainda, rpor duas pessoas portadoras de Carteiva de Trabalho e Previdência Social, com o "visto" de autoridade judiciária ou ,policial, da
localidade."
Art. 2.0 - Esta lei ,entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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o art. 8.0 da Lei n.O 5.107/66, que criou o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, permittu ao trabalhador que rescindir o contl"ato sem justa causa.,
ou f·or dispensado pe1a empresa com justa causa., a utillzaC}ão de sua. conta.
vinculada nas seguintes situações:
a) aplicação do capital em atlvidade comerctal, industrial ou agrGpecuár!a,
Item 92, para o caso de desemprego em conseqüência de rescisão de contrato
em que se haja estSJbelecldo individualmente ou em sociedade;
b) aquisição de moradia própria, nos termos do art. 10 desta lei;
c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar;
dl aquisição de equipamento destinado à ativldade de natureza autônoma;
e) ·por motivo de casamento do empregado do sexo feminino.
Ao disciplinar a aplicação do dispositivo legal acima indicado, o Re,gulamento
do FGTS, baixado pelo Decreto n.o 59.820, de 20 de dezembro de 1966, houve por
bem adota:r como exemplos de necessidade. grave e premente a doença. e o
desemprego (art. 25, Item III), determinando, ainda:
"No caso de desemprego de que trata o item UI do artigo, o empregado
poderá sacar mensalmente, de sua. conta, enquanto não obtiver novo
emprego até o prazo máximo de 6 (seis) meses, mediante atestado comprobatório da. situação, fornecido pelo sindicato da· sua categ-oria pro~.
fissional, importância equivalente a até 2/3 (dois terços) da remuneração
que percebia na data da rescisão" (art. 25, § 2.0, com a redação dada
pelo Decreto n.0 61.405, de 28-9-67, nosso o destaque>. .
·
0
Ocorre, todavia, que a 011dem de Serviço FG'I1S-POS n. Ol/71, do BNH, ao
l'elacionar as rupóteses de movimentação da conta vinculada, exigiu, em seu
item 92, para o caso de desemprego em conseqüência de rescisão de contrato
de trabalho, pelo empregado, sem justa causa, ou pela e!l11Presa, com justa causa:
prova do ef·etivo desligamento da empresa, há mais de 30 dias; prova de não
ter havido reempr.ego por motivo alheio ,à vontade do trabal.hadJOr, mediante
declara<;ão de quem houver feito o oferecimento da nova colocação afinal não
concretizada; e atestado comprobatório de que o interessado precisa atender à
necessidade grave e ,premente, pessoal ou f·a.m!ll:ar, e d·e que se en{:ontra desempregado, fornecido por Sindicato (Código 18).
·
Ora, desfeito o contrruto de trll!balho- mesmo por iniciativa. do empregado desencadeiam-se problemas financeiros, ordinariamente mantidos até a obtenção de novo emprego. Esta, aliás, parece ser a opinião do p:róprio CoordenadorGeral do FG'I'S, quando assim manifestada:
·,
"Quando o trabalhador pede demissão e fica desempregado, situação
essa que, presum!velmente, será temporária, a legislação do· FGTS permite a utilização da conta vinculada em parcelas mensais e proporcionais à última remuneração percebida na empresa durante o 'Prazo de
seis meses. Isto porque, em face de uma situação de necessidade, não
seria justo que o empregado tivesse depósitos em seu nome, sem que
esses pudessem atender a essa necessidade." (Resposta à pel'gunta n.o 40,
ln "Questões sobre o FGTS". Edmo Lima de Moura - pág. 60, nosso
o destaque.)
Afigura-se, portanto, inteiramente descabida a exigêm:ia do desemprego há
mais de 30 dias, como condição para o levantamento de parte da conta vinculada.
Da mesma forma, parece absurdo obrigar-se o trrubalhador, empenhado na
procura de outro ,!liDprego, a exibir a declaração de uma firma de que lhe ofereceu emprego, nao aceito por motivos relevantes como insuficiência de remuneração, horário inconveniente, etc.
·
Por que adotar-se tal medida, que apenas acrescenta um novo problema
aos inúmeros já en~rencados pelo tra.balhador e, na maioma das ve:res, sem
qua}quer sentido prático, conduz à obtenção de declarações gra'Ciosa.mente fornecidas por ·emipresas que, de fato, não of-ereceram o emprego .nem se mostram
interessadas em fazê-lo?
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Convencido da injustiça da primeira exigência e da inut!lldade da segunda,
ela·boram.os o presente projeto, fixando no [próprio texto legal - de modo a
evitar extravasamen~.os na regulamentação - as condições para o saque mensal
de parcelas do FGTS, pelo trabalhador desempl'egado ~m conseqüê'Dicda de
rescisão contratual de sua !n!clat!va, sem justa causa, ou da empresa, com motivo
justificado. Para tanto serão exigidos, unlcam.ente: a prova do efetivo desligamento da empresa, m~dlante anotação na CTPS, suprível, ainda. por outros
meios permitidos em direito; e o atestado comproba.tórlo da existência de necessidade grave e !premente, pessoal ou familiar. e de continuação do desemprego,
mensalmente expedido pelo sindicato da categoria. ou, na faLta deste, por qualquer outra entidade sindical de empregados ou, finalmente, por duas pessoas
portadoras de CTPS, com o visto da autoridade judiciária ou policial da localidade.
Esperamos, pois, ver aprovado o projeto, que atende às pretensões dos trabalhadores, manlfes.tadas através de vários sindicatos, entre os quais o dos Oficiais Alfaiates, Costureiros e Trabalhadores na Indústl1a de Confecção de RoUIJlBS
de Recife - PE.
Sala das Sessões, 18 de outubro ,de 1974. - Adalberto Sena.
LEGISLAÇÃO CITADA '

LEI N.0 5.107, DE 13 DE SIETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras provi-
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Art. 8. - O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes
condições, conforme se dispuser em regulamento:
"I - no caso de rescisão s·em justa causa, pela empresa, comprovada
mediante declaração desta, do sindicato da categoria do empregado ou
da Justiça ,do Trabalho, ou de cessação de suas atividades. ou em caso
de término de contrato a prazo determinado, ou, finalmente, de aposentadoria concedida P·ela Previdência Social, a conta poderá ser livremente
0

utilizada;

II -no caso de rescisão. pelo empregado, sem justa causa, a conta poderá ser utilizada, parcial ou totalmente; com a assistência do Sindicato
da categoria do empregado ou, na falta deste, com a do representante
do M!nlstér!o do Trabalho e Previdência Social (Ml'PS), nas seguintes
situações devidamente comprovadas;
a) apl!cação de capital em atividade comercial, industrial, ou agropecuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em sociedade;
b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 desta Lei;
c) necess!dad,e grave e premente, pessoal ou fam!l!ar;
d) aquisição de equipamento destinado à atLvldade de 'natureza autônom.a;
e) casamento do empregado do sexo feminino.
III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderá
ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas letras b e e do
!tem II deste artigo."
. Art. 9.0 - Faloecendo o empregado, a conta vinculada em seu nome será transferida para seus dependentes, para ·esse fim· hab!lltados perante a Previdência
Social, e entre eles rateada segundo o critério adotado para concessão de pensões
por morte.
· Parágràfo único - No caso deste artigo, não havendo dependentes hab!l1tados no prazo de 2 (dois) anos a contar do óbito, o voalor da conta reverterá a favor
do Fundo a que alude o art. 11.
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
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Manda contar em dobro, para efeito de aposentadoria; os dois primeiros anos de efetivo exercício em Brasüia, Distrito Federal, pelos servidores da Administração direta, indireta e das Sociedades de EconOimia
Mista, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os 2 (dois) primeiros anos de efetivo exercício em Brasílla, Distrito Federal, pelos servidores da Administração direta, indireta e das sociedades
de economia mista, considerados entre 21 de abril de 1960 a 21 de abril de 1962,
rerão computados em dobro para efeito de aposentadoria.
Art. 2.0 - A fonte de custeio da prestação do benefício relativamente aos
servidores vinculados à Previdência Social, será atendida na forma prevista pelo
art. 69 da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação dada pela Lei
n.~ 5.890, de 8 de junho de 1973, considerando-se o salário de contribuição do
mes em que esta Lei entrar em vigor.
Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e terá a sua
reg.ulamentação efetivada pelo Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias
apos a sua publicação.
Art. 4. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
'É inquestionável e inolvidável a paridade de sacrifícios e da luta· dos que
mourejaram nos primórdios de Brasília, como Capital da República.
A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAPl como o
próprio nome está Indicando, coube dar condições de funcionamento a 'Brasilla,
e pari passu outras entidades participaram dessa obra gigantesca, que além de
sua grandiosidade tinha data certa para ser inaugurada.
Assim, entre essas entidades, algumas f,ederais, outras sociedades de economia mista ou empresas públicas, participaram dessa obra do século, o SAPS no
setor de alimentação dos candangos, a NOVACAP, na construção e urbanismo,
a Fundação HOSiiJitalar, na assistência médica, o Banco do Brasil S.A. e a Caixa
Económica F1ederal, nas áreas financeiras, e outros tantos.
Com a Inauguração e instalação da Nova Capital Federal. em 21 de abril de
1960, outros órgãos federais, agora já dos Três Poderes, se transferiram para
Brasilla.
A luta daqueles que aqui já se encontravam não foi, por isso, minimizada,
ao contrário, o afluxo de pessoas e dos organismos, com suas Instalações, provocou
o aumento de suas responsabll!dades.
Como prêmio pelo des~aste físico e psíquico dos que para aqui vieram já em
1960, na esfera dos Poderes Legislativos e Judiciário, os 11eus servidores tiveram
assegurado o direito de contar em dobro o tempo que aqui serviram, considerado
de 21 de a~brll de 1960 a 21 de abril de 1962· (Resolução n.0 9, de 3D· de março
de 1960, do Senado Federal, Resolução n.0 67, de 1963, art. 227 da Câmara dos
Deputados, Ata n.o 16, de 5-2-62, do Tribunal de Contas da União, publicado no
DOU de 4-3-63, página 2263, e Lei n.0 3.829, de 25-11-60).
Ademais, vale considerar que o princípio constitucional da lsonomla repele
que os servidores a serem atendidos fiquem à margem do beneficio, desde que
são verdadeiros também para estes os pressupostos da concessão no âmiblto do
Congresso Nacional e dos Tribunais.
Por Isso, e de acordo com o elementar principio de justiça, Igual tratamento
deve ser conferido aos servidores abrangidos pela proposição ora apresentada,
os únicos que ainda não foram contemplados com o benefício.
Alnda, dentro desse prisma, o Projeto se reveste de Inegável caráter igualitário, em consonância com o disposto no art. 153, § 1.0 , da Lei Maior.
Sala das Sessões, em 18 de outubro de 1974. - Leandro Maciel.
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CONS,TlTUIÇAO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Art. 153- ................................................................ .

1.0 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho,
credo religioso e convicções políticas. Será punido pela lei o preconceito de raça .
§
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LEI N.0 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960, COM A RIElDAÇAO DADA
PELA LEI N.0 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973

(Lei Orgânica da Previdência Social)
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TiTULO IV

•''

, Do Custeio

"
'

CAPiTULO I

,,

Das Fontes de Receita
Art. 69 -O custeio da Previdência Social será atendido pelas contribuições:
I -' dos segurados, em geral, na base de 8% (oito por cento) do respectivo
salário-de-contribuição, nele integradas todas as Importâncias recebidas a qualquer título;
II - dos segurados de que trata o § 2. 0 do art. 22, em percentagem do respectivo vencimento Igual à que vigorar para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1% (um por cento) para
o custeio dos demais benefícios a que fazem jus e de 2% (dois por cento) para
a assistência patronal;
III - das empresas, quantia Igual à que for devida pelos segurados a seu
sen:_lço, inclusive os de que ~rata o Item m do art. 5.0 , obedecida quanto aos
autônomos a regra a •eles pertinente;
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IV - da União, em quantia destinada a custear o pagamento de pessoal e as
despe•sas de admlnls:ração geral da Previdência Social, bem como a cobrir as
insuficiências financeiras verificadas;
V - dos autônomos, dos segurados facultativos ,e dos que se encontram na
situação do art. 9.0 , na base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo salário-decontribuição, observadas quanto a este as normas do Item I deste artigo;
VI- dos aposentados, na base de 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos benefícios;
VII - dos que estão em gozo de auxílio-doença, na base de 2% (dois por
cento) dos respectivos benefícios;
vm - dos pensionistas, na base de 2% (dois por cento) dos respectivos benefícios.
§ 1.0 ~ A ,empresa que se utilizar de serviços de trabalhador autônomo fica
obrigada a reembolsá-lo, por ocasião do respectivo pagamento, no valor correspondente a 8% (oito por cento) da retribuição a ele devida até o limite de seu
salário-de-contribuição, de acordo com as normas previstas no Item I deste artigo.
§ 2. 0 - Caso a remuneração paga seja superior ao valor do salário-de-contribuição, fica a empresa obrigada a recolher ao Instituto Nacional de Previdência
Social a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a dlf,erença ,entre aqueles dois
valores.
§ 3.0 - Na hipótese de prestação de serviços de traba~hador autônomo a uma
só empresa, mais de uma vez, durante o mesmo mês, correspondendo assim a várias faturas ou recibos, deverá a empresa entregar ao segurado apenas o valor
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A contribuição de 8% (oito por cento) correspond.ente ao excesso. será recolhida
integralmente ao Instituto Nacional de Previdência Social pela empresa.
Sobre o valor da remuneração de que tratam os parágrafos anteriores
não será devida nenhuma outra das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social.

§ 4. 0

EquLpara-se à empresa, para fins de Previdência Social, o trabalhador
autônomo que remunerar s·erviç.os a ele prestados por outro trabaLhador autônomo,
bem como a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de direito ou de fato,
prestadora de serviços.

§ 5.0
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LEI N.0 3.829, DIE 25 DE NOVIElMBIRO iDE 1960

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Tribunal de ContaJS, o crédito

especial de Cr$ 130. 000.000,00 para ooorrer as despesas com a transfe-

rência daquele Tribunal para Brasília.
o
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Art. 3. - Desd·e que tenham ou v·enham a ter exercício em Brasília, serão
asseguradas aos servidores e membros do Tribunal de Contas da: União e dos
seus serv·iços autônomos as vantagens constantes dos arts. 1,0 e 2.o da Resolução
n.0 31, de 1960, <la Câmara dos Deputados, e Resolução n.0 67, de 1962, da Câmara
dos Deputados, que dispõe em seu art. 227:
"Art. 227 - Serão contados em dobro. para efeito de aposentadoria, os primeiros 2 (dois) anos de serviço ·em Brasília, para os funcionários da Câmara dos
Deputados com exercí·cio na nova Capital da República no ano de 1960".
0
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RJESOLUÇ:AO N.0 67, DE 1963, DA C:AMARA DOS DIElPIUTADOS

Reelstrutura os Serviços da Secretarila. da Câmara dos DeputadoS, e
dá. outras providências .
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Art. 227 - Serão C•ontados em dobro, para ·efeito de aposenta:doria., os primeiros 2 (d'ois) anos de serviço em Brasí~ia para os funcionários da Câmara dos
Deputados por exercíci-o na Nova Capital da República. no ano de 1960.
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RESOLUÇÃO N. 0 9, DE 1960, DO SENA[)() FEDERAL
Estabelece condições para o exercício dos funcionários do Senado em
Brasília, e dá outras providências,
•••••••••••
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Art. 2.0 - Serão ·computados em do·bro, para. efeito de ap·osentadoria os 2
(dois) primeiros anos de efetivo exercíci•o em Brasília contados a partir da data
.ela insta:lação, ali do Congresso Nacional.
'
•

o
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(As Comissões de Constituiçêio e Justiça, Serviço Público Civil e de
Legislação Social.!

O 1SR. PRESlD•E."'TE (Adalberto Sena) - Os projetes Uàos serão publicados
•e .remetidos às comissões competentes.
·
Esta Presidência nos termos do art. 97, caput, do Regimento Comum, declara aberto o prazo de cinco dias para a apresentação do requerimento a que
alude o § 3.0 do a:rt. 06 da Constituição, relativamente às seguintes partes dos

- 175Projetes de Lei n.os 5 e 6, de 1974-(•N, já devidamente publicados e distribuidos
os pareceres e ,avulsos respectivos:
PROJErO DIE LEI N. 0 5, DIE' :1974-0N
SUBAINIEXOS PODER iEXEOU'NVO
a) Ministério da Justiça;
b) · Fundo Nacional do Desenvolvimento;
cl IM!nistério das Minas e Energia;
d) Ministério da Saúde;
e) Ministério da Educação e Cultura;
f) Ministério do Interior:

,,

,,

1 - DNOCS
2 - DINOS
'
'i

•:
",I

.,,,

'I

.

:

g) · IMinistério dos Tran.sportes:
1 - Parte Gera! - DNPVN
2-D!NIEIR
3 - DNEF

hl Ministério da Agricultura.
iPIROJETO DE LEI N.0 6, DE 1974-0N
SVBANiEXOS PODER EXECUTIVO
a) Minhtério dos Transportes:
1 - Parte Geral- [)NPVN
2 - DmJR

Fundo Nacional do Desenvolvimento;
c) Ministério da Saúde;
dl Ministério da 'Educação e Cultura;
e) Ministério do Interior:
1 - DNOCS
f l . Ministério da Agricultura.
Há oradores inscritos.
COncedo a palavra a:o nobre Senador Lourival Baptista.
b) ·

O SR.. LOURiiVAL BA:PTJiSTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último
dia 8, a Empresa Brasilel!ra de Correios e Telégrafos Implantou, de vez, a Rede
Postal Aérea Noturna, lnlclativa de env,ergadura e que, sem dúvida, se tornará
importante marco na história de nossos correios.
Na madrugada daquele dia. decolaram os três primeiros jatos da;
Transbrasil, conduzindo 65 m!l 421 quilos de correspondência para o Rio, São
Paulo, Brasilla, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife - que con·Centram 80% da correspondência do País. Desde então, essas cidades passaram a ser servidas pela Riede Postal Aérea Noturna, audaciosa e inteligente
operação posta em execução pela atual adminis:ração da EBCT, sob a presidência
do Coronel · Adwaldo Cardoso Botto de Barros. A decisão de implantar esse
transporte noturno de correspondência fora por mim aplaudida em discurso
proferido desta tribuna no dia 26 de agosto passado, quando mostre! a Importância da medida.
o transporte aéreo de cartas não c•o·nstltul novidade em nosso País, pois há
multo existia. !Mas o serviço era deficiente, P·Ois as malas postais eram as
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exclusivo de aviões a jato, conforme contra:to fLrmado com a '11RAN\SBRASIIL. a
única empresa que se interessou pelo assunto. Três modernos aviões a jato
foram, de início, postos à cloisposição do novo serviço, que custará Or$ 4 milhões
e 500 mil, cerca de dez por cento a mais do que antes era pago pelos COrreios
às diversas emp1.1esas de aviação, pa:ra um transporte aéreo dos mais precários.
Dia,riamente, os jatos transporta,rão correspondência cobrindo as rotas !Por-

to A'egre, São Paulo, Rio, Belo Horzonte, Brasília; sentido inverso desta primeira
rota; Recife-Salvador--!Rio e, a: terceira rota, !fazendo o inverso desta.

Nessas capitais as cartas postadas até às 16 horas são levadas no mesmo
dia, pelo Serviço P•Qstal Aéreo Noturno, que beneficiaria não apena:s essas capitais, responsáveis por 80% da cor·l.1espondência no País, mas a muitas outras
localidades delas próximas.
Mais notável se torna a inova:ção, uma vez que o serviço postal continua.
altamente deficitário em nosso !País. Prevê á ECT ·que ao final deste ano o prejuízo com esse serviço c·hegará ·a Cr$ •1>50 milhões, o que equivale a Cr$ 500 mil
poc dia de prejuízo.
Mas, graças às transformações impostas pelos últimos governos, os Correios
já .alcançaram notável melhoria, )o,grando, inclusive, se •tornar esse serviço
lucrativo em regiões como a da Guanabara, de Porto Aleg1.1e e Brasília:.
Sr. Presidente, para implantação da R>ede Postal Aérea Noturna, teve a
atual administra:ção da lElCT que adotar providências diversas organizando toda
uma infra-.estrutura que permitisse a adoção da novidade com o máximo de
eficiência. Simultaneamente, foram manipulados dados estatísticos. Nada foi
improvisa:do, o •que permitirá pleno êxito à iniciativa, que muito beneficiará
o povo ·brasileiro.
Foi verificado que, dos 3.9·52 Municípios ·braslleLros, 145 ainda não possuem
atencllmento local. Um Estad<O apenas tem cobertura total dos Correios, e este
Estado é o de Sergipe, onde seus 74 Municípios e 116 vilas dispõem, todos, de
atendimento postal! Nem mesmo a Guanabara: se situa nesse p!ano pois não
presta tal serviço a. 60 locais.
'
Sr. Presidente; é de se destacar a decisão adotada pela administração do
Coronel Adwaldo Cal.'doso Botto de Barros, de implanta:r novas agências postais, de tal forma que, em poucos anos todos os Municípios e vllas com mais de
dois mil ha;bitantes passem a dispor do serviço da ECT.
Congratulo-me, portanto, com a dinâmica administração da ECT, que vem
encontrando apoio por parte de todos os servidores daquela empresa, formulando votos para que seus planos se concretizem o mais rapidamente possível,
tanto como se deu com essa notável Rede Postal Aérea Noturna, expressando
minha satisfação por ver Sergipe destacado como único Estado brasileiro que
dispõe de total cobertura no atendimento postal, mais um dado revelador do
progresso do meu Estado!
Finalmente. Sr. Presidente, desejo congratular-me, também, com o ilustre
Ministro das Comunicações, Comandante Euclides Quandt de Oliveira, pelo
apoio que ofereceu à direção da Empresa Brasileira de Corl.'eios ·e Telégrafos do
nosso compl•exo postal, colocando o Brasil em nova posição no Continente, com
a modernização de nossa estrutura de Correios e Telégrafos. Tudo isso, sem alarde, .como os programas que vêm .sendo implantados pelo Governo do eminente
Presidente Ernesto Gelsel. (Muito bem!)
O SR. PRESIDEN'.rn (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Fernandes.
O Sr. Antônio Fernandes - Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - S. Ex." desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
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tribuna do Senado, nesta tarde, é o de registrar a visita que fez Sua Excelência
o Senhor Presidente da República ao Estado de Santa Catarina, mais especifi,.
camente ao Município de Chapecó.
.
Esse Município, situado no Extremo-Oeste catarinense, matriz de 34 outros
que ficam naquela região, teve, de um ano para cá, um desenvolvimento sobremaneira acentuado, especialmente no que refere à sua agricultura e suinocultura,
e de dois anos a esta parte, destacadamente, a sua avicultura.
Constituiu a visita presidencial um acontecimento singular, pois que vários
candidatos à Presidência da República do Brasil já haviam estado naquelas
paragens, em campanha política, mas Presidente da República constitucionalmente eleito, o Exm.O Sr. General Ernesto Geisel foi o primeiro que visitou o
Município de Chapecó. Pode imaginar o senado da República a emoção de que
estava possuída a população de toda a região, pois que, dos trinta e quatro
municípios que se desmembraram de Chapecó, nestes últimos anos, todos eles
através de delegações expressivas de autoridades, de políticos, de representantes
das classes empresariais, de operários e sobretudo de agricultores, compareceram
à recepção que foi feita ao Chefe da Nação. Cerca de vinte m!l pessoas aplaudiram sua. Excelência o Senhor Presidente da República e a sua comitiva, da
qual faziam parte destacada o Sr. •Ministro Chefe da Casa Mil!tar, o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Presidente do Banco do Brasil.
A solenidade, a que presidiu o Chefe da Nação, teve duas partes correlatas;
uma delas foi a de entregar os prêmios d·e produtividad·e de milho na região.
E fato singular, Sr. Presidente, o agricultor que conseguiu a maior produção
de milho por hectare pertencia ao Município de Guaraciaba, na fronteira com a
República da Arg.entina, e desmembrado, também, do grande município de
Chapecó.
Para que se tenha idéia do que tem sido, nos últimos anos, o incentivo à
produtividade do milho naquela região - incentivo este observado nestes últimos
dez anos e sobremodo através da ~CARESC -, podemos citar dois ou três
números, que poderão dar uma idéia da intensidade das medidas governamentais
e do desejo dos agricultores do Extremo-Oeste de Santa Catarina de melhorarem a sua maneira de produzir.
Foi vitorioso em primeiro lugar, em produtividade de m!lho, um colono que
com a sua família cultivou um hectare de terra, onde conseguiu produção de
quinze mil e setecentos quilos. É um recorde, não em Santa Catarina, não no
Brasil, mas na América do Sul. Outros que participaram dessa competição
também tiveram produções aproximadas de quinze mH quilos por hectare.
Para que se tenha uma medida de comparação, basta dizer que, algunS
anos atrâs, a média de produção na região, por hectare, era de mil e sete.centos
qu!los de milho.
Depois da introdução dos novos métodos, quer com o milho híbrido, quer
com o calcário, para quebrar a acidez das terras, quer ainda com os fertil!zantes,
nesse último ano a média de produção naquela região foi de 5.000 quilos por
hectare, o que é uma média apr·eciável.
Há uma pl'edlspos!ção em todos os lavradores da região e nos produtores
em grande escala, para, cada vez mais, intensificarem o uso àe uma tecnologia
que permita ao Brasil continuar a disputar a excepcional posição que tem, de
produtor de milho no MUndo.
V. Ex"s podem imaginar a satisfação dos homens da Agricultura, pois, lá,
o regime é o da pequena propriedade - em geral, uma famíl!a possui 10 ou
15 alqueires de terra.
V. Ex."• podem imaginar também o contentamento daqueles homens, que
vivem dedicados à sua famíl!a e ao s·eu trabalho, de se encontral"em, naquela
tarde cheia de sol, frente ao mais alto Magistrado da Nação para dar conta do
seu empenho e do seu esforço em favor da produção brasileira.
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feito pelo colono que foi o vencedor da prova - de orig·em a;lemã, e que naturalmente usou um português um tanto carregado nas acentuações traindo a
origem pátria dos seus ancestrais. Foi uma cena realmente emocionante, a tal
pontQ que o Senhor Presidente da República, ao final da solenidade, depois de
ter falado o Sr. P'refeito Municipal, depois de ter fa•lado o Sr. Ministro da
Agricultura, de improviso, disse algumas palavras de estímulo àquela massa
de agricultores que naquela tarde comparecia à Praça Cívica de Chape.có . .'
Não sem menor importância foi a segunda parte da solenidade. COnstituiuse ela na entrega de títulos de domínio de terras a mais de três mil agricultores. Esta titulação faz parte do programa de Reforma Agrária empreendido
pelo !NORA. Naquela região de Santa Catarina, no Extremo-Oeste, ainda exis,tlam e existem algumas áreas de terras de domínio indefinido, digamos assim,
ou de domínio contestado, ou terras devolutas ocupadas, há muitos anos, por
posseiros que, mesmo sendo posseiros, entre si disputam a posse de determinadas
glebas. De modo que este é um problema angusiante naquela região do Extvemo,..
Oeste de Santa Catarina e a solução que foi dada para mais de três mil agricll!ltores trouxe uma confiança redobrada na maneira como vem agindo o atual
Governo da República, no sentido de discriminar as terras públicas, discriminar
inclusive terras litigiosas, de duvidoso domínio, a fim de que delas não sejam
desalojados aqueles que as ocupam, aqueles que as trabalham e as tornam produtivas.
·
Também foi pelo Senhor Presidente da República feita a entvega dos primeiros títulos aos primeiros colonos que receberam a sua propriedade.
·
. o programa presidencial se completou depois com uma reunião de que
participaram diversos dirigentes de cooperativas agrícolas que levaram ao Chefe
da Nação os problemas, equacionaram as soluções e pediram aquilo que lhes
pareceu o mais adequado para o prosseguimento desse trabalho que com tanto
empenho vem sendo realizado no Extremo-Oeste de Santa Catarina, no sentido
de aumentar !1 produtividade daquela região.
o senhor Presidente da República também teve oportunidade de visitar
um grande frigorífico de abatimento de aves, que lá está implantado, cuja
Iniciativa se deve ao nosso ex-Senador Attílio Fontana. É um empreendimento
de alta proporção, com uma capacidade de abate, especialmente para perus, de
mais de 1 milhão de aves por ano - cveio que muito mais do que isso; estou
farendo menção de uma cifra pelo mínimo que me parece. Criadas estas condições do desenvolvimento da avicultura naquela região, que também é uma
região produtora de milho e de rações, houve como que uma descarac:erização
de certas áreas da região die Chapecó, sobretudo naquela região que circunda
o grande frigorífico, onde começaram a surgir, às dezenas, e creio que até às
centenas, os aviários que estão criando as av·es para o abate nesse grande frigorífico.
·
De modo que o Senhor Presidente da Re.públlca, depois de almoçar coin
grande parte daqu·eles que lá o foram cumprill'lJentar, deu por encerrada a sua
estada no Município de Chapecó, estada essa que vai ficar na memória dos munícipes, como um acontecimento singular, não só pelas razões da solenidade
mas. sobretudo, pela dieferência da presença presidencial naquela comuna catarinense.
Para finaUzar., Sr. Presidente, desejaria, ainda, transmitir ao Senado que
tanto deve ter tocado ao Senhor Presidente da República aquela manifestação
dos homens da agricultura, os homens simples da região do Extremo-Oeste
catarinense, que, encerrada a solenidade primeira da entrega dos títulos, Sua
Excelência, creio eu que quebrando o protocolo, deixou o palanque e foi confraternizar-se com os colonos, agricult·o11es q\lJe lá estavam ansiosos para tocar
a mão do Chefe da Nação.
Foi, portanto, uma festa de alto sentido de brasllldade, uma f~sta de alto
sentido patriótico e uma festa sumamente democrática, em que todas aquelas
regras costumeiras que dificultam, às vezes, a aproximação desejada do povo
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Senhor Presidente da República, que teve oportunidade de ser abraçado e apertar as mãos calejadas dos trabalhadores da agricultura do Extremo-Oeste de
Santa Catarina.
Eram estas as palavras, Sr. Presidente, que desejava transmitir ao Senado,
a fim de que o registro se fizesse, nesta casa, de acontecimento tão singular para
a v!di. do grande Município de Chapecó. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra. ao nobre Senador Eurico Rezende, como Líd,er da Maioria.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, Srs. Senadores. na sessão do dia 11
recém-transato, o Sr. Senador Franco Montoro proferiu discurso, cujo texto
inicial vou reproduzir:
"Inúmeros empregados de estabelecimentos bancários .são candidatos às
próximas eleições. Alguns deles são funcionários do Banco do BrasU.
A propósito de sua situação, está ocorrendo uma irregularidade que preciSa ser corrigida, para a garantia de um direito estabelecido na Constituição e na lei.
A Lei n.o 6.055, de 17 de junho de 1974, em seu art. 14, assegura:
"Ao ser\idor público, sob regime estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, cl.os Estados e dos
Municípios, inclusive os empregados das empresas concessionárias do
serviço público, o direito à percepção da remuneração, como se em exercício de suas ocupações habituais estivesse, durante o lapso de tempo
que mediar entre o registro da. candidatura perante a Justiça Eleitoral e
o dia seguinte ao da eleição, mediante simples requerimento de licença
para a promoção de sua campanha eleitoral."
!lJ uma garantia estabelecida na lei. Acontece, entr;etanto, Sr. Presidente,
Srs. senadores, que o Banco do Brasil, sem qualquer dúvida um órgão
que se enquadra nesta ampla discriminação relativa à administração
direta ou ind.ireta, não está dando cumprimento a essa norma legal e
impõe aos seus funci·onário~. candidatos a postos eletivo.s, o afastamento
do serviço 3 meses antes do dia das eleições, obrigando-os a sair em férias
ou a pedir licença sem vencimentos."

Dei aparte a esse discurso, dizendo que o Banco d·~ Brasil não estava no
elenco daquelas entidades obrigadas a outorgar aos seus servidores a prerrogativa de licenciamento remunerado, assegurada na Lei n. 0 6.055.
Argumentei que o Banco do Brasil não é uma entidade da Administração
descentralizada; é uma entidade regida por uma lei de Direito Privado.
O meu aparte f·oi o seguinte:
"Entendo que de fato - não de direito - o Banco do Brasil está no
elenco de órgãos d:a administração descentralizada. De direito, não; é
uma sociedade de economia mista, regida por uma lei de direito privado.
De modo que o Banco do Brasil, não estendendo essa prerrogativa aos
seus funcionários, não está desatendendo à lei. Mas poderia, por uma
questão de analogia ou de eqüid.ade, conceder esse benefício. A rigor,
entretanto, o Banco do Brasil não está descumprindo a lei; o Banco do
Brasil é uma soci·edade anónima."
o Sr. Senador Franco Montoro volta à carga, dizendo que esse direito era
assegurado e que a prerrogativa não estava sendo deferida pelo Banco do Brasil,
que estava obrigando os seus funcionários a entrarem em férias ou em licença
sem vencimentos. Assinalo mais uma vez, e a propósito, que esse discurso ·foi
proferido no dia 11 deste mês.
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do Banco do Brasil aprovou o expediente do Diretor do Pessoal, concedendo
>aquele beneficio. Aqui está:
"Aprovado, 4-10-74, Angelo Calmon de Sá."
Aprovado o quê?
A seguinte cota do Diretor do Pes.soal que diz, Sr. Presidente, o seguinte:
BANCO DO BRASIL S.A.
Carteira de Administração do Pessoal
Diretoria
Pt. DIRPE 74/3.315
Brasília, 3 de outubro de 1974
MANDATO ELETIVO
- Licenças e afastamentos
- Par. FUNCI 749, de 16-9-74
- Par. COJUR 5.357, de 24-9-74
Ex.mo Sr. Presidente,
Entend·o válidas as ponde:. agões aduzidas no Parecer COJUR n. 0 5.357,
de 24-9-74, endossadas pelo Sr. Consultor Jurídico.
2. Parece-me, inclusive, que, em caráter excepcional, já se poderia
aplicar aos pedidos - pendentes de decisão desta Sede - de licença
para concorrer à.s eleições parlamentares de 15 de novembro próximo,
o entendimento consubstanciado no referido Parecer, independentemente de sua incorporação oficial à.s normas regulamentares.
3. Deixaria de vigorar para esses afastamentos, em conseqüência, porquanto se processariam com direito •a vencimentos, a exigência a que
alude a CIC-lilUNCI 9-9-6.
4. Não obstante, a reformulação do regulamento, de modo a adequá-lo
à.s sugestões apresentadas, poderia .ser temporariamente sustada.
5. Após as próximas eleições, dispondo de elementos colhidos da experiência na forma acima alvitrado. e podendo melhor e mais seguramente avaliar as implicações administrativas da modificação da sistemática até aqui observada, voltaria o FUNCI ao assunto, com nova proposta de red·ação dos dispositivos em causa, aproveitando as sugestões
da CONJUR, salvo naquilo que, justificadamente, a prática porventura
venha a desaconselhar.
6. Com vistas a esse trabalho de revisão, ocorre-me esclarecer que não
se me afigura necessárra a alteração sugerida na alinea c do item 12
do Parecer FUNCI 749, de 16-9-74, até porque dela poderiam advir
dúvidas quanto à contagem de tempo, para efeito de aposentadoria,
efetuada peLo FUNCI e fornecida à CAPRE.
A consideração de V. Ex.a - Admon Ganem, Diretor do Pessoal."
Vale dizer: a direção do Banco do Brasil resolveu, em virtude da premência
de tempo, o que não a poss!b!litaria a um exame mais dilargado da inovação
legislativa, em caráter excepcional, deferir os p·edidos, assegurando vencimentos
e contagem de tempo de .serviço para todos os fins e efeitos.
Então, ao contrário do que sustentou o Sr. Senador Franco Montara, na
sessão do cJ.ia 11, não houve nenhuma irregularidade, como tachou S. Ex.n o
comportamento do Banco do Brasil que concedeu os benefícios; e o fez, Senhor
Presidente - devo dizer - por liberalida-de, por eqüidade, em caráter excep~
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l5 de novembr>o.
· Eram estas. as explicações que gostaria de drenar para os Anais da Casa,
r:espondendo ao desavisado pronunciamento do Sr. Senador Franco Montara.
(Muito bemD
O SR. PRIESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídlo Nun·es.
O SR. HELVID·IO NUNES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Lei n.o 1'19,
de 1937, do Estado do Piauí, fruto de feliz Inspiração do notável piauiense ~
José Anta de Abreu, declara que 19 de outubro será feriado estadual com a
denominação de O Dia do Piauí.
·
Comemorado em todos os quadrantes do meu Estado, quero na tarde .de
hoje, na Impossibilidade de fazê-lo amanhã, antecipar a saudação que me impõe
o nascimento, a senslbllldade e o amor que dedico à terra-berço.
Pena é que as obrigações do momento, ligadas à realização do próximo pleito
eleitoral, que requer amiudada presença física no Estado, não me tenham proporcionado o mínimo de tempo necessário ao completo desenvolvimento do
tema.
Deixo a história, pois, para ensejo mais propício. Hoje, valho-me dos aspectos mais recentes, relativos ao crescimento do Piauí, para exaltá-lo, para
prestar-lhe a mais sincera e sentida ho.menagem.
· Na verdade, o ilustrado autor da lei que instituiu o Dia do Piauí não teve
por escopo, apenas, a realização de cerimônias cívicas. A sua percepção foi
mais longe, para buscar, através delas, o despertar da consciência de que o
Piauí jamais pod·eria ser espectador, mas partícipe do desenvolvimento do Pais.
· ·Nos trinta e sete anos que decorrem da data de sua vigência, sobretudo 31
partir de· 1964, o Piauí vem obtendo sucessivos êxitos, principalmente nos setores da Infra-estrutura, que conduz.em à aceleração do seu processo de desen-'
volvimento econômlco e social.
É certo que multo falta realizar, que problemas crónicos permanecem, que
ainda está longe de atingir o índice de crescimento alcançado por outras Unidades nordestinas. As deficiências existentes, entretanto, não devem constituir
razões alimentadoras de pessimismo, mas antes motivos de estímulo para que,
com redobrado empenho, o Estado busque novas conquistas.
Para referir, apenas, as obras estruturais, diretamente geradoras de respostas aos Investimentos realizados, afirmo que é do início de 1970 o ftmcionamento da usina hidrelétrlca de Boa Esperança, cuja energia, substituindo oa
motores Q!Ue c·onsumiam óleo diesel e lenha, antleconômlcos e antiquados, aos
poucos vai iluminando as cidades, mov1mentando máquinas e propiciando a instalação de indústrias.
Daquel-e mesmo ano são as redes de distribuição e linhas de transmissão que
servem às prindpals cidades. destacadamente Tereslna, Floriano, Oeiras, Picos,
Campo Maior, Altos e Piripiri construídas pelo Estado e pela COHEBE (Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança), respectivamente.
É também d·e 1970 a criação, constituição e Implantação da Universidade
Federal do Piauí, que abriu novas perspectivas ao desenvolvimento cultural do
Estado, com reflexos, a curto prazo, nos demais setores responsáveis pelo progresso plaulense.
' Antes, durante e depois de 1970 são, por outro lado, a pavimentação alfáltlca das BR 316, 343, 222 e 135 que significam as ligações com Belém, São Luis,
Fortaleza e Picos, além das BRs 407, Picos-Petrolina, e 020, trecho Picos-Fortaleza, ·sm acelerados trabalhos de asfaltamento, sem esquecer o trecho Picos-Salgueiro, que completará a llgação com Recife, em fase final de construção, a ed!-
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distribuição de água de Tereslna, e de várias cidades interioranas, e a de esgotos sanitários da capital do Piauí.
· .. () meu Estado, ainda, de longa data, promove conta tos com o resto do Pais
e· grande parte do mundo através do sistema de microondas, ora incorporado à
TELEBRAS e já com as torres da EMBRATEL plantadas ou em edificação em
várias cidades do interior.
É o Piauí que ainda espera a construção do porto marítimo de Luiz Correia;
que reclama a implantação do trecho Picos-Barreiras da BR 202, que entrega
a PI-4,. parcialmente asfaltada, estrada de penetração e de· Integração, e cujo
traçado coincide grandemente com a BR-135, ao Governo Federal, através do
DNER; que aguarda, para o próximo ano, a pavimentação asfáltlca dos trechos
Estaca z.ero-Florlano e Picos-Florlano, bem como a construção da ponte sobre
ó Parriaíba, na Princesa do Sul, obra que assegurará a continuidade do fluxo rodoviário da Transamazônlca nos Estados do Piauí e Maranl1ão; que pede a Instalação de mais agências bancárias; que sollcita substanciais modlflcações na
sistemática dos Incentivos fiscais, de modo a que, além das lnter-regionals, também desapareçam as disparidades Interestaduais; que luta pela reformulação
do mecanismo do Imposto de Circulação de Mercadorias, instrumento, nos moldes atuais, grandemente espollatlvo, dos Estados consumidores; que oferece
posslbilldades extraordinárias na abundância da água do subsolo e que reivindica a exploração de sua variada riqueza mineral, Inclusive das jazidas carboniferas já !dentiflcadas.
-..•,Por ·tudo Isto, Senhor Presidente e Senhores Senadores, e por multo mais
que poderia dizer, é que na véspera da data que lhe é consagrada, desejo exaltar
o Dia do Piauí - 19 de outubro, ao tempo em que me associo, da tribuna do•
Senado Federal, às comemorações cívicas que assinalarão o evento.
Mais do que a simples manifestação d·e apoio e de adesão, porém, participo
espiritualmente, vale deixar expresso, das alegrias, sobretudo em termos de
futuro próldmo, que o Dia do Piauí enseja, provoca. e desperta. (Muito bem!
Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Está terminado o período destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 31 Srs. Senadores.

ORDEM DO D!A
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974, (n.0
2.024-B/74, na casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente da Repúb'ica, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano,
seu controle pelos órgãos sanitãrios, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.<>s 427 e 428, de 1974, das Comissões:
. -·de Saúde, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela. constitucionalidade e juridicldade do substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas de n.<>s 1 a 4 e contrário às de n.0 • 5 a. 7, todas de Plenário;

- de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.0 s 1 a 4 e contrário às
de n.<>s f.\ a 7; e
-

de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão de Saúde, favorâJvel às Emendas de Plenário de n.<>s 1 a 4 e contrário
às de n.<>s 5 a 7.
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· Votação, em turno único, do Requerimento n.0 205, de 1974, Ide autoria do
Sr. Senador Danton Jobim, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
n.o 114, de 1974, de sua autoria, que imprime nova redação ao art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo para
aquisição da estabilidade pelo trabalhador.
3

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 209, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Lulz Cavalcante, (autorizado pela Comissão de Economia, em seu
Parecer n. 0 453, de 1974), solicitando a retirada, em carâter definitivo, do Projeto de Itesolução n.O 26, de 1974, de autoria da referida Comissão que suspende
a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, d-e 1972, para
permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SP), eleve o montante
de sua divida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco
Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritâria Norte-Sul do
Metropolitano daquela cidade.
4

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 de Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.0
29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que elimina a exigência
do prazo da carência para concessão de benefícios por incapacidade para o trabalho aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus dependentes, tendo
PARECER, sob n.0 115-, de 1974, da Comissão:
·.- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, dependendo da votação do Requerimento n.O 240, de 1974, de adiamento da votação.
5

' Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 72, de 1974 (n.0
457-B/71, na Casa de origem), que dispõe sobre a divulgação do livro pela televisão e dâ outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 387, de 1974, da Comissão:
-de Educação e Cultura.
. Estão pl'esentes na Casa 31 Srs. Senadores. Deste modo não hâ número para
votação dos cinco primeiros itens que ficam adiados para a próxima Sessão.
6

' Discussão em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 57, de 1972,
de autoria do' Sr. Senador Franco Montara, que fixa em seis horas o período de
trabalho diário dos operadores em eletricidade, e dâ outras providências, tendo
PAIRECEIRES, sob n.os 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorâvel.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretârlo.
lll !Ido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 242, de 1974

Nos termos do art. 311, alínea e, do Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.0 57. de 1972, de autoria do Senador
Franco Montara, que fixa em seis horas o período de trabalho diârio dos operaciores ·em eletricidade, e dá outras providências, para a seguinte dll!gêncla: audiência do Ministério do Trabalho.
Sala das Sessões, em 18 de outubro de 1974. - Adalberto Sena.
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sobre o requerimento. A votação deste, em conseqüência, fica adiada para a
próxima sessão.
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, designando
para a próxima a seguinte
·

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 88, de 1974, (n.•
2.024-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Pr·esidente da República,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras providências, tendo
PAREC!Eli:ur.s, sob n.os 427 ·e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do subs. titutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favoráV'el às Emendas de n.os 1 a 4 e contrário
às de n.os 5 a 7, todas de Plenário;
-de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n,Os 1 a 4 e contrário às
de n.os 5 a 7; e
- de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.os 1 a. 4 e contrário às de n.os 5 a 7.
2
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 209, de 1974, de autoria do
Sr. senador Danton Jobim. solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
n.o 114, de 1974, de sua autoria, que imprime nova redação ao art. 492 da Consolldação da.s Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo para
aquisição da establl!dade pelo trabalhador.
3

Votação, em turno único, do Requerimento n.O 209J de 1974, de autoria do
Sr. Senador Luiz Cavalcante, (autorizado pela Comissao de Economia., em seu
Parecer n.0 453, de 1974), sol!citando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Resolução n.0 26. de 1974, de autoria da referida Comissão, que suspende
a proibição contida na.s' Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972,
para permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SP), eleve o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao
Banco Nacional da Habitação, d·estinado a financiar a linha prioritária NorteSul do Metropolitano daquela cidade.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 72, de 1974 (n.o
4!57-B/71, na Casa de ortgeml, que dispõ•e sobre a divulgação do livro pela televisão e dá outras providências, tendo
PAmOER FAVORáVEL, sob n.0 387, de 1974, da Comissão
- de Educação e CultW'a.
5

Votação, em primeiro turno (apreciação prellminar da. constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n. 0 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a exigência do prazo da carência para concessão de benefícios por incapacidade para
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PARECER, sob n.0 115, de 1974, da Com!ss.ão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, dependendo da votação do Requerimento n.o 240, de 1974, de adiamento da votação.
6
D!.scus.são, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senndo n.0 57, de 1972,
de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que fixa em st-is ·horas o período
de trabalho diário dos operadores em eletricidade, e dá. outras providências, tendo
p AR'I!lCElRrn:S, sob n.os 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de. Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jur!dicidade; e
- de Legislação Social, favorável, dependendo da votação do Requerimento
n.o 242, de 1974, de adiamento da d!.scussão para audiência do Min!.stério
do Trabalho.
PROJETO EM FASE DE RECEBliMENil'O DE EMiEN!DAS
PElR.AN!I'E A COMISSAO ESPECIAL

PLS/105174, que institui o Código de Menores.
Prazo: de 12 de setembro a 21 de outubro.
Está. encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 15 mtnutos.J

185.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 21 de outubro de 1974
PRESID1!:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Lindoso - Cattete Pinheiro ....,. Jarbas Passarinho - Rênato
Franco - Alexandr·e Costa - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella- Helvídio Nunes - Waldemar Alcântara - Wilson QQnçalves Luis de Barros - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Antônio Fernandes - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rêzende - Paulo
Torres - MagaLhã·es Pinto - Leoni Mendonça - Fernando Corrêa Celso Ramos - Guida Mondin.
·
··
O SR. PRESID·ENTE (Paulo Torres) '- A lista de presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. Havendo número regimental, ·de·claro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER
N. 0 553, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 99, de 1974, que "revoga dispositivos da Consolidação das
Leis do Traballio".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
Com o propósito de suprimir do texto da Consolidação das Leis do Trabalho
o chamado contrato de experiência, o ilustre Senador Nelson Carneiro apresenta
ao exame desta Casa o Projeto de Lei em estudo, que visa à revogação da
alinea e, do § 2.0, do art. 443 e parágrafo único, do art. 445, do diplolllia
consolidado.
Justificando sua proposição contra o contrato de experiência - que consi·
dera verdadeira aberração jurídica - o ilustre representante da Guanabara
diz que, através desse contrato, "o empregador utlliza-se do empregado como
se mercadoria fosse, adquirida com direito à devolução, ainda que o motivo
da recusa seja apenas, como não é raro acontecer, uma antipatia pessoal do
patrão para com o trabalhador".
Em que pese a admiração que todos temos pelo talento jurídico do ilustre
Senador Nelson carneiro, a quem o Poder Legislativo sempre en-editou o maior
reconhecimento, cremos que sua proposição, conquanto marcada pelos mais
nobres propósitos, baseia-se em pressupostos indefensáveis, notadamente porque
despreza um dado fundamental - que é a liberdade de contratar - que a
CLT consagrou em seu art. 444.
Embora não nos alinhemos entre aqueles que consideram a só existência
desse dispositivo como critério seguro para enquadrar o Direito do Trabalho
entre os ramos do Direito Privado, estamos em que ·essa no·rma serve de

- 187 -

.

'

I

parâmetro para apreciar a proposta em exame, qualificando-a como contrária
à sistemática do Direito Social Braslleiro.
Se, como enfatiza o nobre Senador Nelson Carneiro, o contrato de experiência tem sido usado como válvula de escape para a antipatia pessoal do
empregador, que usa dessa figura jurídica para despedir o empregado ao qual
não se afeiçoa, o lnst~tuto, 1onge de estar sendo di.s1ltorcido, \'em p·veenchendo
uma de suas finalidades, que é, precisamente, a de servir de período de prova,
durante o qual o empregador, e mesmo o empregado, podem r·etratar-se, sem
maiores conseqüências jurídicas.
Se o contrato de traba!ho, quanto à pessoa do empregado, é celebrado in
intuitu personnae, em razão de qualidades p·essoais do trabalhador - pessoa
fisica individualizada, nos termos do art. 3.0 , da CLT - não há como atacar
o contrato. de experiência, sob esse ângulo, porque, nesse particular, ele está
coerente com o sistema jurídico em que se insere.
Quanto ao empregador exigir, no ato de celebração do contrato de experiência, que o empregado não opte pelo sistema do FGTS, é decorrência lógica
da própria natureza desse pacto, que, sendo eventual e passageiro, há de formalizar-se sempre pela via mais expedita .- no caso o sistema establlltário - e
não segundo a legislação do FGTS, que pressupõe uma certa extensão no
tempo de serviço, de que é, legalmente, a garantia.
Assim sendo, opinamos pela rejeição do projeto, por considerá-lo inconveniente e, portanto, contrário à sistemática do nosso Direito do Trabalho.
Sala das Comissões, em 18 de setembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente - Carlos Lindenberg, Rlelator - Wilson Gonçalves - José Samey JOsé Lindoso - Accioly Filho - Italívio Coelho - Helviifio Nunes.

PARECER
N.0 554, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 99, de 1974.
Relator: Sr. Guido Mondin
É de autoria do eminente. Senador Nelson Carneiro o projeto em exame,
que propõe a revogação da alínea c do § 2. 0 do art. 443 e do parágrafo único
do art. 445, da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõem sobre o Contrato de Experiência.
Analisando o projeto com a proficiência que lhe é peculiar, o Ilustre Senador
Carlos Lindenberg, após observar a Inconveniência da medida, qualifica-a como
"contrária à sistemática do nosso Direito do Trabalho", "·notadamente porque
despreza um dado fundamental - que é a liberdade de contratar - que a
OLT con.sagrou em seu art. 444".
Realmente, além de ferir esse princípio básico da Consolidação, firmado e
reafirmado ao longo de seu texto, mas plenamente definido logo no art. 2. 0
o projeto quer eliminar um dos dispositivos fundamentais da relação empre·
gatícia.
De fato, é no período de experiência que o empregador vai aferir as qualidades pessoais do novo contratado, observar-lhe o comportamento, seu interesse
e eficiência no desempenho das tarefas atribuídas. Evidentemente, se demonstrado ficar que o empregado recém-admitido não reúne aquelas condições que
o empregador julga básicas para tê-lo a seu serviço, deve ter o direito, sem
qualquer conseqüência jurídica ou ônus financeiro, de despedi-lo.
Por outro lado, o período de experiênc~a não diz respeito somente ao
empregador. Nele, também o empregado vai verificar se tem as aptidões necessárias para o serviço a que se propôs fazer. Há como que uma liberdade
irrestrita, de ambas as partes, para desfazer o pactuado, na hipótese do relacionamento se mostrar impraticável.
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contratual, concordamos, inteiramente, com o parecer da douta Comissão de
Con.<ltltulção e Jur;tlça, sendo, pois, pela rejeição. do projeto.
Sala das Comissões, em 1& de outubro d·e 1974. - Franco Montoro, Presidente
- Guido Mondin, Relator - Accioly Filho - Otávio Cesário - Renato Franco.

PARECER

N.0 555, de 1974 ·

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Emenda da Câmara.
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n. 0 20, de 1973 (n. 0 .1.493-B,
de 1973, na Câmara), que "revoga os arts. 3.0 e 4.0 do Decreto-lei
n,o 389, de 26 de dezembro de 1968, que dispõe .sobre a verificação
judicial de insalubrid'ade e periculosidiade, e dá outras providências".
Relator: Sr. José Augusto
O Projeto em estudo recebeu, na Câmara dos Deputados; emenda ao art. 1.0 ,
dando-lhe a seguinte redação:
"Art. 1.0 - É revogado o art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 389, · de 26 de
dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade, e dá outras providências."
.
·
Exclui, assim, do texto original, a menção ao art. 4. 0 do Decreto-Lei n. 0 389/68,
reduzindo a alteração que se pretende naquele diploma legal à revogação do
seu art. 3.0 , que estatul:
"Art. 3.0 - Os efeitos pecuniários. Inclusive adicionais, decorrentes
do trabalho nas condições da Insalubridade ou da per!culosidade atestadas, serão devidos a contar da data do ajulzamento da reclamação."
Seria mantida, sem razão que a justificasse, a disposição seguinte, do mesmo
diploma:
"Art. 4.0 - Os ~princípios. ·es.tllltuíd•os nes~·e Decre-to-lei ~licam-se aos
processos judiciais cujas sentenças ainda não .tenham sido executadas."
É de entender-se que, se a revogação do art: 3. 0 do citado Decreto-lei
extingue a limitação Imposta aos efeitos pecuniários de que trata, fazendo-os
retroagir ao sistema a·nterior, da prescrição bienal, assegurada no art. 11 da
CLT e pelo Prejulgado n.0 29, do Tribuna! Superior do Trabalho, por extensão
não há manter-se o seu art. 4. 0 , que manda apllcar o preceito restritivo aos
processos judiciais em curso.
Ressalta, ademais, como acentuou o Autor do Projeto, que o referido art. 4.0
do DL n. 0 389/68, "é flagrantemente inconstitucional, pois atinge os direitos
adquiridos, resguardados pelo § 3.0 do art. 135 da Constituição". Tal como o
tem reconhecido em reiterados acórdãos, o próprio Supremo Tribunal Federal
(RE-71.348/RS, RE-71.349/RS, RE-72.002/RS e RE-72.200/SP).
Diante do exposto, torna-se evidente a Inconveniência da Emenda, porquanto
não é possível dissociarem-se, para efeito de revogação, os arts. 3.0 e 4. 0 do DL
n. 0 389/68, por Isso que somos pela sua inoportunidade.
Sala das ComissÕes, em 18 de setembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente - José Augusto, Relator - Wilson Gonçalves·- José Lindoso - Accioly
Filho - Helvidio Nunes - José Samey - Italívio Coelho - Carlos Lindenberg.

PARECER

N. 0 556, de 1974

Da Comissão de Legislação Social, sobre a. Emenda da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.0 20, de 1973.
Bela.tor: Sr. Accioly Filho
Por força de emenda supresslva da Câmara dos Deputados, retorna ao
exame desta comissão o presente projeto que revoga disposições do Decreto-lei
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para fins do pagamento do respectivo adicional, devido ao trabalhador que
exerce atividade naquelas condições.
A iniciativa do eminente Senador Nelson Carneiro é fruto da constatação
de que os arts. 3.0 e 4.0 daquele Decreto-lei são inconstitucionais, pois, além
de ferirem o instituto do direito adquirido, criam verdadeira "condição potestativa", vedada pelo Código Civil, ao obrigar o traba'hador a reivindicar, na
justiça o direito a um adicional que lhe é deferido por lei especifica.
Sucede qu.a o art. 4.0 do mencionado Decreto-lei já foi declarado inconstitucionàl pelo Supremo Tribunal Federal e sua execução suspensa pela Resolução n.O 45/72, desta Casa. Daí, possivelmente, a razão de ser da Emenda
supressiva da Câmara dos Deputados. Tais aspectos, entretanto, que se situam,
estritamente, no campo doutrinário do Direito, quais sejam os da pertinência
de um projeto de revogação de dispositivo legal cuja eficácia juridica já tenha
sido suspensa, foram devidamente apreciados pela douta Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, em fundamentado parecer, pela manutenção
da redação originária do Senado Federal.
No qu~ concerne à área de competência desta Comissão, somos, também,
pe1a mantença da proposição na forma original, ratificando, portanto, o parecer anterior desta Comissão, proferido por ocasião do exame inicial do Projeto.
E assini entendemos porque, embora declarado inconstitucional a r~vogação
expressa do citado art. 4. 0 do Decreto-lei n.0 389/68, extirpando-o definitivamente desse diploma legal, evitará futuras interpretações equívocas, não só
dos apl!cadores da lei, como, também, dos próprios trabalhadores, aos quais,
mais diretamente, interessa o aclaramento total da questão.
Nessas condições, opinamos pela rejeição da Emenda da Câmara dos
Deputados. ·
Sala· das Comissões, 16 de outubro de 1974. - Franco Montoro, Presidente
- Accioly Filho, Relator - Otávio Cesário - Renato Franco - Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência r.acebeu, do Governador do Estado do Amazonas, o Ofício
n.o S/32, de 1974, solicitando autorização do Senado Federal para que possa
allena.T, à Paranap•anema S/ A, Mim·eração, IndústJria e CoootJrução, twras pú·
blicas daquele Es-tado.
A matéria será despachada às Comissões de Legislação Social, de Constituição e Justiça e de Agricultura.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ C:A.VALCANTE -Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma comissão
de parlamentares e de líderes da agroindústrla canavlelra, da qual fiz parte,
entregou memorial ao Ministro da Indústria e do Comércio, em 3 do corrente,
solicitando atualização do preço do açúcar, do álcool e da cana. O documento
evidencia a disparidade entre os custos de produção e a paga r-ecebida por
uslneiros e fornecedores de cana.
Na ocasião, o ilustre Ministro Seve,ro Gomes reite•na.damenobe d!edM'Clu reconhecer a procedência do pleito, que seria submetido ao exame dos órgãos técnicos competentes, para posterior solução.
A propósito, informa o Correio Braziliense do último dia 15 que "o Instituto
do Açúo3!!" e cio Alcool co!rul~doerou eJOagJ.l'l1adas as aspirações doiS produtores, su,gerindo contudo, medidas paralelas, que possam satisfazer aos empresários sem
que J::Íaj a uma pressão demasiado forte sobre a economia popular".
A ser verídica a. notícia, eu me permitiria lembrar que os vários milhões
de brasileiros engajados nas Indústrias açucareira e alcoolelra e no cultivo da
cana _ uslnelros, fornecedores, engenheiros, técnicos, escriturários, tratorlstas,
op1:1rários, .camponeses - eu LembJ.1ur}a, 11epito·, que ,esses milhões de broaslle!ros
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recaem as conseqüências do subsidiado açúcar e do confisco nas vendas externas, confisco que vai às raias de verdadeiro esbulho. Senão, vejamos:
Há cerca de três meses, o Presidente do IA:A admitiu, P·erante a Comissão
de Agricultura da Câmara dos Deputados, ter sido de 600 dólares por tonelada
o preço médio alcançado nas derradeiras concorrências. Mas esse preço de 600
dólares "já era". Enquanto quase todos os produtos de comercialização internacional sofil'em acenmradla ·baixa, contdnua o solo do açúcar, como bem o diz
a 11evista Banas. O pll'ópr!O pekóLeo, se não baixou, também não subiu. A escalada do açúcar está ret11albada ons preços CIF recente!lllan.te obtid!OS pe.Jo IAA:
em 23 de agosto, venda de 19 mil toneladas a 703,64 dólares; em 20 de setembro,
44 mil toneladas, a 710,45 dólares; a 1.0 do corrente, outras 44 mll toneladas, a
724,94 dólares: dia 16, mais 44 mil toneladas, a 844,62 dólares; e, na última
sexta-feira, 18, mais 31 mil toneladas a 864 dólares.
Todavia, não ficou em 864 dólares o recorde mundial: no mesmo dia 18,
lotes de açúcar foram negociados na bolsa de Londres a 993 dólares a tonelada!
Não é afoiteza, portanto, estimar em 800 dólares o preço médio na comercialização internacional deste semestre. Descontando-se (com exagero) 100 dólares para frete, seguro e outras despesas, o preço liquido será de 700 dólares,
no minimo, ou seja, 300 cruzeiros, aproximadamente, por saco de 60 kg.
Cabe agora indagar:
Qual o preço pleiteado pelos produtores para o saco de açúcar que o IAA
vende lá fora por 300 cruzeiros líquidos?
Resposta:
Apenas 77 cruzeiros, Isto é, 11% do preço liquido de venda. Em outras
palavras: se atendida fosse a reivindicação dos produtores, cada saco exportado
lhes daria 7·7 cruzeiros e, ao IAA, 223 cruzeiros.
É de perguntar-se, então:
Isto vai ou não vai às raias do esbulho?
Isto é ou não é uma autêntica distribuição de renda às avessas?
Poder-se-ia objetar que parte do confisco alimenta o Fundo de Exportação,
que financia o reequipamento de usinas. A essse argumento, eu contraporia um
outro:
Se os produtores recebessem o valor total pelo qual sua mercadoria é vendida ao estJ:angeiro, não poderiam eles próprios promover o reequipamento?
Atend1:da que seja a rp!'e1Jen~São de usine~ros e fornecedor,es, o confiJSco continuaria oscilando em tomo de 75%. É o maior coofisoo que jamais g·l"avou qualquer mercadoria brasileira em todos os tempos!
Em 1967, o confisco do café chegou a 65%. De Já para cá vem ele decl!nando,
até fixar-se em 29%. A crise por que passa o produto levou, porém, o me, na
semana passada, a reduzir para 10 dólares a quota de contribuição, descendo,
destarte, o confisco para 11%. Só o açúcar continua batendo, impavidamente,
recordes mundiais de preço e resistindo, a duras penas, aos recordes nacionais
de confisco.
Para tentar corrigir a aberração, estou elaborando projeto de lei que estaum vinculo e·ntre o pll'eço de vend.a e o da compr1a pelo IAA - preço médio,
naturalmente. Va,ri:ando aque~e. va'l'iará este ruutomati<eamente, .segundo re~ação
percentUial. O 'l'alo'r d:a •to.nela.dla de ca:na também ficará v1ncu1ado •ao .de venda do
açúcar. Assim, caso o meu projeto venha a ser convertido em l·el, e admitindo,
para exemplificar, seja de 50% a relação nele fixada, tocaria 400 dólares ao
Instituto do Açúcar e do Alcool e os outros 400 ao produtor, resultantes do valor
médio alcançado pela tonelada do produto, que estimamos em 800 dólares neste
semestre. Em termos de cruzeiros por saco, seriam 170 para o IAA e 170 para o
be~ace
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prodlutor, já que 800. dólares por tone}ada co·rr·e·s~ondl"m a 340 cru:?lei·ros por saco.
E a tonelada de cana ficaria em tomo de 200 cruzeiros.
Desse modo, a indústria açucareira e a lavoura canavieira poderiam prosperar em decorrência de .razoáveis lucros, e não sobreviver à custa de crescente
endividamento, como vem acontecendo; usineiros e fornec·edores teriam conc;lições de melhor .remunerare-m ~·eus a~salanados, notadame·nte a imensa Legião
dos anónimos Cavalheiros da Enxada; e, conseqüentemente, haveria notável
expansão do mercado interno, meta assaz enfatizada no II Plano Nacional de
Desenvolvimento.
· · Finalmente, creio, Sr. Presidente, que o meu projeto virá ao encontro dos
propósitos do Presidente Geisel de criar condições para a aceleração do desenvolvimento agropecuário, propósitos entusiasticamente acolhidos em Curitiba,
no· último dia 10. Lá, na capital paranaense, Sua Excelência proclamou a
necessidade de "íntimo entrosamento entre a administração pública e a ativi.dade. privada, num clima sadio de cc-participação".
OUJtro não é o grantdle anelo do:S homens da agroilnldiústria do <açúcar e do
álcool que a mais absoluta e total cc-participação. ao-participação em tudo e
por tudo, inclusive co-participação nos lucros resultantes do seu duro e incessante labor.
Era o· que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!
Palmas,)

·

·

. O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Se"
nador Magalhães Pinto.
O SR. MAGALHAES PINTO- Sr.. Presidente, Srs. Senadores, realizou-se em
Bucareste, na seg1unda quinzena .de agos·co úLtimo, a Oonfe,rência MtmdiaJ. de
População, à qual compareceram delegações de 130 Governos, convocados pelo
Secretário-Gemi das Nações Umdas p!lll'a debater o projl.>'to do "Plano Demográfico Mundial de Ação".
A aludida reunião cresceu em importância diante do fato de que a população mundial já chega hoje a quase 4 bilhões de habitantes, 20% dQs quais, ou
seja, 800 milhões de pessoas, sofrem o flagelo da fome.
O Plano Mundial de Ação, ·apro.vado po·r CO!I.15enoo pela Conferêlllc~a. é um
'documento de 108 artigos, cuja importância não pode ser minimizada. Constitui
a primeira iniciativa política das Nações Unidas em matéria de população, entendida em todos os seus aspecoos e inter-.relações .
. O .princípio básico·do Plano é .. o respeito à soberania de cada pais na formulação e implementação da respectiva politica demográfica. Ele não pr·econiza
o cootrQle da nat1alidade - como o •de:1"jar~a um c·e.r:to número de países consoante a orientação de outros Estados, e é dessa isenção doutrinária que
decorre sua aplicabilidade em âmbito mundial. As pecullaridades nacionais e
regionais são respeitadas. E não poderia ser de outra maneira. Não faria sentido
que se intentasse transpor para áreas de baixa densidade demográfica criténos e soluções concernentes a regiões afetadas pela superpovoação.
'
A elaboração do Plano de Ação foi acompanhada com grande interesse pelo
Governo do Brasil, através d·e representativa e competente Delegação, chefiada
peLo tirustre Embaixado'r M1g1uel .A:l.varo Osório de Almei,da. Ainda na administração anterior, foi constituído grupo de trabalho interministerial para o estudo
do a~unto, integ1rado por rep•rerentantes d·~ Itamau-at.y, Interio•r, Educação, Saúde,
Planejamento e da Secretaria do Conselho de Segurança Nacional.
Como é ·do conhe·cimento · dos Srs. Senado·res, a publicação d1a Encíclica
Humanae ·vitae motivara a reàfirmação, pelo saudoso Presidente Costa e Silva,
de nossa posição contrá.ria a po~líticas restritivas da na,t,alidad.e e a lle.~p•eito d.':!
nossa soberania. Fazia-se, mister, entretanto, que a política demográfica brasileira fosse explícita e concretamente estruturada e consolidada.
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Mundial de Ação.
A esse propósito, convém cotejar, a titulo exemplificativo, o texto do segundo
princípio do Presidente Geisel com a norma correspondente do Plano de Ação:
"O controle da natal!dade é uma decisão do núcleo fam111ar, o qual, a
esse respeito, não deve sofrer interferência governamental." (Politica
Demográfica Bras!le!ra) .
"Todos os casais e indivíduos têm o direito humano básico de decidir livre
e responsavelmente sobre o número de seus filhos." (Plano Mundial de
Ação).
Tais coincidências não costumam ser ocasionais. constituem a conseqüência
de esforço sustentado e coerente, realizado pelas delegações do Bras!l que participaram ativamente da f.ase preparatória e da própria Conferência de Bucareste.
De um texto parcial, com um enfoque restritivo, contrário aos interesses
legítimos de muitos países que, como o Bras!l, têm uma visão otimista de seu
futuro, de um texto, repito, que se propunha impor metas quantitativas ao crescimento demográfico dos países subdesenvolvidos, e que não se distinguia por
nenhum particular incentivo à pesquisa populacional, passamos para um instrumento internacional. Este, por certo, se apresenta imperfeições, caracteriza-se, todavia, pela imparcialidade, pelo estímulo à pesquisa e ao estudo especializados, e pela adequada conceituação do desenvolvimento econômico, na sua
inter-relação dinâmica com a variável populacional.
Terminada a fase, por assim dizer, internacional da questão demográfica, a
implementação política passa para a alçada da Secretaria do Planejamento,
através da Fundação IBGE, e, notadamente, do Ministério do Interior. Entretanto, cumpre não esquecer o aporte a ser trazido, setorialmente, pelos Ministérios da Educação, da Saúde e da Previdência e Assistência SOcial. Ressalvados
os altos interesses nacionais na elaboração do Plano Mundial de Ação, graças
sobretudo à -atUiação do litam!Waty, cabe ago,ra aos demais órgãos citados assegurar que tais interesses sejam também atendidos na sua fase de implementação interna.
Estou certo que este objoeti,vo 'S'erá igualmente alcançado, ~aças à vigorosa
atuaçáo que o Governo Gew~l saberá imprtmtr nas á;reras e seto~es relevantes,
como o vem fazendo em todas as demais áreas de interesse nacional.
Faço estas rápidas considerações sobre o assunto para congratular-me com
o Governo Bras!leiro pelo br!lhante êxito alcançado na Conferência Mundial
de População. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos.
Passa-se 'à

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974, (n.0
2.024-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que
dispõe sobra a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano,
seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras providências, tendo
PARECER.ES, sob n. 08 427 e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurid!cidade do substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas de n.os 1 a 4 e contrário
às de n.os 5 a 7, todas de Plenário;
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- 193de Saúde, favorável às emendas de plenário de n.0 • 1 a 4 e contrário às
de n.0 • 5 a 7; e
- de EconAlmia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão
de Saúde, favorável às Emendas .de Plenário de n.0 • 1 a 4 e contrário às
de n. 0 • 5 a 7.
2
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 205, de 1974, de autoria do Sr.
SenadoT Danton J·obim, so:I;tc:'tando a ·rettmda do Projeto de Lei do BmaiC!o n. 0
114, de 1974, de sua autoria, que imprime nova redação ao art. 492 da Consolidação .das Leis do Tr.abalho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo para aquisição
da estabilidade pelo trabalhador.
3
·Votação, em turno único, do Requerimento n.0 209, de 1974, de autoria do Sr.
Senador Luiz Cavalcante, (autorizado pela Comissão de Economia, em seu Parecer
n.0 453, de 1974), soM.c!Jtando a retm-ada, em c:arálbeT defin:Ltivo, do Broje>l:o de Resolução n.0 26, de 1974, de autoria da referida Çomissão, que suspende a proibição
contida nas Resoluções n. 0 • 58, da 1968, 79, de 1970, e ·52, de 1972, para permitir
que a Prefeitura do Munic'plo de São Paulo (SP), eleve o montante de sua divida
consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação, destinado a. flnanctM' 'a linha priorl:tárl'a Norte-Sul •do M:etropol:itamo daquela ddade.
.
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4

Votação, em turno único, do Proj ~to de Lei da Câmara n. 0 72, de 1974 (n.o
na Casa de origem>, que dispõe sobre a divulgação do livro pela televisão, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORA:VEL, sob n. 0 387, de 1974, da Comissão
- de Educação e Cultura.
5
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar ·àa constitucionalidàde,
nos termos do art. 297 do Regirnmto Interno), do Projeto de Lei do Senado n.o 29,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a exigência do
prazo da carência para concessão de benefícios por Incapacidade para o trabalho
aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus depend·entes; tendo
~57-B/71,

PA!R'ECER, sob n. 0 115, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstituc!onal!dade, dep3ndendo da votação do Requerimento n.0 240, de 1974, de adiamento da votação.
Presentes 20 nobres Srs. Senadores. Não há quorum para deliberação. Em
conseqüênc!ta, a vot:ação d:os 1t1ms 1, 2, 3, 4 e 5 da Ol'dem do ma de 'hoje fica ~cli·ada
para a próxima Sessão.
6
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 57, de 1972, de
autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que fixa em seis horas o período de trabalho diário dos opoeocMOTes em eletricidl!!ide, e dá outras providências, tendo
PA'REOERES, sob n.oa 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicldade; e
-

de Legislação Social, favorável, dependendo da votação do Requerimento
n.o 242. de 1974, de adiamento da discussão para audiência do Ministro
do Trabalho.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, quando fel apresentado, pelo Sr. Senador Adalberto Sena. requerimento de adiamento da discussão
para audiência do Ministério do Trabalho.

- 194· Não havendo quorum p•am vo.t1ação e d!sc•ussão c1a matéria fica ooobres1L.?.·d1a
até que o requerimento seja votado.
·
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
Designo para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
P!ROJ'ETO DE LEI DA. OAIMA!RA N.0 88, DE 197'4

regime de urgência)
(Tramitação conjunta com o PLS n.0 143/74)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da: Câmara n.0 88, de 1974,
(n.O 2. 024-B/74, na Casa de origem), 'de iniciativa do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre a obr!ga·to.rtedade da iodação do s~l destinado ao
consumo humano; seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras providências, tendo.
PAR!EJCIEIRIES, sob n.0 s 427 e 428, de 1974. da:s Oomissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do Substitutivo que . apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionaUdacle e jurldie!dade do
Substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável às emendas de n.Os 1 a 4, e contrário às de n.Os '5 a 7, todas de Plenário;
- de Saúde, favorável às emend:as de P!oenáJr:o de n. 0 s 5 a 7; e
- de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão de Saúde, favorável às emendas de Plenário de n.os 1 a 4, e
contrário às de n.0 s 5 a 7.
·
(Em
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Vota:ção, em turno único, do Pro·Jeto de Lei da Câmara n.0 72, de 1974 (n,0
4157-B/71,. na Oasa de origem), que dispõe .sobre a divulgação do livro pela tele·
visão e dá outras pro·vidênc!as, tendo
PA:RJEJOER l"AVORA:VEL, sob n.o 3'87, de 1974, da Comissão:
__:_ de Educação e Cultura.
3

Votação, em turno único, do Requerimento n.O 205, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Danton Jobim, sol!citando a 11etirada do Projeto de Lei do. Sen9ido
n.0 114, de 1974, de sua autoria, que imprime nova redação a•o art. 492 da Consolidação das Leis do TJ<abalho, a fim de reduzir, para: dois anos, o prazo para
aquisição da •estabil!dade pelo trabalhador.
4

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 209, de HJ74, de autoria do
Sr. Senador [,uiz Cava'cante, (a:utorizado pela Comissão de !Economia, em seu
Pa:recer n.0 453, de 1974), solicitando a reti·rada, em ca·ráter definitivo, do ProJ•eto d'e Resolução n.O 26, de 1974, de autoria da referida Comissão, que susp·ende
a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1•968. 79, de 19·70, e 52, d·e , 19712,
p:ua pi~·rmit:or que ·a P11efe:llbu1ra d'D Município de São p,ruuro (SP), ereve o montante de sua divida consolidada; mediante contrato de ·empréstimo· junto ao
Ba!llco Nacional da Habitação, destinado a financia:r a linha prioritária NorteSul do Metropolitano daquela cidade.
5

Votação, em pri-meiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do a:rt. 297 do Regimento Interno), do Proj·eto· de Lei do Senado
n.0 29, de 1974, de autoria do sr. Senador Franco Montoro, que ·elimina a ex!~
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- 195 gência do pra:ro da carência para concessão de benefícios por incapacidade
para o tra·balho a'Os segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos
seus dependt!ntes, tendo
PMIECIE!R, sob n.0 US, de 1974, da Comissão:
- de Constituiç~o c Justiça, pela !nconstituci·onalidade, (dependendo da
votação do reque·rimento n.0 240, de 1•974, de adiamento da votação).
6
Discussão, ·em primeiro turno, do Proj·eto de Lei do Senado n.O 57, de 197·2,
de autoria do Sr. senador Franco Montara,. que fixa; em seis horas o período de
traJbalho diário dos operadores em e1etricidade, e dá outras providências, tendo
PA:REOERES, sob n.Os 13·2 e 133, de 1!174, das .Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela collSititucional~dade· e jurldiciood€; e
de Legislação Social, fav.orável, dependendo da: votação do Requerimento
n.0 242, de 1974, de adiamento da discussão.
Está encerrada a Sessão.
-

(Encerra-se a Sessão, às 14 horas e 55 mtnutos.)
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186.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
enn 22 de outubro de 1974
PRESID:ll:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, acham-se preSientes os •Srs. Sen.àdores:
Jooé Lin.doso - Jar!Yas Pa.~sa.rinho - Renato Franco - Aloe~a:ndre
COsta - Fausto Castelo~Branco - Petrônio Portella - Helvidlo Nunes
- Wald·emar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luis de Barros - Ruy
Carneiro - Paulo Guerra: - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante -.Leurival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos Carlos Llndenberg - Eurico Rezende - Paulo Torres - Vasconce'os
Torres - Magalhã·es Pinto - Leoni Mendonça - Fernando Corrêa Italivio COelho - Accioly Filho.
O SR. PRESIDENTE (PauJ1o Torres) - A lista de presença acusa o campa~
recimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário v·ai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento ode comunicação referente à ·escolha de nomes indicados para
cargos cujo :provimentio depende de prévia autorização do Senado Federal:
- N.0 326174 (n.O 5•26/74, na origem), de 21 do corrente, referente à esco'ha do
·Senhor Miguel Alvaro Osório d•e Almeida, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata pa·ra exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à Comunidade da Austráll'a;
- N.0 327/74 (n.0 527/74, na origem), d·e 21 do co·rrente, referente à escolha do
Senhor Leonardo Eulália do Nascimento e Silva, Ministro de Segunda Cla>s•e,
da Carreira de Diplomata, pa:ra exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República da Indonésia.

PARECERES
PARECERES N.•s 557 e 558, de 1974
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 21, de 1974, que "aprova o texto do Protocolo Adicional sobre
Relações de Trabalho e Previdência Social Relativo aos Contratos de
Trabalho dos Trabalhadores, dos Empreiteiros, Subempreiteiros de obras
e Locadores e Sublocadores de Serviços, assinado no contexto do Tratado
de Itaipu, entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, eun Assunção, a lll de setembro de 1974". (n. 0 168-B,
de 1S74, na Câmara dos Deput,ados.)
Relator: Senador Lourival Baptista
Atendend·o ao disposto no art, 44, inciso I, ca Constituição Federal, o senhor
Presidente da República, com a Mensagem n. 0 456, de 1974, submete à apreciação
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.., 197 do Congresso Nacional, o texto do Protocolo Adicional. sobre Relações de Trabalho
e Pre~idência Social Relativo aos Contratos de Trabalho dos Trabalhadores dos
Empreiteiros e Subempreiteiros de Obras e L·ocador·es e Sublocadores de Serviços,
assinado, no conte:x~t.o do Tratado de Itaipu, entre a República Federativa do
Brasil e •O . Gov.e'l'll10 da República do P•amguai, ·em .Msunção, a 10 de s~temb.ro
de 1974.
·
A matéria é acompanha-da de Exposição d.e Motivos do Senhor Ministro de
Esta·do das Relações Exteriores na qual Sua Excelência esclarece que o pr.esente
ato internacional tem por objetivo complementar as diSposições constantes do
Protocolo sobre Relações de Trabalho ·e Previdência Social referente aos empregados da Itaipu.
Acrescen't·a o Chanceler que o "Protoc·olo buscou a a;doção de um estatuto
especial no qual for•am CQncillados o.~ seguintes princípios de Direito Internacional'':
"a) isonornia salarial independentemente de naciona:lidad.e, sexo, ·raça,
religião e estado civil;
b) •apl1cação d·a lei do luga•r cia celebraçã'o do c•C•llltrlllto de tJrabialho•;
c) aplicação de ·normas diretas uniformes;
d) apl1cação de normas ma!,s favc•rável:s ã.a ~egislação de· cada uma das
·Altas Partes Gontrrut.antos, consit',eradas essas normas em conjunto para
cada matéria."
Na Câmara dos Deputados, o Aju.ste, sob exame, foi apr•ovado, após receber
parecer favorável das Comissões de Relações Exteriore~. Constituição e Justiça e
de Trabalho e Legislação Social.
O artigo primeiro, ao fixar ·O campo de aplicaçã·o d·o Protocolo, estabelece
que as nomlias nel'e •cont:Lctas serão ap11cáveis, em matéria d1e tl1abalho· e PJ.'a-.
vidência Soc~al. a todos o.s 1Jr:aba1hadc.re> con.tr;atad~:~:s pa1t1a pl.'es•ha'r se'rviços nas
áreas delimitadas na forma d·o artigo XVII d,o Tratado de :rtaipu.
As normas do Protocolo não sereão entretanto aplicáveis àqueles empregados:
"a) na guarnição de pessoal de viaturas destinadas ao transporte de
material adquirido fora dos limites das áreas mencionadas no caput
deste AJ.'tjgo, desde que se trate d,e pess·oal contratado pelas empresas
fornecedoras;
b) para prestaçã<l de serviços diversos de f!.•,calização ou de assistência
técnica, em caráter ocasional, bem como para a instalação de equipamentos adquiridos fora dos limites das áreas referidas na alínea anterior."
O artigo s-egundo consagra ·~ princípio da is·onomia salarial, s·em distinção
ele nacionalidade, sem, raça, reltglã•o ou e,;.tado civil, vesp•Edlta·das rup•enas. as diferenç'as prD·VIanientes da exlstên,cla de quadros de ca·Neira.
Já o art. s.o fixa o princípio de que os empr.egados brasHeiros deverão ser
contratados em •t.erritório nacional, enquanto os paraguaios, no .Paraguai.
Por outro lado, o art. 4.o determina a aplicação da lei do lugar da celebração
do contrato de trabalho no que diz respeito:
a) à capacidad.e jurídica dos trabalhadores;
. b) as formalidades e a pvova do contrato;
c) aos direitos sindicais dos trabalnador·es;
d) à competência dos juízes e tribunais para conhecerem das ações resultantes da aplicação do presente Protocolo e dos c·ontratos de trabalho;
c) aos direitos e obrigações dos trab·alhadores e dias empreiteiros, subempreitewos, lo·cado·res e sublo.cador<es de serviços, em matér]a ele P.l'ev!:dênc!a Soda!,

-198bein como os relacionados com sistemas cujo funcionamento dependa de órgãos
administrativos nacionais; e
f) a identificação profissional.
Independentemente do lugar da celebração do contrato e da nacionalidade
do empregado, serão assegurados os seguintes direitos:
a) jornada normal de ol!to horas com intervalo par•a. descanoo e alimentacão, salvo' nos trabalhos considerados insalubres onde a jornada será de seis
horas;
b) salário das horas extraordinárias superior em cinqüenta por cento ao
da holl1a normal;
c) trabalho noturno remunerado com um aumento de trinta por cento sobre
o saláJrio diurno;
d) repouso .semanal remunerado;
e) adicional de trinta por cento paroa. os que prestarem serviços com inflamáveis ou explosivos;
f) aviso prévio de 30 dias, no caso de resciSão do contrato de trabalho; e
g) ind~nização por tempo de serviço, calculada na base de um mês da. maior
remuneraçao, no caso de rescisão d.o contrato, pelo empregador, sem justa causa.
Afora as disposições contidas nos arts. 2. 0 , 4. 0 , 5.o e 6.0 do Protocolo em
apreço, o contrato de trabalho será regid•O pelas normas que, em seu conjunto,
sejam mais favoráveis ao empregado.
As dispo,~ições contidas no ato internacional sob exame viSam a criar o
estatuto j.undioo-:brabalhis·ta. dos futuros empr.ega•dlos .dJa l!taipu.
As medidas previ.s1tas ·em naclla contra•riam •aiS no·vrnas ,protecionistas vigentes
em território nacional.
No que compete a esta C{)missão examinar, nada há que possa ser oposto ao
Protocolo em questão.
Diante do exposto, somos pela aprovação d.a matéria na forma do presente
Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Vice-Presidelllite no 1axe•rcício da p.ves!dência - Louriva! Baptista, ~e1ator - Carlos Lindenberg - Leoni Mendonça - Guido Mondin - Magalháeli Pinto - Fernando
Corrêa - Dinarte Mariz.
PARECER N. 0 558, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 21174.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. Par:a •a construção da Usina Hid!relébrica de l!:laipu foi co!nStdtuída
uma empresa binacional entre o nosso País e o Paraguai. A essa empresa foram
atribuiaas as ob~as ne•cessárias ao •aproveHamento· h1d•re1étrlloo dos recursos
hí·dJriCOS ,c!Jo do Pa11aná, :pe~ten.centes em co•ndomín:lo ·oo•s dois países.
A realização da obra importa a celebração de contratos de trabalho com o
pessoal assalariado indispensável a ela. Esses contratos, pelo Protocolo firmado
em 11 de fevereiro deste ano e aprov,ado pelo Decreto Legislativo n. 0 40, de 14
de maio último, devem reg·er-se por um estatuto especial, tendo em vista não
a.pen·as a natu'Il.lza bmadonal dia empresa, mas também: a área tenri torlal de
sua aplicação.
Pelo Protocolo de 11 de fevereiro, os dois países decidiram celebrar um
Protocolo Adicional d>estlnado :a regula.r 'as rel1ações de t•rabalho e Previdência
Social dos tll'labalhadores eontr:ata.dos por empreitef.roo e sub.e~reiteiros.
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2 .. Daí, o Protocolo Adicional, objeto do Projeto de Decreto Legislativo
n, 0 21/74, já aprovado na Câmara dos Deputados.
·
3. O Protocolo com.eça por est.abelecer que suas normas são aplicávei&, em
ma térla de >brabalho e F\re•V'!>dêncla Social, aos trábahll>a;do1res, mdepzndentemente
de sua nacionalidade, vinculados a empreiteiros e subempreiteiros de obras e de
locadores e sublocadores de serviços, ocupados nas áreas delimitadas pelo Tratado de Itaipu.
Determ:tn•a o P>ro>bocolo que s•erá observado o princlp~o· do salârto igual pa.11a
t11abalilo de igaul I!Jaitureza, •efi.câda; e duração, sem >àdst1:nção de :nacionalidade,
sexo, raça, religião ou estado civil.
·
·
F\elo Protocolo, os ~.rabalhadores brasileiros deverão ser contratados no territódo do Brasil e os tl1abalhado11Zs paraguaios nó térrlitórlo do P>amag.uai. · · ·
·., o· lugar de celebração <1o contrato será o competente para fixar a. lei que
regerá:
a) a capacidade jurídica ·dos trabalhadores;
b) as formalidades e a prova. do contrato;
c) os direitos sindicais dos trabalhadores;
d) 1a competêruca dos juíz~s e 1lribunal.s p:a:ra conhe.ce·r dias ações resuJ.tantes
da aplicação do Protocolo e dos con>ta:"ato& de trabalho;
é> os direitos e obrigações dos trabalhadores e dos empreiteiros, subempreite:Lros, Jo.ca.do~es e sublocador·e::: de· s'erviços, em ma>térla de Previ-dênclJ3i Soda!;
f) a identificação profissional.
Não se regell"ão .p~zla lei do lugar de celebração do contrato, mas pe1as noi!mas
do próprio Protocolo:
·
a.) a. jornada de trabalho normal, que será eLe oito horas, e a de trabalho
~nsalubre, que será de seis horas;
· b) a prorrogação da jornada que, salvo para. o menor de dezoito anos, a
mulher e para o trabalho insalubre, poderá ser até duas horas extraordinárias;
c) a fixação da remuneração do trabalho extraordinário e perigoso;
d) o tra.balho nDturno;
. e) o descanso remunerado;
f) a rescisão do contrato e a respectiva indenização.
A inspeção do tr111balho caberá à autoridade administrativa de cada Pais,
em cujo território ele se .realize.
Os serviços de atendimento médico serão prestados pelas instituições de
Previdênc±a. Social de oruà1a um dos países, qualquell" que seja o luga;r da celeb~a
ção do contrato de tra;balb.o. Hav>erá reembolso das. despesas dos serviços prestado~ pela instituição de um Pais ao segurado de instituição do outro.
Determhla-se que, respeitadas as normas previstas no próprio Protocolo, o
contrato de trabalho reger-se-á pelas regras que sejam mais favoráveis aos
trabalhadores, incluídas as convenções internacionais de tra·balho ratificadas
·
por ambos os Países.
Atribui-se à empresa blnacional Ita1pu a responsabilidade solidária pelas
obrigações resultantes dos contratos de trabalho celebrados pelos elllQJreiteiros
ou subempreiteiros de· o•bras e locadores ou sublocadores de serviços.
4. · ~ssim disciplillla,das 1as locações de ttablalho e d·s Previdência Social
entre os dois Países, e os empreiteiros, subempreiteiros, locadores e sublocadores com os respectivos assalariados, foram atendidos os princípios que o nosso
Pais adotou, tanto em face do direito interno como pelas convenções internacionais a que se obrigou em matérta de direito de tra;balho.

-200· Está, pois, o decveto legislrutivo em C\lndições dia ser· aprovado ·e, nesse sentido, é o meu parecer.
·
·
. Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1974. -.Franco Monroro, Presidente - AccioJy Filho, ReLator - Otávio Cesário - Guido Mond.in - Renato
Franco.
O SR. PRESIDENTE (Pàulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
A Presidência· recebeu, do Governador do Estado de Minas Gerais, o Ofício
n.O S/33, de 1974 (n.0 1.343/74, na origem), solicitando autorizal(ão do Senado
Federal a fim de que aquele Estado possa contratar operação de crédito externo
de 1até US$ 20;000,000.00 (v'lnte mHhões de dólares !liC'rte-amerieanos), ou o equivalente em outras moedas, para a exeeução de obras rodoviá:rias, de projetas de
distritos industriais e para. a execução da 2.a etarpa do projeto de eletrificação
do Vale do Jequitinhonha.
A matéria serã despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
Justiça.
Comunico ao Plenário que esta Prasidênci,a, ons termos do arl. 279 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n.0 62,
de 1974 (n.O 1. 338-B/68, na C'asa de orig'em), que altera dispositivo do Decretolei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943, e dá outras providências, e do Projeto de
Lei do Senado n. 0 99, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
revoga dispositivos da Consolidação d'as Leis do ']rabalho, considerados rejeitados em virtude de terem recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das
Comissões a que foram distribuídos.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 130, de 1974
Altera a redação do art. ~." da Lei n.0 5.480, de 10 llle agosto de
1968, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - o art. 4.0 da Lei n.0 5.480, de 10 de agosto de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4. 0 - As contribuições previdenciál'ias, o salário-familia e o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativos aos trabalhadores
avulsos poderão ser l.'ecebidos pelos sindicatos de classe respectivos,
que se Incumbirão de elaborar as folhas correspondentes ·e de proced·er
à distribuição e recolhimentos nos termos da re·gulamentação estabelecida pelo Executivo."
Art. 2.0 - O Poder Executivo dará, no prazo de 90 (noventa) dias, nova
regulamentação ao dispositivo ora modificado.
Art. 3.o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publical(ão, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação
Em boa hora, a Lei n.o 5.480, de 10 de a·gosto de 1968, concedeu aos trabalhadores avulsos os benefícios do 13.0 salário ·e do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (DO 14-8-68, ar.t. 3.0) .
Com referência ao FGTS, não foi feliz, no entanto, a regulamentação bai:x:aJdta pelo Decreto n. 0 66.819, de 1.0 d•e julho eLe 1970, :ao c!Wpor, in verbis:
"Art. 1.o - As empresas requisitantes ou os tomadores de serviço, de
trabaLhador avulso, no prazo de 20 dias, depositarão, sem multa, juros e
correção monetária, no Banco do Brasil Sociedade Anônima, em conta
vinculada, aberta em nome do Sindicato ,;epresentativo da categoria
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-201profissional e que integrará o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

de que trata o Capitulo VI, Seção I, do respectivo Regulamento, para

posterior individualização pelo próprio Sindicato em nome dos trabalhadores, os valores cOOTespondentes aos depósitos devidos ao Fundo de·
Garantia do Tempo de Serviço, a contar de 13 de novembro de 1968,
decorrentes do disposto no art. 3.0 da Lei n. 0 5.480, de 10 de agosto de
1968, e até o último mês já vencido" (redação corrigida peJ.o Decreto
n.0 66.867, de 13-7-70 -DO 14-7-70, nossos os destaques).
De. fato, seguindo a orientação em causa, criou o BINH, através da Ordem
de Serviço FGTS~POS n,0 01/71, a complicada sistemática de recoLhimento e
distribuição abaixo transcrita:
"44 - As empresas requisitantes de serviço de trabalhadores avulsos,
sindicallzados ou não, devem recolher, até o último dia do mês, em
agência do Banco do Brasil <no caso, o único Banco Depositário), da
localidade em que os trabalhadores tiverem executado as tarefas, para
crédito das contas de que trata o subitem 44.3, oJ)&ervadas as respectivas categorias profissionais, os depósitos devidos ao F1GTS, correspondentes a 8% das remunerações brutas a que os aludidos trabalhadores
tenham feito jus no mês anterior, inclusive per,centuais .referentes a
férias e gratificação de ·Natal (13.0 salário).
44.1 - Os percentuais relativos a férias e grati.ficação de Natal, para
os fins deste item, são, r.espectivamente, 5,56% (cinco intel.ros e cinqüenta e seis centésimos por cento) e 8,34% (oito inteiros e trinta e
quatro centésimos por cento) da remuneração paga, de acordo com o
estabelecido nos citados Decr.etos.
44.2 - Os depósitos ref.eridos neste item devem ser efetuados, em
relação a cada mês e a cada sindicato, mediante GR ou GRA com observância do seguinte:
al no espaço correspondente a Banco [)epositário, deve· ser indicado
"Banco do Brasl:l - RecolhLmenrtlo em nome do Smdicato ............ "
b) e dispensado o preenchimento do Boletim Estatístico constante do
mencionado :formulário.
44.3 - Na abertura das contas vinculadas, deve o Banco Depositário
utillzar, como título, o nome do sindicato representativo da respectiva.
categoria profissional, indicado na GR ou GRA, seguido da expressão
"'III1a·balhadores Avulsos" - Decreto n. 0 66.819/70.
44.4 No caso de trabalhadores em serviços de bloco, referidos no
subitem 43 .1, os depósitos devem ser realizados a favor dos sindicatos
a que se fillem os mesmos trabalhadores, mediante tantas GR quantos
sejam esses sindicatos.
45 - Os tomadores de serviço de trabalhadores avulsos, para os fins
deste Capítulo, equiparam-se à.s empresas.
46 - Cada GR ou GRA é acompanhada da correspondente :aelação de
Trabalhadores Avulsos CR.TA), a qual depois de visada e conferido o
respectivo valor com o da GR ou GRA, :pelo Banco ·Depositário, será
restituída ao depositante.
46.1 - A RTA é padronizada nas dimensões 32 x 21 cm conforme modelo anexo, em duas vias (Anexo IV).
46.2 - Os tra;balhadores avulsos são identificados na R.TA pelos seus
nomes, acompanhados da correspondente l'eferência sindical e, na falta
desta, do número da respectiva Carteira do Trabalho.
47 __: Na locaUdade onde o Banco do Brasil tiver mais de uma a.gência,
cabe ao mesmo indicar qual delas deve receber os depósitos de que
trata este Capítulo.
1
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em nome do qual houver sido realizado o depósito, a 2." via
da RTA ou, na. hLpótese do item 52, cópia autêntica da cm ou GRA
quitada.
48 -

~indicato

49 - Após o recebimento das iRTA, cabe ao sindicato elaborar nova
RTA, também em duas vias, por mês de competência, em que totalize,
para cada trabalhador, os depósitos a ele referentes, efetuados ·no mesmo mês pelas dive·rsas e!IIIPresas.
49.1 - Quando forem incluídas na R'l1A elaborada pela empresa. pes"
soas que não tenham a condição de trabalhador avulso, deve o sindicato
excluí-las da sua iRTA e comunicar o fato à empresa para que a mesma.
requeira a devoLução, na forma dos itens llO e seguintes, dos depósitos
indevidamente realizados.
50 - A nova RTA é entregue pelo sindicato, impreterivelmente, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, ao Banco Depositário, que d.evolve a.
2." via da mesma RTA, devidamente visada.
.
51 - Com .base na RTA aludida no item anterior, o Banco Depositário
transfere os valores lançados nas conta·s a que se refere o subitem 44.3
para as contas vinculadas em nome dos trabalhadores." (DO Seção I Parte n, de 30-4-7.1.)
Verifica-se, destarte, que o procedimento adotado obriga a duas operações:
a primeira, pelo tomador do serviço de trabalhadores avulsos, .recolhendo ao
Banco os 8% sobre a remuneração paga aos masmos no mês anterior (itens 44 a
47); e a segunda, pelo Sindicato - após receber a 2." via da Relação de Trabalhadores Avulsos, entregue pelo tomador, contra recibo (item 48) - com vistas
ao grupamento das importâncias refer:mtes a cada trabalhador avulso (item 49),
ou à exclusão dos não-avulsos e comunicação do fato à empresa, para fins de
devolução das importâncias por esta recolhida ao Banco em favor dos excluídos
(subi tem 49 .ll.
Complicou-se, destarte, o recolhimento dos depósitos do F1GTS, devidos aos
trabalhadores avulsos, quando seriam muito mais simples autorizar, em todos os
casos (a POS n. 0 01/71 o admite em alguns, como exc~ãol a arrecadação do Fundo
pelo •Sindicato.
Baseado na observação acima, o presente projeto altera a redação do art.
4.0 da Lei n.0 5.480/68 (que estendeu os benefícios do F1GTS aos avulsos), com
o objetivo de incluir o recebimento do Fundo entre as tarefas conferidas aos
Sindicatos das várias categorias de trabalhadores avulsos.
Obviamente, ampliada a competência das entMades sindicais, no tocante à
arrecadação e ao processamento de vantagens devidas a seus associados, torna-se
necessária nova regulammtação do preceito, o que está previsto no final do
mesmo.
Considerando, outrossim, o recente !racionamento do antigo Ministério do
Trabalho e Previdência Social, determina-se no final do artigo reeserito, que o
novo regulamento seja baixado pelo Poder Executivo. A providência posta em
destaque fac!lltará, Inclusive, o envolvimento de outros órgãos federais na elaboração das prefaladas normas.
Finalmente, o art. 2. 0 concede, ao Executivo, o prazo de 90 dias para a expedição do regulamento.
Acreditando que a simplificação do· processo de arrecadação e distribuição
das importâncias relativas ao FGTS dos trabalhadores avulsos, beneficiará a
todos os interessados (Sindicatos - tomadores de serviço - trabalhadores e o
próprio Fundo), confiamos na aprovação do presente projeto, destinado, exatamente, a tornar efetiva a aludida simplificação, insistentemente cobrada por Sindicatos como o dos Conferentes e Consertadoras de Cargas e Descargas nos Portos
de São Luís - Tutóia.
Sala das Sessões, em 22 de outubro de 1974. - Paulo Torres.
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LEl N.0 5.480, DE 10 DE AGOSTO DE 1968
Revoga o Decreto-Lei n.0 127, de 31 de janeiro de 1967, revoga e altera
a redação de dispositivos do Decreto-lei n.0 5, de 4 de abril de 1966, e dá
outras providências.
• o •••••• o o •••••• o o •••• o •

o ••••••• o o ••••••••••••••••••••••••••••• o o • o ••••••• o •••••

Art. 42 - As contribuições previdenciárias e o salário-família devidos aos trabalhadores avulsos poderão ser recebidos pelos sindicatos de classe respectivos,
que se incumbirão de elaborar as folhas correspondentes e de proceder à distribuição e recolhimentos nos termos da regulamentação que for estabelecida pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social.
• • • • ' • • • • • • • o • • • o • • • • o. o. o o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - o projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende, como Líder.
O SR. EURICO RIEZENDE (Como Líder.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
em reiterados discursos e intervenções, o Sr. senador Franco Montoro teceu considerações em tomo ,da aquisição, pelo Governo Federal, de vagões ferroviários
da Iugoslávia. E, no último pronunciamsnto. o ilustre representante paulista,
insinuando a existência de ilicitude naquelas transações, f.ormulou um p~dido de
informações ao Poder Executivo, apresentando um questionário sobre itens específicos da matéria e também a solicitação de esclarecimentos de carátsr genérico.
Se S. Ex.a tivesse se limitado à formulação de quesitos, era de se admitir que
não estava manifestando a sua adesã-o ou a sua s-oiidariedade, paio menos implicitamente, às fontes e às denúncias a S. Ex.a drenadas por elementos obviamente
interessados em atingir o inviolável arcabouço moral do Governo Revolucionário.
Mas o Sr. Senador Franco Montara - a Casa foi testemunha e a memória
taquigráfica registrou- jogou o disco além da marca e teceu comentários a latere,
achando claramente suspeita a transação verificada ~ntre o Governo Brasileiro
e o Governo da Iugoslávia.
Esse assunto adquiriu o dinamismo habitual de S. Ex.a, mas essa dinâmica
assumiu proporções especialíssimas neste episódio, obviamente porque S. Ex.a
se encontra num desesperado e exasperado processo de campanha eleitoral no seu
Estado.
Respondi ao último pronunciamento de S. Ex.a, desde que o Sr. Presidente,
por escrúpulo ou por liberalismo, deferiu o pedido de informação, não permitido
pelo Regimento.
Prometi a S. Ex.a que, mais cedo do que se esperava, seria dada uma resposta
cabal e completa àquelas indagações maliciosas, chancaladas agora por S. Ex.a
Essa importação de vagões surgiu do seguinte ofício, datado de 14 de agosto
de 1973, do Embaixador Mirko Ostojié, da Iugoslávia, ao então Ministro da Fazenda, Professor Delfim Netto, e concebido nestes termos:
97-1/73
Brasilia, 14 de agosto de 1973
"Senhor Ministro de Estado.
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de levar à sua
consideração a minha preocupação quanto à .continuidade do incremento das relações comerciais entre o Brasil e a Iugoslávia, que ultimamente tem sofrido acentuada redução em seu impulso, que caracterizou as operações nos anos de 1970/1971.
Como certamente é do seu conhecimento, a balança comercial entre
os nossos dois países apresenta um saldo negativo de aproximadamente 3,5 milhões de dólares para a Iugoslávia, saldo este que dev.eria ser
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a fim de que possa ser retomado o int.srcâmbio nos moldes que tanto
interessam aos dois países.
Tomo a liberdade de fazer referência .especial às trans.ações efetuadas
no passado, que ap·oiadas pelo excelente entrosamento entr·e as empresas lugoslavas enc·erregadas de aquisição de café brasileiro e o Instituto Brasileiro do Café. facilitaram sobremaneira a concretização de
negociações benéficas a diversos setores, tanto no Brasil como na Iugoslávia.
Operação marcante nesse sentido foi o último fornecimento de 1. 750
vrugões de carga contratado entre a empresa Rudnap Export Import,
de Belgrado, e a Rede Ferroviária Federal S.A., que se encontra em
plena fase de execução a inteiro contento do comprador brasileiro.
É importante citar, nesta oportunidade, que a transação em pauta, no
montante d·e US$/IUG 40 milhões, beneficiou grandemente a indústria
nacional bem como o mercado de mão-de-obra. É que, tendo sido adquiridas componentes parciais de fabricação iugoslava, os restantes foram
adquiridos no mercado nacional, sendo que, ainda, foram confiadas a
firmas especializadas brasileiras, ·em convênio com a empresa fornecedora, a montagem dos vagões e a sua entrega à Rede Ferroviária Federal S.A.
Dssta forma, aproximadamente 38% do valor total da operação reverteram em benefício dlreto de Indústrias brasileiras, proporcionando a transação financiada benefício ao cliente consumidor, sem falar da viabilidade. assim criada, no sentido da ampliação da área da aquisição de
café 'brasileiro por parte da Iugoslávia.
Agora ap!'lesenta-se novamente a possibilidade de participar a indústria
iugoslava - nos mold·es da operação anteriormente citada - do programa de expansão do parque ferroviário brasileiro, que atualmente se
ressente da nec·essidade Imediata de apr.oxlmadamente 8 mil vagões de
carga.
'

Acredito, Senhor Ministro, que uma nova operação no valor idêntico ao
da primeira, ou possivelmente a-té superior à mesma dará à Iugoslávia
novas condições no sentido da retomada de entendimentos com o IBC
para aquisição maciça de café brasileiro. Da mesma forma que na ope~
ração anterior, isso proporcionará uma nova série de conveniências à
indústria nacional e ao mercado brasileiro de mão-de-obra.
nesse sentido, Senhor Ministro de Estado. que venho solicitar o apoio
do .Ministério da Fazenda para que, mediante •gestões junto aos Ministérios da Indústria e do comérc~o e dos Transportes, seja facilitada a aceitação da proposta de 13 de setembro de 1977, respectivamente de 24 de
maio de 1973, feita pela empresa Rudnap à Rede Ferroviária Federal S.il..
Antecipando os meus agradecimentos, sirvo-me do ensejo para reiterar
a Vossa Excelência Senhor Ministro de Estado, os protestos de minlha
mais subida consideração e apreço.

É

O Embaixador
(Mirko Ostojié)
A Sua Excelência
O Senhor Prof·essor Antônio Delfim Netto
Ministro de Estado do.s Negócios da Fazenda
NESTA
Estou procedendo à leitura desse expediente com a ausência do Sr. Senador
Franco Montoro, porque a matéria é urgente, de vez que se argüiu a suspeita com
relação a essas transaçõ·es. E tendo que, amanhã ou depois, viajar para o meu
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perspectiva de um r.ecesso completo, a partir de 1,0 de novembro - julguei do
meu dever trazer à Casa estes esclarecimentos, que, obviamente, ficam inteiramente disponíveis para o Sr. Senador ar.güinte, através do Serviço Taqulgráfico.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite v. Ex." um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Dou o aparte ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador Eurico Rezende, o documento que
V. Ex.a acaba de ler foi dirigido ao então Ministro Delfim Netto. Entã.D, deve
·ser um documento· do ano passado ou de ano anterior.
O SR. EURICO REZENDE - De agosto de 1973.
o Sr. Luiz Cavalcante - v. Ex." mencionou o crédito que o Brasil tem no
seu comércio com a Iugoslávia.
O SR. EURICO REZENDE - Há um desnlvel na balança comercial contra a
Iugoslávia.
O Sr. Luiz Cavalcante - Se não me engano, o número que V. Ex."' deu é
de trinta e tantos milhões de dólares.
O SR. EURICO REZENDE- V. Ex."' tem boa memória. Trinta e cinco milhões
de dólares.
O Sr. Luiz Cavalcante - Então. esses trinta e cinco milhões de dólares são
relativos a um determinado ponto do ano passado, ou, possivelmente, ao fim do
ano de 1972. Mas. tenho aqui em mãos o boletim do Banco Central, em que está
a posição do comércio do Brasil com todas as nações, inclusive com a Iugoslávia.
Nele vemos que fechamos o ano de 1973 com um superávit na balança comercial
com a Iugoslávia 'de oitenta milhões e quatrocentos e trinta e dois mil dólares.
Pretendo com isto mostrar que mais se justifica, em virtude da elevação- quase
triplicação - do nosso crédito com aquela República, mais se justifica, dizia eu,
a troca de vagões por café, café, mercadoria quase sem mercado no momento.
Este é o aparte que me permiti dar a V. Ex."'
O SR. EURICO REZENDE - Quero dizer que não foi um aparte: eu me
permito ser o aparteante e V. Ex." o orador, porque o subsídio foi valioso, mais
do que valioso, importante e mais do que importante, decisivo nessa área de
argumentação.
O Sr. Luiz Cavalcante - Obrigado.
O SR. EURICO REZENDE - E sobretudo oportuno, como multo bem esclarece
o Sr. Senador Wilson Gonçalves.
Quero aqui, Sr. Presidente, en passant, dizer que cada vagão foi comprado
por duzentos e vinte ·e nove mil cruzeiros e, hoje, a Iugoslávia estã vendendo
esses vaJgões para o mundo na base unitária de duzentos e oitenta mil cruzeiros.
Vale dizer, o retardamento da operação Implicaria num dispêndio, num ônus
multo maior para o Brasil.
Sr. Presidente, vou l·er para a Casa a resposta dada ao requerimento de
Informações do Sr. Senador Franco Montoro e que está a cam.inlho do Congresso
Nacional.
Pergunta o !lustre Senador paulista:
Quesito 1: "É certo que a decisão sobre a referida compra de Vlllgões foi
tomada na última reunião da antiga D!retorla da Rede Ferroviária Federal, em 25 de março de 1974, ·e o ofício, comunicando essa decisão às
firmas interessadas, enviado no último dia da Administração anterior,
Isto é, a 27 de março de 1974?"
Vale dizer, a·brindo um parêntesis, o Sr. senador Franco Montara, na sua vontade de alcançar demais e não se contentando em levantar a suspeita SO·bre o Governo anterior, procurou estender a abrangência acusatória ao Governo atual,
porque faz referência a expedientes de 25 e 27 de março de 1974.
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Sim, a DD 105/74 foi tomada no dia 25-3-74 em que foi realizada a
última reunião da Diretoria anterior, e os ofícios comunicando a Decisão
às firmas interessadas foram expedidos no dia 27-3-74, véspem da posse
da nova Diretoria.
Há, aqui, uma explicação suplementar: quando se inst.ala um novo Governo,
a ::.ubstituição imediata que se faz é dos Ministros de Estado, porque o recrutamento de outros recursos humanos para nova administração é feito pelos
Ministros escolhidos. Então, todas essas decisões foram tomadas por órgãos
providos por funcionários e diretores do Governo anterior.
o atual Governo deu a seqüência natural à operação, pel1feitamente lícita.
Quesito 2: "Essa decisão foi fundamentada no parecer de um dos próprios Diretores, desprezados os pareceres técnicos e financeiros da Comissão especializada?"
Resposta: "Diz a Decisão de Diretoria n.o 105174 em seu preâmbulo,
pertinente às informações prestadas pelo Diretor Relator: "Jn.formou o
Diretor-R.elator que pelas RP n.os 37/73 (15-10-73) e 16/74 (7-2-74), foram
constituídos Grupos de Trabalho para examinar e dar parecer sobire as
propostas, para fornecimento de vagões, a;presentadas pelas firmas Mecano Export Irnport, da República Socialista RAlmênia e Rudnap Export
Import da Iugoslávia. Das propostas apres.entadas para o fornecimento,
a: priméira de 2. 900 e a segunda de 3. 000< ou 2. 000 vagões, considerando
o programa de reaparelhamento das ferrovias brasileiras, o DiretorRelato·r teceu consid·erações a respeito das necessidades reais da Empr·esa que são d·e 18.000 vagões e da capa:cidade de atendimento da
indústria nacional, à qual estão sendo adquiridas 5.000 unidades e que
poderá estar próxima do máximo de sua capacidade, fato que justificaria
a: Red·e dirigir-se a outros centros fornecedores, caso a·tual das propostas
apre->entadas. Tendo em vista que a transação deV'erá ser ef·etivada
mediante a troca de vagões por mercadorias (minério de ferro e café)
objetivando, assim, o incentivo das exportações de produtos brasileiros,
favorecendo o comércio exterior d·o País, conforme os documentos
AI-23/73-Aviso-GB n.0 139, de 11-5-73 e AI-85173-Aviso-GB n.O 529,
de 29-11-73, do ~.mo Sr. Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda.
Acrescentou o Diretor-Relato·r que, em fac.e das considerações apresentadas, e observados os estudos económicos constantes dos processos,
verificou-se que os preços oferecidos são bons, pr.!nc:ipalmente se a:tentarmos para o fato de que são fixos e irreajustá'i'eis na moed'a de cotação
(dólar). Levando-se em conta, também, a carta da ~udnap de 20-3-74,
anexa a:o pr.Qc·e.sso, onde a:qu-ela firma l"eduz o prazo de início de entrega
dos vagões dado na proposta inicial, passaria a Rede ·a contar com os
vagões prontos .para tráfego, em torno do g,o mês da eficácia do
contrato."
Conclui-se da 1eitura acima qu-e o Diretor-Relator, conhecedor das
necessidade.; d:~: Empresa, no tocante a material rodante, bem como
das dificuldades que a indústria nacional encontraria para abastecer-se
dos insumos básicos pa,ra os ·fornecimentos que lhes foram ·e seriam
ad,judicados, para o então previsto vasto programa de reabilitação ferroviária, entendia ser prudente a colocação das encomendas em fontes
diversas com vistas a uma maior garantia de cumprimento dos cronogramas de fornecimentos.
Por outro lado, informou que os preços o·fertados poderiam ser considerados bons ao focaliza.r serem as propostas ·estrangeiras fixas e irreajustáveis na moeda de cotação (dólar).
C<Jm efeito, o Diretor-Relator, com base em análise profunda, que teria
r.ealizado na<quela altura, compa:rando os .resu:tado·s a que os Grupos de
Trabalh,, haviam chegado, com a projeçõ.o das cotações tn!ciais da
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lnd·ústrla. nacional para:· as épocas de entrega, através de apllcação de
índices mais adequados que os Indicados por aquele Grupo de Trabalho,
chegou à conclusão de que os preços ofertados seriam bons .
Realmente, com o estudo realizado, que propiciou a recente Informação
dessa. Presidência. ao Ex.mo Sr. Ministro dos Transportes, chegamos à
conclusão de que a. previsão feita. pelo Sr. Dlretor.JRJelator, estaria conforme, e para tal juntamos ao !presente, a cópia do expediente e quadros
dessa. Informação de S. S."'
Acresça-se, a. tudo acima: apontado, o fato de que a transação, seria
ef.etlvada através de troca. por mercadorias (minério de ferro e café),
cujas negociações realizadas pelos M!nlstér!os interessados, visav,a solucionar problemas de macroeconomia.. A Rede, dessa. forma, cabia a
aná'ise técnica da aquisição, conforme indicava o Ex.mo Sr. Ministro da.
Fazenda. em um de seus Avisos.
No aspecto técnico, entenderam os Grupos de Trabalho serem plena·
mente aceitáveis os gavões ofertados.
Dessa forma, à luz dos dados que ora dispomos, acreditamos ser a
aquisição. cfe compra da•queles v·agões, nas ind·ústrlas estrangeiras preconizada pela Diretori•a anterior, de Interesse para a Empresa. '
A respeito desse quesito n. 0 2, do Sr. Senador Franco Montoro, é Interessante
tecermos algumas considerações. Diz a pergunta:
"Essa decisão foi fundamentada no parecer de um dos próprios diretores,
desprezados os pareceres técnicos e financeiros da Comissão especlallzada?"
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O Sr. S~nador Franco Montoro insinuou a existência de pareceres contrários .
A resposta a esse item revela que houve concordância. Mas, vamos dar de barato
que houvesse pareceres contrários. Isto, ao revés de colocar o Governo sob suspeita, o consagraria, porque estab~lecerla um entendimento de que o Governo
dá ampla llberdade opinativa a,os seus funcionários. Então, seria de se estranhar,
aqui, o fato de o Sr. Senador Franco Montoro, como sempre ocorre, discordar de
pareceres da Maioria.
O que importa é saber qual foi a opção melhor. Vamos admitir que houvesse
alternativas; que um grupo de trabalho opinasse a favor e outro grupo de trabalho, sobre algum outro aspecto, opinasse contrariamente. A opção seria vállda,
porque a existência da controvérsia evidenciava e caracterizava, dominadoramente, o amadurecimento de conceitos e de conclusões. Vale dizer: operou-se a
melhor das assessorias, que é a assessoria onde se alinha, também, o desacordo .

Mesmo na hipótese de haver pareceres contrários, ainda assim, esse aspecto
não favoreceria, a não sar ,a malícia lndagatlva do Sr. Senador Franco Montoro.
Quesito 3: ''É exato que os pareceres dessa Comissão desapareceram dos
arquivos da Rede Ferroviária Federal?"
Resposta: Não, conforme poderá ser verificado em exame dos Processos
n.os 405.289 e 402.097, relativos àquelas aquisições, os relatórios dos Grupos de Trabalho, neles estão contidos, sendo certo que tais processos foram remetidos ao Ministério dos Transportes, junto com o ofício retromencionado.
Verifica-se, então, aqui, a Imprudência do questionário."

o Sr.

Senador Franco Montoro, evidentemente, endossando a suspeição, per-

gunta:

r

I

"!!: exato que os pareceres dessa Comissão desapareceram dos arquivos da
Rede Ferroviária Federal?"

Um jornal de São Paulo chegou a dizer em manchete: "Desapareceram os
pareceres contrários à aquisição de vagões".
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resposta que saria dada - como está s-endo feito agora - ai, sim, S. Ex." poderia, ·
não indagando mais, .partir para uma afirmativa peremptór~a. Vale dizer que
cada pergunta ex~be um tipo de malicia oposicionista.
E conclui o ofício:
A fim de atender aos esclarecimentos também pedidos, juntamos cópias dos
seguintes documentos:
1 - Decisão da Diretoria n.0 105/74, bem como do parecer do Diretor
Relator.
2 - Pedido de reconsideração formulado pela Ferragens Santos, em nome
de sua representada "fPullman-Standard" no Brasil. o Processo pertinente ao mesmo, n. 0 434.998, encontra-se na Chefia do Gabinete.
3 - Paracer exarado pelo Departamento Jurídico da Rede Ferroviária
Federal, a 28 de março de 1974, que opinou pela inexistência de fundamento jurídico capaz de justificar a revogação da decisão da Diretoria
que aprovou a compra dos vagões.
4 - Ofício do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, opinando que as
cartas de aprovação da Rede Farroviár!a, de 27 de março de 1974, dirigidas aos forn-ecedores, não deixam dúvidas sobre o completo envolvimento daquela entidade com aqueles fornecedores.
Celso Bolfort Rizzi, D.tre·tor.
Sr. Presidente, as respostas dadas, fulminantemente, ao Sr. Senador Franco
Montoro, estão acostadas nos elementos processuais conduzidos por cópias a esta
Casa. Com a exibição deste documentário, verifica-se o que houve da parte dos
informa·ntes- talvez informantes cativos do Senador Franco Montoro. Devo abrir
um parêntesis para dizer que S. Ex." leu, como documento, um papel anónimo,
contendo acusações. c~m esse documentário, cai em cacos pelo chão a suspeição
levantada.
O Sr. Luiz Ca.valcante - V. Ex. 11 me permite?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço V. Ex.a
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.11 falou em papel anónimo. Tenho em mão o
Diário do Congresso que tem um discurso do Senador Franco Montoro, onde ele
diz textualmente:
"De uma carta-denúncia que recebemos constam as seguintes afirmativas, que precisam ser es'Clarecidas: Tra.ta-se de uma operação de 200
milhões de dólares que deve ter proporcionado o mínimo de 20 milhões
de dólares de comissão, isto é, 140 milhões de cruzeiros ou 140 bilhões de
cruzeiros antigos. "
Aqui participo inteiramente do ponto de vista de V. Ex. 11, eminente Senador
Eurico Rezende. Parece-me que o nosso !lustre colega foi demasiado desavisado,
quando leu, dasta respeitável tribuna, trecho de uma carta anónima. Pelo menos,
S. Ex.11 não disse qual o autor da carta. Pela leitura que fez lança o brilhante
Senador paulista uma suspeita de que teria havido propina de vinte milhões de
dólares na operação, suspeita que tanto pode atingir os homans da Rede como os
próprios Ministros intervenientes na operação. que foi de Governo para Governo.
Não me parece ter sido prudente o Senador Franco Montoro.
O SR. EURICO REZENDE- V. Ex.11 o diz muito bam, e recorda com precisão
absoluta, os fatos.
Quando o Sr. Senador Franco Montoro leu este papel sujo, que S. Ex. 11 chamou
de documento, tive o cuidado d·e !r à Bancada de S. Ex.11 , e vi o papel, inteiramente
anônimo - inteiramente anônimo! -indigno, não só de ser lido por um representante da altitude e da responsabilidade do Sr. Senador Franco Montoro, como
de o pegar, porque é desses papéis em que a pessoa, pegando, suja as mãos, e o
lendo, suja a consciência.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite-me V. Ex.11?
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O Sr. Luiz Cavalcante - Como o ônus da prova cabe a quem acusa, pareceme até que o eminente Senador por São Paulo correu o grave risco de ser chamado à responsabllidade, para provar a procedência da grave ·acusação que
veiculou.
O Sr. José Lindoso - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o Sr. Senador José Lindoso, que esteve
afastado desta Casa durante muitos dias, praticando em nós o assassinato
da saudade.
O Sr. José Lindoso - Muito obrigado a V. Ex. a Estive realmente afastado
representando em Tóquio o Congresso Nacional. ..
O SR. EURICO REZENDE- V. Ex.a não tem o direito de aumentar a nossa
inveja, dizendo que foi a Tóquio! ...
O Sr. José Lindoso - ... dando o melhor do meu esforço permanente à reunião da Conferência Interparlamantar. Agora, digo a V. Ex.a, relembrando, que
assistir ao discurso, e que em parte, frisei estar o Sr. Senador Franco Montoroque ora não está presente, porque se encontra numa touneé política por todo o
Brasil na sua ânsia de projetar-se, como lidar nacional do MDB, de assumir, de
fato a liderança .do Partido, o que é um problema de partido ...-. mas, naquela
ocasião eu disse que S. Ex.6 laborava exatamente num trabalho de Interesse puramente eleitoreiro. Acrescento a V. Ex.a, agora - e repetirei na oportunidade de
nos defrontarmos com o Sr. senador Franco Montara - que nós, politicas, somos
vitimas constantes de cartas anónimas, de documentos, que S. Ex.6 diz que são
documentos, mas que são vis papéis que lambuzam a honra e a dignidade dos
homens públicos deste País, o que nós deveríamos reprimir, jamais acolhendo
ou trazendo para este austero Plenário documento dessa natureza, que pretende
enlamear a honra de um Governo que tudo tem feito para engrandecer este País.
Realmente o Sr. Senador Franco Montoro, ao acolher, ao estribar uma denúncia
num papel anónimo, falseou a sua posição de líder e a sua responsabil1dade de
homem público.
O SR. EURICO RIEZENDE - O aparta de V. Ex.a revela aquilo que se chama
de ira sagrada. Realmente, o Sr. Senador Franco Montoro foi temerário, desavisado e Imprudente ao dar a sua chancela a esse tipo de acusação.
'Peço, Sr. Presidente, que todo esse documentário fique estampado nos Anais
do Senado, no Diário do Congresso Nacional, seção do Senado. O meu último gesto
é de pedir desculpas a V. Ex. a porque, durante alguns Instantes - o que jamais
ocorreu de minha parte, mas atraído pelo feitiço sentimental aqui da retaguarda
dos nossos eminentes colegas - estive de costas voltadas para a Mesa. Vê, V. Ex.6 ,
até onde vai a periculosidade do Sr. Senador Franco Montara ... (Risos.)

Documentos a que se refere o Sr. Eurico Rezende em seu discurso:
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.

Presidente
N.• 831/PRF/74- Urgente-Prioridade

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1974.
D.mo Sr.
Cel. Edgard Barreto Bernardes
MD. Chefe do Gabinete do
Ministro dos Transportes
Brasüla- DF
Senhor Chefe do Gabinete
Com a presente, restituo a esse Ministério os Processos n.os 12. 018 e 12. 530/74-MT,
relativos, ambos, ao Requerimento de Informações n. 0 204, de 1974, do Senhor Senador
Franco Montoro, no qual S. Ex.• solicita Informações e documentos concernentes à
compra de 5. 900 vagões da Iugoslávia e da Romên!a, pela Rede Ferroviária Federal S.A.
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DR.Fcbr-139174, de 14 e 15 do corrente, respectivamente, do Dlretor da RFFSA, Celso
Belfort Rlzzl, por mim aprovados, documentos em que se contêm os esclarecimentos
cabíveis às indagações formuladas pelo mencionado Parlamentar, e nos quais foi anexada
não só a documentaÇão requerida por S. Ex.• como, também, outros elementos. ,dá:,
cumentais considerados pertinentes.
·· · · '
Vale ressaltar que as respostas às indagações, objeto do despacho de fl. ' 76 do
Processo n. 0 12.018/74 estão inseridas no Memorando n. 0 DR.Fcbr-139/74.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. s.• a expressão do meu alto apreço ·e
distinta consideração. - Milton Mendes Gonçalves, Presidente.
'"'
N.os 442.469--442.872
Anexos: - Proc. n.0 12.018/74-MT
- Proc. n. 0 12.530/74-MT
-Memorando. n.0 DRFcbr/136/74 e documentação nele relacionada.
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.
·Memorando
14-10-74.
cbr~136/.74

Para Gcn. Milton Mendes Gonçalve~
DD. ?residente da RFFSA
Do Diretor Celso B-elfort ·Rizzi
Senhor Presidente,
Visando atender ao solicitado por v. s.•, para poder propiciar resposta às indagações
formuladas pelo Sr. Assessor Parlamentar do MT, pertinentes aos quesitos formulados
pelo Senador Franco Mon~oro, cumpre-nos informar o seguinte:
·
·
.. Quesito 1: "ll: certo que a decisão sobre a referida compra de vagões !O! tomada na
última reunião da antiga Diretoria da Rede Ferroviária Federal, em 25 de março de
1974, e o oficio, comunicando e::sa decisão às firmas interessadas, enviado no último dia
'da Administração anterior, isto é, a 27 de março de 1974?"
Sim, a DD 105/74 foi tomada no dia 25-3-74 em que fai realizada a última reunião
da Diretorla anterior, e os ofícios comunicando a Decisão às firmas interessadas foram
expedidos no dia 27-3-74, véspera da posse da nova D!retoria.
Quesito 2: "Essa decisão foi fundamentada no parecer de um dos próprios Diretores
desprezados os pareceres técnicos e financeiros da Comissão especializada?"
Diz a Decisão de D!retorla n.0 105/74 em seu preâmbulo, pertinente às· informações
prestadas pelo Diretcr-Relz.tor: "Informou o Dlretor-Relator que pelas RP n.os 37/73
(15-10-73) e 16/74 (7-2-74), foram constituídos Grupos de ·Trabalho para examinar e
dar parecer sobre as propostas para fornecimento de vagões apresentadas pelas firmas
Mecano Export Import, da República Socialista Romênla e Rudnap Export Import, da
Iugoslavia. Das propostas apresentadas para o fornecimento a primeira de 2.900 e a
segunda de 3. 000 ou 2. 000 vagées. Considerando o programa de reaparelhamento· das
.ferrovias. bra~llelras, o. Diretor-Relator teceu considerações a respeito das necessidades
reais da Empresa que é de 18.000 va:;ões e da capacidade de atendimento da Indústria
nacional, a qual estão sendo adquiridas 5. 000 unidades e que poderá estar próxima do
máximo de ;ua capacidade, fato que justificaria a Rede dirigir-se a outros centros
fornecedores, caso atual das propostas apresentadas. Tendo em vista que a transação
deverá ser efetlvada mediante a troca de vagões por mercadorias (minério de ferro e
café) objetlvando, ns:;lm, o incentivo das exportações de produtos brasileiros, favorecendo
o comércio exterior do Pais, conforme os documentos AI-23173-Aviso-GB n.o 139, de
11-5-73 e AI-85/73-Aviso-GB n. 0 5~9. de 29-11-73, do Ex.mo Sr. Ministro de Estado
dos Negócios da Fazenda. Acrescentou o Diretor-Relo.tor que, em face das considerações
apresentadas e observados os estudos económicos constantes dos processos, verificou-se
que os preços oferecidos são bons, principalmente se atentarmos para o .fato de que sãc;>
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carta da Rudnap, de 20-3-~4,.• ane.xa ao. processo,.,onde aquela .nrma. reduz .. 9 pr.azo de
Inicio de entrega dos va~::ões dado ·na proposta inicial, passaria a ·:aede ·a 'contar·c·om os
vagões prontos pará tráfego, erii' torno 'dó 9,0 mês. (ia,' ef!cádà: dó'" êontratts''"' .:'; :· ..
Conclui-se da leitura· acima: :que ·:·o'. Olretor-Relàtor conhecedbr' das necessidades da
Empresa no tocante a material rodante, bem .como das, d!!lculda4.e~: :.Que. viria.. !L .!n~~trla
nacional encontrar. para, abastecer-se . dos. ln~urp.os..básicos .. para, os, fQ~~9~entps, que
lhes foram e seriam adjudicados para o então ·previsto,· vasto pro·gr'a.iiia "de reab!i!tação
ferroviária, entendida ser prudente a colocaÇão 'das )mcoinendas'ein\'fontes· diversas ;com
Vistas a· uma. maior gllrant!!lo de cumprimento·:: do~ cr.onogr.!lmas .de:f.o~;necllllEl.ll,t\)5.:.;
Por outro lado, Informou que. qs preços ofertados. ·lJqder!am :Ser :.con:lid.er!lc!!lfi. bpns ao
focalizar serem as propostas estrangeiras fixas e irreajustáveis na moeda de cotação
(dólar).
c.·... :: · ;r· •. · ·.. •: ·.,. · ' •. ;:··)!":
Com efeito, o D!retor-Relator, com base em análise profunda que teria realizado
naquela altura, comparando os resultados a que o~ Grupos de Trabalho haviam chegado,
com a projeção das cotações iniciais da indústria nacional para as épocas de entrega
através de apllcaçãG de índices mais adequadGs -que os Indicados por aquele Grupo de
TrabalhD, chegGu a conclusão de que Gs preços ofertados seriam bons.
Realmente, com O estudo reaÜzado, que pro~I~!OU à reé~te lnfDrmação dessa Presidência ao Ex.mo Sr. MinlstrD dos Transportes,. chegamos· a conclusão de que a preVisão
feita peiD Sr. D!retor-Relator, estaria cDnfDrme, e' para tar .Juntamos ao presente, a cópia
dG expediente e quadros dessa informação de V. s:•
Acresça-se a. tudo o acinla apontado, ao fato ·.de que a transação seria efet!vada
através de trDca por mercadorias <minério de férro ··e café), cujas negociações realizadas
pelos Ministérios Interessados, visava SDluc!onar ·problemas de macroeconomia. A Rede,
dessa forma, cabia a análise técnica da aquis!çãD, conforme indicava o Ex.mo Sr. Ministro
da Fazenda em um de seus avisDs.
No aspectD técnico, entenderam os Grupos de Trabalho sllrem plenamente aceitáveis
os vagões ofertados.
Dessa forma, à luz dos dados que ora dispomos, acreditamos ser a aquisição de
compra daqueles vagões, nas Indústrias estrangeiras,: preconizada pela DiretDr!a anterior,
de interesse para a Empresa:
'
;
Quesito 3: "lt exatG que O$ pareceres dessa Comissão desapareceram dos arquivos
da Rede Ferroviária Federal?"
Não, conforme poderá ser verificado em exame dos Processos n.os 405. 289 e 402.097,
relativos àquelas aquisições, GS relatórios dos Grupos de Trabalho, neles estão contidos,
sendo certD que tais prooeESos foram remetidos ao M!n!stériD dos Transportes, junto com
o Dfic!o retromencionado.
·
·
A fim de atender aos esclareclmentGs também pedidos, juntamos cópias dos seguintes
documentDs:
1 - Decisão da DiretDrla n.0 105/74, bem. comQ ;do parecer dG Diretor-Relator.
2 - Pedido de recGnsideração formulado. pela: Ferragens Santos, em nome de sua
representada Pullman-Standard no Brasil, O processo pertinente ao mesmo, n.0 434.998,
encontra-se na Chefia do Gabinete.
. ··
:,.
... ·
3 - Parecer exarado peiD DepartnmentD Jurídico do. Rede Ferroviária Ftlderal, a 28
de março de 1974, que opinou ·pela inexistência de fundamento jurídico capaz de justificar
a revogação da dec!Bão da Diretor!a que ap1·ovou a compra dos vagões.
4 - Oficio do ProcuradDr-Ger.al da Fazenda .Nacional, opinando que as cartas de
aprovação da Rede Ferroviária, de 27 de março ,çle' 1974, dirigidas aos fornecedores, não
deixam dúvidas sobre o completo envolvimento daquela entldo.de cGm aqueles fornecedm·es.
- Celso Belfort Rizzi, Dlretor.
ANEXOS MAIS OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:
. .
''
.
0
Cópia xérox da Co.rta n, 766/PRF174
Cópia xérox do Aviso AI-23/73-Aviso-GB n,0 139 do MF
Cópln xérox do Aviso n, 0 97/SG/GB/72
"

-212Cópia xérox do Aviso AI-'16/'73-Avlso-GB n.• 441
Cópia xérox do O!:lc!o n.• 97-1173 do Sr. Embaixador Mlrko Ostojlé
Cópia xérox da Carta n.0 233/PRF/74 do Sr. Presidente da RFFSA
Cópia xérox da Carta n.• 161/PRF/74 do Sr. Presidente da RFFSA
Oópla xérox da Carta n.• 169/PRF/74 do Sr. Presidente da RFFSA
Cópia xérox da Carta n.• 220/PRF/74 do Sr. Presidente da RFFSA
C6p!a xérox do Telex n.• 2.308, de 12-6-74
Cópia ~rox do Oficio n.• 252/SAC do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Cópia xérox Conslderaoões estabelecidas p/elaboração do Quadro II
Cópia xérox de dois quadros.
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PARECER N.0 DRFbl-020/'f,

Assunto: Fornecimento de vagões.
Proceesos: 402. 097, 405.289 e 425. 413

Sr. Presidente,
Srs. Dlretores,
Pelas RP n.os 37/73 de 15-10-73 e 16-74, de 7-2-'14 !oram constituldos Grupos de
Trabalho para examinar e dar parecer sobre as propostas para. fornecimento de vqões
apresentadas pelas firmas Mecano Export Import, da RepUblica Soclallstll de Romênia e
Dudnap Export Import, da Iugoslávia.
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de 2.000 (podendo variar até 3.000 vagões), entendemos que, ·estudando 11 RFFSA suas
necessidades mais reais, podera, dentro daquelas quantidades totais e dos tipos cotados,
especificar as quantidades deflnitrv~~ para cat~A' tipo de vagãd; ·
Considerando o programa de· aparelhamento das· ferrovias brasileiras, esta Rede
já adquiriu à. indústria l).acional cerca de' 5. 000 vagões, sendo que necessita, de acordo
com o Plano Qüinqüenal,' lima aq\rls!ção da ordem de 13.000 vagões, perfazendo o total
de aproximadamente 18.000.
Parece-nos que a indústria nacíonal, com estes pedidos de 5. ooo vagões, poderá
estar próxima do máximo de sua cap!lcidad~;. fato que justificaria a Rede dirigir-se a
outros centros fornecedQ.!:es, caso atual das propostas apresentadas.
Tomando-se como exemplo o custo unitário, em junho de 1971, do vagão tanque
de 22 t de tara, de fabricação nacional, e esse mesmo ·vagão de 24 t de tara, também
de fabricação nacional, em janeiro de 1974, 'verifica-se um· acréscimo do custo unitário
anual da ordem de 19%.
·
Comparando-se o custó de vagão fornecido pela Rudnap, pelo contrato 020/71, com
o custo na sua proposta . atual, observa~se um acréscimo da ordem de 16% ao ano,
Inferior ao apresentado pela Indústria nacional. Essa comparação é passive! por ter sido a
Rudnap a única das duas .a já ter fornecido vagões para a Rede.
Assim sendo, em face das. considerações acima e observados os estudos econômicos
constantes dos processos, verificamos· que os preços oferecidos são bons principalmente
se atentarmos para o fato de que são. fiXos e !rreajustáveis na moeda de cotação (dólar).
Levando-se em conta, tambén\.; ·a 'cartá da Rudnap de 20-3-74, anexa ao prooesEo, onde
aquela firma reconsidera o prazo de entrega dos vagões dado na proposta Inicial, passaria a Rede a contar com os vagões prontos· J1llra tráfego, em torno do 9. 0 mês da eficácia do contrato.
.
·.: . ." '' · · · · · . ·.'
.. ·.

.

·~

.,

. .
Conclusão:
Tendo em vista que a presente tra.n~ação deverá ser efetlvada mediante a troca de
vagões por mercadorias (minétio .de. ferro. é'.café), .objet!vando assim, o incentivo das
exportações de produtos brasileiros,. favorecendo· o cccimércio exterior do Pais, conforme
se entende pelos documentos AI-23/73-Aviso-GB-n.o 139, de 11-5-73 e AI-85!73-Avlso-GBn.0 529, de 29-11-73, do Exm.0 Sr. Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, não nos
aprofundamos na análise comparativa dos preÇos, ilrila vez que os' mesmos, nas duas
propostas, não apresentam discrepâncias tão acentuadas em relação aos apresentados
pela indústria nacional, razão que, somo.s de opinião que as presentes aquisições sejam
efetuadas mediante a importação dos referidos vagões.
·
Em conseqüência, como sugestão, apresentamos abaixo um . quadro de aqu!s!çlio
desses vagões por quantidade e tipo dos mesmos: " · · · ·
1) A serem adquiridos da "Rudnap Export lmport"
Distribuição'
Distribuição
para o total de para o total de
3.000 vagões
2. 000 vagões
a) Vagão fechado, metál!co, revestido, bitola de
1,00m, peso bruto máximo de 80.000 kg, obedecendo
b) Vagão p/transportf) de p~ctra,' bitoi~ de l,OOm,
máximo de 100.000 kg, bitola de 1,60m ........... .
800
projeto de especificação n.0 SPE/DM:02/72 • ... ; ..
400
c) Vagão gôndola, de fundo móvel, bitola de 1,00m, ·
obedecendo a descrição técnica da fábrica de vagões,
,,
Kraljevo <Iugoslávia) referência FVK 01-20-4248,
800
aprovada pela RFFSA ........................... .
400
d) vagão tanque com capacidade de 60m3, bitola
de l,OOm; obedeeendo: a especificação n.o SPE/DM04-R./71:•.(1.~. :revisão·:-: 1973) ,.; •••• :. :·.-.•••.• ,., •• ~
c;; peso .brutb má.'dmo de· 80.000 kg,: obedecendo ao·
máximo de 80.000 kg, bitola 1,00m ............... .
. '700.
• ,1',

~
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p~r~

o

2.030

tot~l de
v~gões

Distribuição
para. o t'>tal de
3 .-000 vagões

Vagão fechado, metálico, revestido, peso bruto
máximo de 80.000 kg, bitola de l.OOm .......... ..

c)

1,00m, obedecendo a especificação n. 0 SPE/DM-04R/71 (1." revisão - 1973) ...................... ..
400
200
'l'otal .. ; .'.... ·.................................... .
3.il00
2.000
2) . A serem adquiridos da "Meca.no Export Import" (1)
a) Vagão fechado, metálico, revestido, peso bruto
peso bruto máximo de 80.000 kg, obedecendo .ao
máximo de 80.000 kg, bitola de 1,00m .......... ..
Total ........................................... .
2.900
Obs.: (1) De acc·rdo com informaÇão verbal do representante da Mecano Export
Import, mesmo que haja alteração nas quantidades a serem adquiridas, o preço permanecerá o mesmo para cada tipo de vagão.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1974. - Eng.0 Bento Lima, Diretor.
DEPARTAMENTO DE MATERIAL FERROVIARIO
Rio de JaneirCI - Guanabara - Brasil
carta..---cD-022!74
Exm.0 Sr.

Rio
. . de Janeiro . 9 de julho de

1~74.

Gen. Milton Mendes Gonçalves
M.D. Presidente da
Rede Ferroviária Federal S.A.
Praça Duque de Caxias, 86
NESTA
REF: Proposta da Pullman-Standard para
fornecimento de vagões ·
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Acusamcs o recebimento de sua Carta n.0 401 PRF/74, de 3 de julho do corrente.
Agradecemos a consideração que V. Ex.• teve para com nossa representada.
Ocorre ·que a Pullman-Standard fez por ·nosso Intermédio uma oferta para .o· .for'necimento de .vagões do tipo Hopper Aberto e Hopper Fechado a essa Rede. Estando
essa Empresa adquirindo vagões do tipo oferecido por nossa representada ·.gostaríamos
que. V. Ex.• determinasse ao departamento competente o estudo comparativo dos preços,
prazo de entrega, condições de financiamento e qualidade uma vez que as especificações
·são as adotadas pela Rede Ferroviária Federal S.A.
·
.. Tal solicitação .visa a atender. as Insistentes indagações da Pullman-Standard e do
Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América do Norte no sentido de saber
qual a compatibilidade dos preços apresentados pela Pullman-Standard com a politica
de aquisição dessa Rede.
Permitimo-nos Indicar a V. Ex.• que a Pullman-Standard ao apresentar a oferta:'
que 11os. referimos o fez cm atendimento a solicitação do Exm.0 Sr. Gen .. Antonio
Andrade de Araujo e do Cel. Wllhelm Stelllng conforme carta de 8 de dezembro de 1973.
Tendo o Ex.mo Sr. Ministro de Estado dos Transportes, Gen. Dyrceu de Araújo
Noguelrn manifestado Interesse pela oferta, por ocasião da visita de cortesia que lhe
·foi feita pelo Embaixador dos Estados Unidos da América do Norte, Sr. John Crlmmlns,
bem como pelo presidente da Pullman-Standard, a referida fábrica fiCou aguardando
um estudo dos preços e condições gerais de fornecimento apresentados.
Rogamos a V. Ex.• compreensão para o exposto e aproveitamos a oportunidade para
manifestar protestos da mais elevada consideração.
·
Atenciosas saudações. - Onofre de Brito Neto, Chefe do Departamento Femvlár!o.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1974.
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nm.o Sr.

FERRAGENS SANTOS S/A.
Rua Carlos carvalho, 56/60-A
NESTA
Prezados Senhores:
Referindo-me à Carta CD-022/74, de 9-7-74 de V. S.ll.S cabe-me informar que, tendo
em vista as razões expostas na carta n.0 401/PRF/74, de 3-7-74, esta Empresa somente
promoverá. estudos comparativos de preços, prazos de entrega, etc., no caso de nova
licitação pública.
Certo da compreensão de v. s.•s aproveito a oportunidade para renovar a expressão
do meu apreço e consideração, subscrevendo-me.
Atenciosamente. - Milton Mendes Gonçalves, Presidente.
Procedência: FmRAGENS SANTOS S/A.
N.0 437577
Endereço:
Ref. 80.06
Espécie N.0 e Data Resumo
Programa de aquisição de vagões a qual reitera termos de oferta do representante
da Pullman-Standard.
Primeiro encaminhamento: PRF 8-7-74.
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1974.
Carta.-DP-220/74
Excelentíssimo senhor
Gen. Dyrceu de Araújo Nogueira
Digníss!mo Ministro de Estado dos Transportes
Brasll!a - Distrito Federal
Senhor Ministro:
Tendo tomado conhecimento do extenso programa de aquisição de vagões que
V. Ex.• determinou seja executado, vimos pela presente reiterar a V. Ex.• os termos da
oferta de nossa representada Pullman-standard.
A referida oferta foi entregue a V. Ex.• pelo Sr. Elwyn Ahnqu!st, presidente da. nossa
representada., por ocasião da visita que o Sr. John Cr!mmlns, Embaixador dos Estados
Unidos da América do Norte, promoveu a V. Ex.•
Por entendermos ser a oferta de real interesse no que concerne a preço, prazo de
financiamento e cronograma de entrega, a par da qualidade Pullman é que voltamos à
presença. de v. Ex.• para reiterar os termos de nossa oferta..
Por oportuno, declaramos que nossa representada está. apta a fabricar qualquer
tipo de vagão e coloca os 150 anos de experiência da Empresa à disposição do Brasil.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência. os nossos protestos
da mais elevada consideração.
Atenciosas Saudações, Ferragens santos S/ A. - Rubens Tavares Filho, Presidente.
PARECER N. 0 87/PRJu/74
Ofertas de vagões romenos e iugoslavos. Formação de negócios jurídicos bllaterais e
seus efeitos vinculatórios. Aspectos jurídicos resultantes da Decisão da Diretoria n.0 105/74,
de 25 de março de 1974.
Parecer Reservado

Sr. Chefe do Departamento Jurídico,
(1) O Sr. Diretor Celso Rizzi, na qualidade de relator dos processos concernentes às
ofertas de vagões de origem romena e iugoslava, levando em conta os estuõos que vêm
sendo realizados em torno da discutida conveniência da aquisição, no valor exterior,

- 217daquele equipamento, suscitou-nos, à vista do que se contêm naqueles processos, a
indagação sobre quais seriam as implicações de ordem Jurídica resultantes da eventual
revogação da Decisão de Diretoria n.0 105/74, de 25 de março de 1974. Esclareça-se que
o nosso pronunciamento foi solicitado sob caráter urgente, por isso que considerado
Imprescindível como peça informativa no assessoramento do Sr. Presidente da Rede no
entendimento que tenciona manter, amanhã, e ao propósito do assunto epigrafado, com
o Senhor Ministro dos Transportes.
(2) Formulamos, de Início, duas observações. A primeira delas, no sentido de esclarecer que este parecer, conquanto apresentado à vista exclusiva do processo relacionado com a oferta romena <Processo n. 0 402.097), deve de ser estendido,, em sua fundamentação e conclusões, ao processo Iniciado com a oferta lugoslava, por Isso que
Idênticos os fatos que antecederam a presente indagação e idêntica a colocação jurídica
do problema, como de tudo nos foi dado observar quando, ao ensejo da negociação da
minuta do contrato com a empresa iugoslava Rudnap Export Import, tomamos ciência
do inteiro teor de sua. proposta e da tramitação da mesma pelos diversos órgãos da
Rede. A segunda observação diz com o trato necessariamente reservado que acreditamos deva ser dado ao presente parecer, já que os subsidias que o dever profissional
nos Impõe sejam fornecidos à Dlretoria da Rede a modo de colocá-la. Inteiramente
ciente assim do conteúdo jurídico da decisão epigrafada como das repercussões que
poderão advir de sua eventual revogação - hão de servir, se manipulados descuidadamente, para amesquinhar, ainda mais, a posição da empresa no eventual procedimento
que contra a mesma vier a ser instaurado.
(3) O problema jurídico que multo justificadamente vem preocupando a atual
D!retoria da Rede diz com o alcance vinculatório da Decisão de Diretoria n.0 105/74,
de 25 de março último, segundo a qual ficou deliberada. a aquisição, respectivamente (a)
da empresa romena Mecano Export Import e (b) da empresa lugoslava Rudnap Export
Import de 2.900 e 3.000 vagões Ferroviários de diversos tipos. Essa decisão está lastreada em parecer do então Relator, Dlretor Engenheiro Bento Lima, e nos longos e
exaustivos estudos realizados pela Rede no tocante às propostas apresentadas pelas
referidas empresas. Esses estudos, segundo depoimento prestado à Dlretorla pelo Relator
da época, fixaram-se demoradamente na análise do preço constante daquelas propostas e
no confronto das mesmas com propostas assemelhadas dos fabricantes nacionais, de tudo
resultando a recomendação, que é expressa, no sentido de. concretização da transação
em causa.
(4) 1!: manifestamente impresclndivel reviver os fatos que antecederam a précitada decisão, porque é deles que aflora, a nosso modo de ver, a vinculação da Rede
à prestação a que se obrigou. 1!: preciso que se esclareça que os efeitos vlnculatórlos dos
negócios jurídicos bilaterais só ficam condicionados à assinatura de um contrato quando
o contrato é essencial à validade do ato, como nos casos de transações relacionadas com
Imóveis, em que é da essência do ato o instrumento público. Dispõe o artigo 126 do
Código Comercial que "os contratos mercantis são obrigatórios tanto que as partes se
acordam sobre o objeto da convenção e os reduzam a escrito, nos casos em que esta
prova é necessária". 1!: a mesma regra constante do artigo 1.088 do Código Civil, da
qual decorre a assertiva, correta no Direito brasileiro, de que o acordo de vontades ao
respeito de pontos essenciais de uma convenção dá nascimento a um negócio jurídico
bilateral (ou plur!lateral), de efeitos nitidamente vlnculatórios. No que toca ao caso especifico da compra e venda, de natureza essencialmente consensual, o contrato é perfeito e
acabado "logo que o comprador e o vendedor se acordam na coisa, no preço e nas condições'~, e desde esse momento, é a regra do artigo 191 do Código Comercial, "nenhuma
das partes pode arrepender-se sem consentimento da outra, ainda que · a coisa não se
ache entregue nem o preço pago".
(5) A presente transação (referimo-nos à oferta romena) iniciou-se com o Oficio
n. 0 21. 862, de 7 de setembro de 1972, dirigido pelo Sr. Conselheiro Comercial da Romên!a
ao Senhor Ministro dos Transportes, e através do qual aquele delegado sugeria a compra.
de equipamento ferroviário de origem romena. como medida adequada ao reequ!libr!o do
balanço de pagamentos Bras!l-Romênia. O teor desse Ofício foi transmitido pelo Senhor
Ministro dos Transportes ao Senhor Ministro da Fazenda <Aviso n.• 97/SG/GB/72, de
'14 de setembro de 1972), solicitando o pronunciamento do mesmo ao respeito da transaçlio
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Senhor Ministro da Fazenda comunicava ao senhor Ministro dos Transportes que, "em
principio, a operação favorece os objetlvos de comércio exterior do Pais", cabendo à
RFFSA, em conseqüência, "examinar os aspectos técnicos da proposta · de venda da
Romênla, para decisão sobre sua conv~nlêncla, após o que seria analisada a adequação
da transação aos Interesses da produção nacional similar".
(6) O assunto velo transmitido à Rede por despacho do Sr. Secretário-Geral do
Ministério dos Transportes, datado de 15 de maio de 1973, ten[jo o Sr. Presidente da Rede,
pelo Oficio n.0 290/PRF/73, de 7 de junho de 1973, solicitado do Senhor Mipistro dos
Transportes "autorização para encetar entendimentos dlretos com o proponente visando
o exame de aspectos técnicos e económicos da operação, inclusive prazos de entrega, em
função das especificações do material rodante que lhe serão apresentadas". Essa autorização foi expressamente concedida ainda por despacho do secretário-Geral .daquele
Ministério, e transmitida à Rede em 13 de junho de 1973. Datam dessa época, em
conseqüência, os estudos a que se referiu o então Diretor Bento .Lima quando recomendou à Diretoria Colegiada a aquisi~ão daquele equipamento.
(7) É fora de dúvida, portanto, que a Rede, há longo tempo, vem examinando e
cliscutindo não apenas a conveniência da transação como os aspectos técnicos da mesma.
O antecedente que marcou o inicio desses estudos é o Oficio que os Srs. Superintendentes
de Engenharia e do Material, conjuntamente, dirigiram ao Sr. Presidente da Rede
(Ofícios 977-SPE/73 e 106-SPM/73, de 31 d·e maio de 1973, sugelindo .a seguinte linha
de comportamento:
"a.) definição, pela Superintendência dos Transportes, das quantidades e
tipos de vagões desejados, bem como dos prazos dentro dos quais deverão os
mesmos serem fornecidos;
b) solicitação à Legação da. República Socialista Roménia para.que a· mesma,
de posse da definição acima referida e das correspondentes especificações técnicas
do material, essas a serem fornecidas pela SPE, complemente os termos de
sua Proposta n. 0 21.861/7/9/72, endereçada ao Exm.o Sr. Ministro dos Transportes; deverão, agora, ser indicados os preços, as condições de pagamento, e os
prazos de fornecimento do material;
·
c) uma vez de posse da proposta completa, da Legação da República Socialista Roménia, como acima referido, a RFFSA poderá manife~tar-se definitivamente sobre a conveniência da aceitação, no que lhe diga respeito, da, tran·
sação comercial em causa."
(8) Definidas as especificações a que se referiram os Srs. Superintendentes de
Engenhalia
do Material na alínea "a" do pré-citado ofício, a Rede efetivamente
solicitou do Sr. Conselheiro Comercial da Legação da República Socialista Roménia a
apresentação de uma proposta completa e detalhada de fornecimento dos vagões em
referência (confira-se Oficio n. 0 344/PRF/73, de 27 de junho de 1973), ·e foi atendida
pelo Ofício n.0 2. 740, de 1.0 de outubro de 1973, capeando a oferta da empresa romena
"Mecano Export Import" para a fabricação e fornecimento de 2. 900 vagões ferroviários,
de diversos tipos.
(9) Esboça-se, a partir desse momento, o primeiro efeito vinculatório do negócio
jurídico, dito, com aquela oferta negócio jurídico unilateral, preso nas malhas do artigo
1.080 do Código Civil: "a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não
resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso". É a
pol!citação, o convite ao contrato, obrigatólio para o proponente tanto que não ocorram,
como não ocorreram, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1. 0@1 do Código Civil.
VInculou-se a Mecano Export Import à proposta apresentada, e· nem · mesmo o fato de
não ter a Rede se pronunciado sobre a mesma no prazo que se lhe consignou, invalida
aquele efeito vinculatório a que acima nos referimos, dadas as manifestações inequívocas
da próplia Mecano Export Import no sentido da efetiva renúncia ao prazo de validade
da proposta. Não há que falnr em negócio jurídico bilateral, que o mesmo, ao tempo,
evidentemente, não se consumara. Mas a vinculação inicial, essa, existiu.
(10) O exame da proposta da empresa romena foi realizado pelo Grupo de Trabalho designndo pela RP (Resolução da Presidência) n. 0 37/73, de 15 de outubro de
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219 1973. O primeiro pronunciamento desse Grupo parece desaconselhar a operação, eis
que os preços apresentados, em confronto com os da indústria nacional recentemente
submetidos ao crivo de uma concorrência pública, eram elevados. De mais a mais, os
preços unitários propostos estavam "vinculados às quantidades oferecidas, não deixando
à Rede flex!b1lidade para alterar tais quantidades no sentido de melhor atender às
suas necessidades,. à época de efetlvação da eventual aquisição". Finalmente, não houve
possibilidade de avaliar a capacidade técnica da Indústria romena" .
., . (11) Esse Grupo de Trabalho foi solicitado, dlretamente pelo Presidente da Rede,
a ·se pronunciar sobre diversos pontos Insuficientemente e~clarecldos por ocasião do
estudo preliminar, e o Sr. Presidente da Rede, pelo Ofício n.o 55/PRF/74, de 24 de
janeiro do corrente ano, transmitiu todas essas dúvidas ao Senhor Ministro dos Transportes, Inclusive as relacionadas com os aspectos financeiros da transação. Cientificado,
por Oficio de 31 de janeiro de 1974, do Sr. Presidente da Rede (Oficio 65/PRF/74), de
que o referido Grupo de Trabalho havia oposto algumas restrições à proposta apresentada pela empresa romena, apressou-se o Sr. Conselheiro comercial da Romênla
(Oficio n.0 4.347, de 8-2-74), em nome da Mecano Export Import, a retificar a proposta
anteriormente apresentada, aceitando - exceção feita apenas à questão do preço unltái'lo do vagões, que ficou mantido - todas as ponderações formuladas pela Rede.
(12) · Parece-nos razoável, portanto, à vista do andamento das negociações, que a
empresa romena . supussesse o propósito da Rede de concretizar a aquisição daqueles
vagões, ainda mais porque aquele fabricante havia concordado com todas as restrições
opostas por sua eventual e futura compradora. Datam dessa época, ou pouco antes,
as negociações da empresa romena com a Companhia Comércio e Construções, designada
para a montagem final dos vagões, e com os Industriais dispostos a fornecer, do lado
brasileiro, os componentes indispensáveis àquela montagem. E para afastar a alegação,
gravíssima sob todos os aspectos, de que os preços romenos eram superiores aos ofertados
pela indústria nacional, a Mecano Export Import apresentou à Rede uma longa análise
comparativa de preços, concluindo em sentido diametralmente oposto ao entendimento
manifestado pelo referido Grupo de Trabalho. E com a apresentação, . já em 4 de
março· de 1974 (Ofício 4.490, do Sr. Conse!he!rc· Comercial vas!lezamf!r de uma lista
de .fornecimento de vagões realizados em diversas épocas e para diversos compradores,
esgotaram-se as providências da Mecano Export Import no sentido de afastar os óbices
que dificultavam a concretização do negócio.
(13) A Rede não ficou !nativa durante todo esse longo periodo, chegando mesmo a
solicitar da companhia de Navegação Lloyd Brasileiro (Ofício n.0 2.306, de 30 de outubro • de 1973, subscrito por membro daquele Grupo de Trabalho) a apresentação de
proposta para a realização de transporte maritlmo dos componentes de origem estrangeira indispensáveis à montagem final dos 2. 900 vagões. Essa solicitação foi atendida
pela Carta n. 0 DC-8.620-760/73, de 14 de novembro de 1973, constando do processo detalhadamente, proposta do .Lloyd Brasileiro para a realização do transporte marítimo
daqueles componentes ..
(14) A análise aprofundada da proposta romena levou aquele mesmo Grupo de
Trabalho a um novo pronunciamento, datado de 28 de fevereiro do corrente ano, que
deve de ser tido como a peça fundamental que inspirou a Diretorla Colegiada da Rede a
decidir a aquisição dos vagões em causa. Sobre considerar, nesse novo estudo, que todas
·as suas antigas objeções foram atendidas pela empresa romena, o Grupo de Trabalho
reconhéceu ter ficado demonstrado "que o custo médio do vagão importado será Inferior
ao · dos nacionais para os 4 tipos considerados". E tecendo considerações favoráveis à
oferta romena aquele Grupo termina por aconselhar a aquisição proposta. Finalmente,
•dando contas· ao Serihor Ministro dos Transportes do andamento favorável das nego'clações, Sr. Presidente da Rede, pelo· Oficio n.0 130/PRF/74, de 12 de março de 19'74,
-solicitou daquele Ministério fossem iniciadas gestões junto ao Ministério da Fazenda com
vistas à concessão de recursos financeiros indispensáveis ao pagamento da parcela inicial
do preço. Em seguida, a decisão da Rede; ·já comentada, e a comunicação, d!retamente
dirigida ao Sr. Conselheiro Vas!le Zamf!r pela carta n.0 163/PRF/74, de 27 de março
de 1974, de que
"a Diretoria da RFFSA, nos termos da DD n.0 105/74, de 25-3-74, decidiu
aprovar a aquisição de 2.900 (dois mil e novecentos) vagões da Meco.no
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segundo as condições contratuais a serem estabelecidas."
(15) A comunicação, feita à. empresa romena por intermédio do Sr. Coru:elhelro
Comercial da Roménia, de que a sua proposta, inequívoca e exaustivamente examinada
pela Rede, foi aceita - é o fato incontornável que caracterizou o aperfeiçoamento do
negócio jurídico bilateral. Fo! nesse momento que a pollcltação, vinculatórla da Mecano
Export Import (Código Clv!l, artigo 1.080), transformou-se em contrato, vinculatório de
ambas as partes. A relação jurídica, de então para cá, passou a sujeitar-se às regras que
disclpllnam as obrigações de fazer, notadamente ao preceito do artigo 879 do Código
Civil, nestes termos:

"Se a prestação do fato se !mposslbll!tar sem culpa do devedor, resolver-se-á
a obrigação; se por culpa do devedor, responderá este pelas perdas e danos."
(16) Parece-nos, vênla devida, e examinado o problema à. luz dos aspectos exclusivamente jurídicos, inoportuno o desfazlmento do negócio. Todos os pontos essenciais
da transação, sejam os relacionados com as quantidades, com as especificações técnicas,
com os prazos de entrega e até me~mo com os preços foram amplamente examinados e
discutidos. A tramitação do proce~so, longa e demorada, permitiu à. Rede uma decisão
suficientemente lastreada. A negociação, constantemente Informada ao Ministério dos
Transportes, prosseguiu, sempre, documentada em papéis cujo conhecimento, seja através de certidão, seja mediante requl~lção judicial, irá fatalmente enfraquecer a posição
da Rede no momento em que tiver de suportar investida de seu cc-contratante. A Rede
vinculou-se à. contratação e, como pessoa jurídica de direito privado, terá de responder,
ainda que a revogação daquela decisão seja expressamente determinada pelo Senhor
Ministro dos Transportes, à. ação judicial que eventualmente vier a ser instaurada.
A ação fatalmente virá allcerçada no preceito do artigo 159 do Código Civil, segundo o
qual "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negllgêncla ou imprudência, violar
direito ou causar prejulzo a ou:trem, fica obrigado a reparar o dano". A reparação
desse dano, levando-se em linha de conta o sistema de economia dirigida a que se
vincula a empresa Mecano Export Import - é inestimável. Parece-nos perfeitamente
justificável o receio de que a postulação venha agigantada à. força de dados cuja
exatidão não possa ser contestada. Esse receio é tanto mais justificável quanto é sabido
que, anteriormente - ao ensejo da instauração de um Juizo Arbitral, na Suíça, tendente
a solucionar pretensão indevida da empresa iugoslava Metalexport - a postulação da
nossa cc-contratante, também empresa estatal, lastreava-se em verbas de aferição
diflc!llma, tais como "alteração forçada do curso de laminação" e "congestionamento
do espaço da Usina".

Em conclusão:
A revogação da Decisão de Dlretorla n.• 105, de 25 de março de 1974, poderá. strje!tar
a Rede a uma ação judicial tendente à reparação dos danos e prejuizos que vierem
a ser apurados. Examinados os fatos que precederam aquela decisão e os princípios
que regulam a vlnculatoriedade decorrente dos negócios jurídicos bilaterais - contratos
prellmlnares que vinculam o devedor à prestação do fato a que se obrigou (Ponte& de
lWranda, "Tratado de Direito Privado", vol. 48, págs. 47 e segs; M. I. Carvalho
de Mendonça., "Doutrina e Prática das Obrigações", volume II, págs. 165/167) - não
encontramos fomento jurídico capaz de justificar a pretendida revogação daquela decisão. Se a atuai conjuntura do comércio exterior, ou razões outras, deslndlcam a realização do negócio, entendemos de boa conveniência que a Rede condicione a sua
decisão a uma determinação expressa do Senhor Ministro dos Transportes, o que lhe
possibilitará uma atuação regressiva contra a União Federal na eventualidade de vir
a empresa a ser condenada a reparar os danos ajuizados pela Mecano Export Import.

As conclusões deste parecer não afastam, ao contrário, aconselham qualquer tentativa, junto à. empresa romena, de um acordo razoável.
Salvo melhor juizo, é o nosso parecer.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1974. -

Otto Eduardo Vlzeu Gil, Advogado.
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Oficio n.0 252/SAC
Em 5·6-74.
Do Procurador Gilral da Fazenda Nacional
Ao Comandante José Carlos Franco de Abreu
DD. Secretário Executivo da Secretaria-Geral do
Ministério dos Transportes
Assunto: Aquisição de vagões no estrangeiro
Senhor Secretário Executivo,
Tenho a satisfação de acusar o recebimento de seu Oficio n.0 00881/56/GB/74 de hoje,
relativo à consulta sobre o grau de comprometimento da RFFSA com as firmas Mecano
Export Import e Rudnap Export Import, acerca da aquisição de 5.900 vagões.
A respeito do assunto transmito-lhe cópia da nota elaborada pelo Assessor Cyro
Freire CUry, cujos termos adoto e subscrevo.
Por outro lado, os termos das Cartas n.os 161/PRF/74 e 163/PRF'/74, ambas de 27
de março de 1974, da Rede Ferroviária Federal, dirigidas, respectivamente, ao Conselheiro
Comercial da Legação da República Socialista Romênia e a Rudnap, não deixam quaisquer dúvidas sobre o completo comprometimento daquela entidade com aqueles for·
necedores.
As cartas de aprovação das aquisições, nos termos das propostas apresentadas com·
pletam o vinculo obrlgacional e constituem compromissos efetlvos para aquela ferrovia
·
federal.
Colocando-me à sua disposição para quaisquer outros esclarecimentos, valho-me da
oportunidade, Senhor Secretário Executivo, para renovar-lhe os meus protestos de estima
e consideração. - Moacyr Lisboa Lopes, Procurador-Gilral da Fazenda Nacional.
CARTA N.0 766/PRF/74
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1970.
Ex.mo Sr.
Gilneral Dyrceu Araújo Nogueira
Dlgnisslmo Ministro de Estado dos Transportes
iBrasrua- DF.
Senhor Ministro,
Com referência às aquisições de vagões junto às firmas Rudnap Export Import, da
IugosláVIa e Mecano Export Import . da Romênla, tratadas nos Processos n.os 405.289 e
402.097, desta Empresa, cumpre-me, além dos esclarecimentos anteriormente levados ao
conhecimento de V. Ex.•, prestar as seguintes Informações:
- Quando do Inicio do mandato da atual Dlretorla, achavam-se pendentes de formalização os contratos reguladores das citadas aquisições.
- Essas aquisições, conforme Avisos n.os 139, de 11 de maio de 1973, e 444, de 23 de
outubro de 1973, do então Titular da Pasta da Fazenda ao antecessor de V. Ex.•, deve·
riam ser processadas Independentemente de concorrência, eis que tinham por objetlvo
atender problemas de macroeconomia, vinculados às relações do comércio com aqueles
dois países.
- Com tais fundamentos, e visando a prosseguir na formalização dos ajustes com
as duas referidas firmas, o assunto foi submetido à elevada consideração de V. Ex.•
que, em face do Oficio n.0 258/SAC, de 5 de junho de 1974, expedido pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, houve por bem autorizar, através do Telex n. 0 230-B, de
12 de junho do corrente ano, a celebração dos aludidos contratos.
- Em conseqüência, a 24 de junho do ano em curso, firmou a RFFSA os Contratos
n.os 36/74 e 37/74, que vieram a disciplinar, respectivamente, os negócios com as duas
empresas de Inicio mencionadas.
2. Na ocasião em que a atual Dlretorla analisou os negócios que vieram a ser
objeto daqueles dois contratos, ficou ela cientificada de que:

-222a) fazendo-se a projeção dos preços para a época das entregas, as propostas das
duas firmas, romena e iugoslava, apresentaram preços superiores aos anteriormente
oferecidos·pelos fabricantes nacionais, inclusive, em !!citação que na ocasião se realizava;
b) com as garantias de entrega rigorosamente de acordo com os cronogramas estabelecidos, os fornecedores, romeno e iugos!avo, contornaram os obstáculos que fata!Ínente
haviam de surg!J:, caso fosse a encomenda adjudicada às firmas nacionais, diante das
dificuldades por estas apontadas, no que respeita à obtenção de matérias-primas e
acessórios, havendo Inclusive, pretendido elas que a RFFSA assumisse a obrigação de
obter chapas, perfilados e mesmo sucata, além da importação de outros lnsumos não
dlsponlve!s no Pais;
c) os fabricantes nacionais já se encontravam, naquela oportunidade, ·com sua
capacidade de produção - que era estimada em 6.000 vagões por ano - praticamente
absorvida com as encomendas que antes lhes haviam sido feitas, quer pela RFFSA, quer
pela FEPASA e CVRD, para suas necessidades imediatas, sem contar com os pedidos
também feitos aos mesmos fabricantes, para fornecimento de peças de reposição, ou destinadas a recuperação da frota existente, como truques, engates, rodas etc.;
d) os preços do material encomendado à Romênia e à Iugoslávia eram, de certa
forma, irreajustáveis, pois apenas sujeitos às oscilações do dólar-convênio enquanto que
as propostas das firmas nacionais continham preços variáveis em função de fórmulas
·
especiais de reajustamento;
e) os cronogramas de entrega dos fabricantes estrangeiros estipulavam fornecimentos de vagões a partir do 5. 0 mês, e se a eficácia dos contratos ocorresse no mês de
julho/1974, como inicialmente previsto, ainda neste exercício, poderia dispor a RFFSA
de número de vagões constantes dos respectivos cronogramas; e
t) esses fatos, dentre outros, aliados ao consenso da macroeconomia, deveriam
certamente ter norteado a decisão das autoridades do Governo anterior, dando origem
aos atas da passada Dlretoria.
3. A a tua! dlretoria da RFFSA, diante de tais circunstâncias, das quais cabe ressaltar o consenso da macroenconomia e, fundamentalmente, o pronunciamento, já acima
referido, do Sr. Procurador-Gera! da Fazenda Nacional, não teve outra solução senão
celebrar os contratos com as duas firmas de início mencionada depois de devidamente
autorizada por V. Ex.•
4. Encontra-se em estudo, presentemente, na RFFSA, proposta de fornecimento,
pela Indústria nacional, de 3.300 vagões, em vista de convênio assinado com o BNDE
para financiamento, visando a fabricação de vagões quer para a RFFSA, quer para
outras ferrovias nacionais.
5. Revela notar que na proposta que apresentaram, constam preços unitários com
cláusula de reajustamento até a época das entregas, cujos valores, no momento superam os
das propostas romena e iugoslava, conforme se verifica no rodapé do Quadro II.
6. Ainda sob a matéria em apreço esta Dlretor!a deseja esclarecer que:
a) a firma Ferragens Santos S/ A, compareceu à !!citação a que se refere a Concorrência Pública Internacional n,0 16/73, com proposta para fornecimento de vagões
Importados, não sendo classificada, em qualquer dos seus Itens, pela comissão julgadora; e
b) durante o período em que era examinada a conveniência de ·serem aceitas as
propostas das duas firmas européias, considerando o interes.le da macroeconomia, a
:RFFSA recebeu nova proposta de fornecimento de vagõss Importados, de fabricação norteamericana, formulada por Ferragens Santos S/ A, mediante financiamento. Em conseqüência, a Dlretorla decidiu não examinar tal proposta por julgá-la Inoportuna, visto
não atender aos interesses da macroeconomia do Pais, oondo o proponente esclarecido de
que, em nova oportunidade, poderia ela voltar ao assunto.
7. Outro esclarecimento que a Dlretorla julga oportuno levar ao conhecimento de
V. Ex.• diz respeito aos o.trasos que vêm ocorrendo, por parte da Indústria nacional de
fabricação de vagões, no cumprimento dos seus cronogramas de entrega dos contratos
em vigor, celebrados com o. RFFSA, sob o. alegação de que não vêm obtendo lnsumos em
tempo háb!l.
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atendido à solicitação de V. Ex.n, com respeito ao assunto em foco.
A Sua Excelência o senhor
Coronel Mário David Andreazza
DD. Ministro de Estado dos Transportes
AI"23173-AVISO-GB N.0 13!}
Em 11 de maio de 1973.
Senhor Ministro,
Em resposta ao Aviso .n.0 97, de 14 de setembro passado, pelo qual Vossa Excelência
me consulta sobre· operação· proposta à Rede Ferroviária Federal S.A. pelo Governo da
República Socialista da Roménia, apraz-me encaminhar-lhe o anexo processo, no qual se
cpntém a manifestação favorável de outra parte interessada na transação, a Companhia
Vale do Rio Doce.
Assim sendo e considerando que, em principio, a operação favorece os objetivos de
comércio exterior do País, caberia à RFFSA examinar os aspectos da proposta de venda
da Romên!a, para decisão sobre sua conveniência, após o que seria analisada a adequ~ção da transação dos interesses da produção nacional similar.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada
estima e consideração. - Antônio Delfim Netto, Ministro.
Em 14 de setembro de 1972
AVISO N. 0 97 45/65/72
Senhor Ministro
O Ministério dos Transportes tem recebido constantemente propootas para o fornecimento de materiais e equipamentos necessários aos serviços da Rede Ferroviária
Federal S/A - RF'.FSA, dentro de esquemas financeiros ajustados a acordos comerciais
externos celebrados, principalmente, com o objetivo de incentivar a exportação de produtos brasileiros.
2. Em diferentes oportunidades passadas, a RFFSA, que, como é do conhecimento
de V. Ex.n, coopera na adoção de meios de agressividade para a política de comercialização externa do café, através de aquisições diversas, todas processadas como contrapartida do intercâmbio comercial.
3. A República Sociallsta da Romênia, através de seu Conselheiro Comercial no
Brasll, acabou de enviar a este Ministério proposta, inclusa por cópia, para fornecimento
de vagões, recebendo, em troca, minério de ferro brasileiro.
4. Envolvendo a matéria, também, o aspecto econômico, refletido no incremento de
nossas relações comerciais com aquele País, solicito a V. Ex.• a manifestação dessa
Secretaria de Estado a respeito da transação em tela. Se julgada, por v. Ex.•, de interesse
de nossa macroeconomia, a RFFSA procederá ao exame detalhado do assunto, no tocante
ao equipamento ferroviário oferecido.
Aproveito a oportunidade, para renovar a V. Ex.n meus protestos de estima e consideração.
A S. EK.n o Senhor Doutor Antônio Delfim Netto
Ministro de Estado da Fazenda
Em 23 de outubro de 1973.
AI-76/73-AVISO-GB n.0 444173
A Sua Excelência o Senhor Ministro Mário David Andrcazza
DD. Ministro de Estado dos Transportes
Senhor Ministro,

Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, cópia de Nota do Senhor Embaixador da
Iugoslávia relativa a uma proposta de 24 de maio de 1973, da firma Rudnap para venda
de vagões à Rede Ferroviária Federal S.A.
2. Estando os representantes daquele pais em negociações com o Instituto Brasileiro
do Café para novas compras do produto brasileiro, parece conveniente que a RFFSA, caso
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entendimento direto com o me sobre a eventual operação.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada
estima e consideração. - Antônio Delfim Netto, Ministro.
N.• 97·1/73
Brasi!ia, 14 de agosto de 1973.
Senhor Ministro de Estado,
Tenho a honra de me dirigir a vossa Excelência a fim de levar à sua consideração
a minha preocupação quanto a continuidade do incremento das relações comerciais entre
o Brasil e o Iugoslávia, que ultimamente tem sofrido acentuada redução em seu impulso,
que caracterizou as operações nos anos de 1970/1971.
Como certamente é do seu conhecimento, a balança comercial entre os nossos dois
países apresenta um saldo negativo de aproximadamente 35 milhões de dólares para a.
Iugoslávia, saldo este que deveria ser coberto a curto prazo por aquisições brasileiras
no mercado iugoslavo, a fim de que possa ser retomado o intercâmbio nos moldes que
tanto interessam aos dois paises.
Tomo a liberdade de fazer referência especial às transações efetuadas no passado,
que apoiadas pelo excelente entrosamento entre as empresas iugoslava.s encarregadas de
aquisição de café brasileiro e o Instituto Brasileiro do Café, facilitaram sobremaneira a
concretização de negociações benéficas a diversos setores, tanto no Brasil como na
Iugoslávia.
Operação marcante nesse sentido foi o último fornecimento de 1. 750 vagões de carga
contratado entre a empresa Rudnap Export Import, de Belgrado, e a Rede Ferroviária
Federal S.A., que se encontra em plena fase de execução a Inteiro contento do comprador brasileiro.
:.;: Importante citar, nesta oportunidade, que a transação em pauta, no montante de
US$/IUG 40 milhões, beneficiou grandemente a indústria nacional, bem como o mercado
de mão-de-obra. :.;: que, tendo sido adquiridos componentes parciais de fabricação lugoslava,
os restantes foram adquiridos no mercado nacional, sendo que, ainda, foram confiadas a
firmas especializadas brasileiras, em convênio com a empresa fornecedora, a montagem
dos vagões e a sua entrega à Rede Ferroviária Federal S.A.
Desta forma, aproximadamente 38% do valor total da operação reverteram em beneficio direto de indústrias brasileiras, proporcionando a transação financiada beneficio ao
cliente consumidor, sem falar da. viabilidade, assim criada., no sentido da ampliação da
área da aquisição de café brasileiro por parte da Iugoslávia.
Agora apresenta-se novamente a possib!lldade de participar a indústria iugoslava nos moldes da operação anteriormente citada. - do programa de expansão do parque
ferroviário brasileiro, que atualmente se ressente da necessidade Imediata de aproximadamente 8 mil vagões de carga.
Acredito, senhor Ministro, que uma nova operação no valor idêntico ao da primeira,
ou possivelmente até superior a mesma . dará a Iugoslávia novas condições no sentido da
retomada de entendimentos com o me para aquisição maciça. de café brasileiro. Da
mesma forma que na operação anterior, Isso proporcionará uma nova série de conveniências à indústria nacional e ao mercado brasileiro de mão-de-obra.
ll: nesse sentido, Senhor Ministro de Estado, que venho sol!citar o apoio do Ministério
da Fazenda para que, mediante gestões junto aos Ministérios da Indústria e do Comércio
e dos Transportes, seja facilitada a aceitação da proposta de 13 de setembro de 1972,
respectivamente de 24 de maio de 1973, feita pela empresa Rudnap à Rede Ferroviária
Federal S.A.

Antecipando os meus agradecimentos, sirvo-me do ensejo para reiterar a vossa
Excelência Senhor Ministro de Estado, os protestos de minha mais subida consideração
e apreço.
O Embaixador - (Mirko Ostojié).

- 225A Sua Excelência
O Senhor Professor Antônio Delfim Netto
Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda
NESTA
N.0 233/PRF/74
Ex.mo Sr.
General Dyrceu de Araújo Nogueira
Dlgn!ssimo Ministro de Estado dos Transportes
Brasllla - DF
Senhor Ministro,

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1974.

Em aditamento aos esclarecimentos prestados pela Carta n.0 220/PRF/74, cumpre-nos
comunicar a V. Ex:.• que voltaram a comparecer à Rede os representantes da indústria

''

'i

'

'I

'''

Nacional de fabricação de vagões, Informando-nos que estavam habilitados a prOduzir
os 5.900 vagões, objeto de fornecimento por fabricantes !ugoslavos e romenos. Ponderam,
no entanto, aqueles representantes, que, para cumprir o programa de fabricação, tornar-se-la necessária a importação de chapas e perfis, em valor correspondente a cerca
de 13% do valor total da encomenda.
Não apresentaram qualquer modalidade de financiamento que propiciasse à Rede
efetlvar, no momento, a aquisição de outros 5.900 vagões, além daqueles já ajustados com
a Indústria estrangeira pelas cartas endereçadas pela Presidência da Rede aos fabricantes iugoslavos e romenos, cujas cópias estão anexas a este.
De acordo com o exposto acima e tendo em vista as limitações orçament:í.rlas da
Rede, pretende esta Presidência prosseguir na formalização dos contratos com a indústria
estrangeira, em estrita consonância com as determinações emanadas do Governo anterior,
com vistas ao equüibrlo da balança comercial, submetendo, no entanto, o assunto à
elevada consideração de V. Ex.•
Valemo-nos da oportunidade para reiterar à v. Ex.• a expressão do nosso mais alto
apreço e particular estima. - Milton Mendes Gonçalves, Presidente.
N.0 433.334
Anexos: cartas 161 e 163/PRF/74 (cópias)
Rio de Janeiro, 27 de março de 1974.
N,0 161/PRF/74
D.mos, Srs.
Rudnap EXp. Imp.
Av. Almirante Barroso, 63/1.217
Ref. s/carta de 20·3-74.
NESTA
Prezados Senhores,
Valho-me da presente comunicar a v. s.as que a Dlretoria da RFFSA decidiu, nos
termos da DD n.0 105/74, de 25-3-74, aprovar a aquisição de 3.000 (três mU) vagões da
Rudnap Export Import abaixo relacionados, com base na proposta dessa firma e segundo
as condições contratuais a serem estabelecidas:
a) Vagão fechado, metálico, revestido, bitola de 1,00 m, peso bruto máximo de 80.000 kg, obedecendo ao Projeto de Especificação n.0
SPE/DM-04-R/73 , , .......... , , , .... , . , .............. , ... , . . . . . . . .. . . . . . 1.000
b) Vagão pftransporte de pedra, bitola de 1,00 m, com peso bruto máSPE/DM-02/72 ....... , ...... , .. , .. , , , , .. , .......... , . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
800
x!mo de 80.000 kg, obedecendo ao Projeto de Especificação n,o
c) Vagão gôndola, de fundo móvel, bitola de 1,00 m, obedecendo a descrição técnica da fábrica de vagões Kraljevo <Iugoslávia) referência
800
FVK 01-20·4248, aprovada pela RFFSA .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
d) Vagão tanque com capacidade de 60 ms, bitola de 1,00 m, obedecendo
a Especificação n.0 SPE/DM-04-R/71 (1,• revisão - 1973) . . . . . . . . . . . . .
400
Total ....................................................... , ..... , . 3.õõõ
Atenciosamente - Antonio Andrade de Araújo, Presidente.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1974.
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Il.mo Sr.
Dr. Vasile Zampir
MD. Conselheiro Comercial
Legação da República Socialista Romênla
Rua Cosme Velho, 526
NESTA
Senhor Conselheiro,
Valho-me da presente para comunicar a V. s.• que a Dlretor!a da RFFSA decidiu,
nos termos da DD n.0 105/74, de 25-3-74, aprovar a aquisição de 2.900 (dois mil e
-novecentos) vagões da Mecano Expcrt Import abaixo discriminados, com base na proposta da referida firma e segundo as condições contratuais a serem estabelecidas:
a) Vagão fechado, metálico, revestido, peso bruto máximo de 100.000 kg,
bitola de 1,60 m .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.500
b) Vagão gôndola, de fundo móvel, peso bruto máximo de 80.000 kg, bitola de 1,00 m . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700
c) Vagão fechado, metálico, revestido, peso bruto máximo de 80.000 kg,
bitola de 1,00 m .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .
700
Total..............................................................
2.900
Atenciosamente. - Antônio Andrade de Araújo. Presidente.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1974.
N.0 220/PRF'/74
Ex.mo Sr;
General Dyrceu de Araújo Nogueira
:PD. Ministro dos Transportes
Brasília - DF
Senhor Ministro,
Em cumprimento a determinação de V. Ex.•, vimos apresentar um relatório pertinente
às reivindicações formuladas pela indústria nacional de fabricação de vagões no que se
refere à colocação de encomenda de veículos ferroviários, pela RFFSA, em Indústrias
estrangeiras.
Em recente reunião que mantivemos com os representantes da indústria nacional. do
setór, tivemos a oportunidade de localizar que aquela encomenda à Indústria estrangeira
deveria ser de conhecimento geral, eis que a indústria nacional teria sido consultada
para colaborar na montag.:m dos vagões e do fornecimento de parte de seus componentes.
Naquela ocasião foi reafirmado pelos preditos representantes que a capacidade global
-anual da Indústria nacional no tocante a produção de tais veículos ferroviários é de
6.000 unidades, da qual já compromissamos, em duas compras recentes, 5.000 vagões,
cuja previsão de entrega é de 1. 500 unidades neste exercício, 2. 900 no de 1975, e os restantes 600 em 1976.
No momento processa-se na RF'FSA a realização de concorrência internacional para
a aquisição de mais 2.000 vagões, com plena oportunidade de licitação pela Indústria
nacional .:, dessa forma, se vencedora, ficaria esta indústria com sua capacidade de
produção amplamente utilizada.
As encomendas no exterior colocadas em atenção às determinações ministeriais,
com vistas ao equilíbrio da balança comercial, compreendem o fornecimento de 3. 000
vagões por Indústria !ugoslava e 2. 900 pela da Românla, com cronograma de entrega
de 2.000 unidades em 1975, e 3.900 em 1976, condicionado a eventuais assinaturas e eficác_!g_s de contrato para maio de 1974.
Cientificados ficaram também os representantes da Indústria nacional de que nosso
programa qülnqücnal prevê a necessidade total de 18.000 vagõeE, dos quais comprometidos
estão 5.000 com a Indústria nacional, 5.900 com a estrangeira e pendentes 2.000 vagões
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gramar novas concorrências para mais 5 . 000 unidades.
Pleiteia ainda a indústria nacional que lhe concedamos prazo para o estudo da
viab!l!dade de outro fornecimento de 5. 900 vagões em condições semelhantes concedidas
pela. indústria estrangeira e de financiamento compatível com a situação da Rede, sabe·
dores que são de que não possui esta Empresa., no momento, capacidade para. suportar os
encargos de novas aquisições.
Ainda na ocasião da reunião em causa a Rede encareceu aos representantes da
indústria nacional que abreviassem os prazos de entrega previstos para o fornecimento
de peças acessórias, necessárias à reposição dos nossos estcques, recebendo posteriormente,
esta. Empresa, em contrapartida., solicitação para que fornecesse sucata em volume
compativel com as encomendas em Carteira e daquelas pertinentes a eventuais futuras
compras, já que, segundo os mesmos, a indústria nacional se ressente da falta. de
matéria-prima.
Cumpre-nos esclarecer a V. Ex.•, ainda. sobre o assunto, que ficou estabelecida a
realização de nova reunião a ser efet!vada brevemente.
Valemo-nos da oportunidade para renovar a V. Ex.• a expressão do ·nosso mais alto
apreço e particular estima. - Milton Mendes Gonçalves, Presidente.
Anexo: Proc. n. 0 49.574/72-MT
Gab. M!n. dos Transportes ESE/DF/NR-2308- 12-6-74- 19:00 h
Of.
Gen. Milton Mendes Gonçalves
Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A.
Rio- GB
Telex n.0 341/93 vg de 12 de junho pt Por determinaçao do Sr. Ministro vg fica autorizada essa empresa a prosseguir na formal!zaçao dos contratos referidos no Oficio
NR 233/PF!.F/74 de 24 de abril de 1974 pt Cds sds - Newton Cyro Braga '-- SecretarioGeral M!ntran pt
Formalização dos Contratos
Oficio n.0 252/SAC
Em 5-6-74
Do: Proéurador~Ger!Ú da FaZenda Nacional
Ao: Comandante José Carlos Franco de Abreu
DD. Secretário Executivo da secretaria-Geral do Ministério dos Transportes
Assunto: Aquisição de vagões no estrangeiro.
Senhor secretário Executivo,
Tenho a satisfação de acusar o recebimento de seu Oficio n.0 00081 SG/GB/74 ..de
hoje, relativo à consulta sobre o grau de comprometimento da RFFSA com a.s firmas
Mecano Export Import e Rudnap Export Import, acerca da aquisição de 5.900 vagões.
A respeito do assunto transmito-lhe cópia da nota. elaborada pelo Assessor eyro
Freire Cury, cujos termos adoto e subscrevo.
Por outro lado, os termos da.s Cartas n.os 161/PRP/74 e 163/PRF/74, ambas de 27 de
março de 1974, da Rede Ferroviária Federal, dirigidas, respectivamente, ao Conselheiro
Comercial da Legação da República socialista Romên!a e a Rudnap, não deixam
qualquer dúvida sobre o completo comprometimento daquela entidade com aqueles for·
necedores.
As cartas de aprovação de~s aquisições, nos termos das propostas apresentadas completam o vinculo obrigacionnl, constituem compromissos efetivos para aquela ferrovia
Federal.
Colocando-me a sua disposição para quaisquer outros esclarecimentos, valho-me da
oportunidade, senhor secretário Executivo, para renovar-lhe os meus protestos de estima e consideração. - Moa.cyr Lisboa Lopes, Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
pt:

'I

!

'

- 228CONSIDERAÇõES ESTABELECIDAS PARA ELABORAÇAO DO QUADRO II
A) Condições originais das propostas:
1 - Fabricantes Nacionais - proposta conjunta da Indústria nacional apresentada
em 17·9-74, com vista ao Protocolo de Intenções firmado:
. a) Para o Vagão Fechado, peso máximo total de 100 t, bitola de 1,60m- Cr$ 287.000,00
Para o Vagão Fechado .. peso máximo total de 80 t, bitola de 1,00m - Cr$ 239.000,00
Para o Vagão Targus, capacidade de 60 m3, bitola de 1,00m - Cr$ 24i.ooo,oo
·. b) · As entregas foram programadas admitida a formalização total dos contratos
até 30·11·'74.
c) Para o cálculo do preço médio reajustado em função do cronograma de entrega
consideramos:
'- Vagão Fechado, bitola de 1,60m, prazos médios de entrega - 14 meses
- Vagão Fechado, bitola de 1,00m, prazos médios de entrega - 14 meses
- Vagão Tanque, bitola de 1,00m, prazos médios de entrega - 10 meses
d) Em decorrência do cronograma de entrega e considerando-se a evolução do índice
Geral de Preços, coluna 1, Revista Conjuntura Econômica, para o período jan/1970 a
julho/74, teremos um percentual mensal de reajustamento para a série histórica eleita
de 2,15% ao mês.
e) Assim, com base no cronograma (letra c) e percentual mensal de reajuste (letra
d), teremos como preços finais para os vagões, aqueles indicados no QUADRO n (anexo).
2. - Fabricantes Estrangeiros- os preços constantes dos Contratos n.'" 036/74 e 037174
Canexos por cópia), acrescidos dos encargos correspondentes a frete e seguro marítimos,
encargos de natureza cambial e taxas portuárias são os constantes do QUADRO n:
a) Os preços firmes e irreajustáveis em US$ convênio constante dos contratos
acima mencionados . para os tipos de vagões considerados são:
· Vagão
Fechado
Fechado
Tanque

Bitolam
1,60
1,00
1,00

Rudnap
US$ Yuog. 32,350.00
US$ Yug. 33,930.00

Mecano Export lmport ..
US$ Rem. 31,600.00 .
US$ Rom. 25,100.00

b) As entregas programadas admitida a eficácia dos contratos até 30/11/74.
c) Para o cálculo do preço médio reajustado em função do cronograma de entregas
consideramos os seguintes prazos médios de entrega:
Vagão

Bitolam

Fechado
Fechado
Tanque

1,60
1,00
1,00

Rudnap
14 meses
16 meses

i

''

Mecano Export
12 meses
24 meses

d) Em decorrência do cronograma de entrega e considerando-se a evolução da taxa
cambial US$ x CR$, para o período de janeiro/1970 a julho de 1974, teremos um
percentual mensal de reajustamento para a série histórica eleita de 1,001% ao mês.
e) Assim, com base no cronograma (letra c) e percentual mensal de reajuste (letra d),
teremos como preços finais para os vagões, aqueles Indicados no QUADRO II (anexo).
B) ll: necessário frisar que os prazos médios de. entrega dos vagões, não sendo coincidentes, ocasionaram uma incidência de prazo de atualização maior para os veícu:los de
origem estrangeira que aqueles aplicados aos de origem nacional.
sendo assim, foi imposta neste aspecto uma condiçfi.o mais desfavorável à proposta
estrangeira que à nacional.
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- 231N.0 DRFcbr-139/74
Para: Sr. Presidente da REFSA
.Do: D!retor Celso Belfort Rizzi
· ·Assunto: Processo n.• 442.469
Senhor Presidente,

15/10/74

Com vistas ao atendimento do despacho do Sr. Chefe da Assessoria Rodo"Ferrov!ár!o
do MT datado de 26 de setembro de 1974, submetemos à superior apreciação de v. Ex."
na forma solicitada, o quanto expomos a seguir com referência ao exame preliminar da
matêria em espécie, a propósito do pronunciamento do Senador Franco Montoro acerca
da encomenda de vagões à Iugoslávia e à Romênia:
1) Preço de Aquisição dos Vagões:
-nacional
- estrangeiro
A resposta a esta pergunta está contida nos quadros anexos a recente expediente
que essa Presidência remeteu ao Exm.• sr. Ministro dos Transportes.
2)

Infração ao

Decreto~Lei

n.• 37/66

Diz o Decreto: "As entidades de direito público e as pessoas jurídicas de direito
privado, que gozam de isenção de tributos, ficam obrigadas a dar preferência à compra
de produto nacional, salvo prova de recusa ou incapacidade de fornecimento em condições
satisfatórias".
A compra daqueles vagões à indústria estrangeira ocorreu em conseqüência dos
segUintes motivos:
·
a) com vistas a macroeconomia, em decorrência de . negociaçces, ·em níveis ministeriais, visando a troca de produtos nacionais, por outros de procedência daqueles
países;
b) objetivo de assegurar o recebimento de material rodante nos prazos .estabelecidos,
a fim de poder fazer face ao incremento de transporte ferroviário, especialmente, dentre
outros, ao de cereais a granel, de combustíveis líquidos, e de minerais a granel;
c) atendimento de veículos aos corredores de exportação em fase de execução;
d) do programa de contratação com a indústria .nacional de vasto fornecimento
de vagões, inclusive com o contido no Protocolo de intenções, recentemente firmado,
em conseqüência do qual ficou a capacidade produtiva da mesma comprometida, tendo
em vista, outrossim, por outro lado, da nece:;sidade de suprimento de peças de reposição
pa1·a os veículos ferroviários em circulação; e
e) da dificuldade de obtenção dos insumos necessários para que a indústria nacional possa vir a atender ao fornecimento dos vagões a ela adjudicado. Sobre este
aspecto, os primeiros reflexos do problema fazem-se sentir, antes mesmo da indústria
nacional receber as encomendas maiores, como podemos nos certificar das cópias de
cartas. pelas quais constata-se que os fabricantes nacionais vêm encontrando dificuldades em adquirir os insumos necessários, apelando para que, através do Ministério
dos Transportes possam vir a ser atendidos nos seus suprimentos. As providências inclusive foram tomadas, tendo o Exm.• Sr. Ministro dos Transportes encarecido aos
titulares da Indústria e do Comércio e Fazenda, as providências cabíveis.
3) Viabilidade de importação apenas de matéria-prima em vez do produto semlacabado.
No tocante aos pedidos já colocados na indústria nacional, e para os quais os
fabricantes nacionais apelam inclusive na manutenção da isenção do imposto de importação para os insumos adquiridos no exterior, S. Ex.• o Sr. Ministro .dos Transportes,
em seus Avisos n.•s 96 e 103 de 10 e 16 de setembro do corrente, dirigidos ao Exm.•
sr. Ministro da Indústria e do Comércio, bem como no de n.• 97, de 10-9-74, dirigido
ao Exm.• Sr. Ministro da F[lzenda, já mencionados anteriormente, preconiza. as medidas
necessárllls ao lltendimento dos pedidos pelas fábricas.

-232Infere-se destarte das dificuldades que se apresentam à Indústria Nacional para
a fabricação daquilo que contratou, agravada ficará a situação, quando recebermos
as novas encomendas previstas no Protocolo de Intenções a colocação da encomenda
efetuada, máxime da necessidade de que vagões novos sejam incorporados à nossa
frota para fazer face ao aumento da demanda do transporte.
Sobre a viabilidade de importação de apenas matéria-prima em vez do produto
semi-acabado, temos a dizer que as negociações da compra dos 5. 900 vagões foram
realizadas em nível ministerial.
Atenciosamente. - Celso Belfort Rizzl, Dlretor.
ANEXOS AO MEMO. RETROMENCIONADO
Aviso n.• 103/SG do MT, datado de 16-9-74
- Carta do Material Ferroviário S.A. "MAFERSA" n.• 45.09/E-2361
- Aviso n.• 97/SG do MT, datado de 10-9-74
- Aviso n.• 96/SG do MT, datado de 10-9-74
- carta n.• 76G/PRF/74, datada de 7-10-74
-Aviso n.• AI-23/73-AVISO-GB n.• 139, datado de 11·5-73
- Aviso n.• 97-SG/GB/72, datado de 14·9-72
-Aviso n.• AI-76/73-AVISO-GB n.• 441, datado de 23-10-73
- Of. n.• 97-1/73, datado de 14-8-73, do Sr. Embaixador Mirko Ostojié
- Carta n.• 233/PRF/74, datada de 24-4-74, do Sr. Presidente da RFFSA
- Carta n.• 161/PRF/74, datada de 27-3-'114, do sr. Presidente da RF.FSA
-Carta n.O 160/PRF/74, datada de 27-7-74, do sr. Presidente da RFFSA
- carta n.O 220/PRF/74, datada de 16-4-74, do Sr. Presidente da RF.FSA
- Telex n.O 2308, datada de 12·6-74, do Secretário-Geral do MT
- Of. n.O 252/SAC, datado de 5-6-74 do Procurador-Gera! da Fazenda Nacional
- Considerações estabelecidas para elaboração do quadro II (todos os anexos em
cópias xerográficas).
AVISO N.O 103/SG - EM 16 DE SETEMBRO DE 1974
A S. Ex.• o senhor Doutor Severo Fagundes Gomes
Ministro de Estado da Indústria e do Comércio
senhor Ministro:
Os fabricantes de vagões COBRASMA SI A. - Indústria e Comércio, Cia. Industrial
Santa Matllde, FNV - Fábrica Nacional de Vagões S/ A, Material Ferroviário S/ A MAFERSA e CIA. comércio e construções, em carta conjunta datada de 8 de agosto,
comunicaram ao Conselho de Siderurgia desse Ministério - CONSIDER - a nova
ordem de prioridade para entrega de vagões para o ano de 1975, fixada pela Rede Ferroviária Federal S/ A, cuja dlscrlm!nação é a seguinte:
- 400 (quatrocentos) vagões-plataforma, bitola de 1,60m;
- 350 (trezentos e clnqüenta) vagões gôndola, bitola de 1,60m, para transporte
de minério (HBR) ;
- 300 (trezentos) vagões gôndola, bitola de 1,60m, do tipo "drop-botton";
- 250 (duzentos e clnqüenta) vagões gôndola, bitola de 1,60m, do tipo borda fixa.
2 - Ainda na carta conjunta acima referida, aquelas empresas informaram que
a entrega dos vagões, em 1975, depende para sua fabricação, fundamentalmente, do
suprimento de laminados (chapas e perfilados) a serem fornecidos pelas Usinas Siderúrgicas Nacionais. Em conseqüência, Impõe-se a necessidade que estas estudem, no
menor prazo, a possibilidade do suprimento, durante o 1.• semestre de 1975, e por conta

- 233do programa desse mesmo ano, dos laminados constantes da relação que faço anexar,
Independentemente do programa já acordado com as empresas fabricantes de vagões
para o 2.0 semestre de 1974, e apresentado ao CONSIDER, em reunião realizada em
Bras!lla, a 17 de junho do corrente ano.
3 - Tendo em vista a extrema Importância que a fabricação desses· vagões, em
tempo oportuno, representa para o reequipamento da frota de material rodante da. Rede
Ferroviária Federal S.A., Indispensável ao atendimento das exportações ·brasileiras, solicito de V. Ex." as providências necessárias no sentido de que o CONSIDER promova
entendimentos junto às Usinas Siderúrgicas Nacionais, visando assegurar o suprimento
dos laminados constantes da relação anexa.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.• protestos de estima e elevada
consideração.
R.ELAÇAO DE LAMINADOS
LAMINADOS (T)

Vagões- Tipo

(EspeclficaAJã.o do la.mi.nado)

Perfilados

Chapa. Grossa.

Chapa. Fina
a. Quente

400 - Pla.tafonna.
-

ASTM-A-242
ASTM-A-113-0
ASTM·A-570
Chapa Xadrez
Aço Manganês
SAE-1045
SAE-1060

350 - Gôndola. (MBR)
- ASTM·A-242
- ASTM·A-113-0
- Chapa Xadrez
- Aço Manganês
- SAE-1045
- ASTM-A-36

1026

-

1835

-12

6.980
235

-

-

4
17
17

2.972
132

-

12
32

-

--3
3

-

6

10
-

-

300 ;...., Gôndola. (Drop-Bottom)

,,'I

,.
I

-

ASTM-A-242
ASTM·A-113-B
ASTM-A-570
SAE-1045
Aço Manganês

779

-

-

4.056
191

-

21
6

250 - Gôndola (Borda. Fixa)
-

ASTM-242
ASTM-A-113-B
ASTM-A-570
SAE-1045
Aço Manganês

591

-

-

3.270
159

-

18
3

-

12
2

---

2

-

os materiais previstos a serem fornecidos na especificação ASTM·A·2'i2, também
pOderão ser fornecidos nas especificações NTU-SAC-50 e ASTM-A-588.
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45.09/E - 2361
São Pawo, 8 de agosto de 1974
Ilm.0 Sr.
Gal. Newton Cyro Braga
MD. Secretário-Geral do
Ministério dos Transportes
Bra$1Ila (DF)
!
Pr~ado Senhor:
ActJ,samos o recebhnento de seu Ofício n.• 385/SG, encaminhando-nos cópia de carta
dirlgiclÍI. pela Cia. Siderúrgica Mannesmann ao Exm.0 Sr. Ministro dos Transportes, na
qual aquela empresa retrata a situação do fornecimento à MAFERSA, de matéria-prima
para rodas.
Permita-nos informar que o suprimento de matérias-prhnas à nossa empresa, para
a fabricação de rodas e eixos ferroviários, vem-se constituindo em uma fonte de ,preocupações crescentes e, durante o presente exercício, já paralisamos nossa fábrlcà por
duas vezes, em decorrência deste fator.
Dos fornecedores nacionais de matérias-primas para rodas e eixos em condições
de atender nossas exigências de qualidade - Cia. Siderúrgica Mannesmann, Aços Finos
Plratinl, Cia. A~os Especiais Itablra - Acesita e Aços Anhanguera - apenas o primeiro
vem-nos fornecendo 1.500 t médias mensais de lingotes para fabricação de rodas, o
que representa tão-somente 40% das necessidades atuais, sendo que, para a linha de
eixos, não contamos atualmente com qualquer suprhnento de aço. A Plratinl, qu:e vinha
se firmando como fornecedora de lingotes, em decorrência da paralisação de um dos
seus fornos, suspendeu as entregas c estamos receosos de que não voltem a fornecer-nos.
Os demais, apesar de nossa insistência, não têm demonstrado interesse em atender-nos.
Nossa forjaria está aparelhada para a produção anual de 100.000 rodas e 8.000
eixos, números estes perfeitamente adequados às necessidades atuais das ferrovias e
fabricantes de vagões, bem como a atender aos nossos programas de exportação.
A qualidade de nossos produtos, plenamente aceita e satisfatória, equivale aos
similares de origem estrangeira e os preços que vimos praticando situam-se indiscutivelmente abaixo dos vigentes no mercado internacional, como ficou comprovado em
recentes licitações realizadas pela REFESA e FEPASA.
A atual carência de matéria-prima, lingotes e barras de aço reduziu nossa produção de rodas e eixos respectivamente a 40% e O%, com o conseqüente prejuízo do
mercado interno, com a suspensão das exportações e já estamos permitindo a livre hnportação de rodas e eixos, sabidamente a preços superiores e com a Inevitável salda de
divisas do Pais.
Ora, precisamente neste momento, as dlretrlzes do nosso Governo estabelec~m como
metas o desenvolvimento do transporte ferroviário Interno, a manutenção do crescimento Interno e o esforço de todas as empresas paro. poupar divisas e até mesmo
procurar trazê-las para o Pais, dlretrlzes estas que queremos cumprir, mas que os problemas apontados nos vêm Impedindo de fazer.
Devemos ressaltar ainda que, após exaustiva pesquisa mundial, conseguimos Importar
4.000 t de lingotes, porém fomos surpreendidos com o cancelamento da isenção do
imposto de Importação, fato que, persistindo, poderá obrigar-nos ao cancelamento desta
hnportação.
Preocupados com o panorama aqui apontado, de forma resumida e complementado
com a entrevista pessoal mantida com V. s.•, através do nosso Dlretor Comercial, solicitamos· o apoio desse Ministério no sentido de estabelecermos uma ação conjunta,
objetivando uma imediata regularização desta situação em benefício de todo o programa
ferroviário do Governo.
Atenciosamente. - Jorge Muylaert de Araújo, Diretor Presidente.
A S. Ex.• o senhor Professor Mário Henrique Slmonsen
Ministro de Estado da Fazenda
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AVISO N.0 97/56 EM 10 DE SETEMBRO DE 1974
Senhor Ministro :
Como tem conhecimento v. Ex.•, está o Ministério dos Transportes empenhado em
realizar um vasto programa de investimento no setor ferroviário e dentre os projetes a
serem implementados está o de reequipamento da frota de vagões, de vários tipos.
2. Com aquele objetivo, a Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) contratou com
firmas nacionais a fabricação de vagões, cuja programação de entrega é r!gida, pois que
tais equipamentos devem entrar em operação em épocas determinadas, a fim de atender
aos fluxos de transportes previstos.
3. A firma Material Ferroviário S/ A "MAFERSA", fabricante de rodas e eixos de
Aços Especiais Itablra - Aceslta e Aços Anhanguera -, apenas o primeiro vem for·
demonstra preocupações quanto ao suprimento de matérias-primas para a fabricação
daqueles componentes pois, dentre os fornecedores nacionais em condições de atender às
exigências de qualidade - Cia. Siderúrgica Mannesmann, Aços Finos Piratlni, Cia.
Aços Especiais Itablra - Aces!ta e Aços Anhanguerra -, apenas o primeiro vem fornecendo 1. 500 t médias mensais de lingotes para fabricação de rodas, o que representa
tão-somente 400 das necessidades atuals, sendo que, para a llnha de eixos não conta
a MAFERSA com qualquer suprimento de aço.
4. Tal fato determinou a necessidade de que a MAFERSA importaria lingotes de
origem estrangeira, num montante de 4.000 t, após pesquisa no mercado mundial.
5. Acontece, no entanto, que vem de ser calculada a isenção do imposto de importação para a operação supracita.da o que, segundo a MAFERSA, viria a se constituir
em motivo para desistência da Importação daquela matéria.
6. Deste modo, venho solicitar V. Ex.• mandar verificar da possibilidade de ser
contida a isenção do Imposto de importação para as operações de aquisição de lingotes
de barras de aço para a fabricação de rodas e eixo, considerando o interesse que tal
procedimento representa para a Implementação da programação do setor ferroviário.
Aproveito o ensejo para renovar a v. Ex.• protestos de alta estima e distinta consideração.
A S. Ex.• o Senhor Dr. Severo Fagundes Gomes
Ministro de Estado da Indústria e do Comércio
AVISO N.0 96/SG- Em 10 de setembro dê 1974
Senhor Ministro:
A Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) se acha empenhada em desenvolver o
programa de reequipamento de sua trota de material rodante e, para tanto, contratou
com firmas nacionais o fornecimento de vagões de vários tipos. A programação de
entrega de tais equipamentos é r!gida, uma vez que os vagões devem entrar em operação
em épocas determinadas, a fim de atender aos fluxos de transporte previstos.
2. Como bem conhece v. Ex.•, o cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato
fica subordinado ao fornecimento de matéria-prima para confecção de eixos e rodas,
3. Sobre esse problema, vem de receber este Ministério carta da firma "Material
Ferroviário S.A. - MAFERSA", na qual é expressa a preocupação da mesma quanto
àquele fato, afirmando que dentre os fornecedores nacionais de matéria-prima para
rodas e eixos em condições de atender às exigências de qualidade - Cia. Siderúrgica
Mannesmann, Aços Finos Piratini, Cia. Aços Especiais Itabira - Aceslta e Aços Anhanguera - apenas o primeiro vem fornecendo 1. 500 t médias mensais de lingotes para
fabricação de rodas, o que representa tão-somente 40% das necessidades atuais sendo que,
para a Unha de eixos, não conta a MAFERSA, atualmente, com qualquer suprimento
de aço.
4. Vale Informar, também, que a MAFERSA está aparelhada para a produção
anual de 100.000 rodas e a.ooo eixos, números estes perfeitamente adequados às necessidades atuals das ferrovias e dos fabricantes de vagões, esclareço, ainda, aquela firma,
que face à carência da matér!a-primu, 1!11gotes e barras de aço, a sua produção de rodas
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atendimento do mercado Interno e suspensão das exportações. Tal fato, ainda, segundo
aquela empresa, tem acarretado a necessidade de Importação de eixos e rodas, a preços
superiores, tendo já a mesma conseguido importar· 4.000 t de lingotes, porém, com o
Imprevisto cancelamento da Isenção do Imposto de Importação se verá a MAFERSA
obrigada a desistir da Importação.
5. Deste modo, venho solicitar de v. Ex.• o indispensável apoio deste Ministério no
sentido de que aquelas firmas fornecedoras de matéria-prima para a fabricação de eixos
e rodas para vagões ferroviários dediquem especial atenção à linha de produção daquela
matéria-prima, a fim de que a programação de construção de vagões não sofra solução
de continuidade.
6. Cumpre-me, ainda, informar que, através de Aviso encaminhado ao Exm.0 Sr.
Ministro da Fazenda, junto por cópia, solicitei daquela autoridade fosse estudada a possibilidade de ser Isentada a MAFARSA do pagamento do Imposto de Importação aludido
no Item 3 deste Aviso, como medida complementar à solicitada a v. Ex.•, visando Igual·
mente os objetivos almejados por este Ministério.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.• protestos de alta estima e distinta
consideração. - Dyrceu Araújo Nogueira, Ministro dos Transportes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Antônio Fernandes.
O SR. ANTôNIO FERNANDES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho acompanhando com muito interesse um programa de controle biológico para eliminar
a "clgarrinha" das pastagens do Sudoeste e Sul da Bahia, elaborado pela
Divisão de Entomologia do Centro de Pesquisas do Cacau, órgão da CEPLAC.
· Infelizmente esse esforço de mais um combate à "clgarrlnha" não conseguiu obter nenhum resultado. Os comunicados que temos através da imprensa,
revelam que as pesquisas de laboratórios e as experiências de campo tiveram
até o momento resultados decepcionantes por não revelarem ainda nenhum
indício positivo da eficácia tecnológica do método empregado no combate à
praga.
Segundo informações da CIEPLAC que, apesar da aplicação do fungo
metharrihilizium amisolaplae, que destrói o lnseto em diferentes dosagens, em
diversas regiões, inclusive na estação Zootécnica de Itaju do Colônia e em fazendas particulares, a "cigarrinha" se manteve observada da mesma forma que
nas áreas onde não receberam qualquer tratamento. Isso feito com o maior
rigor, observando o número de insetos nas pastagens onde foram f·eitas aplicações do fungo, tendo sido .contado antes e depois da experiência.
O resultado negativo dessas experiências não constitui surpresa, visto que
cientistas de outros países já tentaram, sem resultados positivos até então,
empregar o fungo contra a "cigarrlnha" em campos d·e cultura de cana-deaçúcar. Acham os ci·entistas que a eficácia do método depende das condições
ambientais do meio onde o fungo é aplicado e desenvolvido.
O certo é que nada ficou provado ainda sobr·e os efeitos desses métodos de
combate a pequena praga que ameaça destruir, com sua crescente proliferação
bens, rebanhos e campos de pastagens. Pequeno inseto que se aloja na raiz das
gramíneas e suga toda a seiva da planta até matar.
Ao mesmo tempo que combatem as pragas, evitando a perda total das
culturas, alguns lnsetlcldas, são capazes de afetar as plantas por completo,
reduzindo a produção, danificando as flores ou poluindo, diretamente, os frutos.
Entre os produtos químicos, o dióxido de enxofre e o cloro são apontados como
os mais prejudiciais às culturas de alimentos.
Existem outros pesticidas que são multo tóxicos aos animais, porém se
decompõem pela ação da água e sofrem reações químicas com rapidez, apresentando poucos ·res~duos, quando os alimentos são lavados cuidadosamente.
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pesquisas sobre esses efeitos no Brasil, a fim de poder controlar o seu uso em
nossos campos de cultura sabendo até que ponto, podem contribuir para contaminar a produção.
Medidas urgentes devem ser tomadas para que possam desenvolver em Itapetinga, no meu Estado, estudos para verificar a conveniência do uso de 1nseticidas de baixa toxicidade e de pequeno poder residual, de melhor manejo das
pastagens e do rebanho, até conseguir manter o inseto sob controle.
A instalação de laboratório de pesquisas no c·entro de maior desenvoltura
da perigosa praga, além de dotar a região dos elementos ci·entíficos com capacidade d·e prosseguirem estudos buscando descobrir outro inimigo biológico da
"cigarrinha", servirá também para orientar o equilíbrio ecológico com fórmulas
novas de preservação dos pássaros, das aves e de outros predadores do indesejável inseto.
Tenho rece•bldo apelos de fazendeiros de Itapetinga, no meu Estado, ainda
esperançosos de providências mais eficazes no combate à resistente praga. Dentre eles lembro aqui carta do Dr. Inácio Mariano Fernandes, jovem pecuarista,
manifestando entusiasmo ao tomar conhecimento da criação da EMBRAPA,
com o objetivo de reformulação no que diz respeito às pesquisas agropecuárias
no País. E conclui solicitando, por nosso intermédio, a criação de Estação Experimental, em Itapetinga, na Bahia, centro pecuário de maior relevo económico,
com intensa participação do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.
Procurei entender-me com o pr·esidente da EMBRAPA, o Dr. José Irineu
Cabral, para tratar do assunto e desse encontro guardo a esperança de que
Itapetinga terá em breve efetivada sua reivindicação, isto é, dotar-se o produtor
agropecuário de instrumento capaz d·e manter maior confiança na sua capacidade de investimento.
Permito-me lembrar, Sr. Presid·ente, duas reivindicações. Desejo, também,
nobres Senadores, sem desenvolver o assunto para poupar o tempo da presente
Sessão, juntar ao noss·o apelo outra pretensão, aliás, justa e oportuna, de outro
pecuarista. Trata-se do Sr. Coriolano Moreira, Diretor-'Presidente da Empresa
Agropastoril Santa Cecília Ltda., de Itapetinga, que interessado na prática de
ins·eminação artificial pede por nosso intermédio a instalação ali de central
produtora de nitrogênio e de laboratório de análises que possa fazer exames
das chamadas doenças da reprodução animal, como a vibriose, lepstoplrose, etc.
O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex." um aparte?
O SR. ANTôNIO FERNANDES- P'ois não. Com muito prazer.
,,

O Sr. Paulo Guerra -.Estou chegando ao plenário e ouvindo com muita
atenção, como o faço costumeiramente, a orientação de V. Ex." no sentido de
dar provimento a medidas necessárias ao fortalecimento, ao fomento da agropecuária na sua região.
O SR. ANTôNIO FERNANDES - Muito obrigado a V. Ex."
O Sr. Paulo Guerra - Agora, permita-me que lhe diga que a medida principal, nesta hora, é a reformulação da politica financeira do Governo, para
fazer com que os bancos oficiais financiem a justo pr·eço as matrizes - que
estão sendo financiadas a mH cruzeiros. V. Ex." sabe que uma matriz tem pelo
menos 12 arrobas, e que a arroba aqui em Brasília, que é uma região onde a
carne é mais barata, custa Cr$ 120,00; então seriam Cr$ 1.440,00. O pecuarista
que não encontra quem lhe compre a matriz, a sua vaca, na hora em que ele
precisa vender para atender aos seus compromissos, o que faz? Ele a encaminha
ao frigorífico; porque vende ao frigorífico por muito melhor preço do que o
valor financiado pelo Governo .para. recriá-la, para que ela continue reproduzindo e ampliando a criação no Brasil. Tenho a. impressão de que todas as
medidas que se solicitem, sem o atendimento dessa, serão frustradas. Neste

-238Pais é mania se criarem órgãos; agora mesmo estamos aqui para relatar a

EMBRATER, outro órgão de assistência técnica do Ministério da Agricultura.

Há um hábito: quando se quer resolv·er um problema, cria-se um órgão! É para
complicá-lo. Mas isso é como a centopéia: quanto mais pernas tem, mais devagar
ela anda.
O SR. ANTôNIO FERNANDES - V. Ex.a tem toda razão e acolho com
muito interesse e entusiasmo o aparte de V. Ex.a, e o junto ao meu pronunciamento como mais um apelo a quem de direito para, financiando os pecuaristas
do Brasil, contribuir para o maior desenvolvimento da nossa grande economia
que é a pecuária.
Terminando, Sr. Presidente, são reivindicações com objetivos iguais que,
aproveitando a oportunidade, encaminhamos também ao Sr. Ministro da Agricultura, Sr. Alysson Paulinelli, e confiante no seu espírito de brasilldade rogamos apoiamento imediato, tal a urgência que merecem essas reivindicações.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Pa.llnas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo TOrres) nador Luiz Cavalcante.

concedo a palavra ao nobre sr. se-

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores, não contei, mas
provavelmente são seis, ·OS pronunciamentos que fiz desta tribuna, pugnando pela
criação do Ministério do Comércio Exterior. Aliás, esse Ministério é aspiração
bem antiga de muioos. Sabe-se que, além de outros Governos, o último, o do
Presidente Médici, já no seu final - e talv·ez por isw é que a idéia não tenha
tido concretização - cogitou seriamente da criação do Ministério do Comércio
Exterior. É uma aspiração dos exportadores brasileiros, principalmente; e tem
sido defendida por economistas nacionais de r·enome e, também, por colunistas
especializados de grandes jornais do Pais.
O Sr. Paulo Guerra - P·ermite V. Ex.a. um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com muita honra.
O Sr. Paulo Guerra- Estou de pleno acordo com V. Ex.a, quando luta ou
insinua ou sugere que a Presidência <ia República adote a medida de se criar o
Ministério do Comércio Exterior. Acho que a idéia será benéfica ao Brasil, mas
desde que se enfrente o problema na sua realidade. O que acontece, agoroa., com
o algodão é de estarrecer, eminente Senador Luiz c.walcante. Grande parte do
comércio do algodão, do Brasil, está entregue às multinacionais, principalmente
no Sul. Se V. Ex.a verificoa.r como elas manejam e manobram em relação ao preço
do algodão, na desvalorização e no subfaLuramento, V. Ex.a ficará mais convencido da necessidade da adoção de uma política mais realista, que poderia ser
exercida atroa.v·és de Ministério do Comércio Exterior. Se V. Ex.a se der ao trabalho de verificar e cotejar as faturas do preço do algodão vendido pelas multinacionais e do preço do algodão vendido por qualquer firma nacional, V. Ex."'
verificará que as firmas n·acionais vendem muito mais caro porque não subfaturam. Isto é uma evasão tremenda de riqueza que se faz no Brasil, através
das multinacionais, das quais o Brasil precisa, mas, dentro de uma fiscallza~ão
adequada, para que sua presença não se tome mais nociva do que útil ao nosso
País.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Nobre Senador Paulo Guerra, com o aparte
de V. Ex.a. ficamos sabendo que a legião que def·ende a criação do Ministério
do Comércio Exterior tem também, na pessoa de V. Ex."', um dos mais \'alorosos
adeptos e, sem dúvida alguma, um dos mais valorosos propugnadores. Muito
grato a V. Ex.n
A propósito de oadepoos, o Jornal do Brasil, do último domingo, no seu caderno especial, traz uma carta de leitor clamando pelo Ministério do Comércio
Exterior. A lucidez dos argumentos da referida carta induziu-me a proceder à
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leitura da mesma, deste microfone, para que conste dos Anais da oasa. li: a seguinte a missiva:
"A BUROCRACIA NO COMli:RCIO EXTERIOR
O nosso JB de 16.-10-1974 publica uma nota oobre o descompasso que se
observa em muitas áreas da administração brasiieira, mencionando diretamente o nosoo comércio exterior, que é a nossa área.
Há 3 anos viemos apontando a "colcha de retalhos" que é a nossa administração do Comércio Exterior, é nossa sugestão que vem rolando por
esses anos de eentralizar no MIC, ou num Ministério de COmércio Exterior, as atividades dessa importante área da economia brasileira, não
é sequer considerada no recente Encontro Nacional dos Expor.t.adores,
por temor de ferir a sensibilidade de algumas posições, aparentemente
·
imutáveis.
Para se ter uma idéia do que, realmen~e. é essa "colcha de retalhos",
basta mencionar o Relatório Final produzido pela. Associação dos Exportadores Brasileiros, encaminha sugestõ-es e petições a nada menos
do que 20 órgãos de todos os niv·eis da admlnistt:ação nacional, todos
eles influindo, legislando, orientando, coordenando, promovendo, desenvolvendo e animando o comércio exterior brasileiro .
Poderia, também, dizer: promovendo, desenvolvendo, animand.o e a;trepalhando.
Vejamos quais são esses órgãos mencionados no aludido "Relatório Final'':
Banco Central, Ministério da Fazenda, Conselho Nacional de Comércio
Exterior - Concex, Carteira de Comércio Exterior - Cacex, Secretaria
da Receita Federal, Ministério da Indústria e do Comércio, Sunam, Ministério cl.a Agricultura, Conselho Monetário Nacional, Comissão de Financiamento da Produção do Ministério da Agricultura, Instituto de Resseguros do Brasil, Ministério d·os Transportes, Ministério das Relações
Exteriores, Secretaria do Planejamento da Presidência da República, Ministério da Aeronáutica, Ministér!o da Educação, IBGE. Embratel e ECT,
Coordenação do Sistema Tributário e me. Não menos do que 20 repartições competentes numa demonstração inequívoca da validade da "lei
de Parkinson."
O próprio Sr. Benedito Fonseca Moreira, Diretor da Cac·ex, em sua conferência aos participantes do último encontro dos Exportadores, no Hotel
Glória, não p·ode evitar, nas 10 folhas de sua mensagem, de mencionar
8 instituições e repartições. Se tivesse mencionado o MIC e o Ministério
das Relações Exteriores, teüa alcançado exatamen:te o expressivo índice
de 1 órgão por página.
Sem dú\"ida nenhuma a· observação do JB de que começam a se revelar
sinais de desajuste operacional é legítima.
Enquanto o. comércLo exterior brasileiro navegava dentro de um reconhecido "conjunto de condições favoráveis" aquela ·pletora de agências
governamentais ia levando o barco com grande facilidade.
Mas, e agora, que é necessário, realmente dirigir com se.gurança o comércio exterior do Brasil? Como fazê-lo meio a tantos órgãos e repartições, cada um pleiteando os favo!'es de ser o mais atuante e o mais brilhante?
Há um resultado do comércio exterior, nunca mencionado com a ênfase
que deveria merecer, posto que negativo, que é o fato de nosso comércio
de exportação, há muitos anos, ant-es e durante a Revolução, manter-se
sempre abaixo da participação de 1% do movimento de negócio de todo
o mundo. O que significa: jamais ganhamos ·qualquer parcela de mercado, soment.e crescemos vegetativamente.
E. Pereira, Intersales Exportações Ltda. - Rio."
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O SR. LUIZ CAVALCANTE - Pois não, nobre Senador Paulo Guerra; com
muito agrado.
O Sr. Paulo Guerra - Meu aparte é no sentido de fortalecer a idéia de
V. Ex.a, o revigoramento da idéia da criação do Ministério da Indústria e do
Comércio do Exterior. Veja V. Ex."' o que s·e passa com o algodão. Digamos que
uma firma tenha cem toneladas de algodão prontas para exportar e as entrega
a dez corretores. Cada corretor oferece cem toneladas; ·então digamos são mil
tonelooas oferecidas no comércio exterior, quando, na realidade, só existem 100
para ser vendida&. Isto faz com que, d~ante do excesso de oferta, o mercado se
retraia e o preço baixe, conseqüentemente.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Multo grato a V. Ex."'
v. Ex.a esta falando do algodão e, como t.enho aqui o Boletim do Banco
Central do Brasil que dá os recordes de toda a comercialização do Brasil, estou
procurando a página referente ao algodão. Permita-me um instante.
Vejo, à pãgina 160, que o algodão merecia um tratamento mais vigoroso,
que espelhasse a gratidão nacional, p·orque noto, pelos números referentes ao
~omércio do Brasil, que ele vem dando crescentes receitas na nossa pauta de
2xportação. Receitas crescent.es e multo vultosas mesmo. Duzentos e trinta e
quatro milhões de dólares em 1973.
O Sr. Paulo Guerra - E V. Ex.a. sabe que, no Nordeste, é a cultura mais
socializada, isto' é, a cultura que emprega mão-de-obra mais necessitada.
O SR. LUIZ CAVALCAeNTE - É verdade, nobre Senador Paulo Guerra. A
carta que acabei de ler, diz no .seu final: "jamais ganhamos qualquer parcela
de mercado, somente crescemos vegetativamente".
Estou de inteiro acordo com a argumentação do missivista, mas, neste final,
e1e comete um pequeno exagero, porque segundo os dados oficiais do Banco
Central, se é verdade que nossas exportações cresceram vegetativamente até
1971, repres.entando apenas 0,9% da comercialização mundial, em 1972, subiram
para 1o/o, e, em 73, elevaram-s·e para 1,2% da comercialização mundial, com os
nossos 6 bilhões e 188 milhões de dólares, no ano passado, para uma comercialização total de 5•10 bilhões de dólares.
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex."' um outro aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito me agradam os apartes de V. Ex."'
O Sr. Paulo Guerra - Quando V, Ex."' fala em comercialização com o exterior, permita-me lembrar, aqui, a atuação do ex-Ministro Mário Gibson Barboza,
quando abriu para o Brasil o mercado africa·no, isso contrariando a própria
opinião do Ministro Delfim Netto, que não acreditava naquele mercado. E, hoje,
tem-se a certeza da potencialidade do mercado africano, inclusive um m·ercado
que pode muito bem atender à produção do Brasil, porque V. Ex."' sabe que a
indústria brasileira ainda não está tão aprimorada, tão sofisticada que possa
atender à exigência do mercado sofisticado europeu, ou da América do Norte.
E o mercado africano é um mercado menos exlg·ente, existem muitos dólares.
V. Ex.a veja: na Nigéria, por exemplo, que tem muitos dólares e possui petróleo,
os produtos manufaturados do Brasil poderão s·er colocados com uma certa
facilidade, desde que haja uma política agressiva neste setor.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- V. Ex.a fala no Ministro Mário Gibson Barboza
e eu rendo a ele minhas homenagens, mas, na verdade, o inventor da diplomacia
da prosperidade está sentado à direita de V. Ex.a- foi o então Chanceler Magalhães Pinto, hoje Colega nosso, para honra de todos nós.
O Sr. Paulo Guerra - Reconheço a iniciativa patriótica do nosso eminente
Colega Senador Magalhães Pinto, que foi apenas seguida pelo pernambucano
Mário Gibson Barboza.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- V. Ex."', agora, põe os pontos nos is.
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do Brasil, vemos que o campeão mundial da exportação é a possante nação da
América do Norte, os Estados Unidos, que, em 1973, venderam mercadorias no
total de 71 bilhões, ou seja, 14% da comercialização do mundo inteiro; em
segundo lugar, vem a República Federal da Alemanha, com 13 bilhões; em terceiro lugar vem a França com 7,2 bilhões, e em sétimo lugar vêm dois pa!.ses, a
Bélgica e Luxemburgo. que constituem uma só unidade económica. Esses dois
países, juntos, formam área pouco maior do que a minha pequenina Alagoas.
O sétimo lugar que ocupam resultou da venda de produtos no valor de vinte
·e dois bilhões e meio de dólares.
Para este ano de 1974 as perspectivas, infe~izmente, e como sabemos, não
são das mais alvissareiras, para nós. Terminamos o nono mês do ano, setembro,
com exportação de apenas cinco bilhões vírgula dois, o que enseja supormos,
pela regra de trê.s, chegaremos ao final do ano com exportação de sete bilhões
de dólares. Sete bilhões em 1974, contra seis virgula dois bilhões em 1973. Verdade
é qu·e, neste ano, nossas exportações estão decepcionando as expectativas das
autoridades fazendárias e, também. ·e muito particularmente, as nosas próprias
expectativas.
Infelizmente, quanto às importações dá-s.e o contrário: terminamos o nono
mês do ano com oito bilhões, novecentos e sessenta milhões de dólares em
importação.
O Sr. Paulo Guerra. - Graças ao petróleo.
"

O SR. LUIZ CAVALOANTE - Sim, por causa do petróleo, principalmente,
o que no.s permite augurar chegaremos ao fina~ do ano com uma importação
mínima de 12 bilhões de dólares. Haverá então um déficit na balança comercia,
de, pel·o menos, cinco bilhões de dólares.
Mas, Sr. Presidente, o meu tema de hoje é Ministério do Comércio Exterior.
Voltemos a ele. Vimos, pela carta do missivista, a pletora de órgãos que. muitas
vezes, por naturais conflitos de jurisdição, atrapalha e entrava a concretização
das operações de comércio internacional. Há, não raro, verdadeiro desentrosamento. Como exemplo, a recente declaração do próprio Diretor da CACEX, Sr.
Benedito Mor·eira, que externou de público, em conferência a sua discordância
com o Conselho de Polí·tlca Aduaneira, que relacionou - e tenho aqui o jornal
com a denominação de todos eles - mais de mil produtos estrangeiros, sobre os
quais a importação fica sujeita a uma sobretarifa alfandegária. Na opinião do
Diretor da CACEX, essa resolução do Conselho de Política Aduaneira, Instituindo essa sobretaxa, está acarretando represálias de países exportadores que
importavam nossos produtos. Também o próprio Jornal do Brasil, através do
seu abalizado articu'ista da coluna "O Informe Económico", da qual sou leitor
diário, comenta, desfavoravelmente, aspectos da burocracia exportadora. No dia
19, entre outros argumentos, disse o colunista:
"Na Associação dos Exportadores Brasileiros sente-se a preocupação
dos empresários quanto às formas pelas quais se tem administrado o
comércio exterior brasileiro e as idéias que giram em torno de uma
reforma administrativa nessa área."
E assim termina o Infom1e Económico:
o fato de que as exportações de manufaturados tenham aumentado em valor, mas não em volume, su~re que as dificuldades do comércio exterior, de uma forma ou de outra, começam a se fazer sentir mais
diretamente sobre a balança comercial brasileira. Mal.~ do que nunca,
na opinião dos empresários, seria necessário estabelecer a unidade de
comando e administração nesta área."
Aqui sr. Presidente, o articulista não faz mais do que repetir, com outras
palavras: uma das mais célebres máximas do Marquês de Maricá, quando disse:
"Tudo tende à unidade: sua falta é a anarquia".
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criando-se hoje aquilo que já deveria ter sido criado ontem, e que fatalmente
seria criado amanhã, o Ministério do Comércio Exterior, cujo principal instrumento de ação será o Banco Brasileiro do Comércio Exterior.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!
Palmas.)
O PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a Mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N,0 243, de 1974
Sr. Presidente:
Requeiro, na forma regim.enta', não seja realizada Sessão no Senado Federal,
bem como não haja Expediente em sua Secretaria dia 28 do corrente, Dia do
Servidor Público.
Sala das Sessões, 22 de outubro de 1974. - Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com -o art. 239, item II
letra d, do Regimento Interno, o requerimento que acaba de ser lido poderâ
ser votado com a presença de onze Srs. Senador·es.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N,o 244, de 1974
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, a entrevista do Excelentissimo Senhor Ministro da Fazenda, Professor Mário Henrique Simonsen, concedida ao Redator Robert Appy do jornal O Estado de S. Paulo,
e publicado em o última Hora, de 22 de outubro de 1974.
Sala das Sessões, em 22 de ou:ubro de 1974. -Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 234 do Regimento Interno, o :requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Está terminado o período destinado ao EJ--pediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 88, de 1974,
(n.o 2. 024-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá ou:ras providências, tendo
PARECERES, sob n.0 • 427 e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
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de Constituição e Justiça, favorável às Emendas de n.Os 1 a 4 e contrário
às de n.os 5 a 7, ~todas de Plenário;
- de Saúde, favorável às emendas de Plenário de n. 0 s 1 a 4 e contrário às de

n.0 s 5 a 7; e
- de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.0 s 1 a 4 e contrário
às de n. 0 s 5 a 7.
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2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 72, de 1974
0
(n. 457~B/71, na Casa de origem), que dispõe sobre a divulgação do livro pela
televisão, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 387, de 1974, da Comissão:
- De Educação e Cultura.
3
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 205, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Danton Jobim, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
n.0 114, de 1974, de sua autoria, que imprime nova redação ao art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo para
aquisição de estabilidade pelo trabalhador.
4

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 209, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Luiz Cavalcante, (autorizado pela Comissão de Economia, em seu
Parecer n.0 453, de 1974), solicitando a retirada, em caráter definitivo do Projeto de Resolução n.0 26, de 1974, de autoria da referida Comissão, que suspende
a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972,
para permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SP), eleve o montante
de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco
Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritária Norte-Sul do
Metropolitano daquela cidade.
5

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimerú Interno), do Projeto de Lei do Senado
n.o 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a exigência do prazo da carência para concessão de benefícios por incapacidade para
o trabalho aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus dependentes, tendo
PARECER, sob n.0 115, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, dependendo da votação do Requerimento n.0 240, de 1974, de adiamento da votação.
Estão presentes na Casa 27 Srs. Senadores. Des:e modo não há número para
votação dos cinco primeiros itens, que ficam adiados para a próxima Sessão.
6

Discussão, em primeiro turno, do Projeto d·e Lei do Senado n.0 57, de 1972,
de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que fixa em seis horas o período de
trabalho diário dos operadores em eletricidade, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.os 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, dependendo da votação do Requerimento
n.o 242, de 1974, de adiamen:o da discussão para audiência do Ministro
do Trabalho.
A discussão do item 6 da pauta depende da votação de requerimento de
audiência do Sr. Ministro do Trabalho. Não havendo quorum para votação, a
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próxima Sessão.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leoni Mendonça.
O SR. LEONI MENDONÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em seu primeiro pronunciamento à Nação, ainda como candidato, o General Ernesto Geisel
reconheceu, cônscio da empreitada presidencial que se avizinhava, as dificuldades decorrentes da generalizada crise de matérias-primas e da "alta" do p·etróleo, ao mesmo tempo que proclamou a confiança no "sólido potencial desta
terra". Em c·onseqüência, externou sua certeza na fixação de uma política nacional para superar, na medida do poss~vel, a atual fase, garantindo uma expansão continuada a longo prazo.
Não pretendemos, Sr. Pr·eSidente, alinhar nestas palavras, considerações de
ordem rigorosamente técnica, até porque fugiria à minha alçada, mas, empresário que sou, não posso, inseparável do político, deixar de reconhecer a crise conjuntural que acarreta a alta do custo de vida em todo o mundo.
O ilustre Ministro da Fazenda, Mário Simonsen, num gesto de absoluta sinceridade, tem divulgado os índices referentes ao custo de vida, confirmando uma
existência inflacionária cuja tendência demanda um controle mais rígido p·slos
mecanismos próprios.
Consciente da crise inflacionária mundial. dando mostras de serenidade e
pulso firme incomuns, o Presidente Geisel, através dos órgãos competentes, admitindo os dados expendidos pelo Ministro da Fazenda em reiterados pronunciamentos, coloca o problema na sua verdadeira posição, sobretudo porque a pressão inflacionária externa é inexilráv·el componente da presente curva conjuntural. Não há que se falar, por.:anto, de falha na estratégia econômica ou desaC·erto político nem se admitiria qualquer disfunção da política antiinflacionária,
tendo em vista os ac<>ntecimentos, fortuitos para nós, e que condicionam o mecanismo da "lei da oferta e procura" e acionam a formação de preços.
Assim, dentro da atual quadra, a atividade econômica permanece em nível
satisfatório, e, preocupado com a situação, mas sem desfalecimento, o Governo
vem adotando medidas que lhe parec·em suficientes para enfrentar o desafio
inflacionário.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a doutrina r·evolucionária continua a mesma,
na medida ·em que, no tocante à inflação, em nenhum momento, desde 1964, o
Governo cogitou de uma política deflacionista, no sentido da •qu.eda do nível geral
dos preços. Aliás, não existe país algum em que se vise ao deflacionamento, por
estar este, nas condições atuais, associado à queda de produçã·o e de empr.ego.
A verdade é que o Governo oojetiva conscientemente a desinflação, ou seja,
o controle e a redução do ritmo de aumento de preços para alcançar a estabilidade, não obstante arroste as inquestionáveis dificuldades provocadas pela crise
internacional, vale dizer, causas exógenas que, associadas às causas endóge·nas,
deflagram um mecanismo inflacionário difícil para todos os países.
Com efeito, como fenômeno universal, a Alemanha Ocidental, por exemplo,
em 1976, subiu para 10%; a França, de 3,4% foi para 8%; a Itália, de 6,7% para
Unidos tinham 3,1% de inflação; foram para 5,5%; a Inglaterra, que tinha 3,5%,
e:n 1976 subiu para 10%; a França, de 3,4% foi para 8%; a Itália, de 6,7% para
10,2%. E até o Japão, todos conhecem sobejamente o extraordinário "milagre japonês", tinha uma inflação de 5,8% naquele ano e passou para 12%.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem descurar dos objetivos antlinflacionários
que ensejaram, no primeiro decênio da Revolução, o notável desenvolvimento
brasileiro, o Governo. assoberbado pela situação, partícipe histórico na condução da politica social-econômica, por certo, altaneiramente conta com a comta com a compreensão do povo brasileiro.
A "Conjuntura Econômica", da Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério
da Fazenda, divulgou os seguintes dados do índice Geral de Preços, apresentando
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1973:

ANO

IGF

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

90,8
57,1
38,0
28,4
24,3
20,1
19,3
18,1
16,8
16,2

Como se obs·erva ,o que o Governo da Revolução nega, em matéria de custo
de vida e inflação, é que o aumento esteja se process·ando nas proporções anteriores a 1964.
Sabemos que, num país em desenvolvimento como o Brasil, são múltiplos
os objetivos nacionais e precisam ser adequadamente compatibilizados. O Governo da Revolução conseguiu superar as causas sistemáticas, sujeitas, entretanto, às de caráter eventual e reversiv·eis, defrontando-se, agora, com a brutal
alteração no balanço de pagamentos, provocada pela chamada "crise mundial
de petróleo".
São assuntos que interessam, ao mesmo tempo, ao desenvolvimento e à segurança, no campo interno e no plano internacional, decorrentes de causas
aleatórias, que se processaram além do nosso controle, quando, repentinamente,
as nações produtoras de petróleo decidiram obter maior participação nos frutos
do progresso humano.
Se não se contiv·erem nos limites do razoável, provocando o recrudescimento
da inflação em todo o mundo, não nos adianta discutir; adianta, isso sim, encarar a situação com realismo e objetividade, paciência e tenacidade, inclusive
suportando a elevação dos preços, contanto que não renunciemos aos nossos
índices de crescimento.
O povo está suficientemente esclarecido, para entender tudo isso, graças,
sobretudo, ao esclarecimento da imprensa, aos claros e incisivos pronunciamentos do Governo e à comparaçã·o que faz, necessariamente, com as demais nações.
Portanto, cairá no vazio a exploração dos adversários da Revolução ou do
Governo, agora, às vésperas do pleito, procurando encontrar, nessas deficiências contra as quaL~ lutamos corajosamente, sinais de desgoverno, ou discriminando culpas que não são nossas, mas defluem da conjuntura internacional.
O que a ARENA deseja, fiel à sua missão e como participe direta da equipe
go\'ernamental, é fazer com que a crise mundial não nos faça diminuir o ritmo
de crescimento, fortalecendo o Poder Nacional, para que não se desvie a estratégia brasileira da consecução dos objetivos nacionais, atuals e permanentes.
O povo entende as nossas intenções e o eleitorado compreenderá o nosso
papel. O progresso das comunicações, o desenvolvimento do Centro-Oeste, a integração da Amazônia, a revoluçã.o dos transportes, a exploração crescente das
riquezas do subsolo, os implementas oferecidos à lavoura e à pecuária, para que
atendam também à fome internacional, todo esse elenco de realizações tem um
preço qu·e o povo quer e pode pagar.
Não é demais incluir ness3 preço a gratidão pelo voto e, assim, estamos
seguros de que o povo não terá, a 15 de novembro, um comportamento negativo,
de frustrações e desesperos, de desconfiança e desengano, mas, ao contrário,
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vem dilmonstrando ao Governo da iRevolução. Em nome do desenvolvimento,
que é slnônimo de paz, em nome da segurança, que é slnônlmo de equllibrio
social.
A ARENA confla no povo, que saberá responder, pelo voto cons~iente e livre,
às intrigas dos adversários do regime, dos inimigos do Governo, tão interessados,
hoje, na solução de problemas que não ajudaram a equacionar e a quem concitamos, neste instante, a tirar, da sua discussão, qualquer cogitação eleitoreira ou
passional, porque não se brinca com o futuro da Nação. E, na hora da tempestade, não se muda o timoneiro. Se ventos duros sopram em todo o mundo, mantenham-se, nos postos, os homens experimentados, sem abandonar o leme até
que a bonança substitua a borrasca.
É .t<lmpo de esperança e o Brasil, apesar dos percalços, enfrenta as dificuldades atuals, como enfrentará a sfuturas, consciente de que ninguém segura o
seu desenvolvimento. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente. Srs. Senadores, o Governador nomeado para o novo Estado do Rio de Janeiro, Almirante Faria Lima,
como se diz na linguagem popular, "deu uma no vinte", ou seja, agiu acertadamilnte no seu primeiro ato e na sua primeira visita, feita oficialmente, a uma
repartição pública da terra fluminilnse.
Coube à Secretaria de Agricultura este privilégio. Durante as horas lá passadas por S. Ex.", foram-lhe mostradas, ao vivo, as condições de economia rural
do meu Estado.
Sempre pensei - paladino que fui da fusão, desde a mudança da Capital
- que, quando tivesse de ser feita, necessariamente devia começar pela Agricultura.
O Estado da Guanabara, que possui uma Secretaria de Agricultura, praticamente não tem condições para um projeto amplo, no setor agrícola, e multo
menos no pecuário, embora s~ja verdade que, nas localidad·es de Campo Grande
e Santa Cruz, haja fazendas de criação, particularmente de gado nelore, uma
delas até muito boa. Mas a grande disponi-bilidade, o grande desafio era e é,
justamente, o Estado do Rio, onde possuímos excalentes reservas, aguardando
apenas a deflagração de um movimento de apoio aos lavradores, aos pecuaristas,
aos horticultores, aos granj elros e aos avicultores. Basta dizer, por exemplo,
quanto a este último, que São José .do Rio Preto é consldarado - obedecendo
o critério de sup·erfícle - o maior centro avícola do mundo. E o norte fluminense,
que já foi a base do café - de lá, justamente, do Estado do Rio, sairia para
a zona norte de São Paulo - teve, depois, um período ocupado pala algodão e,
atualmente, pelo arroz. Campos, a área de Macaé e de Conce!ção de Macabu
apresentam concentração da agroindústria açucareira.
Sr. Presidente, nôs, qua somos da terra, sabemos - e a frase foi .dita uma
vez por mim, e hoje pertence a todo mundo - sabemos que o Estado do Rio
era um grande corpo, mas faltava a cabeça. Com a influência das telecomunicações, dos jornais, dos negócios, dos escritórios, da rede bancária imensa na
antiga .Capital da Rapública, havia um desajustamento no Estado do Rio. A nossa
rede bancária fenecendo - e o Estado do iRia teve grandes bancos no passado -,
a ponto de, depois do processo fusionlsta que se estabeleceu na área empresarial
dos bancos, vermos, um a um, nossos astabelecimentos como o Banco Mercantil
de Niteról, o Banco Predial, o Banco de Cordeiro etc., serem deglutidos pelas
grandes organizações.
Então, o agricultor contava e conta somente com o Banco do Estado do
Rio de Janeiro.
Mas, Sr. Presidente, embora tanha méritos, não conseguimos até hoje - e
fiquei triste quando li uma estatística sobre os projetlls apoiados pelo Governo,
por estabelecimentos bancários, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
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solicitações - não houve, neEses últimos anos, um projeto agropecuário sequer,
efetivamente, para o Estado do Rio.
Aí, o Almirante Faria Lima agiu com inequívoca clarividência .
.Algumas cidades embutidas na área metropolitana, como Itaborai, Rio Bonito,
Maricá e Saquarema, hoja apresentam um centro citrícola tão importante quanto
o de São Paulo. E é tão importante - friso -- que os paulistas procuram a
laranja itaboraiense e dessa área, devido ao seu sa~bor. É verdade que se instalou
um projeto em nos.~o Estado, ainda não em execução, para o aproveitamento do
suco de laranja, cujo preço atual se encontra completamente aviltado. Constitui
espetáculo muito triste, para quem percorre o interior - como o faço habitualmente -, vê a laranja no pé não sendo colhida ou, então, no OEASA, ou ao
longo das rodovias, vendida por preço que não paga o trabalho da colheita.
As laranjas estão apodrecendo e negociadas, às vezes, a 10, 7 ou 5 cruzeiros.
Em campos, ond·e estive no sábado passado, tive oportunidade de ver, no mercado, a laranja ser vendida a 1 cruzeiro por mil unidades. E todos sabem como é
importante a laranja, não só para a alimentação humana como para a exportação.
!Essa. idéia do Almirante Faria Lima impressionou-me profundamente. G<:Jstaria .de chamar a atenção de S. Ex.a para as disponibilidades que possuímos,
não só na área norte, mas também numa região quase que virgem, ainda de
florestas endrológicas, como é o vale do São João. Essa região pode transformar-se, positivamente, num celeiro não só para o novo Estado, como também
para as áreas e os Estados limítrofes, e para as outras regiões do País, dadas
as suas excelentes possibilidades para a instalação de agroindústrias.
É certo que essa atitude calou profundamente nos agricultores. Para mim,
deu uma visão antecipada do que será a administração ·desse eminente homem
público. Compreendo que a sua mentalidade de empresário vai ser aplicada
nos destinos administrativos do Estado. Quem considera o Estado - e efetivamente o é - como uma empresa, praticamente está com o seu êxito assegurado,

Na PETROBRAS, foi assim que Faria Lima a administrou e a fez crescer.
Apanhou um serviço muito bem organizado pelo General Ernesto Geisel. Com
ele participou diretamente daquele comando. E a PE11ROBRáS ingressou naquilo
que nós que defendemos a Lei n.0 2.004 intransigentemente, que tanto batalhamos pela atração da PETROBRAS na distribuição, afinal pode chegar esta
grande hora - e o Almirante Faria Lima esteve justamente nesses momentos
de decisão que elevaram ainda mais a nossa querida PETROBRAS.
A rede bancária fluminense - como disse há pouco - compõe-se apenas
das filiais dos grandes estabelecimantos bancários. Mas, quando se fundir o
Banco do Esta;do do Rio com o Banco da Guanabara, tenho a impressão de que
aquilo que o Banco do Brasil já está fazendo - e é de justiça proclamar poderá ser feito na própria área fluminense pelo novo Banco do Estado do Rio
de Janeiro.
Sr. Presidente, dizer que não há uma situação difícil na agricultura e na
pecuária fluminenses não seria possível. Eu mesmo tenho ocupado seguidamente
a atenção dos meus colegas, relatando, em alguns casos, dramas vividos pelos
agricultores. Recentemente - é de pasmar - vacinas contra a aftose foram
distribuídas para todos os Estados criadores. Pois bem, o Estado do Rio ficou
marginalizado. Debati esse assunto em visita que fiz ao Estado de São Paulo,
e me mostraram que o caso do Estado do Rio não era prioritário, quando essa
Unidade possui um dos grandes rebanhos do País. É que, Sr. Presidente, o tambor
funcionava na. Guanabara, e nós estávamos apenas com modestos tamborins,
sem eco para fazer ouvir o som do nosso apelo nas camadas que dirigem de fato
o Pais, e situadas, justamente, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Foi um gasto que, se tem muito de simpatia, tem muito mais de sentimento
de avaliação do problema que, devidamente equacionado, coordenado e resolvido,
poderá dar ao Almirante Faria Lima condições absolutas de tranqü!lldade no
seu Governo.
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a SUDEPE é subordinada ao MiniStério da Agricultura, e que essa Superintendência tem convênio com a Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro, que
cuida da parte de pesca.
·
A atividade pesqueira fluminense da sardinha está atravessando uma· crise.
Tenho a impressão de que o Almirante Faria Lima, colocando o dedo em cima
da questão, com a capacidade de organização e de estudo que tem, irá resolver
o problema..
A exemplo do que está acontecendo com as laranjas de Itaboraí, Rio Bonito,
Maricá, Saquarema, São Gonçalo e outras áreas, a pesca também está atravessando situação de cala.midada. As sardinhas estão sobrando, as fábricas que
enlatam o produto estão cerrando as suas portas E, o paradoxo, fome por toda
parte do mundo, na Africa, e não se atentou para o problema da ex;portação.
Confesso que fiquei empolgado com a. viSita à Secretaria de Agricultura não
só do Estado do Rio de Janeiro como da Guanabara, que é pequena e ocupada,
aliás, por um ex-Secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, o Engenheiro Agrônomo Campelo, uma das excelentes figuras humanas que conheço,
de grande capacidade, como também o é o atual titular da Agricultura do Estado
do Rio de Janeiro, o Sr. João de Abreu, meu amigo de igual modo, grande
pecuarista mas que, infelizmente, esteve com as mãos amarradas, atadas, sem
poder dar àquele Estado a situação que lhe competia no terreno da Agricultura.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, chamaria - se o Almirante Faria Lima permitisse - a atenção de S. Ex.a para outro lado em que temos excelentes disponibllldades: o reflorestamento. No Estado do Rio de Janeiro o reflorestamento
se faz precarissimamente. A venda d•a mudas e, usando linguagem técnica, a
semeadura, a rep!cagem e, depois, a colocação de sacos plásticos no solo -· o
que não demanda muito conhecimento - não é feito e, parece mentira, o Horto
Florestal de Itaguaí vende mais mudas de madeiras de assênc!as .para outros
Estados do que para o próprio Estado do Rio de Janeiro. Os hortos que possuímos
são precários, são pequenos e não se realizou uma política integrada de reflorestamento em áreas que possuímos tanto no Sul como no Norte. E com tal
revés, o que se tem observado é um desmatamento - e isto eu gostaria que o
Almirante Faria Lima soubesse - indiscriminado, e às vezes não policiado.
Antigamente, quem ia de Lídice para Angra dos Reis e Parati, tinha um
deslumbramento diante dos olhos, com as florestas que se apresentavam, hoje
derrubadas para sair a lenha transformada em carvão, inclusive madeiras de lei,
que estão sendo tombadas sem nenhum critério.
Este plano de reflorestam-ento a longo prazo seria, talvez, meta interessantíssima a ser acrescentada no plano que o ilustre militar tem em mente.
Disse aos meus amigos fluminenses que trabalham na agricultura, daria
conta da impressão favorável que colhi com este gesto, que foi o primeiro.
Poderia S. Ex.a !r a outros setores ou até não ir, mas tendo escolhido a Secretaria de Agricultura fluminense, aqui vai um apelo, feito também pelo Sacretário
João de Abreu, para que a Secretaria de Agricultura., que está muito bem instalada no que diz respeito a edifício, não sala de Niteról. O agricultor está habituado ali, já tem um setor de regiStro de gado nelore, um setor de registro .de
gado holandês, um laboratório de biologia animal. Tinha uma fábrica de formicida, que pode ser reativada; enfim, é justo que a fusão - no meu modo de
entender - seja feita a longo prazo; ela está decretada, existe, e existia antes
de ser decretada, pela História, pela Geografia e pelo Economia, salvo as barreiras
administrativas. Essas barreiras administrativas não poderão ser rompidas assim,
da noite para o dia; lle há um setor, e data venia daqui pondero a S. Ex.a,
que deveria, ainda, ficar na. cidade de Niterói, é justamente a Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
Tenho a impressão de que, conjugados o parque industrial da Guanabara
e mesmo o a.tual fluminense, com a potencialidade e as dlsponib!lldades agrícolas
que possuímos, o novo Estado do Rio de Janeiro se agigantará perante a Nação.
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do Estado - e, Sr. Presidente, estou satisfeito, também, porque, todos sabem,
sou uma espécie de marinheiro honorário e, quando escolhem gente -da Marinha,
eu me sinto assim multo em casa. Os almirantes, os oflcl:ais-de.JMarinha que
governaram o Estado do Rio, todos eles - Almirante Baltazar da Silveira, Alml~
rante Protógenes Guimarães, Almirante Amaral Peixoto e. Sr. Presidente, um
que é símbolo, para mim, homem que entr-ou para a História do Brasil, de quem
me orgulho de ser afilhado e a quem tanto devo na vida, que é o saudoso
Almirante Ary Parreiras.
. Faço votos de que esse gesto tenha o significado que lhe procuro emprestar,
da preocupação, do desejo mostrado assim de maneira meridiana, de encarar
frontalmente o desafio que constitui a agricultura e a pecuária no novo Estado
do Rio. Que S. Ex.a seja feliz e da minha· parte estarei aqui, como Senador do
novo Estado, a lhe dar todo o apoio e toda a solidariedade. E não é por outro
motivo que estou engajado na campanha da ARENA, fazendo tudo para que
possamos vencer no Estado do Rio, capitaneados por V. Ex."', Sr. Presidente,
que há de voltar para este Senado com o voto dos fluminenses, e também com
a maioria na Assembléia Constituinte, para que haja. condições d·e tranqü!lid::.de
no Governo.
Tenho feito isso e aqui encerro, dando conta de que a campanha, no Estado,
vai indo muito bem; vai chegando assim a "hora esquentada", nesses momentos
finais, quando s·e nota uma euforia do adversário. Já •estamos habituado.s r.om
aqueles que soltam os foguetes antes da festa - e mesmo não demonstrando
euforia, estamos fazendo um serviço do qual V. Ex."' é testemunha, Senador Paulo
Torres. A não ser a p•equena ausência decorr·ente da missão que tive no exterior
- e assim como tomo público vou deixar consignado, aqui, nos Anais, que só
fui ao Japão porque V. Ex."' concordou. Ofereci a minha presença, dizendo que
se fosse necessário ficaria, mas V. Ex."' felizmente não precisou desses dias. Tudo
vai maravilhosamente bem, apesar de uma situação que o povo fluminense terá
de compreender: V. Ex."', Presidente do Congresso e militar que é, cumpridor
dos seus deveres, não pode estar a tempo e a toda hora presente à campanha.
Mas o fato é que o s·eu nome, aureolado como é pelos bons serviços prestados
à Pátria, na paz e na guerra, e ao seu Estado em particular, em diferentes setores
da Administração, na Polícia Militar e no Governo d·o Estado, tudo isso como
que prepara a est-rada, asfalta o caminho para a passeata da vitória a 15 de
novembro, trazendo V. Ex."' novamente para esta Casa. É indispensável que
V. Ex."' venha; Senador que sabe cumprir o seu dever, representa a tradição,
representa a lealdade, representa a sinceridade e, principalmente, aquilo que
numa vida pública dev-e ser exaltado: a humildade. Humildade não só de atitudes, mas da sua própria vida; descendente que é -de homem da classe média,
que lutou e pôde chegar a Marechal do Exército, a Governador e a Senador da
República, é homem que tem um título que envaidece muito, porque a vida
pública é cheia de sofrimentos e de aborrecimentos. V. Ex."' é pobre. tanto que
está fazendo sua campanha sem recursos, sem alardes, sem estardalhaço, e,
justamente, com o apoio dos fluminenses. E isso será indispensável ao Almirante
Faria Lima e a v. Ex.a que tem a maioria da bancada federal e também - e ai,
no caso, ainda mais - da bancada estadual.
Era só o recado que queria dar hoje. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Muito obrigado a V, EX."
Concedo a pala.vra ao nobre Senador Renato Franco.
O SR RiENATO FRANCO - Sr. Pr·esidente, Srs. Senadores, no meu Estado
natal, o Pará, em 6 de outubro de 1866, instalara-se o primeiro instituto cientUico da .Amazônia graças ao idealismo de um grupo d·e c~entistas encabeçados
por Domingos So•ares Ferreira Pena, respeitável autoridad'e do mundo das
ciências.
Essa instituição, no caminhar dos anos, s-e flz·era conceituada internacionalmente e não há agremiação cientLfica nem homem vivendo a pesquisar, a estudar
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Pa.raense ·e. no pr.esente, Museu Pa~aense Emil!o Goeldi.
Exposição histórica, coordenada pelo ilust.re e dedicado pesquisador do Museu, Dr. Oswaldo Rodrigues da Cunha, nos informa sobre a !onga, brilhante, e
por vez.es atormentada, existência d'e uma das mais autorizadas e internacional
Instituição científica do Bras!!.
Está a dirigi-la, desde 1969, com o saber ,a exemplar correção e invejá.vel
dedicação, o notável médico, Dr. Luiz Miguel Scafd:, garantia máxima da continuidade e respe!tab!lida.de do Museu Paraense Emílio Goeldi.
Senhor Presidente e senhol'es congressistas: como justa homenagem aos
cientistas de ontem e .d·e ho·je passo a ler a .fulgurante história do nosiSo MUS•eu,
da lavra do !lustre pesquisador do Museu, Dr. oswaldo Rodrigues da Cunha e
publ!ca:da no Correio Braziliense:
108.0 Aniversário do Museu Paraense Emílio Goeldi
No dia 6 de outu.bro de 1866 surgia o Museu Para.ense como a primeira instituição científ!c·a do vale amazónico, forjado pelos ideais de um pugilo de homens
decididos, tendo à frente a figu·ra incontestável de dentista e patriota que foi
Domingos Soares Ferreira: P·ena, para atra>·és de 108 anos cie vivida existência
preStar os mais reLevantes trabalhos no desbravamento cientifico desta imensa
porção territorial do Brasil. O Museu Paraense nasceu nesta cidade de Nessa
Senhora d·e Belém do Gram-Pará, a velha urbe f·undada por Francisco Caldeira
de Castelo Branco, tomando-se logo parte integrante no desenvolvimento histórico da cidade. Assim de mea:dos do século passado, aos dias de hoje, o Museu,
embOra pad·eC·endo de inúmeras vicissitudes, mas também gozando de longos
períodos de trabalho construtivo e merecido prestígio, vem assistindo o desenrolar da hiStória de >Belém no seu crescimento acelerado urbaní-stico e populacional.
Nenhuma instituição ci·entíf!cs. no Brasil do porte do Museu Paraense conseguiu atrair em tomo de .si tão elevado prestígio e fama, não a.penas em nosso
PaiS como, principalmente, no mundo civ!llzado de além-mar. Seu nome por si
só já i'e.presenta o Pará, a Amazônia com toda a sua fascinação de natureza
exótica, e por iSso deu a volta ao mundo. Resulta disso que o Pará ficou conhecido
no estrangeiro pelo nome do Mus·eu Para:ense, que é um ponto fixo na ci&ade de
Belém. Hoje, todos os pa.raenses sabem perfeitamente .que Belém não é a velha
Belém de eternas recordações do passado, com todos· os seus ingredientes que a
fizeram famos·a - como o apogeu da borra.cha em plena: e inesquecível belle
époque do.s primeiros a·nos do século ·em curso; •O Intendente e.steta e real!zador
que foi Antonio Lemos; as grandes avenidas ·ensombradas de vetustas mangueLras
(a:c~!matadas) no Pará pelo ·arqU'l.teto e natur:al!sta do século XVIIJ:, Antonio
Land!; os seus grandes e confortáveis bondes elétricos que deslizavam sobre os
trilhos até o Souza; a festa polícroma e profana de Nossa Senhora de Uazaré
com sua tradicional prociSsão do Cír!o; e enfim tantos e tantos outros va:lores
que tornaram esta cidade prenhe de· luz e pluviosidade re!frescante cotidiana,
famosa no mundo todo -, sem a presença inconfundível do Museu Paraense com
a: sua eterna atração da rica flora e da fauna curiosa, além da: sua pesquisa
científica rea!!za:da sem alarde, situado há 80 anos aqui, bem aqui na célebre
Av·en!da da Independência.
Assim é hode o nosso velho >Museu, parte integrante da cidade, patrímõnio do
Pará, património do povo brasileiro. Sendo património ele conserva uma tracl!ção,
conserva relíquias, ele em si é uma relíquia. Portanto o Museu Paraense é um
património intocável e, mais ainda, inalienável.
Como o Museu tem uma longa e fascinante história, façamos aqui em singelas
pa:lavras um l!g>e!ro quadro pa:norâm!co dos principais acontecimentos que
marcaram a existência deste instituto cientifico até os in,stantes atua!s. Recol'dar
é viver, di~m !liqueles que muito viveram e se assim é vamo.s viver num át!mo
de tempo o passado de-sta: Casa de multo Saber.
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quando o então Deputado à Câmara Provincial, Dr. Joaquim Pedro Corrêa de
Freitas, secundado pelo Dr. Joaquim José de Assis, Incluíram um artigo aditivo no
Orçamento da Prov:incia para o a:no de 1862, para que o Governo fundasse e
lnsta'.asse um Museu de História Natural, cuja v·erba inicial ficava estipulada
em 600 mil réis. Os governos de então nada fizeram e em pouco tempo a iniciativa caía no olvido. Mas nem tudo estava perdido, pois a Idéia ainda sobreviveria
alguns anos depois com a decisã.a e o Impulso fomentado pelo cidadão mineiro
Domingos Ferreira P·ena:.
Como Secretário da Província do Pará, vivia, em Belém, Ferreira Pena desde
o dia 8 .de setembro de 1S58, convidado ·e trazido para essa função pelo TenenteOoronel Manuel de Frias e Vasconc•elos, quando viera nomeado Presidente desta
Província:. Já bastante famil!a;rlza-do na sociedade paraens•e, não só pelo seu nobre
empenho de assimilação, sua cultura humanística e principalmente pelo elevado
ca-rgo que ocupava, não foi muito dirfícil a Ferreira Pena fazer r·enascer a idéia
da criação do Mus•eu de História: Natural como conc·amar e atrair em to.rno de
si um certo número de pessoas, também basta:nte Influentes politica e social·mente, para, ·em 1866, realizarem ·esse memorável desiderato. E a.sslm foi feito,
após algumas r·eunlões preparatórias pa:ra estudos de como devia ser estruturado
o novo Mus·eu, m!Lroou-se a data de 6 de outubro desse ano para a criação do
órgão e a formação da primeira Diretoria. Essa reunião, realizada num sábado,
teve lugar no salão principal do Palácio do Governo, com a aquiescência. do
Coronel Antonio de Lacerda Ohermont (Barão de All'azy), ·na ocasião 1.0 -V1eePresidente da Província a:través da qual foi Inicialmente instalada a Associação
Filomática, inquestionavelmente o núcleo do Museu Paraense, com a sua primeira
Diretorla. Esta ficou assim constituída:
Presidente: Domingos IScares Ferreira Pena. Inte'ectual ·esclarecido, Secretário de Governo da Província, jornalista e já estudioso da natureza amazónica.
Secretário: Dr. Francisco Acácio Corrêa (depois Barão de Guamá). Bacharel
em Dl·reito . então prestigioso chefe do Partido Liberal no Pa·rá.
Tesoureiro: Dr. Alvaro Pinto de P·e>ntes e Souza.. ·Ba:charel ·em Dil:'elto, politico e administrador.
Diretores: Dr. Américo Mal'qu€·s Santa Rosa. Destacado médico ba;lano e
interessado nas Clência'S Naturais, vivia em Belém d·esde 1S55, salientando-se
também como politico, jornalista e profe~or. Era sincero amigo de Fer.reira
Pena.
• •Dr. Jc.sé Ferreira Cantão. Notável médico paraense ilustrado e multo sensato, destacou-se na. política como membro do Partido Liberal; era: também
administrador e :pro,fesror e com<J tal foi dos •que mais se bateu em prol da fundaçã,o do Museu.
• José de Carva.'ho Serzedelo. !M:ajor da Guarda Naciona:l, s·ervlndo nessa
ocasião como Ajudante-de-Ordens do Comando Superior de Belém.
• iPadr·e F'ellx VIcente de Leão. Membro ·ativo da maçonaria, politico e professor. Mais tarde já como Deputado criticou injusti:ficadamente Ferreira Pena
e a existência do próprio Museu.
• (J)r, Marcelo Lobato de Castro. Distinto médico nascido de ilustre fanúl!a
paraense, político esclarecido e prof•essor de merecimento.
• Sr. José Antonio Afonso. Era um mecenas. Abastado comerciante português ra:dlcado há multo no Pará. Filantropo e patroc!nado·r de entidades beneficentes e culturais, como o Hospital D. Lulz I (oBeneflc·ente Portuguesa) e o
Grêmlo J..!terárlo Português.
Estes foram os ilustres cldadão.s que, compenetrados dos apelos feitos por
Fe.rrelra Pena, resolveram associar-se para estimular a fundação do Museu Paraense, o qual na:scla como entidade particular, embora viesse a. receber auxi!!-o
pecuniã.rlo do Governo. :e interessante observar que pe:os Estatutos da Associaçao
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longo alcance da pretensão do sábio mineiro. Na realidade a nova instituição
que surgia, além de preencher os requisitos de museu, desempenharia ainda as
atribuições de uma academia, finalidade bem esclarecida para a comunidade
de Belém de há 108 anos atrás. Ferreira Pena embalava a idéia brilhante de que o
Museu, com suas Seções Técnieas e sua própria BLblioteca especializada, deveria
cumprir ou suprir essas finalidades na a:usência total então de entidades desse
caráter. Não havia escolas superiores e nem sociedades ou academias de cunho
científico, daí a necessidade da fundação do Museu. Além desse objetivo havia
ainda a principal finalidade do Museu e que era. o estudo da natureza amazónica com sua flora e fauna, sua constituição geológica, rochas e minerais, a
geogra;fia da imensa região e assuntos co·rrelatos como a: história do !Paxá e
Amazonas. Mais do que isso, um dos pontos altos do Museu deve['ia ser o estudo
do homem indígena amazónico, tanto eles fossem atuais ou pretéritos. Este foi
em realida:de um dos assuntos que mais fascinou a Ferreira Pena •e que o levou
a dedicar-se, com convicção e esmero científieo, das tribos ameríndias e especialmente daqll!elas .que existiram no pa~sado distante. Por isso o Museu Paraense
tornou-se pioneiro nessas pesquisas, tanto na etnografia como na arqueologia.
Depois de fundado. o Muaeu passou por incontáveis contratempo-s, ora por
!falta de verbas suficientes, ora por desinter·esse e incompreensão de muitos, até
mesmo dos governos que se sucederam naquela época. Mas sempre houve esforços e boa vontade d•e muitas p·essoas e assim em 2•5 de março de 187·1, o Museu
pa.Ssava definitivamente para a órbita administrativ·a do Governo da P.l"Ovíncia,
sob a ·sábia e clarividênce responsabilidade do então Presidente da Província, Dr.
Joaquim Pire,s !Machado Portela.
Na direçã,o do Mus-eu manteve-se por algum tempo Ferre1ra Pena, procurando realizar o .quanto era passive', tendo em vista: os elementos materiais e
pecuniários que o Poder Público dots::a ao mesmo de mg.neira muito limitada.
Mais não era. possível fa:1'1er. Assim mesmo Fer.reira Pena emprestou ao Museu
um nom·e já na: época. respeita:do e que contribuiu bastante para. atrair um
número selecionado de ci·entistas estrangeiros, que intere.ssados pela. natur-eza
amazónica a:qu! passaram nessa. ocasião, dentre os quais se salienta: o célebre
geólogo Mr.,er!ca:n·o Charles Frederick Hartt. Infelizmente, uma séri·e de Intrigas
e mesquinharias que saca:ram contra a honorabilidade do sá!b!o mineiro, o obr!ga:ram a demitir-se da d!reção do Museu e conse•qüentemente fizeram com que
este em certa. paralisia o transformassem ·em uma. simples e rotineira repartição
pública, Igual a ta:ntas que vegetaram durante os an•os do segundo Império na.
Província do Pará.
E nesta situação o Mus·eu levou a sua. e"'istência através de toda a .sorte
de atropelos até os últimos anos da Monarquia. Por fim, 03 Deputados da Assembléia Legislativa (julgando-se naturalmente multo cultos) acharam que o Museu
era um peso morto, uma. repartição inútil e que melhor seria economizar o
dinheiro miseráv·el que o Governo com ele despendia, resolveram,. por melo de
um aditivo no Orçamento Provincial, ·extingui-lo. Isso era bem o que tinha
acontecido com a República Francesa, 'ogo após a célebre Revolução, quando
por meio de sórdidas intrigas decidiram liquidar com o grande cientista Antoine
Lavoisier. Os algozes para defenderem o seu ponto de vista doe acusação alegaram simplesmente: "A República não precisa. de cientistas". Os homens que
administravam o Pará em 1888, imitando provincianamente a Europa, pensaram
da mesma forma! E assim aconteceu. Em princípios de 1888 o Governo fechou o
Museu, felizmente não o extinguindo de todo, como ordenavam os Deputados.
A instituição da &epúbl!ca. no Brasil velo na hora exata salvar o Museu
Pa.raense do desaparecimento, assim como restituir a outros setores da. administração públ!ca da velha Província a moralidade, o trabalho e a. continuidade.
Os republicanos pal.'aenses, com vários líderes de envergadura cultural, social e
moral, estavam Impregnados de uma f!losofl:a moderna e horizontes muito amplos
para as questões administrativas, principalmente aquelas que foram verdadeiros
entraves no passado. D·esde o início perceberam eles a importância que o Museu
Paraense deveria ter na nova Administração, não só a Instituição dedicada ao
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leva.ntamento dos recursos naturais do Pará (fauna, flor:t. geologia, geografia
e etnografia), como também o centro propulsor de formação e ensino, através
de aulas e mostruário aos estudantes das escolas de Belém. Isto era em verdade
aquilo por que tanto Ferreira Pena se bateu nos Idos de 1866.
Finalmente d·epols de alguns trabalhos de recuperação e já instalado na
rua de S. João (hoje João Diogo), em um prédio contíguo ao antigo Liceu
Paraense (hoj·e Colégio Estadual Paes de Carvalho), onde funcionou quase 30
anos, o Mus·eu foi reinaugurado no dia 13 de maio de 1891 (data da Abolição
da Escravatura), com toda a solenidade. o Museu adquiria, assim, o seu prestígio
e o lugar de destaque a que estava destinado, pela maneira de interpretar os
fatos reais da vida, pela intervenção de dois ilustres paraenses que eram o
Dr. Justo Leite Cbermont e José Veríssimo de Matos.
.
Em meio a estas celebrações merecidas, forçosament·e deveria vir à baila
a lembrança do inesquecível Ferreira Pena, o qual, triste, desolado e pobre
morrera quase à míngua em 6 d·e janeiro de 1888, que por ironia do destino,
exatamente na mesma ocasião, matavam também o Museu que era criação sua.
Em nova fase, embora todos s·e esforça:sem para dar melhor desempenho
à instituição, não foi possível alcançar aquele grau de desenvolvimento e prosperidade de que o Museu tanto necessitava. Fa'tava antes de tudo uma filosofia
de trabalho ci·entíflco que norteasse os objetivos da pesquisa; a verba era carente
para levar a ca;bo tal persp·ectlva, além de não existir nem dlreção científica e
nem pessoal pesquisador habilitado para tal. Logo de início, a incapacidade
estava patente e portanto não demorou muito a decadência do Museu. Em vista
dessa situação, o então Governador Laura Sodré, em fins de 1893, tendo conhecimento de que vivia em Teresópolls o zoólogo Dr. Emílio Augusto Goeldl,
d·emltido antes como pesquisador do Museu Nacional, encarregou ao professor
José Veríssimo, que há tempos se transferira ao Rio de Janeiro, enta;bolasse
com aquele cientista suíço a possibilidade de o mesmo vir ser o Diretor do
Museu e o restaurasse dentro das normas científicas mais modernas.

I,

i

I

I
I

.I
i

i
I

As facil1dades, quase uma carta branca para esse mister, condições financeiras amplas e, ainda mais do que tudo, o próprio Interesse científico de que
Emílio Goeldi ansiava em conhecer e viver na Amazônia, forçaram-no a aceitar
incontinenti a tarefa que 1he confiava Laura Sodré .e o ·novo Governo republicano. Imposslbll!tado de vfajar logo para Belém, por causa da revolta da Armada
em fins de 1893 e princípios de 1894, o já Diretor do Museu finalmente, depois
de alguns atropelos, chega a esta cidade no dia 7 de junho desse ano e logo a
9 assume a direção da instituição. Emílio Goeldi tinha então 36 anos, dos
quais 9 de Brasil, portanto já uma certa experiência e aclimatação dos trópicos.
Não havia tempo a perd·er e por is.so Goeldi emprega toda a sua sabedoria,
perspicácia e experiência alhures, para transformar o velho Museu Paraense
fundado por Ferreira Pena em um museu de verdade, dinâmi-co, científico,
tr·epidant·e, servindo ao Governo, ao povo e, acima de tudo, promovendo o devassamento da Amazônia em nível altamente técnico. Ainda em 1894, por decreto
do Governo de 2 de julho, o Museu recebe uma nova organização, sob a sábia
inspiração de Goeldi, dentro das normas mais exigentes em matéria de museus
científicos de todo o mundo e pela qual a instituição se enquadraria de modo
gera! até os dias presentes. O novo Regulamento estabeleceia que o Mus·eu deveria
funcionar com as seguintes Seções (como tal já existia nos regulamentos anteriores) : Zoologia, Botânica', Etnologia-Etnografia, Geologia-Mineralogia e Biblioteca especializada em assuntos de Ciências Naturais e Antropológicas e também
Ama.zônlcos em geral. Além destas, foi criado um Parque Zoo-Botânico, como
amostra viva da natureza amazônica, e que s·ervisse como instrução e entretenimento do nosso povo, e curiosidade dos alienígenas que nos visitassem,
No dia 16 de março de 1895 todo o acervo do Museu mudou-se para a área
ampla situada na Avenida da Independência, pela frente, e Gentil Bl:tencourt
por trás. O terreno era uma antiga rocinha de José Silva Santos, um dos homens
mais ricos do Pará de então, menor do que é hoje, mas devido as desapropriações
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admirar o trabalho dinâmico que em pouco tempo Goeldi impôs aos funcionários
do Museu, pois o Parque Zoológico, e o recém-plantado horto botânico e bem
como as suas notáveis e ilustrativas exposições foram inaugurados e abertos ao
uso público no dia 15 de agosto desse mesmo ano.
As pesquisas ci.entíficas e os trabalhos n·o interior do Pará tiveram imediatamente desenvolvimento acelerado, conforme Goeldi conseguia recrutar cientistas
de gabarito na Europa e funcionários qualificados no próprio local. Inicia-se
sem perda de tempo a publicação de duas revistas especializadas para a divulgação das pesquisas enceta•das aqui pelos cientistas do Museu ou de outros lugares e que ficaram famosas como o Boletim do Museu Paraense e as Memórias
do Museu Paraense, ambas ele repercussão internacional e que até o dia de hoje
são respeitadas e disputadas em todo o mundo.
De 1&94 até 1921 o Museu, através de seus cientistas ·e auxiliares técnicos,
vij·auo, pesquisou, ocoletou material da fauna, flora, rochas, minereis, fósseis,
objetos indígenas atuais e arqueológicos, a todos os confins da Amazônia. Fizeram
ainda levantamentos detalhados de alguns rios da região, além de o•bservações
meteorológicas e outros estudos, inclusve de técnicas 31grícolas em Belém, Irituia
e na antiga Estação Agrícola Experimental de P-eixe-Boi. Ness·e período, o Museu
vê muitos de seus pesquisadores e funcionários subalternos sucumbirem pela
implacável febre amarela, malária e outras doenças tipicamente tropicais, todos
no cumprimento· do dever.
Finalmente, depois de 13 anos de atividades incessantes sob o wl e cl!ma
equatorial, esgotado pelo trabalho e doe·nte, Emillo Goeldi re.so've resignar para
sempre a alta posição d·e Diretor do Museu e a confiança ilimitada que lhe
mereceram os Governadores republicanos. Rettr~.-se para a Suíça, sua terra
natal, a 22 de março de 1907. Por algum tempo as atividad.es científicas do Museu
não sofrem solução de continuidade, pois na direção ficara o seu amigo compatriota. Dr. Jacques Huber, um dos maiores botânicos que viv.eu na Amazônia.
Este cientiSta, muito simples e de maneiras delicadas, muito mais amazonizado
que Goeldi, sabia tudo sobre as plantas desta imensa re.gião. Mas como tudo
que é bom dura pouco, segundo o provérbio popular, assim também aconteceu
com o Dr. Jacques Huber, pois faleceu em fever·eiro de 1914; aconteceu também
com o . Pará e a Amazônia em geral. quando s·obreveio a ruina financ·eira
provocada pela desva'orização da borracha regional em detrimento daquela
que começava a inundar o mercado mundial explorada na Malaia. Todos os
males juntos choveram sobre esta região e como tudo estava na dependência
do chamado "outro negro", a d·ecadência foi geral, mas o Museu foi o organismo
do Governo que mais sofreu, pois que, para o seu p·erfeito funcionamento, consumia quantias elevadas.
Entre 1921 e 1930 o Museu viv·e quase em completo marasmo, como de
resto todos os setores dQ Pará. Pouco ou nada se faz e a atração principal do
povo é o velho Parque Zoobotânico e as suas exposições: já um tanto envelhecidas. Nesse lastimoso per!odo tudo estar~a perdido, isto é, as suas preciosas coleções zoológicas, botânicas, eológicas, etnográficas e arqueológicas e também a valiosa Biblioteca do Museu, se não fosse a atenção e assistência desinteressada do
Sr. Rodolfo Siqueira Rodrigues, antigo funcionário do mesmo, admitido por
Goeldi, ainda criança, em 1897. Siqueira Rodrigues viveu e trabalhou 60 anos no
Museu, do qual todos o consideravam já como uma relíquia, quando faleceu, em
1957, com 73 anos de idade.
A Revolução de 1930 veio salvar da aniquilação completa o Museu Paraense,
tal como sucedera outrora com o advento da Repúbllca. Guindado a Interventor
do Estado, o Major Joaquim Magalhães Barata empr·eendeu patrioticamente a
restauração de todos os departamentos administrativos do Governo, tão desmoralizados e em decomposição se encontravam. Examinand·o pessoalmente a
situação aviltante a que chegara o velho Museu, resolveu incontinenti toma.r
medidas urgentes para recuperar o seu patrimônio material e so·erguer o seu
nome cientilfico bastante a•balado. Ainda em novembro de 1930, nomeia para
Diretor o Dr. Carlos Estevão de Oliveira, bacharel ·em Direito, embora não fosse

1.1

!i
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era pernambucano) e prometia ser um bom administrador, conforme o entender
de Magalhães Barata. Assim, com o apoio governamental, o Museu começou a
caminhar em nova etapa de sua existência. Ampl!ou-se sucessivamente em 15
anos a área em que atualmente se encontra, através de desapropirações e
compra. O Parque zoológico e:x:pandiu-se desmesuradamente, chegando a abrigar
nos C•ercados, jaulas e gaiolas, mais de 2.000 animais representando numerosas
espécies de todas as partes da Amazônia. Para isso. o Governo ditatorial impunha
para todas as Pre:!'eituras do Pará uma quantidade de animais e dinheiro que
deveriam constantemente remeter ao Museu, além da r•eprodução contínua a
que os próprios animais estavam naturalmente sujeitos em Eeu cativeiro. Foi
o apog·eu do Jardim Zoológico do Museu, •esses 15 anos. Em contrapartida, a
pesquisa científica, que era o verdadeiro objetivo do Museu desde os tempos
de Ferreira Pena e Emílio Goeldi, foi até certo ponto pret·erida.
Não queremos aqui a·bordar este assunto, em todo caso podemos dizer como
acima ficou exposto, que nesse espaço da Administração Carlos Estevão a
pesquisa científica pura foi descuidada e em alguns setores nada se fez. Haja
vista que nenhum trabalho_ científico foi publicad.o no Boletim do Museu ou
noutro lugar, bem como nao se 'evaram a cabo excursões com Objetivo de
pesquisa. Além do Jardim Zoológico, o ponto alto da Administração em causa,
foi o pioneirismo do Museu nos estudos apl!cad·os de piscicultura intensiva e
criação de tartarugas, algumas espé'Cies do gênero Podocnemis, em tanques apropriados, segundo os ditames técnicos da época. Várias espécies de peixes amazônicos, entre eles o Pirarucu, o Tucunaré, o Apaiari. os Acarás e outros peixes,
foram criados intensamente com sucesso e daqui foram os seus al·evinos (filhotes)
transportados para os Açud·es de todo o Nordeste, onde, hoje, abastecem e
saciam a fome de milhões de pessoas nessa populosa região.

o Museu, com o passar dos anos, necessitava de um edifício adequado para.
acomodar todos os seus setores. Tudo tinha sido em vão, desde o tempo de
Ferreira Pena, passando por Emílio Goeldi que tudo fez, até Carlos Elstevão que,
igualmente, muito lutou por esta realização. Chegou a conseguir a promessa. de
verbas especiais f·eitas pelo seu amigo particular Presidente Getú'io Vargas,
mas fatores adversos negaram ·eesa meritória iniciativa.
Passado o tempo da Ditadura Getuliana e após a morte de Carlos Estevão,
em junho de 1945, o Museu decl!na assustadoramente para uma decadência
completa e os Governos do Estado que se sucediam nada s.e interessavam em
tomar medidas que evitassem a desgraçada extinção deste rico património cultural do Bras!l. Novamente velo salvar o Museu Paraense. desta vez não uma
revolução de armas, mas sim uma revolução científica que .então se operava
neste imenso País. Foi a fundação do Conselho Nacional de Pesquisas, pela.
Lei n.o 1.310, d·e 15 de janeiro de 1951, órgão superior consultivo da Presidência da República. O Conselho Nacional de Pesquisa foi a melhor criação
que o Governo já contribuiu nesses últimos 30 anos para o desenvo'vimento
Técnico-Científico do Brasil. Subordinado ao Conselho foi logo depois, através
do Decreto n.o 31.672, de 29 de outubro de 1952, criado o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia <INPA), o qual em boa hora salva e preserva da decadência e humilhação um Museu de nome e reputação merecida no mundo inteiro
como nenhuma instituição no Brasil grangeou para si.
No dia 7 d·e dezembro de 1954, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia
firmou com o Governo do Pará um Convênio com a duração de 20 anos, para
que aquele administrasse o Museu Paraense Emílio Go·eldi. e promovesse o mais
rápido possível a restaul'ação de seu património material e científico e patrocinasse 0 reatamento das pesquisas científicas e o seu contínuo desenvolvimento.
No dia 6 de abril de 1955, o Museu passa def!n!tivamente a girar na órbita da
Administração federal, sob a tutela do INPA e Conselho Nacional de Pesquisa.
Os primeiros 20 anos do Acordo firmado em 1954 já decorr.eram e irão cu'minar
em dez·embro deste ano. Historiar o que foi feito nesses 20 anos seria um nunca
mais acabar, pois seria necessário escrever um l!vro não apenas sobre as ativi-
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também de todos os outros períodos anteriores desde 1866.
Sem contestação, este último período foi o mais atlvo de realizações materiais
e pesquisa cientílfica intensa, o que é impo.sivel aqui descrever ou comentar
tudo o que foi feito. Por outro lado, foi também um dos periodos mais calmos
da História do Museu. Verbas substanciais, nem sempre vultosas para imediata
recuperação qu·e se fazia necessária, conseguiram s·olver lenta ·e paulatinamente
os problemas mais carentes do Museu, nomeadamente as pesquisas científicas
e os trabalhos de campo, acima de tudo, o melhoramento ·e a atualização, da
sua rica e importante Biblioteca. Dentro das medidas, tudo se procurou fazer
conforme o figurino dos dias trepidantes da atualidade. Pesquisadores nacionais
e estrangeiros foram contratados, além daqueles que foram aproveitados e já
desempenhavam as suas funções no Museu. O Boletim do Museu e as Publicações
Avulsas, tiveram circulação, divulgando as pesquisas intensivas que aqui se
desenvolvem. Excursões científicas são programadas todos o.s anos, o que fez
com que a Amazôna fosse novamente vasculhada em todos os seus rincões, tal
como já se havia feito ao tempo de Ferreira Pena em pequena escala e EmUlo
aoeldi com mais vigor. Nenhuma instituição no Brasil tem palmilhado o terrível
território Amazônico em tal escala em tempo algum - note-se; com investigações
cientificas em vários campos da Ciência - como a que levou e ainda leva a
cabo o Museu Paraense. Hoje em ida, talvez, só o pessoal do Proj·eto RADAM
com verbas e condições lnigualavelmente superiores poderá vangloriar-se em
parte desta admirável glória.
Um dos principa!s propugnador~s do Convênio com o ThT:PA em 1954 foi,
com muita justiça, o Dr. Olímpia da Fonseca Filho, então Diretor do Instituto
de Pesquisas da Amazônia e que, sabedor em todos ·OS detalhes da situação precária do Museu, não perdeu tempo algum nesta Ingente tar·efa. O primeiro Dlretor
do Mus~u nesta nova fase foi o zoólogo Dr. J·osé Cândido de Melo Carvalho, do
Museu Nacional. Aqui passou 4 meses ap·enas, pois nessa ocasião havia sido
nomeado Diretor do Museu Nacional do Rio. Substituiu-o o botânico Dr. Walter
Alberto Egler, de saudosa memória. Depois de 6 anos de administração, este
pesquisador, ainda na direção do Museu, ao realizar p~rigosa viagem de exploração botânica em todo o rio Jari, veio a falecer num acidente com a canoa
em que ele e outros acabavam de transpor a violenta queda d'água Maracacuera,
dela se despencando.
Na direção estava o Dr. Eduardo Enéas Gaivão, renomado antropólogo brasileiro, que após aquele acidente foi mantido no cargo até novembro de 1962,
sendo substituído pelo zoólogo Dr. Dalcy de Oliveira Albuquerque; administrou
o Museu por 6 anos, durante os quais procurou s3mpre estimular tanto quanto
possível a pesquisa científica e prestigiar ao máximo os pesquisadores, embora
um tanto temperamental. O Museu ficou devendo a ele uma série de r·elevantas
serviços em vários setores além da .pesquisa. Finalmente, em 5 de fevereiro de
1969, tomava poss•e do cargo de Dlretor o Dr. Luiz Miguel Scaff, médico sanitarista aposentado no Ministério da Saúde. Há muitos anos radicado em Belém
(é natural de Mato Grosso), chefiava aqui o serviço de End3mlas Rurais e
através do qual ficou definitivamente ligado ao meio social de nossa terra,
amazonizando-se como tantos outros que aqui vivem. Como os acontecimentos
são recentes e os protai?IOnlstas ainda estão em seus lugaras, os que d·esejarem
é só observarem ao vivo o processo histórico.
O Dr. Luiz Scaff já dirige o Museu há quase 6 anos e nesse tempo a sua
maior preocupação é conseguir melhores acomodações de trabalho para todos
os setores deste Instituto, esp•eclalmente na área científica. Em parte já conseguiu desincumbir-se desta tar.efa complexa a, hoje, a Divisão de Botânica e
a Divisão de Zoologia acham-se perfeitamente instaladas em edifícios construidos
de acordo com os requisitos determinados pelos pesquisadores das Seçõas que
eles alojam. A administração ganhou também um prédio especial e, hoje, se
encontra alojada no antigo prédio onde funcionou o Tribunal de Contas, devidamente adaptado. Outros setoras vêm passando por melh9rias, como foi o caso
da Biblioteca do Museu, embora uma reforma Inadequada nao resolva o problema,
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- 257pols o mais sensato é a construção d·e um ecllfíclo modesto mas funcional. A rede
elétrica e o serviço de águas são ambos novos e passam contlnuamenta por
melhorias.
O atual Jardim Zoológico do Museu, embora antiquado, inadmissível nos
moldes em que se encontra, Incongruente e um estorvo contínuo, vem sendo
conservado com dificulàada, ainda que se procure melhorar multo o seu aspecto
em relação ao público. Este públlco, na maior parte ignorant•e, não compreende
o esforço de ninguém: chega em bandos, principalmente aos domingos, para
somente de.predar, inutilizar e ferir, e instigar os poucos animais qua aqui vivem.
Poucas são as pessoas que procuram o Museu para estudar, assimilar e tomar
contato dtreto com as coisas da natureza e sentir ou auscultar o esforço despendido em anos de trabalho que homans e mulheres aqui deixaram e que ainda
hoje é o apanágio dos que desempenham os seus labores.
Atualmente, um dos setores mais importantes e ativos do Museu é a Biblioteca Especializada. Esta biblioteca tem uma história a ser contada, mas isso
não o faramos aqui, embora digamos algumas Unhas acerca de seu conteúdo e
finalidades. Desde os Estatut<Js de 1866, Ferreira Pena estabelecia a crlacão da
Biblioteca do Museu, de caráter especializado, tendo em vista as matériás aqui
estudadas. Logo após a instalação oficial de 1871, .aquele ciantista procurou aos
p<Jucos instalar a referida biblioteca, mas esta atitude de longo alcance não foi
interpretada sensatamente pelo então Presidente da Provincia, e outras passoas.
Depois desse insucesso, não mais se cogitou de tal medida, até o advento da
administração de Emillo Goeldl. Nos novos Estatutos do Museu, dacretad<Js pelo
Governo em julho de 1894, estava previsto, além das seções científicas, também
a criação da sua Blblloteca sobre Ciências Naturais, Etnológicas e de Assuntos
Gerais sobre a Amazônia. E assim, conforme t<Jd<Js <JS setores do Museu se
expandiam, a Biblioteca tinha de crescer na mesma proporçã<J, pois toda e
qualquer pesquisa cientifica que se r.eallza aqui depende deste importante setor.
A Biblioteca é a alma dos trabalhos que se realizam no Museu.
Nos anos de decadência, a Biblioteca padecau dos males que afligiam todo
o arcabouço d<J Museu, mas, apesar de tudo, o seu património em livros e publicações de todo o tipo e de toda parte aumentava lenta e paulatinamente. Em
abril de 1955, na ocasião da passagem do Musau à órbita federal, a Bibli<Jteca
possuía um acervo de quase 20.000 publicações de todo tipo. Atualmente, 20 anos
depois, o seu património ascende a mais de 100.000 e está de m<Jdo geral bastante
atualizada. É a maior Biblioteca cientifica da Amazônia e Nordaste e, possivelmente, a segunda do Brasil em ciências naturais e afins, antropológicas e assuntos gerais amazónicos. Embora não esteja em prédio perfeitamente adequado
às suas vastas atribuições, a nossa Biblioteca é a mais moderna de Balém e
não apenas em seu aspecto material, mas principalmente em suas normas de
catalogação, classificação, indexação, dinamismo e atendimento rápido, tornada
útil, por uma direção superior que é desempanhada por auxillares e bibliotecárias
eficientes e capacitadas. Por estas palavras podemos concluir que a Biblioteca
é o maior património não somente do Museu, mas do Pará, e por isso p<Jdemos
envaidecer-nos dessa templo de saber. que um século de lutas materializou aquele
sonho de Domingos Ferreira Pena. Para esclarecer melhor é preciso que se f·aça
justiça ao porquê dess·e alto padrão de nossa Biblioteca, sem a qual decerto a
isso não chegaríamos. Isso tudo se deve à Inteligente e paciente administradora
que é a distinta bibliotecária D. Clara Maria Gaivão, auxiliada pela também
bibliotecária Maria José Ferreira, além de outras auxiliares, que há 20 anos
desempenham suas funções, envolvidas por um espírito e filosofia superiores.
E assim é o Museu Paraense Emil1o Goeldi, contada a sua história em rápidas mas vivas pinceladas que mostrou a sua luta pela sobrevivência, a sua
afirmação como Instituição e, por fim, o gigantesco trabalho em devassar cientificamente o mundo amazónico em todos os sentidos, sob vários aspectos, ao
mesm<J tempo que divulga para o mundo o resultado dasse esforço. Através dos
tempos, várias instituições cientificas nacionais e estrangeiras se associaram
e ainda se ·associam para desenvolver pesquisas de grande envergadura, com
os pesquisadoras do Museu, especialmente n<Js trabalhos de campo. O nome do
Museu pesa na balança, pois seu prestígio clen tifico é firme no estrangeiro,
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séria grangearam a atenção dos cientistas ávidos de Informes desenvolvidos
nesta região portentosa.
Desde Ferreira Pena até os dias atua!s quantos cientistas e pesquisadores
emprestaram a sua colaboração a seu saber nos trabalhos de estudar a Amazônia?
E que dizer das pesquisas de laboratório e de campo que foram levadas a efeito
por esses homens e mulheres que subiram e desceram os rios pequenos e Imensos, atravessaram florestas, transpuseram serras e morros, correram estradas de
todo tipo, conviveram com Inúmeras tribos indígenas e ·ascavaram denodadamente
o solo à cata de rochas e fósseis? A lista não teria fim, para citar os quesitos
acima, pois os resultados disso em si são ·D próprio miolo, principal conteúdo
da longa história do Museu Paraense.
Nos dias presentes, quando os Governos Federal e Estadual tanto lutam para
o desenvolvimento da Amazônia, através de um bem planejado esforço para o
seu conhecimento na superfície e no subsolo, seria oportuno que o Musau Paraense
recebesse uma atenção e um auxílio financeiro mais compatível para construir
melhores acomodações ao sau setor científico, como também Incentivar e reforçar
os seus programas •de pesquisas, no laboratório e no campo. O Museu, como órgão
do Conselho Nacional de Pesquisas, a instituição de pesquisa mais antiga em
funcionamento na Amazônia, portando longa ·experiência ·e um respeitável rol
da serviços prestados ao Brasil, não poderia e nem poderá ficar à margem de
todas as atividades que se operam no desenvolvimento dessa região. O Museu
tem um destino traçado, tem uma história, vive intensamente o presente e
o futuro .
espera ainda por melhores oportunidades para enfrentar galhardamente
.,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. <Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encer·rar a Sessão.
Designo para a de amanhã, dia 23 de outubro de 1974, a s.egulnte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 88, de 19'74,
(n.0 2. 024-B/74, na Casa de origem), d·e iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do s!tl destinado ao
consumo humano, seu contro'e pelos órgãos sanitários, ·e dá outras providências,
tendo
PARfEJCmES, sob n.os 427 e 4•28, d·e 1S74, das Comis.sões:
- de Saúde, favorável, nos t•ermos do Substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da: Comissão de Sa.úde; e pareceres orais das Oomissões:
·
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas n.os 1 a 4 e contrário às
de n.os •5 a 7, todas de Plenário;
- de Saúde, favorável às emendas de Plenário de n.os 1 a 4 e contrário às
de n.os 5 a 7; e
- de Economia, favorável ao proj-eto nos term•os do Substitutho da comissão de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.os 1 a 4· e contrário às de n.os 5 a 7.
2
Vota:ção, em turno único, do .Pr·ojeto de Lei da Câmara n.o 72, de 19'74
(n,o 457-B/71, na Casa de origem), que dispõe s·obr·e a divulgação do livro pela
televisão, e dá outras providências, tendo
PMIJEOER FAVORA:VIEL, sob n.0 38'7, de 1974, da Comissão
- de Educação e Cultura.
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Votação, em turno único, do &e•qtrerimento n.0 20<5, de ·1974, de autoria: do
Sr. Senador Dant<Jn Jobim, s<J!icitando a retLrada do Proj-eto de Le1 do Senado
n.0 114, de 1974, de sua autoria, que imprime nova -redação ao art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, paJra: dois anos, o prazo para
aquisição da esta·bil!dade pe'o traba1hadoor.
4
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 209, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Luiz Cavalcante; (a:utorizado pela Comissão de Economia, em seu
Pa.recer n.0 4153, de 1974), .solicitando a retirada, ·em caráter d·efinitivo, do Projeto
de Resolução n.0 26. de 1974, de autoria da refe.rlda Comlss·ão, que suspende a
proibição contida nás Resoluções n.Os 58, de 1968, 79 de 1970, e 52, de 1972, pl!ll'a
permiti-r que a Prefeitura: do Município de São Paulo (SPl, eleve o montante
de sua dívida consolida-da, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional -da HaJbitação, destin!lido a: financiar a linha prioritária: Norte-Sul do Metropolitano da:quela cidade.
5

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimina.r da constitucionalida:de,
nos termos do art. 297 do !Riegimento Interno), do IP.roj·eto de Lei do Senado
n.O 29, de 1974. de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que ·elimina a exigência do prazo da carência para: concessão d·e bene.fícios por incapacidade para
o tra:balho aoas segurados obrigatfuios e para concessão de pensão aos seus dependentes, tendo
PAREcm sob n.0 111•5, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pe1a inconstituciona'idade, dependendo da vota:ção do Requ·er!mento n.0 240, de 19·74, de adiamento da votação.
6

Discussão, em primeiro turn-o, do Projeto de Lei do Senado n.o 57, de 1972,
de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que fixa em s·eis horas o período de
tra:balho diário dos opera;dores em ·eletricidade, e dá outras IJ!'Ovidências, tendo
PARIEJOElRES, sob n.os 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e jul1'tlicid'ade; e
- de LegiSlação Social, favoráv·el, dependendo da votação do Requerimento
n.0 242, de 1974, de adiamento da discussão para audiência do Ministro
do Trabalho.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 /toras e 25 mtnutos.J

187.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 23 de outubro de 1974
PRESID2NCIA DO SR. PAULO TORRES
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As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. \Senadores:
José Lindo.so - Cattete Pinheiro - !Renato Franco - Alex~~:ndre
Costa - Clodom!r M!let - Fausto Castelo-Branc.o - Petrônio Portella Helvídio Nunes - WilEon Gonçalves - Luís de Barros - Ruy Carneiro
- Paulo Guerra - Arnon de Me'lo - Luiz Cavalcante - Antônio Fernandes - Heito~r Dias - Ruy Sant~os - Carlos Lindenbe~g - Eurico
Rezende - Pa:ulo Torres - Vasconcelos Torres - Magalhaes Pinto Franco Montoro - Leoni Mendonça - O.sires Teixeira - Fernando
Corrêa - Italívio Coelho - Accioly Filho.
o SR. PRESIDENTE (Paulro Torres) - A lista de pres~ença acusa o compa11ecimento de 28 Srs. Sena;do;res. Havendo número regimental, declaro aberta. a
Sessão.
o Sr. 1.0-Secretário vai proceder à leitura: do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PIRIESIDENTE DA !RiEPúBLFCA
DE AGRADECIMENTO DE REMESSA DE AUTóGRAFOS DE DECRETOS
LEGISLATIVOS:
- N.0 328/74 (n.o 530/74, na origem), de 22 do cor;rente, referente ao Decreto
Legislativo n. 0 71, de 1974, que aprova o texto do 'Decreto-Lei ·n.o 1.342, de 28
d'e agosto de 1974;
- N.0 329/74 (n.O 531/74, na: origem), de 22 do corrente, re~f,erente ao Decreto
Legislativo n. 0 72, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n. 0 1.341, de 22
de agooto de 1974.
RESTITUINDO AUTóGRAFO DE PROJETO DE LEI SANCIONADO:
- N. 0 330174 (n.0 r532/74, na origem). de 22 do c~orrente, rderente ao Projeto
de Lei da Câmara n.0 126174 (n.o 2 .139-iB/74, na Casa de origem) que autoriza
o !Poder Executivo a realizar a subscrição de ações nos aumentos de capital
da companhia Nacional de Alcalis, e dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n.0 6 .~123, de 22 de outubro de 19741.

AVISOS
DO SR. MINISTRO CHEFE DO GABINETE
CIVIL DA PRES!Dll:NCIA DA REPúBLICA
- N. 0 165-SAP/74, d-e 18 de outubro, encaminhando ao Senado cópia dos esclarecimentos prestados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social sobre
o Projeto de Lei do Senado n.0 29/74, de autoria do Sr. Senador Franco
Montoro, que elimina a exigência do prazo de carência para a concessão de
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para concessão de pensão aos seus dependentes;
- N.0 166-SAP/74, de 18 de outubro, encaminhando ao Senado cópia dos esclarecimentos prestados pelo Ministério da Previdência e .AJs.s!stência: Social sobre
o R~querimento n. 0 187/73, de autoria do Sr. Senador Franco Montare, que
l'equer informações ao Poder E~ecutivo sobre o Proj.eto de Lei n.0 12173-CNComplementar, que altera a redação de dispositivos da Lei Complementar
n. 0 11, de 25 de maio de 1971, e dá outras providências;
- N. 0 167-SAP/74, de 18 de outubro, ·encaminhando ao Senado cópia dos esclarecimentos prestados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social sobre
o Projeto de Lei do Senado n. 0 16173-Complementar, solicitadas através do
Requerim·ento n.0 140/74, do Sr. Senador Franco Montoro;
- N.0 168-SAP/74, de 18 de outubro, encaminhando ao Senado cópia dos esclarecimentos pl'estados pelo Gabinete Militar da Pres~dêncla da República
sobl'e o Proj•eto de Lei do Senado n.0 "n1/74, de autoria do Sr. Senador vaseoncelos Torres, que altera o nome da Escola Superior de Guerra.

OFíCIO
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Submetendo à re,·isão do Senado, autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.6 28, de 1974
(N.• 164-B/74, na Câmara dos Deputados)

Aprova as Contas do Presidente da República, relativas ao exercício
de 1973.
o congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - São aprovadas as Contas prestadas pelo Senhor Presidente da
República, relativas ao exercício financeiro de 1973, na forma dos arts. 44, item
VIII e 81, item XX, da Emenda· Constitucional n.o 11 de 1969.
Art. 2.0 - Os "Divers.as Responsáveis" da Administração Direta e Indireta
que não apre.s.entaram ao Tribunal de contas da União as contas pertinentes ao
exercício de 1973, no prazo fixado em lei, ficam sujeitos às penalidades previstas
no art. 53 do Decreto-Lei n.0 199, de 1967 e Resoluções daquela corte.
Art. 3.0 - Este Decreto Legislativo entrará em vig-or na data de sua publicação, revogadas as disp-osições em contrário.
MENSAGEM
N,o 39, DE 1974
Excelentíssimos Senh·ores Membros do Congr.esso Nacional:
Em cumprimento ao disposto no item XX do art. 81 da Constituição, tenho
a honra de encaminhar a Vossas Excelências, acompanhadas de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazencl.a, as C•ontas do Governo Federal, constantes dos volume.~ anexes, relativas ao exercício de 1973.
Brasília, 18 de fevereiro de 1974. - Emílio G. Médici.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 77, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1974, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presld·ente da República:
Cumpro o honroso dever de submeter à e1evada consideração de Vossa Excelência os Balanços-Gerais da União relativos ao exercício d.e 1973, que contém
seis volumes, além de um volume do Relatório da Inspetoria-Geral de Finanças
desta: Secretaria de Estado, que tvata sobre a execução orçamentária e a situação
da administração financeira federal.
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Nacional, a qu·e está obrigado o Presidente da República, em decorrência dos
dispositivos constitucionais, a seguir mencionados, observada, também, a nova
l'edação inserida pela Emenda Const1tuciona1 n.0 3, de 15 de junho de 1972:
"Art. 29 - o Congres.;:o Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital
da União, de 1.0 de março a 30 de junho e de 1.0 de agosto a 5 de dezembro .
• • • • • • • • •
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XX - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessent.a
dias após a abertura da sessão legislativa, ·as contas relativas a.o ano
anterior."

O Decr-eto-lei n.o 199, de 2·5 de fevereiro de 19{;7, que dispõe quanto à Lei
Orgãnica do Tribunal de Contas da União, estabelece a ·seu turno:
"Art. 29 - o Tribunal dará parecer prévio, em 60 (sessenta) dias, contados da data <la entrega, sobre as contas que o Pr·esidente da Repúbl!ca, no prazo constitucional, dev·erá pr.estar anualmente ao Congresso
Nacional.
§ 1.0 - As contas do Presid.ente da Repúbl!ca deverão ser entregues ao
Congresso Nacional até o dia 30 de abril do ano seguinte, devendo o Tribunal de Contas ser informado do cumprimento ou não dessa determinação constitucional.
§ 2.0 - As contas consistirão dos Balanços-Ge.rais da União e do Relatório da Inspetoria-Geral de Finanças do Ministél1o da Fazenda sobre a
execução do orçamento e a situação da administração financeira federal."
Cumpre ressaltar, nesta oportunidade, que a recomend·ação dessa Presidência - expressa no Ofício n. 0 405 - Circular, de 28 de agosto de 1973, do Excelentíssimo Senhor Ministro Extraordinário para Assunto.s d.o Gabinete C!v!l foi atendida. ·em toda sua. extensão, uma vez que, graças aos esforços -envidados
e o pleno êxito alcançado por todos os órgãos integrantes do sistema, os referidos Balanços-Ge·rais estão sendo a.presentados com antecipação.
Submeto a Vossa EJreelência, outrossim, minutas dos ·expedientes a: serem
dirigidos ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, comunicando
o cumprimento das disposições legais.
Aproveito a oportunidade :PEra renovar a VoBsa Excelência os protestos do
meu mais prOfundo respeito. - Antônio Delfim Netto, Min!stro da Fazenda..
(A Comissão de Fínan.ças.:J

PARECERES
PARECER
N.o 559, de 1974
Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 120,
de 1974 (n,0 2.002-B/74, na origem), que "revoga as Leis n.os 1.388, de
18 de junho de 1951, e 2.186-A, de 13 de fevereiro de 1954".
Relator: Sr. Renato Franco
De iniciativa. do Senhor P.resi·dente da República, vem a esta Comissão o
Projeto de Lei que "revoga as Leis n. 0 • 1. 386, de 18 de junho de 1951, e 2 .186:A,
de 13 de fevereiro de 1954".
2. ;.. Mensagem Presidencial, vem acompanhada de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que, em certo trecho, esclarece:
"li: de se esclarecer que a evolução co sistema de comércio exterior
brasileiro, com a inteira liberal!zação de divisas para importação, vem

I
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2.186-A/54, de vez que, achando-se as empresas interessadas em ampla
liberdade para efetuar as import1ações que desejarem - inclusive do
ponto de vista tarifârio, com alíquota zero - cresce seu desinteresse
pela utilização das qt;otas estabelecidas, mesmo que estas sejam exigida.> para se cm;segu!r o financiamento especial do Banco do Brasil, com
garantia de taxa por 180 dias.
Nessas condições, tendo em vista a pouca utll1dad.e prâtica que vem
tendo para o setor j·ornalistdco a manutenção do atual sistema de quotas
- o que, diga-se de passagem, obriga a manter destacados inúmeros
funcionârios para a execução das tarefas de controle e fiscalização tenho a honra de submeter à elevada: apreciação de Vossa Excelência
o anexo projeto de lei que .extingue a antiga slstemâtica, · adotando-se
para ·as importações da espécie o processamento comum que prevalece
para a ~rtação em geral, visto que qualquer matéria-prima pode
ser impovt.ada a prazo de 180 dias, apenas não mais se garantindo a
taxa de câmbio em vigor na data do respectivo contrato,"
3. A Lei n.O 1.386, de 18 de junho de 1951, "regula a importação de papel e
outros material.':! .cJe consumo da imprensa" e, a Lei n. 0 2 .186-A, de 13 de fevereiro de 1954, "estende às empresas ed.itoras ou impressoras de livros ... ", os
mesmos favor·es concedidos pela primeira.
4. As duas Leis r.ev•ogadas pelo projeto em exame, encontram-se· superadas pela liberdade .existente para que tais empresas importem papel e outros

materiais de consumo, bem como, pe}a atual caract.eristica do comércio exterior
braslleiro, com a Inteira liberalização de divisas para tais importações.
5. Consideramos tal medida racional. visto que, a: existência de tais leis implica

~omente

na manutenção de eleva&os ·custos para o setor público, no que tange
a sua fiscalização e controle.
6.

Do e:\.'J)o.o.to,

~amos

pela aprovação do projeto, or·a em tramitação nest.a Casa .

.Sala das Comissões, 17 de outubro de 1974.- Magalhães Pinto, PresidenteRenato Franco, Relator- Luiz Cavalcante- Helvídio Nunes- Franco Montoro,
com restriçõ-es - Paulo Guerra.
PAREOER
N.0 560, de 1974.

Da Comissão de Finanças, sobre o
de 1974.
Relator: Senador Mattos Leão

lProje~o

de Lei da ·Câmiam n.0 120,

O projeto de lei .em exame, de iniciativa do Senhor Presid·ente da República,
revoga as Leis n. 0 s 1. 386, de 18 de junho d·e W51 e 2 .186-A, de 13 de fevereiro
de 1954.

A Mensagem Presidencial encaminha a proposição nos termos do artigo 51
da Constituição Fed·eral, estando acompanhada de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que assim justifica o projeto:
"A importação doe papel de imprensa e de outros materiais destinados
::1. partir de 18 de
junho de 1951, com a publicação da Lei n. 0 1.386, que, além, de excluir
do regime de licença prévia a Importação de diversos materiais, assegurava prioridade para a conc·essão de câmbio necessârio a essa operação.

às empresas jornalisticas recebeu tratamento especial,

As empresas interessadas deviam, contudo, apresentar ao Banco do
Brasil, até 10 de outubro de cada ano, os pedidos de câmbio de que iriam
necessitar no exercício seguinte, observado o limite de acréscimo de até
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Câmbio do Banco do Brasil, e posteriormente a Carteira de Comércio
Exterior- CACEX, competia a fixação das respectivas quotas, d•e acordo·
com os dados fornecidos pelas empresas.
Os favores então concedidos às empresas jornalísticas foram tornados extensivos às .empresas editoras ou impres.Eoras de livros pela Lei
n,o 2 .186-A, de 13 de fevereiro de 19M.
Simultaneamente ao benefício estabeiecldo na Lei n.O 1.386/51, o
Banco do Brasil concedia financiamento de 90% dos cruzeiros necessários ao fechamento do respectivo câmbio, com garantia de taxa por
180 dias.
A legis1ação subseqüente criou novos incentivos para: essas empresas.
o Decreto-Lei n.o 37, de 18 de novembro de 1966, no inciso X do art. 15,
determinou a isenção do imposto de importação "aos aparelhos, máquinas, equipamentos, suas peças e sobressalentes, destinados à impressão de jornais, periódicos e livros, importados direta e exclusivamente
por empresas jornalísticas ou editoras". Posteriormente os Decretos n. 0
66.125, de 28 de janeiro de 1970, e n.0 68.555, de 28 de abril de 1971,
disciplinaram o incentivo concedido pelo Decreto-Lei n.o 37/66. A essa
altura, o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos
gozava de imunidade tributária, de acordo com o art. 19, inciso m, da
Constituição d·e 1967, segundo a redaçã,o que lhe deu a Emenda n.0 l/69."
Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constltuc!onalidad·e ·e juridlcidade, e das Comissões
de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças, p·ela aprovação.
A Lei n.o 1.386, de 18 de junho de 1951, regula a importação de papel e
outros materiais de consumo da Imprensa ·e a Lei n.o 2 .186-B, de 13 d·e fevereiro
de 1954, estende às empresas editoras ou impressoras eLe livros os favores concedidos às empresas jornalísticas por aquela Lei.
Esses favores são:
I - exclusão do regime d·e licença prévia da importação de diversos materiais, sempre que não existir produto similar nacional e desde que destinados
exclusivamente ao consumo de jornais e r.ev!stas. Tais materiais, são: papel,
tinta, "flans", "blankets" para rotativas, metal para llnotlpia e esterotipia, e
outros.
II - a prioridade para a concessão de câmbio necessário à Importação dos
materiais ref.erldos, em favor de empr.esas editoras de jornais e revistas e das
empresas que os importam para fornecimento às empresas do ramo.
A evolução do comércio exterior brasileiro, com o sistema de inteira liberalização de divisas para importação, tornou ineficazes as medidas constantes
das Leis cuja revogação é proposta.
Estando as empresas em liberdade para efetuar as lmportaçõ•es - sobretudo
do ponto de vista tarifário - cresce o desinteresse pela utilização das quotas
estabelecidas, mesmo que sejam exigidas para o financiamento especial do
Banco do Brasil.
A manutenção do atual sistema de quotas é d-e pouca utllldade prática para
o setor jornalístico.
A nova dinâmica fiscal introduziu vários mecanismos objetlvando a proteção dessas importações, tornando a legislação que se pretende revogar completamente obsoleta.
O Decreto-Lei n. 0 37, de 18 de novembro de 1966 e os Decretos n.0 s 66.125,
de 28 de j anelro de 1970 e 60.555, de 28 de abril de 1971 disciplinaram devidamente a matéria.
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vemos que se possa opor ao projeto em apreço e opinamos, as·sim, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, Presidente
eventua.J. - Mattos Leãio, Relator - Cattete Pinheiro - Lourival Baptista Leoni Mendonça - Alexandre Costa - Lenoir Vargas - Celso Ramos - Eurico
Rezende.
PARECER
N. 0 561, de 1974
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 25, de 1974 (Projeto de Decreto Legislativo n.o 163-B, de
1974, na Câmara), que aprova o texto do Acordo sobre Co-Produção Cinematcgrá.fica, firmado entre a República Fed'erativa do Brasil e a
República Federal da Alemanha, no dia 20 de agosto de 1974, em Brasília.
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O presente Acordo de Co-Prcdução Cinematográfica Brasil-Alemanha f.::>i
celebrado durante a visita ao Brasil do Senhor Hans Georg Sachs, Secretário
de Estado da República Fede.ral da Alemanha.
2. O objetivo do Instrumento é a reallzaçã·o de filmes cinematográficos em
regime de cc-produção. Para Isso prevê modalidades de participação financeira
no custeio das produções; formação de equipes técnicas, art!stlea:s e· auxilia.res
germano-brasileiras, sob critério de proporcionalidade; facilidades para o ingresso de equipamentos a serem usados nas filmagens em ambos os paises; e
estabelece normas para a exploração comercial dos filmes eo-produzldos.
3. No sentido d·o Acordo (art. 4.0 ), será também considerada cc-produção filme
realizado por produtores de ambas as Partes Contratantes, com produtores de
terceiros países que concluíram acDrdo de co-produção com uma das ditas
Partes Contratantes. Isso, porém, no limite em que forem atendidas as condições
estabelecidas pelo próprio Acordo (art. 3,0 ), para conceltuação de filme ccproduzido.
4. O texto do Acordo engloba treze artigos. É seguido de um Anexo contendo
esclarecimentos e detalhes relacionados com diferentes assuntos a que se referem as cláusulas. No que toca, por exemplo. ao contrato de cc-produção, está
dito no Anexo que ele conterá as Eegulntes indicações:
a) título do filme;
b) nome do produtor responsável pela produção do filme;
c) nome do autor ou, quando se tratar de adaptação de obra literária, nome
do adaptador;
d) nome do diretor, sendo admissível uma cláusula de reserva para sua
eventual substituição;
e) montante do custo previsto para a produção;
f) as quotas das participações dos cc-produtores;
g) a distribuição das 11endas provenientes de regiões de exp!oração não exclusivas;
h) compromisso dos cc-produtores de cobrirem um possível saldo devedor,
decorrente do aumento do custo de produção, bem assim como de participarem
de um possível saldo credor no orçamento da produção, na proporção das respectivas contribuições, sendD admissível limitar esta participação no excesso
de custos em trinta por cento do orçamento;
i) acordo financeiro entre os C·o-produtores, prevendo os casos de Indeferimento do requerimento para a autorização da co-produção, bem como da liberação e exploração do filme no território de uma das Partes Contratantes, ou
de um terceiro país;
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nome do proprietário dos direitos internacionais de distribuição.
5. O sistema de cc-produção cinematográfica pode ser considerado, hoje, uma
das mais fecundas. formas de cooperação cQmercial, técnica e cult!:lral, entre
duás ou mais nações que se disponham a objetlvá-lo. llJ uma cooperaçao da qual,
de fato, só advém lucros para os participantes. E a demonstração disso parece
estar, justamente. no número cada vez maMr de fll,mes co-produzidQS exibidos
pelo mundo, principalmente de procedência europeia.
6. A vantagem do sistema decorre d·e uma. conjugação simples de fatores:
soma de recursos financeiros, técnicos e artísticos de dois ou mais paises e garantia prévia de mercado amplQ para o filme a ser co-produzido, assegurando
de saída sua rentabilidade.
7. A realização de um filme cinematográfico de longa metragem é empresa
complexa, ex!g!dora de ele·vado investimento. Circunstância agravante disso é,
ainda, a demora que ocorre nD retorno do c::~pital investido, com ·os indispensáveis lucros remuneradores da operação.
8. O equipamento de filmagem, cada vez mais sof!.sticado, é obtido a preços
altos. Acrescente-se o f!lme virgem consumido e o custo dos laboratórias que
se ocupam dD eom. da revelação ·~ das cópias (hoje prevalece o filme colorido).
Inclua-se, ainda, ·O custo salarial das numerosas equipes técnicas especializadas,
executoras do trabalho.
9. O problema financeiro, porém, não se esgota na parte técnica. A montagem
de cenários para as tomadas de cena, a contratação dos proOtagonistas, a remuneiração do argumentl.sta: e de todo o numeroso elenco de colaboradoi'€5 da
parte artística do empreendimento pe·rfazem despesas vultosas, tomando o cinema um dos mais arriscados empregos de capital que .se possa fazer.
10. Pronto o filme, há uma segunda batalha a vencer: sua colocação em bom
circuito exibidor, capaz· de promovê-lo comercialmente e de pagar, obedecida·s ·as
normas legais e as condições CQntratuals, os direitos devi-dos ao distribuidor e
ao produtor. Ora, isso nem sempre acontece, como não é segredo para ninguém.
11. No Brasil existe. como se sabe, legislação protecionista que estabelece a
presença obrigatória do filme nacional em cartaz, em cada cinema, na faixa de
uma d·eterminada proporcionalidade anual. Criou-se, assim, um mercado compulsório, cativo, para o filme verde-e-amarelo.
12. A politica no assunto foi firmada em patrióticas e excele·ntes intenções,
reconhecemos. Seu pre.~suposto báslco serla de que, garantidos o retorno e a
r-emuneração mínimas de capital investld·o em cada filme realizado, estaria
assegurada a continuidade da produção cinematográfica no Pais e, dentro da
lógica das coisas, também, a elevação gra:dativa de seu nível técnico e artístico.
13. Todavia, só. parte da expectativa confirmou-se. A produção cinematográfica brasileira realmente adquiriu continuidade ·e chegamos, hoje, em númern
de filmes/ano, a ocupar um dos primeiros lugares do mundo, na mesma faixa
dos Estados Unidos, da França, da Itália, da índia, e do Japão.
14. Alcançamos também, inegavelmente, certo progresso técnico, em particular
no que toca à fotografia, ao colorido e ao som. Já dispomos do melhor aparelhamento oferecid·o no mercado mundial para filmagem, gravação e processamento de labOratório. E temos gente hrubll!tada manejando tudo isSO, inclusiove
técnicos estrangeiros que se fixaram no País, atraídos pelos bons salâr!os of·erecidos.
15. Mas, a qualidade artística do filme bras!leiro é ainda, em média, balxíssima. Os argumentos explorados são pobres e o tratamento cinematográfico dado
a eles é primário. Nestes últimos anos, a grande evolução r·egistrada foi a passagem que se fez da antiga chanchada carnavalesca - que, pelo menos decorria
na atmosfera saudável de um humorismo circense - para esta exploraÇão grosseira do erotismo e da pornografia, predominante agora, da qual nada se chega
a aproveitar.
k)
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guma rara tentativa de fazer cinema acima do nível da lama ou do chão, resvalamos para o espetáculo pesado e pretensioso, não·c·onvincente, em qualquer
sentido, exalando excessivo intelectualismo - assustando e frustrando o homem comum, cansado e sem dramas psicológicos, que só vai ao cinema com a
modesta intenção de divertir-se e que sai de lá traumatizado.
17. Nossos filmes supostamente séries carecem de continuidade e de objeti'ViiC!ade. Parece que falta aos que os dirigem, coordenam e montam, reali·
zando a difícil operaçã.o do corte, a necessária fonnac;ão profissional básica,
ou a elucidativa informac;ão do que, de fato, se deve entender por tratamento
cinematográfico de um assunto. O tipo de tratamento, por exemplo, que raramente deixamos de identificar no filme típico americano, francês, italiano ou
alemão.
18. Os grandes perdedores com o que está acontecendo com o Cinema Brasileiro
ão o exibidor, obrigado a procedimentos que comprometem a lucratividade do
n.egócio que exploram (porque ·exibe para salas vazias); e o público, principalmente o da faixa de renda mais baixa, que tinha no cinema, há tempos atrás,
sua diversão favorita e que, hoje, se refugia, indiferente, na novela da televisão.
19. A novela de televisão, tal qual está sendo feita no Brasil de nossos dias,
tem o .grande mérito da clareza. Dos diálogos obj,etivos. Das situações reais. Dos
tipos humanos iguais àqueles que nos cercam, no mundo vivo e imediato em que
estamos inseridos. Sem dúvida, os que tratam de cinema em nosso País muito
lucrariam se procurassem entender o por que da comunica;b!.lldade da novela.,
base da. grande audiência que alcança e, por isso. do sucesso comercial que logra.
20. As considerações que alinhamos. talvez um tanto longas, visam a configurar
a situação atual do Cinema Brasileiro e as animadoras possib!lidades que se
abrem para ele, em nosso entender, quando se firma novo Acordo de Co-produção
Cinematográfica. No caso, o parceiro que vai cc-produzir conosco é a Alemanha,
possuidora de longa tradição na área da chamada Sétima Arte notável. tanto
pelo pioneirismo de sua primeira fase, no Inicio do século, quanto pelo nível de
obra-prima de alguns de seus filmes, ao longo do tempo e, finalmente, pelo
próprio trabalho a tua! d·e seus estúdios.
21. A co-produção cinematográfica Bras!l-AlemaJllha, de que trata o Acordo,
será lucrativa para nós, não apenas do ponto de vista ·econômico - pela garantia
de um mercado duplo para os filmes que vierem a ser rodados sob o regime previsto - como pela boa Influência que a nossa ainda subdesenvolvida cinematografia poderá receber de uma. Indústria Cinematográfica em plena maturidade,
que muito tem a ensinar a quem dela se aproxima..
São estas as particulares razões de inteN.sse público cu}a evocação julgamos
caber, ao opinar, concluindo, pela aprovação do Acordo sobre ao-Produção Brasil-Alemanha Federal, firmado a 20 de ago.sto de 1974, em Brasília, nos termos
do que dispõe o Proj.eto de !Decreto Leglsl·ativo n.o 25, de 1974.
·•
Sala das Comissões, em 15 de outubro de 1974. - Wilson Gonc;alves, VicePresidente, no e~ercíclo da Presidência- Carlos Lindenberg, RJelator- Lourival
Baptista - Fernando Corrêa - Magalhães Pinto - Leoni Mendonc;a - Guida
M:ondin - Dinarte 'Mariz.
.PAR·ECER N.0 562, DE 1974
Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 25, de 1974.
Relator: Sr. Renato Franco
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o texto do Acordo sobre co.produção Cinematográfica. firmado entre a República Federativa do Brasil e a RJepúbllca Federal da Alemanha, no dia 20 d·e agosto de 1974, em Brasilla.
A matéria foi subm.:?t!da à apreciação parlamentar com a Mensagem Presidencial n.o 428, de 1974, tendo em vista o preceituado no artigo 44 Item I da
Constituição Federal.
'
'
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justifica a medida alegando que o Acordo
"visa a fomentar a realização de filmes em r.egime de co-pro?ução e prevê
modalidades de participação financeira no custeio das .pehculas; a formação de equipes de técnicos, atares, e colaboradores artísticos .em bases
proporcionais; a concessão de facil!dades para ingr.esso de equipamentos,
em ambos os países; e a ·exploração comercial dos filmes cc-produzidos."
Na Câmara dos Deputados, o ato internacional em pauta foi aprovado após
parec·er favorável das comissões competentes .
.Na forma do disposto no art. 2. 0 serão considerados brasileiros, no _Brasil, e
alemães na Alemanha, todos 03 filmes feitos em regime de co-produçao, desde
que respeitadas as normas do instrumento em apreço. As películas produzidas
sob este r.egime gozarão das subvenções e demais vantagens financeiras conc·edidas no território de uma das Partes Contratantes.
As principais condições a s·erem obs·ervadas pelos interessados serão as seguintes:
a) o contrato dev·erá determinar o produtor responsável;
b) os produtores contribuirão financ.eira, artística e tecnicamente para a
obra, sendo que o produtor minoritário dev·erá ter participação de, pelo menos,
trinta por cento.
c) os colaboradores técnicos e artísticos deverão preencher um dos seguintes
requisitos:
"Ser da nacionalida:de das Partes Contratantes;
Pertencer ao respectivo perímetro cultural; ou
Ter a sua residência permanente no território de uma das Partes Crmtratantes.
Quanto ao último requisito, o artigo 6.0 abre uma exceção:
"Poder-se-á dar pref.erência à contratação de um diretor e de um atar
principal doe renome internacional de um terceiro país. sempre que sua
colaboração assegurar ao filme maior·e.s possibilidades de venda no mercado internacional."
Será igualmente considerado filme realizado em cc-produção aquele f·eito por
produtores de ambas as Partes "com produtores de terceiros pai.ses que concluíram
acordo de cc-produção com uma das Partes-Contratantes".
As demais normas do Ajuste dizem respeito â observância da legislação interna
dos dois países pelos produtores que quiser·em se beneficiar dos termos do Acordo.
1: prevista a. constituição de uma Comissão Mista composta por delegadOIJ
brasileiros e alemães, para solucionar as dificuldades' surgidas na execução do
Acordo, bem como, para propor novas resoluções que mdhor atendam aos interesses das Partes.
O ato Internacional sob exame visa a criar um instrumento legal que permita
aos produtores cinematográficos de ambos os países realizarem películas em
conjunto e gozarem de todos os benefícios concedidos pelas respectivas legislações.
Do ponto de vista ·econômico, a matéria inter·essa a Nação, pois criará maiores
mercados e facilidades na comercialização de películas cinematográficas.
Diante do exposto, e tene!o em vista a comp·etência regimental desta Comissão, opinamos pela aprovaçao do Acordo, na forma do presente Pro]'eto de
Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, <)m 17 de outubro d·e 1974.- Magalhães Pinto, Presidente
- Renato Franco, Relator- Luiz Cavalcante - Helvidio Nunes - Franco Montoro, com restrlçõ·es - Paulo Guerra,
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Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 25, de 1974.
Relator: Sr. Helvídio Nunes

O Sr. Presidente da República, pela Mensagem n.0 428, d·e 1974, submeteu à.
aprovação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do
Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre CoProdur;ão Cinematográfica. celebrado, ·em Brasília, entre o Brasil e a República
Federal da Alemanha, no dia 20 de agosto do corrente. ano, por ocasião da visita
ao nososo Pais do Secretário de Esta:do daquela nação, Sr. Hans Georg sachS.

o Acordo tem por objetivo fomentar a realização de filmes em regime de
co-produção entre as Partes contratantes, que consid·erarão como nacionais os
filmes realizados sob este regime, devendo os produtor.es receber as subvenções
e demais vantagens financeiras que são conc·edidas no território de ambos os
Países.
Os filmes realizados em co-produção, nos termos do art. 2.0 do Ajuste, poderão
ser explorados "sem quaisquer restriçõ·es nos territórios de ambas as Partes Contratantes".
Ao tratar das condições a que devem obed·ecer os filmes de longa metragem
rodados em co-produção g·ermano-brasileira, o Acordo determina, entre outras
cláusulas condicionantes: 1) a referência expressa ao produtor responsável pela
produção cinematográfica; 2) a contribuição financeira, artística e técnica prestada pelos produtores dos dois países; 3) o limite até trinta por cento, no máximo,
do total da filmag.em realizada em estúdios de um terceiro país; 4) as versões
definitivas do filme nos Idiomas alemão e português; 5) a distribuição das rendas obtidas em regiões de exploração não exclusivas, que deverá correspond·er à
participação dos produtores no custo de produção, ass·egurada a livre transferência das referidas rendas; 6) a ida do filme, em princípio, por conta da quota da
Parte Contratante, em cujo território o produtor, com a participação financeira
majoritária, tiver sua residência ou sede . no caso de o filme ser exportado a um
terceiro pais, no qual estiver limitada numericamente a importação de filmes.

o Acordo considera, ainda, em co-produção, o filme r·ealizado por produtores
de ambos os países em parceria com produtores de terc·eiro país, que tenha firmado ajuste d.e co-produção com uma das Partes Oontratantes, desde que satisfaçam as condições .estabelecidas no presente Acordo.
Prevê, também, o Acordo a possibilidade de serem concedidas as vantagens
de co-produção ao.s filmes de curta metragem.
Nos termos do Ajuste, deverá ser, Igualmente, em bases proporcionais, a formação de equipes de atares, técnicos e colaborador.es artísticos, bem como deverão
ser concedidas facilidades para ingresso de equipamentos, em ambos os paises, e
parà a exploração comercial dos filmes co-produzldos.
Com a incumbência de verificar e eliminar dificuldades na sua execução, e
de, eventualmente, propor novas resoluções, o Acordo criou uma Comissão Mista
que, alternadamente, se reunirá. a pedido de uma das Partes Contratantes, na
República Federal da Alemanha· ·e no Brasil, devendo s·er o Chefe da Delegação
brasileira um representante do Instituto Nacional do Cinema.
Ao cinema está reservado, no mundo atual de avançadas técnicas de comunicação, um papel ímpar e insubstltuív·el, que não foi dado nem mesmo à TV, já
que esta, no dizer de Renato May, é cinema, "mas não é o cinema".
o vertiginoso desenvolvimento do progresso tecnológico dos últimos dez anos,
a abertura das persp.ectlvas espaciais e a Imperiosa busca de novas estruturas
sociais e estéticas terão conseqüências, hoje, impr·evisíveis para o desenvolvimento
da futura sociedade humana e para a nossa civilização. Nesta revolução silencio-
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quanto como poderoso instrumento de formaçao cultural. É que a imag.em, tanto
t;eltlvisada como cinematografada, representa, hoje, o meio que exprime com
maior poder de sug.estão e imediação essa virada crucial da sociedade humana de
nossos dias. Todavia. aquela imagem não é tanto o produto natural de uma técnica quanto - como meio expressivo - o resultado de uma demanda e de uma
condll{ão Interior do homem contemporâneo.
Este homem com sua variada carga de s·ent!mentos e de paixão, volta a se
propor a si mesmo como um universo a explorar, universo não menos misterioso tl
fascinante do que o que existe no espaço cósmico.
·Mas, o que mais importa é que, no complexo dos fenômenos das 'imagens
cinematográficas, o homem inclua uma ação consciente: de cultura mais que
de meditação e de simples passatempo.
"Hoje, afirma Renato May, quando temos consciência sempre mais ampla
do lugar ocupado pela imagem em nossa vida e da influência sempre mais forte
que ela exerce sobre nós, é necessário estender ao máximo esta ação cultural,
para que a imagem não se torne um instrumento de pressão psicológica, ou de
opressão, a serviço de poucos, mas que ela se torne, ao contrário, o instrumento
de civiliz~ão a serviço de toda a humanidade" (o grifo é nosso).
Com o presente Acordo, o Brasil, cuja técnica cinematográfica se tem revelado, ultimam·ente, do mais alto nív·el, comprovada com várias premiações
internacionais, só terá a lucrar, não só do ponto de vista estritamente técnico,
como quanto aos aspectos cultural :e educativo.
De fato, malgrado todos os problemas que, há vários anos, o cinema nacional
enfrenta, vem ele obtendo renda média superior ao cinema estrangei·ro.
Assim é que os 57 filmes brasll·eiros lançados em 1973 obtiv·eram, no pais,
uma rendà superior a 69 milhões de cruzeiros, tendo sido assistidos por mais
de 30 milhões de espectadores, enquanto os filmes ·estrangeiros, :em número de
356, foram vistos por 162 milhões de pessoas, rendendo quase 394 milhões
de cruzeiros.
Entretanto, acumulam-se os filmes brasileiros nas prateleiras das distribuidoras, embora já sejam, como vimos, uma atlvidade económica de vulto em que
os produtores investem, anualmente, mais de 100 milhões de cruzeiros.
O nosso cinema vem conquistando paulatinamente o mercado Internacional.
Isto não tem impedido, porém, de a indústria cinematográfica brasileira continuar a concorrer com desvantagem com a estrangeira, cujos filmes são os
únicos artigos Importados que, apesar de terem similares nacionais, não pagam
as taxas de importação.
·Não obstante deter 23% das datas de exibição, o cinema brasileiro tem
menos de 20% de renda. É que lidamos com dados de um mercado fraudado,
onde a sonegação da renda ch·ega a atingir 60%, sobretudo no Interior.
De nada vale orgulharmo-nos de saber ser o Brasil um dos cinco maiores
produtores de filmes no mundo ocidental. o que Importa é que se incent!v:e o
filme braslloelro, dando-lhe as facilidades e as compensações como as dá o presente Acordo que o Brasil acaba de firmar com a República Fed·eral da Alemanha.
A vista do exposto, esta Comissão é de parecer que o projeto de decreto
legislativo em exame seja aprovado.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1974. - Jarbas Passarinho Presidente em exercício - Helvídio Nunes, Relator - Cattete Pinheiro - Franco
Montoro, com restrições.
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N. 0 564, de 1974
Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de· Lei da Câmara n.0 133,
de 1974 (n.0 2.243-B, de 1974, na origem), que "acrescenta parágrafo ao
art. 43 da Lei n. 0 4.502, de 30 de novembro de 1964, e ao art. 1.0 da
Lei n. 0 4.557, de 10 de de2embro de 1964".
Relator: Sr. Renato Franco
O projeto de lei em exame, de iniciativa do Senhor Presidente da Republica, "acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de
1964, e ao art. 1.0 da Lei n.o 4.557, de 10 de d·ezembro de 11964".
2. A Lei n.0 4.502, de 1964, dispõe sobre o Imposto de Consumo e reorganlza.I!Diretoria de Rendas Intemas. O parágrafo a ser acrescentado ao art. 43 desse
diploma está assim redigido: ·
"A indicação da origem dos produtos, consubstanciada na expressão
"Indústria Brasileira", poderá ser disp·ensada em casos especiais, de con~
formidade eom as normas que a esse respeito forem baixadas pelo Conselho Nacional do Comércio Exterior, para atender às exigências do
mercado importador estrangeiro."
3. A Lei n. 0 4.557, de 1964, também mencionada no projeto, dispõe sobre a
marcação de volumes para exportação, e dá outras providências. O parágrafo
único qu~. de conformidade com a proposição, figurará no seu art. 1.0 está
redigido nestes termos:
"A marcação prevista neste artigo poderá ser dispensada em casos especiais, no todo ou em parte, ou adaptada de conformidade com as normas
que a esse respeito forem baixadas pelo Conselho Nacional do COmércio
EXterior, para atender às exigências do mercado importador estrangeiro
e à segurança do produto."
4. A formulação do projeto prende-&e a motivos a•presentados em. exposição
encaminhada pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Senhor Presidente
da República.
5. Diz o documento em referência que, &a há muito, vêm as indústrias brasileiras pleiteando modificação da legislacão pertinente à marcação e à rotulagem
dos volumes e dos produtos destinados ao mercado externo, por identificarem
impropriedades na mesma.
6. A legislação específica, contida exatamente nos dois diplomas a que se refere
o projeto, disciplina o procedimento a s·e·r observ::do pelas indústrias na rotulagem da produção de suas fábricas.
7. Pondera, a propósito, o Senhor Ministro de Estado da Fazenda, no texto
citado, que, r-elativamente à marcação e à rotulagem dos produtos, a legislação
atual atend·e às necessid::tdes e às conveniências da política de exportação. Mas,
apesar disso:
" ... vale registrar que há casos de produtos cujo acesso ao mercado internacional é muito difícil em razão d·este se encontrar dominado pelo
chamado comércio de. marcas, ou seja, a mercadoria somente atinge a
população se adquirida por organizações que detêm a distribuição e
operam com marcas de aceitação indiscutível pelo consumidor."
8. A exposição ministerial faz, a seguir, a ponderação de que, em muitos casos;
os fabricantes de alguns desses produtos não mais existem. Apenas sua marca
vem sendo colocada em produtos fabricados em diferentes palses do mundo,
inclusive no Brasil - que já realizou exportação nessa modalidade, ficando a
critério dos produtores a aceitação, ou não, das condições impostas pelo importador.
9. SOb o prisma da política de exportação hav·eria, portanto - é o Ministro
da Fazenda que o reconhece -, conveniência de serem ndotadas regras flexi-
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Tal mudança Sf! reveste de interesse para a economia nacional, frisa o Ministro.
E .assim expl!ca a opinião externada:
a) a caracterização detalhada de volumes perde o sentido com a ut!llzação mais intensa de· ''containers";
b) para certas mercadorias, o nome do fabricante caracteriza o produto e
induz a crescentes violações ,e roubos em portos estrangeiros, notadamente daqueles de alto valor ou df! fác!l manipulação.
Passando ao mérito da medida proposta, diremos que a mesma tem a seu
favor, basicamente, a circunstância llgada ao próprio processo que lhe deu
origem.
11. A conveniência de sua adoção, advogada primeiro pelos industriais ligados
ao setor-exportação, foi, com ênfase, 11econhecida pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que a considera de int·eresse para a economia nacional.

I

10.

12. Observe-se, ainda, tratar-se de proposta de mudança incidente, a,penas,
sobre o excessivo formalismo exigido aos fabricantes d·e produtos que figuram
na pauta de exportações do País. A justificação dela tem por ponto principal,
justamente, a idéia de anular fator que está representando entrave à desejada
e procurada expansão de nossas vendas externas.
13. Evidentes e consistentes razões d·e interesse público se confundem, pois,

com o obj etlvo a que a proposição visa a alcançar.

Face 310 exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n. 0 133/74, que acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei n.O 4.502, de 30 de novembro de 1964, e ao art. 1.0 da Lei n. 0 4.557, de 10 de dezembro de 1964.
Sala das Comissões, :em 17 de outubro de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente - Renato Franco, Relator - Luiz Cavalcante - Helvídio Nunes - Franr.o
Montoro - Paulo Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

O Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1.o-sacretário.
É lido o seguinte

OFíCIO
Brasília, 22 de outubro de 1974.
N.0

00486

Retifica autógrafo do
Projeto de Lei
n. 0 1.404-C, de 1973.
Senhor Secretário;
Tenho a honra d:e sol!citar a Vossa Excelência a seguinte retificação nos
autógrafos referentes ao Projeto de Lei n. 0 1.404-C, de 1973, que "altera o art. 14
da Lei n. 0 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito".
Onde se lê:
"Art, 1.0

Art. 14 -
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"Art. l.O - ....
Art. 14 IX - ... transversais ao sentido ... "
Aproveita a aportunldade para renovar a Vossa Excelência os protestos da
minha alta estima e mais distinta cons:deração. - Dayl de Almeida, 1.0 -Secretárlo da Câmara dos Deputados.
A Sua Excelência o Senhor Senador Ruy Santos,
Primeiro-Secretário do Senado Federal.
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O· SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com referência ao expediente que
vem de ser lido, a Presidência des-eja dar ao Plenário o seguinte esclarecimento:
Nos casos d·e correçõe..> o·:lt:ndas da Câmara dos Deputados, o Regimento In{.erno prevê, na hipótes-e d.a proposiçãc· já ter sido votada pelo Sen-ado, nova
discussão da matéria, providenciando, quando nec.essárto, a substituição dos autógrafos (art. 364, parágrafo único, alínea d) .
Tratando-se de inexatidão m-aterial, devida a erro manifesto, e já estando
se -esgotando o prazo constitucional previsto n.o § 2.o do art. 59, esta Presidência,
não havendo objeção do Plenário, d,etermina a urgente substiLuição dos autógrafos já encaminhados à Presidência da República, com a correção indic-ada
pela Câmara dos Deputados.
Esta Presidência convoca sessão do Congresso Nacional, a realizar-se haje,
às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à discussão e
vo'tação dos Projetas de Decreto Legislativo n.<>s 55 e 56, de 1974 - CN, que
aprovam os textos dos Decretos-L-eis n.os 1.343 e 1.344, de 1974, respectivamente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro, como líder.
O SiR. RUY CARNEIRO Womo líder) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
minha presença nesta tribuna foi det.erminada por missão -a mim confiada pela
Direção do Partido a que pertenço- Movimento Democrático Brasileiro. Tratase da leitura de uma nota do Presidente do MDB, para dar ciência à Casa e à
Nação do pensamento da nossa agremiação política sobre pronunciamentos anteriormente feitos aqui pelo Sr. Senador Nelson c-arneiro.
É a se.guinte a nota oficial do Movimento Democrático Brasileiro:
"O Deputado Ulysses Guimarães, Presidente <io Diretório Nacional do
Mo-;imento Democrático Brasileiro, emitiu hoje a seguinte nota oficial:
"Falan-do ·em nome da Bancad-a do MDB, e traduzindo o pensamento de
todo o Partld·:l, o S·enhor Nelson Carneiro ocupou a tribuna do Senado
Federal na se.ssão de 5 de agosto passado, e, depois de se referir às
conseqüências do aumento vertiginoso do cusio d.e vida, declarou textualmente: - "-a situação é hoje pi-or do que no dia 30 de abril. Daí,
sr. Preslcente, o meu apelo para que o Senhor Presidente da República,
atendendo às necessidades imediatas das classes dos funcionários públicos e dos trabalhadores do Pais, lhes ass·egure, como outrora se fazia,
um -abono provisório, enquanto se estudam fórmulas capazes de conter
o custo de vida e ass.egurar aos funcionários e aos trabalhadores, através
do salário e da remuneração, meios de proverem a própria subsistência"
(Diário do Con.gresso Nacional, Seção I!, 6-8-74, pâg. 2723) .
"Dias mais tarde, a 13 de agosto, insistia o ilustre .parlamentar emedebista,
depois de com-entar os índices da inflação entã,o divulgados: "Isso justifica que eu ratifique o apelo que daqui já dirigi ao Senhor Presidente
da República, em favor de um abono de emergência para os funcionários
públicos e os trabalhadores brasileiros, cujos aumentos já foram consumidos pela inflação, que não foi nem poderá ser contida ainda este
ano" (Diário do Congresso Nacional, Seção II, 14-8-74, pág. 2991) .
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- 274"Na sessão de 17 de setembro último. o nobre representante oposicionista,
falando ainda p.ela liderança do MDB, voltava a focalizar a concessão
do abono pleiteado pelo Partido, afirmando: "É notório o aumento do
custo de vida em todo o País e o próprio Sr. Ministro da Fazenda tem
tido a nobreza de afirmar o crescimento da inflação. Os .sonhados 14%
ou 12% são coisas do passado. Hoje, todos sabemos que a inflação sobe
a 32 ou 34%. Por isso mesmo, o Movimento Democrático Brasileiro, por
meu intermédio, ;(.em pleiteado desta tribuna seja d•ado um abono de
emergência aos fundonári·os públicos e aos assalariados, em geral, do
País. E.clsa notícia, Sr. Presidente, chegou a todos os setores interessados,
e correu mesmo que o S·enhor Presidente da República iria atender a esse
pleito, o que seria um gesto digno de todos os aplaus·os. Infelizmente, os
jornais de hoj-e trazem uma nota oficial do ilustre Ministro do Trabalho,
que afirma não haver qualquer cogitaçã<l cio Governo de antecipar .a
fixação de novo salário mínimo ou C<lnceder abono de emergência, manifestando-se surpree·ndido com not.ícia divulgada a respeito.
"Quero CoQnsignar o de."'encanto que a informação do nobre Ministro do
Trabalho traz a quantos esperavam que o Governo fosse sensível ao
crescente custo de vida em todo o Paí.s" (Diário da Congresso Nacional,
Seção II, 18-9-74, pág. 3779).
"Anuncia-se que o Ministério da Fazenda ·estuda presentemente, em colaboração com outros Ministérios, a concessão do pJ.eitee.do abono de emergência, e que submeterá a·o Senhor Presidente da República mensagem
nesse sentido. Ainda uma vez o Movimento Dem<lcrát.!co BraslleirQ antecipou-se em levar ao GQv.erno Federal sugestão válida em benefício d03
trabalhaà.ores em geral e dos servidores públic-os, digna de exame e acolhida. Ao significar sua satisfação pela sensibilidade demonstrada, no
caso, pelas autoridades do Executivo, o Partido da Oposição espera que
a referida medida atingirá a todos o.s servfdores públicos e trabalhadores,
possibilitando inclusive sua extensão aos estaduais e municipais, e será
na proporção da deterioração dos vencimentos· e salários em decorrência
dos indices reais da incontida majoração do cuslo de vida."
Brasília, 23 de outubro de 1974.
O Sr. Eurico Rezende crofone?

Permite V. Ex.a um aparte, antes de deixar o mi-

O SR. RUY CARNEIRO- Com prazer, nobre s-anador Eurico Rez.ende.

O Sr. Eurico Rezende - Ap·enas para focalizar dois J:Ontos. A nota oficial do
MDB reporta-se a declarações que teriam sià.o. feitas pelo eminente Ministro
Arnaldo Prieto, no sentido de que não s·e cogitava, nos escalões do Poder Executivo, da concessão <le qualquer abono provisóri-o. Para não parecer que o
ilustre titular da Pasla do Trabs.lho estivesse ou omitindo a verdade ou deixando
de dizê-la, é bom que se saliente que essas declarações teiiam sid.o feitas em
:princípio de setembro e, possivelmente, àquela ép·oca não houvesse, realmente,
essa oogitação. P·or via de cons.eqüência, tendo sido anunciada, ontem, a existência de estuõos para a concessão desse benefício, é de se reconhecer que não
há nenhum conflito entre as palavras do ilustre Ministro Arnaldo Pri·eto e a
mensagem concessiYa desse abono, que, p-ossivelment.e, será remetida ao Congresso Nacional. Segundo p•anto: o Sr. senador Nelson Carneiro, r·ealmente, e
por mais de uma vez, reivindicou a concessão desse abono não .só para. os funcionários públicos, mas também para o ope6rariado ·e os assalariados em geral.
Mas, para que a justiça se f·aça de modo c•ompleto, eu me p·ermito, embora
ficando à ré da nota oficial da honrada Oposição, fazer nela uma aterrissagem
parasitária para dizer que também um ilustre Senador da ARENA, tão nobre
e tão ilustre, tão digno e tão valoroso quanto o Senador Nels·on Carneiro, tomou
igual iniciativa, faz.endo a mesma rogat.tva a·o Poder Executivo, -e que foi o
!lOsso admirável companheiro Senador Carv•alho Pinto.
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-275O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço os esclarecimentos dados pelo eminente Lider do Governo, o Senador Eurico Rezende, acerca da nota que acabo
de ler, enviada pela Direção do meu Partido. Nós, também, acreditamos que
não haja divergência entre o ponto de vista do Ministro do Trabalho e o do
Ministro da Fazenda, nem queremos, naturalmente, criar este clima. O que
d.esejamos é tornar pública a ação, como V. Ex.a mesmo acaba de dizer no seu
aparte, que o Senador Nelson Carneiro insl.stent.emente vinha desenvolvendo,
com os apelos da tribuna do Senado, no sentido de serem atendidos os funcionários públicos e os trabalhadores com um abono provisório, dado o crescimento
vertiginoso do custo de vida.
Agradeço, e digo a V. Ex.a, também, que não é nosso intuito, aqui, focalizar
possível cUvergência no seio do Go\·erno, entre o eminente Ministro do Trabalho
- que é um Deputado Federal pel-o Rio Grande do Sul - e o eminente Ministro
da Fazenda. Queremos, apenas focalizar - como V. Ex.a próprio declarou - o
trabalho insis:.ente do nos.:o cc:npanheiro Senador Nelson Carneiro. Agora, graças
a Deus, acredito sejamos atendidos, ou por outra, que os servidores públicos e
trabalhadores serão atendidos pelo Gov·erno, o que representa satisfação imensa
para nós, da Oposição e, acredito, para toda a Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Italivio Coelho.
O SR. ITALtVIO COELHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, realizou-se a primeira reunião oficial do Conselho de Desenvolvim.mto Social.
No quadro geral da evolução brasileira, cujo enfoque para o próximo qüinqüênio foi excelentemente metodizado pelo U Plano Nacional de D~senvolvi
mento, o homem, o brasileiro, merece a principal atenção.
Estávamos, por essa mesma razão, aguardando com grande expectativa a
instalação •a o início das atividades do Conselho de Desenvolvimento Social. Há
poucos dias notamos uma providência de caráter prático, que evidentemente
constituía o preparo de meios para atuação do novo órgão.
Refiro-me, Srs. Senadores, à. notícia da transformação da Caixa Económica
Federal em Banco de Desenvolvhmnto Social. Aplaudi essa iniciativa, eis que
nenhum outro órgão, por sua própria atividade e pelos recursos que lhe são encaminhados, poderia, tão rapidamente, cumprir essa importante e oportuna
destinação.
Agora, na prim~ira reunião do Conselho, é resolvido o encaminhamento ao
Congresso Nacional :de Projeto de Lei visando a criar o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial - FAS.
Esse Fundo dará o embasamento financeiro a todos os programas e projetas
de caráter social.
Tomam forma, assim, os Itens de assistência social constantes do II Plano
Nacional de Dasenvolvimento. Nele foram estabelecidas as diretrlzes e prioridades
e agora a execução encontrará a disciplinação f.inanceira para sua integral
execução.
Os recursos financeiros advirão das loterias Federal e Esportiva, de disponibilidades pertencentes à Caixa Económica a de dotações orçamentárias especificas.
Destina o projeto de lei o montante de recursos para o próximo exercício
em Cr$ 3,2 bilhões e em Cr$ 20 bilhões nos cinco anos do Plano Nacional de Desenvolvimento - 1975/79.
A programação afigura-se-me excelente. Mantém cuidadosamente os suprimentos financeiros aos projetas em andamento nos diversos Ministérios competentes, ao mesmo tempo qu~ coordena todo o setor visando à rápida atuaçiio
no atendimento do amplo campo que a Nação, nova e estuante de vigor, com
uma expansão demográfica altamente expressiva, oferece ao desanvolvimento
social. Desejo, Senhor Presidente, manifestar minha grande satisfação por essa

-276grande aliança que ora s,~ faz do desenvolvimento económico com o desenvolvimento social.
Tenho firme convicção de que palmilhamos o caminho certo de um país
civilizado, desenvolvido e em plena paz social.
o progresso gera problemas e asp~rações. Os líderes políticos, os estadístas,
estarão sempre empenhados na soluçao d·e uns e no atendimento das outras.
Esta decisão do Ilustre Presidente Geís·el é representativa das, grandes qual!dades de chefe que vêm >:e manifestando através das corajosas medidas tomadas
pelo governo, sempre visando ao interesse da Nação e ao b~m-estar do povo. ,
Sr. Presidente:
Desejo manifestar-m•e, também, sobre outro assunto que me parece da maior
oportunidade. R;~firo-me à excelente proposição feita pelo Senador Carvalho
Pinto de que o Congresso Nacional, mediante proposta governamental, dê abono
de emergência para os assalariados.
Aí está, Srs. Senadores, uma das virtudes das campanhas políticas, quando
os líderes se dedicam a percorrer todos os satores, grandes e pequenas cidades
e a sentir de perto as aspirações e necessidades populares. A Inflação atinge todos
os setores populacionais, todos os lares. A luta contra a inflação é difícil. Estamos
vendo declaraçõ;s de líderes politicas de grande nações como França, Alemanha,
Inglaterra, Estados Unidos e outras, todos conclamando o povo a apertar o cinto
,
e vencer a inflação.
Aqui, nosso esforço vem de algum tempo e todos têm dado sua quota
sacrifício. Já obtivemos importantes êxitos. A desvalorização do cruzeiro era
mui'to grande e quase levou a Nação ao desespero. Ela é agora mantida sob
controle e é objetivo do Governo diminuí-la dentro das reais possibilidades do
País.
o abono de emergência aos assalariados corresponde à necessidade de todos
aqueles que, tando vencimentos fixos, foram atingidos pelos reajustamentos e
flutuações de preços decorrentes da evolução inflacionária 1973/1974. Nesse período o mundo se viu surpreandido pela crise do petróleo e deconante, desajuste
na balança comercial e de pagamentos na ma:ori:a das nações. O Brasil foi
colhido em plena escalada de desenvolvimento. S~us fatores de produção, empenhados ao máximo. O sentimento de plenitude dominava a todos. Nessa altura
o mundo entra em crise, e nós, graças a Deus, fazemos parte do mundo.
Foram tomadas as medidas d,a urgência que a crise exigia. Contenção dos
meios de pagamentos, da expansão de crédito, do ritmo de consumo.

de

Sentimos que, de outubro a outubro, um ano foi decorrido, nesse esforço
que governo e povo fizeram para conter a inflação. A primeira batalha está
ganha. A prassão inflacionária perdeu em força. É precis,o, pois, atender aos mais
atingidos e estes são os brasileiros que vivem de salários.
Não há que temer o efeito inflac!onár~o de um abono salarial, nesta altura
dos acontecimentos.
Durante meses esse r.'lcurso a mais será empregado no atendimento de' compromissos assumidos e depois virão outros compromissos e a luta contra a inflação continuará. Refere-se a entrevista do ilustre Ministro da Fazenda, Professor
Mário Simonsen, ao estudo dos órgãos do Governo visando alcançar, através
de nova política salarial, malhar poder aquisitivo por parte dos trabalhadores e
funcionários. Parabens, Sr. Ministro; nós todos, brasileiros, estamos de parabéns.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tones) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Leoni Mendonça.
O SR. LEONI MENDONÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais do que
nunca, é preciso enfrentar-s,a o problema do tóxico, no Brasil, instituindo-se
forma de combate que tenha início na criança e se prolongue, do ambiente
fam!Uar à escola, abrangendo os jovens de todos os sexos e cla.sses sociais. Seria
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-277uma espéci·~ de serviço profilático, de vacinação moral ·basead·a no ensinamento
e na difusão dos princ:pios de civismo, de amor à Pátria ·e da importância da
saúde mental e física do .homem.
A campanha contra o tóxico deve ser permanente em vez de intermitente,
silenclcsa como· o próprio vício que se espraia continuam·ente, abalando consciências e provocando desajustes de toda ordem.
Há multo, a toxicomania preocupa autoridades e pais de família. De tempos
em tempos, quando determinados acontecimentos que se enquadram no Código
Penal abalam a opinião públlca, a soci·adade brasileira. se apercebe da presença
desse câncer que vai fazendo maior número de dependentes da cocaína, da
maconha e de outras drogas intituladas de .analgésicos, anfetaminas, tranqüillzantes e sedativos ou narcóticos. Passada a fase de aguda comoção •e de profundo
impacto emocional, todos parecem regredir na pressão antitóxico, e tudo volta à
situação anterior: o traficante, a comercializar os produtos alucinógenos; a máfla,
a abastecer o mercado clandestino; o toxicómano, a c·onsumir doses mais •a mais
elevadas de entorpecentes; as famílias, sofrendo as conseqüências profundas
do desajuste que se amplia em gênero, número e grau.
Infelizmente, a juventude é a principal contribuinte do exército de dependentes das drogas, que acabam subnutridos, facilmenta atingíveis por infecções,
males cardíacos e respiratóri-os, distorções sensoriais e potencialmente criminosos.
Há jovens que se acostumam com a utlllzação imoderada dos barbitúricos, talvez
o primeiro. degrau da escalada. Passam dapois para as "bolinhas" (assim entendidas as anfetaminas ou aminas psicotónicas, das quais o Pervitln é mais usada)
e caminham celeremente para os narcóticos. Entre nós, a maconha é o entorpecente mais difundido, pela facilidade de aquisição. Logo, o intoxicado começa
a ter sensação de que sua fisionomia está mudando e, por isso, vai continuamente ao espelho. Depois, a .palidez o ataca, tanto quanto a taquicardia e outros
sintomas que servem para denunciar o maconhado.
O Sr. Osiris Teixeira - V. Ex." permite um aparte?
O SR. LEONI MENDONÇA - Com multo prazer.
O sr. Osiris Teixeira - Nobre Senador Leonl Mendonça, estou ouvindo,· coni
multa atenção, a magnífica expcsição de V. Ex." a propósito de um assunto que
não é somente preocupação brasileira, de um assunto que é preocupação mundial.
O pod·eroso vizinho do Norte, os Estados Unidos da América, luta tremendamente
com o problema dos tóxicos. A grande e extraordinária Inglaterra tem nos tóxicos um dos seus maiores inimigos. Nesta casa do Congresso Nacional, tenho-me
preocupado, desde quando para aqui vim, com esse problema e entendo qua ele
é, antes de mais nada e acima de tudo, um problema de educação. Tive até oportunidade de apresentar à cdnsidoaração desta Casa um projeto que criava organismo similar ao MOBRAL, com o objetivo de, inclusive como bem acentuou
V. Ex." logo no início do seu pronunciamento, educar a criança e a juventude
para o perigo e a seriedade do uso, hoje, das anf·ataminas e, amanhã, dos alucinógenos e das drogas de efeitos mais sérios. Sem dúvida, consciente ou inconscientemente, todos nós contribuímos para a difusão do uso do tóxico, porque o
que se anuncia e se divulga dos problemas dos tóxicos e dos toxicómanos no
Brasil são, sempre, os sonhos resultantes da utilização da droga, ·a aura e os
momentos "felizes" - e quando digo felizes, faço questão de que a Taquigrafia
registre o termo entre aspas. Nunca s·e mostra aquelas infelizes vítimas, dependentes da droga, que estão a encher os hospitais não especializados no Brasil,
ou se encontram, hoje, na casa de um, de outro, de homem rico, de hom·am da
classe média e de homem pobre, jovens que repr.esentam, sem dúvida nenhuma,
a esparança do grande Brasil de amanhã, que enveredam, vagarosa e permanentemente, no caminho das anfetaminas, das "bolinhas" e, depois, das drogas, e
que se transformarão, com certeza, mais tarde, em marginais. Vemos as casas
especializadas, de homens que des·ajam uma juventude melhor, constantemente
cheias de jovens com esses problemas. Faz bem V. Ex.a em denunciar, na sua
oração, esses traficantes que, dluturnamente, às portas das ·escolas, à frente dos

-278cinemas, tentam enganar essa juventude sadia e magnifica do Brasil, essa juventude que usa cabelos compridos mas que enche as Un!v·ars!dades, essa juventude
espontânea, aberta, tranqüila, que é a juventude bras!leira e que, infelizmente,
para o Brasil, está sendo vítima, verdad·a que ainda num percentual muito
pequeno, da influência dos traficantes e das drogas. Sem dúvida nenhuma,
essa dificuldade seria corrigida se se criasse, no Bras!!, um organismo, não
preocupado com a repressão e em pol!ciar a porta das escolas, à aspreita de encontrar algum garoto com um cigarro de maconha, ou portando "bolinha" no
bolso. Não! Antes disso, acima disso, devemos cuidar de educar os pais brasileiros,
a criança bras!le!ra, o jovem brasileiro, para o grande perigo do tóxico. V. Ex.8 ,
realmente, nobra Senador Leoni Mendonça, aborda um dos assuntos mais atuais
e mais sérios deste Pais. Neste momento em que se anunciam o Plano de Ação
Social, a grande conquista da Amazônia, a criação de importantes serviços, como
o Serviço de Extensão Rural espalhado por todo o tarritório brasileiro, no Instante em que se divulga o aumento do preço mínimo, o II Plano Nacional de
Desenvolvimento, a busca do Brasil ao encontro dos países desenvolvidos do
Mundo, é fundamental que se fala, também, no lado sombrio desse problema,
para que a Nação desperte para a grande e séria questão do tóxico, que V. Ex.a
aborda com tanta acuidade e sabedoria. Multo obrigado a V. Ex.8
O SR. LEONI ME;NDONÇA - Agradeço o aparte de V. Ex.a, que muito me
lisonjeia •e fortalece este meu pronunciamento.
O mundo de nossos dias está preocupado com a crise de energia. A crise
do petróleo abriu crun!nho talvez à mais séria depressão econômica. Poucos,
entretanto, se dão conta de que a mais nefanda conseqüência do ambiente de
instab!lidade que vivemos é o exacerbamento da Insegurança da Juventude,
que ;fatalmente busca:rá no vício as promessas de f·el!cidade que a realidade
está negando.

Agora mesmo, Srs. Senadores, 'as autoridades da Capital Federal comprovaram o consumo indevido e elevado de estupe·facientes. Esta.beleclmentos que
negociam com produtos farma:cêuticos foram punidos, e providências de caráter geral foram toma.das. Mas, pergunta-se, isso é tudo? Quais as medidas
de caráter permanente, ·efetiv·o, continuado, que se impõem? Baixará o consumo de drogas, com a simples suspensão temporária de uma: farmácia ou uma
drogaria?
Ninguém acreditará ·Da eficiência do método que mais parece o do avestruz
com a cabeça mergulhada na areia:, para não v.er o perigo que se aproxima.
No caso do entorpecente o perigo está presente, at!vo, terrive 1mente pr·ejudiciaL COmo impedir-lhe o prosseguimento? Ai está a ·questão, que tem exigido estudos, análises, pronunciamentos e evidentes 'Clemonstrações de boa vontade. Contudo, até ago~a. os ma;f!osos do tóxico vão impondo métodos e vontades, mediante o suborno ou a atitude criminosa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Policiais experimentados afirmam que a maioria dos assaltos la:trocínios
homicídios e acidentes de trânsito é expl!cada pelo consumo de' tóxicos em
quase todas as camadas da soc!edad·e. Por isso mesmo, o combate deve ser intensivo e s!lencloso, atingindo as fontes de produção. Mas, como atingir os
centros produtores? Bastaria, na verdade, concentra·r atenção nesse ponto?
Acredito que o essencial é a: vacinação moral, é a profilaxia mental e espiritual da criança, do jovem, do cidadão. E tal só poderá ser conseguido menos
pela repressão ,policial ou policia'esca, do que pelo esfQrÇQ conjugado de pais
mestres, sace·rdotes de todas as missões ·evangélicas e de todos os credos, au~
torida:des e homens de empresa. Está em jogo a clvll1zação cristã e cremocritica
a espécie humana no que eia tem de mais bel,o e mais puro, o aprimoramentO
mental e intelectual.
Há poucos anos, . a toxi~omania chegou a tal ponto que, para combatê-la:,
surgiu o chamado "'Esqua:drao da Morte". Crimes de toda ordem, especialmente
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entorpecentes. Os. resuHados todos eonhe·cem: o "Esquadrão da. Morte" tornouse no remédio mais terrível ci'o que a doença que se propunha atacar. E todos
sa:bem· que o re.ferldo grupo .fracassou justamente porque se .formou erroneamente, surgiu a:poiado em premissas falsas.
. Sugiro, por isso mesmo, Sr. Presld·ente, que a luta contra os tóxicos deixe
um pouco seu lado puramente re•pressivo e se concentre na faixa do esclarecimento, a partir da criança e do jovem. É um trabalho pe·rtlnaz, um esforço
semelhante ao que se faz contra o ana1fabetismo, qu·e deve s·er encetado em
nome da própria sobrevivência do homem como ser espiritual. (Muito bem!
·
Palmas.)
O SR. PRIESJUEN'l1E (Paulo Torres) nador .A...rnon de lVLello.

Concedo a palavra ao nobre Se-

O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Presidente, Srs. Senadores estamos em
plena campa;nha eleitoral. e no dia 15 de novembro próximo o povo Irá· dl:ller,
•através do voto se·creto, •quais os se·us futuros representantes no .Poder Legislativo. Imagino que seja oportuno investigar, nos limites das nossas observações
e conhecimentos, sobre os rumos que tomará o País.
·
Para onde vai o Brasil? É o que nós, homens na:scld·os nos começos do século, indagamos, com o sentimento do· futuro.
'
.
O v·olume e a velocidade das descobertas científicas aproximaram de tal
form·a o !hoje do amanhã, que ·Quase fizera;m do futuro o presente.
E; ao mesmo tempo, atraindo e amadurecendo a moc~dadie, facu~taram-lhe
conhecimentos que nos surpreendem ·e nos levam a bem destacar, surpresos,
quaEe diria; espantados, a diferença entre os tempos atuais e os da nossa adolescência. O movimento por maior número de universidades para os moços ineentlva-nos mesmo a c•onsiderar se não se·ria o caso de pl·eitearmos também
univ.ersidades para nós, mais v.el•hos, cujo mundo vai soçobrando a:o f.ragor do
mundo moderno que surge impetuoso, cheio de novidades, de invenções· e de
conhecimentos mais recentes.
.
.
O Sr. Eurico Rezende -

Permite V. Ex.a um aparte?

O SR. ARNON DE MELLO - Pois não, nobre S·enador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex. a no seu discurso estabelece a necessidade de
se obedecer ao conceito de atual!zação de conhecimentos, tão dive·rsiflcados e
tão galopantes são as inovações que se verificam nó mundo de hoje. Nos Estados Unido.s já se observa essa atuallzação. Há advogados, há médicos, engegenheiros; principalmente, médicos e engenheiros que voltam à universidade
pa.Ta esS'a atuallzação. Pareee-me que a Alema;nha está seguindo também o
exemplo da grande nação do Norte. Realmente, para que desapareça o ponto
de vista no sentido de que a; renovação está somente na mocidade física, é
preciso que se tenha em vista que hoje é pelteltamente possível um homem de
idade av·ançada ter as mesmas idéias, e até bem mais aprimoradas, dos jov·ens
de hoje.
·
O SR. ARNON DE MELLO - Nobr.e Senador Eurico Rezende, muito oportuno é o S·eu aparte. Quando converso com os meus filhos - um deles de 21
anos, - tenho a impressão de que na idade dele eu nada sabia, tal o seu· amadurecimento e tais os seus conhecimentos, bem malares que os meus, aos 21 anos.
Como V. Ex." informa, os Estados Unidos tanto como a Alemanha, se empenham em facilitar o acesso doe suas gerações mais velhas aos conhecimentos
do mundo moderno. Estamos nós também !nteressa·dos em atuallzar os. nossos
conhecimentos. Evitaremos assim a rutura com as g.erações mais jovens. Devemos ser contemporâneos do nosso tempo. Não podemos, evidentemente, dançar
a va.~sa lenta, quando a orques·tra toca o iê-iê-lê.
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!DffiP'A!RJDADE
Como la: dizendo, Sr. Presidente - quando o nobr-e Senador Eurico Rezende
me honrou com o seu aparte -, .com aquela. provldênc~a e!imlnM'iamos muitas
das motivações das resistências que, Insistentes e Impacientes, se opõem aos
novos tempos.
·
As descobertas não deixam margem na sua ra:pldez, a que se façam as necessárias adaptações, pois, tal como explodisse em plena noite e.scura o sol do
melo dia, lncandelam a visão e dLficultam a aceita:ção da luz ofuscante - e
para aceitá-las é preciso distanciar-se do mundo antigo que o mundo atual
superou. Acentue-se, assim, a dlsparldalde entre os que lutam pelos novos tempos e os que se conformam com a rotina e reagem ao aparecimento e à pressão
das mudanças, daí surgindo, então, nã•o apenas problemas pessoais mas ta:mbém soclaLs.

'I

IINQUÊRLTO DE .1933

:I

Srs. Senadores, em 1933, •quatro jornalistas do Rio, entr·e eles o hoje acadêmico R. Magalhães Júnior, fizeram no Diário de Notícias um inquérito, depois reunido em volume, no qual Indagavam de homens públlcos, escritores e
artLstas, "para onde ia o Bras:!:": se para o comunismo, o fascismo, o Integralismo, a d·emO·cracia:, o soclallsmo, o federalismo, a ditadura.
Ouvl·ram os jornalistas as personalidades mais eminentes da época e as
mais dispMes também, desde o septuagésimo Sr. Epltácio Pesso•a, ex..Presidente
da República, a:té o jovem Jorge Amado, que acabava de publlcar "Cacau",
depois de haver estr<!ado como romancista com "O País do Carnaval".
Creio que vale a pena citar alguns, para confrontá-los com a r·ealldade atual.
Começo pelos mais preocupados com a trepidante situação do Brasil entre eles
o sanitarista Bellzário Pena, ex-Diretor da: Saúde Públlca, ex-Ministro da Educação e Saúde e ao tempo Pres~d·ente da Sociedade Amigos de Alberto Torres.
Partindo do principio de que '·;a hora é de confusão e insegurança" e de que
"o prob'ema fundame·ntal da naciona:l!dad·e continua sem solução", acentuava
o entrevistado:
"Acredito que o mais sábio artigo que se· poderia inscrever na nossa Carta
Constitucional s·eria este: "Todo bras1leiro ou e.strangeiro residente no Brasil
tem direito a uma: habitação hlgiênica e salubre."
Clamando contra o fato de "o e.difíclo social do Pais. repousar na cachaça,
na escravidão dos latifúndios, na ignorância e na doença", ·e contra: o fato de
80% d'e as famíllas brasileiras não terem lar próprio, vivendo nas palhoças
miseráveis das fazendas ou nos chiqueiros das favelas e das '·'cabeças de porco",
acrescenta:
"O tr!libalhador não tra,ba1ha para viver. Trabalha para não morre.r.
Vive sem a menor noção de higiene e de conforto, cerca:do pelo impaludismo, minado pela verminose. Não tem assistência. !Não tem escolas,
não goza de bene·fício a· gum. Justifico d·e certo modo o êxodo constante dos habitantes do Interior para as cidades."
E conclui: "O Brasil tem um caminho a seguir: o que conduz à solução
dos problemas da: tel'ra e do homem."
OTJ'I1RAS OPINiõES

O Sr. J.J. Seabra, ex-Ministro da Justiça, crê firmemente na d-emocracia
liberal enquanto o Sr. João Ribeiro, o grande es·crltor, acredita na vitória aqui
do comunismo, cons1derando que "a democracia: agoniza".
Já o Sr. Gilberto Amado, que prefacia o volume de entrevistas e tanto iluminou com o seu talento a história c·ontemporânea, faz obse·rvações de outra
natureza:
"Não temos politica na·cional. Todos os povos têm uma política nacional, têm um conjunto de problemas gerais a resolver. Eu daria um
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qual a politica nacional do Brasil. Assim, como S9:ber para onde vai a
nossa Pátria? Dizê-lo não será tarefa para talentos nem para gênios,
nem para homens de bom senso: será trab9:lho para cartomantes, nlgromantes, hierofantes, feiticeiros, macumbeiros, adivinhadores de todos
os matizes."
LóGJjCA CA/IIóLIDA
O Sr. Tristão de Athayde é pela lógica católica:
•Se quisermos um Brasil bras11eloro a fórmula a: adotar deve ser mold~~;da, Integralmente, na lógica cató·lca. Acredito que ·não se aceite a
norma explicitamente católica, mas creio que .será fa:cílimo impor-se a
lógica implicitamente católica."
·
IN'I1EGIR.MJSMO
O chefe da nascente Ação Integralista, Sr. Plínio Salgado, é homem feliz,
não tem dúvidas:
"0 Brasil vai para o Estado Integral, para a destruiÇão de todos os
partidos, para a unidade a:bstrata da Pátria, para a concepção criStã
e totalitária da: vida."
E, finalmente,
"O Brasil será integralista. A marcha é fatal, é In-exorável. Marcha -da
mocidad-e. Movimento glorlo·>O de uma raça que se a:!irma."
É A SALVAÇAO
Presidente da Academia Brasllelra de Letras e Dlr.etor do Museu Nacional,
o escritor Gustavo Barroso exerce também atividades politicas e é direitista,
.
.
pertence à Câmara dos Quarenta da Ação Integralista:
"A ltberal democracia agoniza. .As teorias do comunismo estão
desmoralizadas. Resta a linha reta, inconfundível, do integralismo, organizando os Estados Fortes, de arquitetura corporativista. Como este é
o rumo do mundo atual e o Brasil reflete sempre os aspectos do mundo,
nele está a nossa salvação."
PARA A RúSSIA
O ·escritor Oswald de Andrade é taxativo:
"Para onde vai o Brasil? Para a Rússia!"
Jorge Amado concorda:
''Desde garoto que ouço dizer: o Brasil está à beira do abismo.· No
entanto, parece que e' e desistiu do abismo e resolveu caminhar para o
marxismo. O que não deixa de s·er resolução acertada."
REGIME MAIS TÉCNICO
A Senhora Bertha Lutz, que já de há anos pregava o voto feminino, era
candidata à Assembléia COn.st!tulnte ·pelo Partido Autonomista do então Distrito Federal, e respondeu com lucidez à pergunta dos jornalistas:
"Acredito que acompanharemos a marcha de outros países, no terreno social e politico, porém com um sentido menos agressivo do que
pacifista e mais americano do que europeu. Acho que devemos adotar
um regime mais técnico."
PESSIMISTA
Medeiros e Albuquerque não quer dar palpites e é peoslmista:
"O grande estadista inglês Joseph Chamberlain disse certa vez que
todo homem de Estado que faz profecias por mais de 15 dias é maluco.
Se estadistas, que têm à sua disposição todos os dados, não podem
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. de fontes de Informações. Deveras, não consigo Imaginar como vamos
sair desta miséria, deste lamaçal. deste ato'eiro infecto em que .estamos
enterrados."
DEMOCRACIA SOCIAL
Lindolfo Collor, primeiro Ministro do Trabalho, a quem coube implantar
a legislação trabalhista no Brasil, esta va exilado em Buenos Aires e respondeu
por carta à pergunta dos jornalistas: ·
·
"O Brasil irá para a d·em.ocracia social do século XX. Irá para a
Iib·erdade de opinião, para os. sufrágios verdadeiros, para o pleno ar
.das discussões, para a Eeleção das competências, para a ·austeridade dos
costumes cívicos." "Irá para a simpatia· e proteção dos humildes, que
terão consciência cada vez maior de sua força." "Iremos para o r·egime
social d2s organizações sindicais. O trabalhador terá, por lei e de fato,
amparados os eeus direitos em face do capital. Já estão lançadas as
fundações do nosso novo edifício social. No século XX, as fórmulas
políticas (quero dizer as fórmulas meramente politicas), têm sentido
arcaico: o que Interessa às massas é a equação social do século. Entendo que, no.s nossos tempos,. ninguém tem o direito de ocupar a atenção
do povo com meras questiúnculas políticas, das quais o pov·o se desinteressa. O que o povo quer saber, nos nossos dias, é qual a orientação
social dos que pretendem dirigi-los. Tudo mais é velharia, é ranço
dos tempos."
DIVERGIAM AS OPINiõES
As opiniões. dos homens públlco.s e das figuras eminentes de 1930 divergiam sobre o futuro do Brasil. Em melo ao nevoeiro de então, que o crescendo
das· críticas contundentes não c' areava, uma ou outra luz aparecia com a
sugestão de um caminho certo a seguir. li: o caso de Llndolfo Collor que,
juntando a palavra à ação, indicou a democracia social como o r.egime a
ser adotado, depois de implantar, durante um único ano em que foi Ministro,
a legislação trabalhista, que deu conteúdo social à revolução de 1930 mas não
se completou na medida ,das exigências dos novos tempos.
HOJE
E hoje? Para onde vai o Brasil? Sabemos todos que, até 1930, o voto era
a descoberto, e, como tal, não assegurava ao eleitor a independência e a
liberdade necessárias para a escolha da representação política. A Constituição
de 1934 consagrou o voto s·ecreto e universal, do que se valeu a demagogia
para confundir o eleitorado inexperiente. o sa'ár!o mínimo real, por e~emplo,
cada vez se distanciava mais do salário mínimo nominal, que se ampliava,
ampliando-se ao mesmo tempo a Inflação, e esta fazia semore cr·escer os
preços dos gêneros de primeira necessidade a níveis mais altÕs que a nova
remuneração paga às forças de trabalho. Foi uma inflação de cerca d·e 100%
que caminhava para 150% e até o fim de 1964 que a Revolução estancou a
partir de 31 de março do mesmo ano.
INF'LAÇAO
Certo que depois de contida ano a ano, a inflação retomou alento em
fins de 1973. Mas bem se lhe conhece a causa preponderante. Foi o petróleo
que, vendido em 1. 0 d·e setembro do ano passado a US$ 1,85 o barril, ou
seja, cerca de Cr$ 13,00, tem hoje seu preço aumentado até para 19 dólares,
Isto é, Cr$ 140,00 o barril. Importamos, assim, a Inflação. e a Importamos
imperativamente, porque neces.~l'tamos do petróleo, e o petróleo Influi no preço
de tudo, tanto dizer petró'eo é dizer transporte, e nada se vende sem se
transportar.
A inflação agrava os problemas d·e todas as nações, especialmente das
menos desenvolvidas - problemas econômlcos, financeiros, sociais, políticos -,
e já hoje não .é local mas universal.

I
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difíc!l a resposta à pergunta: Para onde vai o Brasil?
NAS NAÇOES UNIDAS
Estive no ano passado nas Nações Unidas, integrando a Delegação do Brasil,
como r~presentante do Senado à xxvnr Ass.embléia-Geral, e assisti a reuniões
em que grandes e pequ·enas nações debateram problemas realmente de sobrevivência. Hoje, o subd·esenvolvimento não afeta apenas os paises pobres mas
também os ricos, porque a fome que se expande é vulcão que repercute e
abala o mundo todo. A segurança po'itica não se garante sem a s·egurança
económica e a segurança económica não s~ alcança sem que aos mais fracos
ajudem os países mais poderosos.
Com esta rápida digressão, evidenciam-se as d!ficuldades que o Brasil
encontra para solucionar os seus problemas, e chega . a ser impressionante
como nos mantemos em paz em tais circunstâncias e num mundo convulsionado e intranqüilo.
Mas. a r.ealldade é que vamos crescendo a taxas excepcionais de desenvolvimento, e já se cuida de encontrar um modelo politico que nos assegure o
aperfeiçoamento <!o processo democrático.. o Sr. Paulo Egídio Martins, futuro
Governador de Sao Paulo, declarou que seu Estado, que tanto avançou no
campo econômico, há d·e complementar seu desenvolvimento com a refo~mula
ção de um modelo politico que conv·enha ao povo bras!leiro.
DEMOCRACIA
Outro.s !íderes já falaram a propósito. As soluçõe.s diferem das sugeridas
pelos entrevistados de 1933, todas, contudo, classificadas como democráticas.
A democracia não precisa de adjetlvos para ser democracia. Ela é ou não é
democracia. Não nos ·esquecemos de que a Democracia na Grécia, tida como
perfeita. se baseava na escravidão, e .a democracia liberal concede a todos,
como já disse, o pleno direito de !rem ao cinema mas não lhes assegura com
que pagar a entrada. Para Churchill, o r.eg!me democrático era o pior dos
regimes mas não se inventara ainda outro melhor do que ele.
E Ralph TUrner dá esta definição de democracia que me parece acertada:
"É o direito do individuo d·e compartilhar das decisões que afetam
sua vida. E é também a oportunidade de ele compartilhar da execução
dessas decisões."
!!: portanto, a participação, a responsab!l!dade de todos os cidadãos na
condução da coisa pública, no governo da comunidade, através do voto que
elege e dá autoridade aos r.epresentantes do povo.

JUSTIÇA SOCIAL
Com tal responsabilidade, procuramos exprimir os anseios de redenção social
dentro da .'iberdade, empenhados ei:n restituir a fé aos desassistldos e desesperados ou revoltados. Lutamos contra qualquer modalidade de injustiça, que
promove a tirania e a escravidão. Somos pela primasia dos direitos da pessoa
humana. Quer dizer: combatemos a vida cara e a fome, não nos restringindo
apenas aos protestos verbais, porque o governo que apoiamos age determinadamente contra a alta dos pre~os.
A justiça social dentro da liberdade é a nossa bandeira. Desejamos o
progresso, com a transformação social pacifica, democraticamente. As leis
mais recentes, reguladoras do processo eleitoral, comprovam que nós queremos que todos os cidadãos tenham efetivamente possibilidade de conquistar
o poder politico. E. de outro lado, a ação do Governo revolucionário é .toda
ela no sentido de que todos tenham acesso a uma vida com dignidade, em
um mundo melhor, justo e humano.
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Nossa mensagem é de fé na democracia e de luta pelo respeito à dignidade
da pessoa humana, aos direitos essenciais que, concedidos por Deus, devem
ser assegurados pe'o Estado. Lutamos p·elo de~envolv!mento global, assegurador de maiores oportunidades para o maior numero.
Entendemos que, pobres ou ricos, todos somos criaturas do mesmo Deus,
mer·ecedoras, portanto, do melhor apreço.
Lembramos, a propósito, aquela passagem do Evang.elho de São. João, em
que os discípulos interrogam a Jesus:
"És o Messias, o centro da História do mundo, o anunciado há
séculos? ou és apenas um elo da imensa cadela_ que anuncia o Messias?
ÉS tu o Messias?"
·
E Jesus respondeu:
"Dize! ao vosso Mestre - .e a estas palavras ele me reconhecerá,
saberá que sou o Messias - que todos os desgraçados serão socorridos
. ·
e amados, e que os pobres me receberão com alegria.''

I

Lutamo:; contra a fome o desemprego, o subempr·ego, o emprego aparente,
produtos do atraso e do subdesenvolvimento. A aceleração do progr·esso do
Brasil, nestes últimos anos demonstra que a meta é fundamentalmente o bem
comum, ligando-se o progresso econômico ao progresso moral. O crédito de
confiança com que o povo nos distingue resulta da nossa fidelidade às aspirações coletiva.s.
Srs. Senadores,
Se a democracia é participação e responsabilidade e se o Brasil tem em
sua popu!ação mais de 50% de jovens de menos de 20 anos, concluímos que
aos jovens compete traçar-lhe o futuro. O bravo Aliomar Baleeiro, hoje Minisrtro do Supll'emo Tl'1bunal Flederal e ontem um dos mais altos valores do
parlamento nacional, assim se expressou a respeito:
"Um Brasil novo e melhor não será obra de improvisação em um
dia ou um ano. Dependerá mais dos jovens do que de minha geração.
Qualquer que venha ele a ser, o mais f·ecundo que se poderá realizar
neste momento é tarefa paciente e devotada de formação dos futuros
líd·ere.s, talvez a mais realística e socialmente importante das Universidades."
. Não .são apenas o entusiasmo e o vigor dos moços que lhes dão a condição
de construtores do futuro. É na época atual o .seu amadurecimento para ver
claro e assumir as responsabi'idades do Brasil novo, do Brasil grande, do
Brasil gente. forrados de espírito público, de inteligência criadora e de sentimento de missão. A participação e o estímulo dos joven.s infundem em todos
nós, homens de diferentes gerações, mais confiança e fé para o bom de~em
penho das árduas tarefas que nos cabem neste momento histórico. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PR.ESIDENTE (Paulo Torres) -

Vasconcelos Too-res.

·

Concedo a palavra ao nobre senador

· O SR. VASCONCELOS TORRES- Sr. Presidente, Srs. Senadore-s, comemora-se hoje, em todo o País o "Dia do Aviador". Com a finalidade de deixar marcada tão significativa efeméride, envie! à Mesa requerimento, a cuja leitura
V. Ex." mandará proceder, no sentido de constar dos Anais a magnífica Ordem
do Dia do Tenente-Brigadeiro Ararlpe Macedo, Ministro da AeronáuUca, sobre
tão importante data.
Quero, respeitosamente, reverenciar a todos aqueles que, cruzando os céus
do Brasil, realizaram a epopéla magnífica da integração nacional. Sim, Sr. Pre"
sidente, esse trabalho coube à gloriosa Aviação Brasileira, ao tempo do seu inicio,
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-285do Correio Aé11eo Nacional que, repetidamente; tem sido exaltado nesta e na outra
Casa do Congresso Nacional e em todos os r.ecantos do Bras!!, nas escolas primária ou secundária. Porque não há exemplo, no mundo, d·e uma organização que,
carente de recursos, mas ativada por um patriotismo que chega a ser emocionante, pudesse, nos momentos em que a aviação ainda não possuía os recursos
modernos da técnica, sair de um canto para outro, ·primeLro com o Tenente
Casemiro, com o Tenente Lavaniêre Wanderley, com a colaboração do Ministro
Araripe Macedo e, entre todos, avultando a figura heróica e ímpar do Brigadeiro
Eduardo Gomes, a quem homenageamos, aqui, quando da proposição por mim
apresentada e sancionada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
considerando-o como Patrono do Correio Aéreo Nacional. Esses aviadores tiveram hoje a sua festa máxima, no Munidpo de •Pirassununga- solenidade presidida pelo Execelentíssimo Senhor Presidente da Repúbllca, General Ernesto
Ge!sel, e que teve, inclusive, a presença de V. Ex.a, S.r. Presidente Paulo Torres
- de onde, para todo o resto do Brasil, para essa imensidão não só na fronteira
altântica mas naquela próxima da cord!lheira dos Andes, do extremo Norte ao
extremo S.ul, do Oiapoque, em Roraima, ao Chuí, numa solenidade muito significativa, todo o Brasil prestou a sua homenagem a esses que há 'tanto tempo,
pr!nc~almente nos dias de hoje, percorrem os céus do Brasil paxa a tarefa
grandiosa, maravilhosa e extraordinária da integração nacional.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VASCONCiELOS TOitRES - Pois nw.
O Sr. Eurico Rezende - No instante em que o nobre colega exalta o dia e as
virtudes do aviador brasileiro, desejo dizer que V. Ex.a não é uma voz isolada
nesta casa. Fala em nome da Maioria, que rende. também, a efusão e a sinceridade das suas homenagens a essa instituição nacional que é a Aeronáutica, que
vem cumprindo, plenamente, os seus deveres, re·alizando um esforço dl·gno de
louvores, como muito bem acentua V. Ex.a, em obséquio da integração nacional.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Defere-me V. Ex.o. o privilégio de ouvir
suas palavras patrióticas, oportunas e sinceras, sublinhando que minha voz não
é escotelra e que represento o pensamento da Aliança Reno~adora Nacional, ou
seja da Maior~a desta casa, ao registrar efeméride tão significativa.
Ende·reço particularmente as minhas congratulações ao Ministro Araripe Macedo, inteligência fabulosa, profissional de ,grande mérito e que, seguindo a tradição dos seus antecessores, com o a,poio do Governo Federal, está re!llparelhando
a Força Aérea Bras!lelra, fazendo com que esteja preparada não só para as missões de paz, mas também pronta, a qualquer momento, a defender a integridade
territorial e a soberania do Brasil.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex. o. me permite um a·parte?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Com prazer.
O Sr. Franco Montoro - Em nome do Movimento Democrático Brasileiro,
desejamos associar-nos às justas homenagens que v. Ex.o. presta à Aeronáutica
Brasileira. Tivemos a oportunidade, ainda recentemente, de destacar, dentre os
serviços prestados pela Aeronáutica ao País, o modelar Instituto Tecnológico de
Aeronáutica de São José dos campos, que se transformou, hoje, num dos ponto~
impulsionadores do desenvolvimento de nossa tecnologia. E eu me permitiria,
prestando uma homenrugem ao aviador, lembrar um homem, saído da Aeronáutica, que escreveu grandes páginas na defesa da democracia brasileira - o Brigadeiro Eduardo Gomes -, que foi, ainda recentemente, homenageado em sessão
·
·
conjunta por ambas as Casas do Congresso Nacional.
O SR. VASCONCELOS TORRES -.Multo grato pela intervenção de V. Ex."
Acrescentaria que é tão bela a missão da Aeronáutica, que não se cinge apenas
ao preparo, ao !llprendlzado e ao adestramento, rigorosamente, m!litar. Há erpisódlos, há passagens que identificam a Aeronáutica com o povo brasileiro. O
nome que V. Ex." mencionou há pouco, e que por mim já hav~a sido citado, foi
homenageado não apenas nessa sessão, realmente·bela, mas, também por aquele
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- 286patronado que de fato lhe pertencia. Refiro-me, porém, às missões de misericórdia da Força Aérea Brasileira, às tarefas de busca e salvamento, não apenas no
território brasileiro. Nossos irmãos sul-americanos, a qualquer momento que
apelem para a base de uma cidade fronteiriça, seja de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Amazonas ou de qualquer parte, pedindo transporte para um enfermo, para uma criança desenganada, lá vai o •avião da FAB. E, isso, Sr. Pr·esidente, que seria uma tarefa normalmente atribuível a outros setores da administração, é feito pela FAB com um orgulho, com uma satisfação que, se são
deles, muito maiores são os nossos ao registrar essas tarefas que e·ngrandecem o
gênero humano. Para se pertencer à Força Aérea Brasileira precisa-se, realmente, além do pender vocacional para dirigir as aeronaves, ser principalmente humano, como humano, principalmente humano, é o aviador patrício.

o Sr. Heitor Dias - Permite V.
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Ex." um aparte?

O SR. VASCONCELOS TORRES - Com prazer.
O Sr. Heitor Dias- Sei que o ilustre Lider Eurico Rezende já falou por toda
a casa. Quero, entretanto, assoc~ar-me, diretamente, ao discurso de v. Ex.", pela
justiça eom que homenageia a Semana da Asa, o que vale dizer, uma homenagem aos aviadores .brasileiros. E, nestas palavras V. Ex." faz um retrospecto,
mostrando o que tem sido, dentro da evolução da Aeronáutica, o heroismo, a
dedicação e a capacidade do· aviador brasileiro. E é bom que neste instante se
recorde o trabalho, por todos os títulos nobilitantes, do Correio Aéreo Nacional, a
cuja frente se liga, permanente .e ,perenemente, o nome do Brigadeiro Eduardo
Gomes, no qual se sintetizam as virtudes do soldado e do aviador brasileiros.
Ainda hoje eu lia, pela manhã, o pronunciamento de um antigo aviador, mostrando o que eram as pe.rlpécias daquelas primeiras viagens, quando a Aviação
era de todo incipiente. Por compreender este trabalho é que desejo associar-me
diretamente ao pronunciamento d·e V. Ex.". sempre presente, nesta época, para
um registro de parte de V. Ex." Os nossos votos são no sentido de que o aviador
encontre, através dos Poderes Públicos, um meio de corresponder a toda essa
bravura, a toda essa dedicação, não só no que diz respeito à Força Aérea Brasileira, mas também à nossa Aviação Civil, .esta se beneficiando, as mais das vezes,
da el,:perlência e do trabalho dos antigos aviadores da FAB. Muito justo o pronunciamento de V. Ex.", ao qual me associo de muito bom coração.
O SR. VASCONCELOS TôRRES -Belo ·e inteligente apart.e de V. Ex.", que
sintetizou bem, destacando também a presença da Aviação Civil, filoha dileta da
Aviação Militar Brasileira.
Foi no Campo dos .Mansos que praticamente a Aviação Comercial patricia
engatinhou, deu seus primeiros passos.
Hoje, Srs. Senadores, na história da Aviação, temos capítulos emocionantes:
há pouco era o Comandante Edu que relatava a sua vida. Houve uma simbiose
perfeita entre os dois ramos, e hoje, ainda, acrescento e aduzo a V. Ex.". quase
que não há diferenciação.
.
· Fui Relator do projeto que criava o Aeroporto Internacional do GaleãJo, improprili.mente chamado de Aeroporto Supersónico, cujo nome, batizado pelo povo,
assim ficará. Preparei-me para a hatalha de relatar a proposição, justamente
com o Brigadeiro Araripe Macedo, atual Ministro da Aeronáutica, que era encarregado das obras, dos planos e também com o Brigadeiro Mllhomem.
É pela FAB que se engrandece a Aviação Civil Brasileira. E aqui um parêntesis: o aviador mllltar brasileiro ainda não tem uma remuneração adequada· a
Aviação Comercial, atualmente, está pagando mais.
'
Há elementos -isto é muito difícil acontecer, porque o .amor à FAB é maior
do que tudo - que deixam a sua corporação e vão para a Aviação Civil mas
jamais o liame se desfaz, porque o Brasil talvez seja o único Pais em que a Aeronáutica Civil depende, rigorosamente, da Aeronáutica Mll1tar. se bem que, hoje
pela clarividência do Ministro da Aeronáutica, pela primeira vez, se vá aplicar
uma idéia do Brigadeiro Araripe Macedo, por mim defendlda: um orçamento, à
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-287parte, para o terreno propriamente da Aviação Civil e um outro para a Aviação
Comercial.
·
·
O Sr. Heitor Dias - ll: bom que V. Ex. o. destaque o nome do Brigadeiro Araripe Macedo, que se tem revelado um grande Ministro, interessado não apenas
na melhoria material da FAB, mas também no .prestigio daqueles que a integram. V. Ex. a, focalizando essa dedicaçã,o e essa bravura da nossa Força Aérea
Brasileira; .pode até bem dizer, que, da mesma forma que FAB é uma sigla correspondente a Força Aérea Brasileira, traduz também multo à justa, que FAB é
fé e amor ao Brasil.
O SR. VASCONCELOS TORRES- Aparte int-eligente os de V. Ex.a! O professor .sempre dá uma aula de simpatia e, ainda agora, apanha as letras da nossa
Aeronáutica Militar, para dar à sigla seu real significado. A intervenção. d~
v. Ex.a me desvanece.
·
·
·
· ·
Sr. Presidente, este assunto comportaria uma extenSão bem maior mas o
registro está feito. Em outras oportunidades quero ressaltar o que tem sido a
politica de reaparelhamento da Força Aérea Brasileira. Em alguns momentos
pude, oom a minha modesta voz, dar cobertura a esse programa. Por exemplo,
quando da aquisição dos Mirage e, agora, pela compra dos novos aviões, dos Estados Unidos. Mas, o que me envaidece, ao ~alar sobre o "Dia do Aviador", é
que no Ministério da Aeronáutica nasceu uma empresa rigorosamente "verdeama.rela", nacional, patriótica, a EMBRAElR, que já está construindo aviões para
treino dos nossos pilotos; aviões comerciais, protótipos de aeronaves que servirão,
ainda mais, para integrar este País, como a Fábrica de Helicópteros, que dentro
em breve estará f1lnc!onando; o Bandeirante, avião que quando pousa em Brasília, no ruo· de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer lugar de nossa Pátria, nos
em:he de orgulho, cujo nome bem se ajusta .ao pensamento da FAB,- av!oo que
está sendo .pressurizado e se !!lpresenta, no mer.cado mundial. da Aviação, com
características excelentes,· abrindo uin campo ma.gnífico de exportação desses
veículos para várias partes do mundo.'
o Sr, José Lindoso- Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES- Ouço V. Ex.a
· o Sr. José Lindoso .- Nobre Senador Vasconcelos Torres, v.
o., em nome
da Liderança do nosso Partido, faz o elogio da Força Aérea Brasileira, da Aero~
náutica brasileira, que cobre os nossos céus ·encurtando as distâncias. Poderíamos
falar das suas ..glórias, sua luta nos campos da Itália, dos serviços extraordinários que presta. de socorro de urgência, princLpalmente na Amazônia; do Correio
Aéreo Nacional, que se, vincula ·como um dos braços de servir da Força Aérea
Brasileira. Cita agora V. Ex.a um fato que representa a expansão e afirmação
maior da Força Aérea. BrasUeka, na destinação de cola.borar para engrandecimento defintivo em todas as dlmensé-es deste País. É quando V. Ex.a proclil.ma
os méritos da EMBR~. Lá estivemos já por duas vezes, acompanhando o extraordinário desenvolvimento dessa empresa que, com inusitado entusiasmo, nos
engrandece. Convictos somos de que a Força Aérea Brasileira, de que a Aeronáu~
tica do Brasil reflete um espírito e, nos céus da Pátria, espelha todo o nosso
sentir, toda a nossa confiança no futuro. Parabenizo v. Ex.R pelo' discurso, porque, falando pela Inteligência e falando pelo coração, V. Ex. a Interpreta o sentir
de toda a nossa gente.
·
O S·R. VASCONCELOS TORRES- Multo grato, meu Líder, pelas palavras de
apoio que v. Ex.a empresta ao meu discurso.
Sr. Presidente, esta matéria comportaria. uma sessão Inteira,· pois tem. conotações magníficas. O nobre s-enador José Lindoso, por exemplo, falou da atuação
da FAB nos céus da Itália com 31quela esquadrilha "S'enta a Pua". E, V. Ex.a, Sr.
Presidente, que lá esteve nos campos de batalha, combatendo o malsinado nazifascismo, sa:be melhor do que eu, sabe melhor do que ninguém, o que foi o trabalho de apoio desenvolvido pela presença da FAB nos céus italianos, como
também no patrulhamento do Atlântico Sul, e - dl,go - mais recentemente no
Congo, com um trabalho ma.gníflco do Brigadeiro Lavaniêre Wanderley que, no
momento, está produzindo uma conferência na Guanabara. sobre o assunto. O
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- 28Rnome da aviação bras!lelra se firmou, e, com respeito, com autoridade e eficiência profissional, multas dU!culdades foram contornadas.
· Não vou alongar-me mais, Sr. Presidente. A efeméride está consignada. A
Ordem do Dia do Ministro da Aeroná:ut!ca vai ser transcrita nos Anais da Casa.
Daqui, vai este abraço que, se pudess·e· fazer, fá-lo-la, mas vale a imagem da
palavra. De joelhos, com o coração assim numa prateleira sentimental, penso
que, em nome de todos os bras!le!ros, poderia dizer ao aviador estas palavras
que, tão simples, mas tão significativas, representam o fecho dessas minhas palav~as: Aviador bras!leiro, muito obrigado pelo que você fez, pela nossa Pátria.
Ela só é grande por sua causa! (Muito bem!)
Aproveitando a minha presença na tribuna, Sr. Presidente, desejo Informar
que estará tramitando no Senado, dentro em pouco, o Projeto de Lei da Câmara
n.o 120, de 1974, capeando mensagem do Poder Executivo, que cuida de revogar
dispositivos sobre a importação de papel para os jornais e ~evistas do Brasil.
Estou atento e, ao mesmo tempo, apreensivo quanto à repercussão deste projeto
de lei que, se não tiver a redação alterada, poderá criar sérios embaraços à circulação de jornais e revistas editados no Pais.
Tendo sido !!da a proposição no Senado, apressei-me em .red~g!r emenda
que, dentro da tramitação normal, vou encaminhar, pedindo que fique sob a
guarda da Mesa e desses eficientes auxiliares, que acatam a vontade do Senador
-que deseja participar, mas, numa hora desta, de eleições, talvez, Sr. Presidente, uma iniciativa como a que· estou tomando agora não pudesse ser levada a
termo, como tenciono.
Estou pretendendo acrescentar ao art. 1.0 do p,rojeto de Lei da Câmara
n.O 120, de 1974, o seguinte pará:grafo único:
"Parágrafo único - A prioridade concedida aos }ornais e revistas para
Importação de papel de Imprensa, das leis revogadas pelo artigo, será
·
mantida em orçamento cambial."
E por que faço Isso, Sr. ~es!dente? Rigorosamente dentro de uma coerência, porque coube a mim, quando do envio ao Congresso Nacional do anteprojeto
da Carta Constitucional de 1967, apresentar emenda, que foi vitoriosa e constou
da nossa Carta, relativa ao assunto ora por mim abordado.
Digo na minha justificação:
Temos que, os jornais e revistas que importam papel de Imprensa, adquiriram direito certo e líquido. C.omo está real!zado o art. 1.0 , poderia causar irreparável brecha na situação consolidada pela imprensa, causando uma anomalia
que cumpre ser evitada. E é. justamente, o que e.~tamos fazendo ao apresentar
·
a emenda ao art. 1.0 , deixando bem clara a proposição.
. Cumpre salientar uma ocorrência de verdade meridiana, que é a suficiência
de a indústria de papel nacional atender às imperiosas necessidades de consumo
de jornais e revistas bras!leiros .
. Sala das Sessões, 21 de outubro de 1974. - Senador Vasconcelos Torres.
·vou enviá-la à Mesa, contando com a boa vontade de V. Ex.a e dessa fabulosa assessoria que anota e recolhe proposições desse est!lo, para que, no
momento devido, seja apreciada.
O assunto é de capital importância. Chamo a atenção do Senado para aquilo
que poderá representar um aumento vertiginoso no preço dos jornais, ou, então
até um colapso na circulação dos órgãos de Imprensa no País, não só dos grandes'
mas e principalmente dos médios e pequenos, que não teriam recursos para
adquirir papel para as suas edições.
Eram estes os assuntos que queria abordar na tarde de hoje, (Muito
Palmas.)

be~!

O SR, PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, projeto de lei que serão
lidos pelo Sr. 1.0-Secretário.
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São !!dos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO

N.0 131, de 1974
Disciplina. grafia e 11/SO cre siglas e abreviatura.J.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A grafia de siglas e abreviaturas designadoras de organismos e
entidades obedecerá à legislação vigente, fixadora de normas ortográficas para
a Língua P'ortuguesa, vedadas as constituídas por simp1es justaposição de consoantes.
Parágrafo único - A ortoépia das expressões referidas neste artigo criará
impedimento ao uso daquelas que exprimam conotações aéticas.
Art. 2.0 - A disposição do art. 1,0 desta lei não se aplica a siglas ou abreviaturas de qualquer espécie, já inscritas em registro público.
Art. 3.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
O uso generalizado de siglas e abreviaturas é fato típico de nosso tempo.
Reflete, de um lado,. a lei do menor esforço, que influencia poderosamente os
comportamentos humano.s - e, de outro, envolve a onipresente idéia de simplificação e de economia.
É claro que a r·eferêncla a um organismo, a um título qualquer, torna-se
mais fácil e mais rápida se, quem a faz. substitui a expressã-o por vezes longa
que precisaria usar, por uma só palavra. É o mesmo caso do apelido, substituindo
o nome de pessoa física. O princípio da simplificação e da economia está igualmente bem evidenciado quando, no texto impre.sso, se procede da mesma forma.
A indicação de títulos extensos através de uma única palavra terá sido,
inicialmente, talvez, mero procedimento sugerido pela lnventivldade dos seres
humanos emp·enhados· sempre, de um modo ostensivo, ou não, na racionalização
de suas ações.
De uma simples prática, porém, das pe.ssoas, consideradas isoladamente, o
emprego da sigla e da abreviatura passou a s·er feito sistematicamente. Institucionalizou-se, por assim dizer: as denominações em sigla são, hoje, estabelecidas
por lei e até nações as têm (USA, URSS, RDA, etc.) ) .
Todo o processo de tecnificação das estruturas qu·e servem de apoio à funcionalidade do organismo social e político está, agora pontilhado de siglas. Toda
a máquina do Estado, presentemente, é uma densa flore.sta de siglas; um estranho mosaico de palavras que, inslgnlflcatlvas se não sabemos relacioná-las
com aqu!lo que exprimem, mais parec·em expressões cabalísticas, egressas de
uma absurda e distante linguagem de outros mundo.
Registre-se, a propósito, que a inclusão definitiva do uso da sigla entre os
traços definidores de n-osso tempo velo, exprimindo e·mbora o predomínio da
raciona,lldade, agravar o processo que se costuma chamar de desumanização
do mundo. Perdeu-se o contacto dlreto com o nome das coisas e passou-se a
raciocinar com base em símbolo, abstrações, números ...
Surgem de todos os lados as palavras inlntel!gívels, desafiando a argúcia
e a paciência dos homens. Coisas como COMCRETID, CAMTEL, ANBID, AMFORD,
COMSORTE, RESINPLA e outras piores. Sentimos nostalgia do tempo em que
os nomes de organizações não se escondiam na obscuridade e na frieza de um
código.
Configurou-se quadro que está a exigir, com urgência, a ação do legislador.
Uma ação saneadora, que não impeça a continuidade da prática no que ela
tem de positivo, d·e conv·eniente, mas, que a llmite, nos pontos em que parece
colidir com o interesse humano.
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o abuso das siglas está, em c·erto sentido, caracterizando V·erdadeiro processo
de deformação do Idioma pátrio, elemento básico de nossa identidade cultural.
Património que precisamos preservar com firmeza e carinho.
o objetivo deste projeto de lei é, portanto, deter logo esse processo, mediante
a imposição de critérios disciplinadores. Critérios, acrescentarei, que pretendem
refletir o mínimo indispensá ve! de equllíbrio, de obj etividade e de bom senso,
que não deve faltar nunca a tudo que represente instrumental criado e usado
pelo homem, no permanente empenho d·e fac!litar ou de· racionalizar seus procedimentos.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1974.- Vasconcelos Torres.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura. J

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 132, de 19'74
Dispõe sobre a obrigatoriedade de doar sangue.

O congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Dos dezoito (18) aos quarenta (40) anos· de idade <J cidadão brasileiro é obrigado a doar sangue, uma vez, a cada perí<Jdo de trezentos e sessenta
e cinco (365) dias, se f<Jr solicitad<J a fazê-lo.
Parágrafo único - A dispensa do cumprimento da obrigação estipulada
neste artigo ocorrerá por motivos ligados à saúde do interessado, na forma em
que o regulamento desta lei <J determinar.
·
0
Art. 2. - A coleta de sangue humano será processada através de "bancos
de sangue", hospital, casas de saúde ou ambulatórios, estabelecimentos públicos
ou privados.
§ 1.0 - o sangue coletado ficará estocad·o em um ou mais estabelecimentos,
entre os r·eferidos n<J "caput" deste artigo, para uso que atenda ao interesse
coletivo, sob o critério e o controle que o regulamento desta lei fixar.
§ 2. 0 - A doação e <J fornecimento de sangue são gratuitos, vedada a realização dessas operações fora da sistemática estabel·ecida nesta lei.
§ 32° - O regulamento indicará a quantidade de sangue. a ser extraída de
cada vez, do doador, e o modo de documentar a doação.
Art. 3.0 - As autoridades sanitárias da União solicitarão o concurso de.
comandantes m!litares, de dirigentes de órgãos públicos de qualquer categoria,
de diretores de escolas ou de empresas, para o recrutamento de doadores, em
número que baste à formação ou recomposiçã<J de reserva de sangue em determinado ponto ou região d<J território nacional, quand<J o interesse público assim
o exigir.
· § 1.o - o regulamento firmará normas discipl!nad<Jras para a colaboração
a ser solicitada, nos termos d·este artlg<J, com a previsão de sanções aplicáve.is a
todos, doador·es inclusive, que se recusarem a prestá-la.
§ 2.o - Nos casos de associações esportivas ou estabelecimentos escolares,
na f<Jrma que o regulamento indicar, será fixada numa cota global anual de
sangue a ser doado, como exigência básica a cumprir para o recebimento de
subvenções consignadas no Orçamento da União.
Art. 4. 0 - Esta !e! será regulamentada em prazo não superior a cento e
vinte (120) dias, a partir de sua vigência.
Art. 5. 0 - Esta !e! entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
A constituição de reservas disponív·eis d·e sangue humano (cuja técnica de
conservação a longo prazo já e.;tá dominada), para atender à salvação de vidas,
reveste-se de a.Ito interesse público. É assunto vinculado à segurança nacional.
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emprego como recurso médico. I.sso vem a .significar que, em condições normais,
há sempre seres humanos cuja sobrevivência depende de recebimento, na hora
e na quantidade certas, de uma transfusão de sangue julgada necessária ao
reforço de seu mecanismo orgânico de defesa.
Mas, a verdadeira importância de uma nação ou de uma cidade dispor,
para pronta ut!lização, de expressivo e.stoque de plasma sanqüíneo .se configura,
de modo bem claro, nas situações de em·ergênc!as - quando se está diante de
um quadro de calamidade pública.
Desastres, desabamentos, motins urbanos - coisas enfim, que podem acontecer em qualquer país, a qualquer tempo - geram grave problema, com o
aparecimento simultâneo de dezenas ou centenas de f.erldos exigindo pronta a3s!stência, a qual, multas vezes, inclui o recebimento de transfusões de sangue.
É extremamente difícil formar, em poucas horas, uma grande reserva utilizável de plasma sangüíneo. Além da obtenção do material estar cohdic!onada à
aquiescência dos eventuais doadores, devem, ainda, ser consideradas questões
outras, como a do estado de saúde do próprio doador e do tipo de sangue de que
se precisaria, em cada caso.
A seriedade do assunto já foi, por diversas vezes evidenciada, inclusive em
nosso País. Já ouvimos e vimos, por diversas vezes, no rádio, na televi&ão e na
impr.ensa, apelos quase dramáticos no sentido de que se apresentassem pessoas
dispostas a doarem sangue - para que vidas pudessem ser salvas, em determinado lugar.
É constrangedor que isso ainda aconteça numa sociedade desenvolvida, em
país civlllzado, como presumimos seja o nosso. No limite em que o fato ocorre,
observan1os, está patenteado que deixou de haver previsão e planejamento, em
assunto que diz respeito à segurança coletiva. E se não houve !llté 31gora essa acão
preventiva e planejadora é po·rque, também, não existe lei que o determinasse e
disciplinasse objetivamente: o legislador, omitindo-se, deixou de fazê-la.
Sabem todos como funciona, hoje, a "indústria" e o "comércio" do sangue
humano, no Brasil. Existem alguns raros estabelecimentos públicos ou .Particulares - conhecidos como "Bancos de Sangue" - que, por expedientes varias, procuram manter em bom nível suas reservas.
Em primeiro lugar, através de campanhas que insistem na idéia do benefício
que a doação de sangue traz à saúde de quem a realiza. Essa mensagem é dirigida e procura motivar, não apenas ao cidadão isolado, mas, àqueles que, na
chefia de uma corporação, dlretoria de uma estDla, presidência de um clube ou
em qualquer outra posição onde exercendo influência sobre grupo numeroso de
pessoas - tenham possib!lidades de provocar movimentos coletivos, com vistas à
doação voluntária de sangue.
Fora disso, os bancos de sangue usam o recurso d·e obter "depósitos" indenizando, ·em dinheiro, o doador. D{)ar sangue passaa se r assim, para algumas pessoas, senão um meio de vida, pelo menos um bico que ajuda a viver.
Acontece que, pela ordem lógica das coisas, os doadores que faturam com o
próprio sangue são pessoas de baixo nível de renda, subnutridas,· esgotadas pelo
traba!l1o e, ainda, pela. própria situação econômlca e social a que chegaram, são
multas ve21es portadoras de doenças. E não se vá ter a ilusão de que os critérios
de ateitação dos doadores, pelas instituições interessadas, são rigorosos a .ponto
de aferirem neles o perfeito estado de sanidade que precisariam ter, para fornecer~m bom produto.
Fora dessas operações ostensivas dos bancos de sangue, há, também, outros
processos usuais para obter e armazenar sangue humano. Certos hospitais públicos, ou instituições pias que proporcionam assistência médica gratuita, por exemplo, apresentam ao usuário dos respectivos serviços, um tanto compulsoriamente,
a condição de doar sangue, como formalidade a ser cumprida, antes ou depois do
atendimento ...
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desse assunto vital. Daí, pois, a iniciativa do presente projeto,
Escolhemos um caminho que se nos afigura simples e eficiente, para a
abordagem da questão, via projeto de lei. Sob a sugestão do § 2. 0 , do art. 153,
da Constituição, que subordina a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma
coisa à existência de disposição legal explícita -em cada situação considerada. achamos que o ponto de partida adequado para atingir o objetivo, seria inscrever a doação de sangue como dever de cidadão,
Apenas mais um dev-er definido em lei, frisamos, como muitos outros o
foram. Todos os brasileiros do sexo masculino, por exemplo, devem prestar serviço às Forças Armadas durante certo período. Todos, por sua vez e aqui as mulheres, também - estão obrigadas à apr·esentação de declaração de rendimentos, para efeito do imposto de renda.
Hã outras inúmeras obrigações a cumprir, para se viv-er dentro da lei. Todas elas compõem o que se poderia chamar: o preço da cidadania.. Mas, a simples existência de uma enunciação legal para cada dever - não atinge, imediaca e concretamente a todos.
No caso, por exemplo, do serviço militar obrigatório vem sendo, ano a ano,
maior o número de excedentes, isto é, de jovens em idade militar, não-incluídos nos efetlvos e mandados d·e volta para casa, com um certificado de reservista de s.a categoria.
Nem todos, também, pagam imposto de renda. !ntegrantes de uma grande
faixa da população, por não atingirem certo nível de rendimento, ficam isentos
do tributo, embora, não, da declaração.
Indicar a forma pela qual o cidadão deverá cumprir seus diferentes deveres
é, predominantemente, matéria de d·e 11egulamento. Os critérios para as exceções
e isenções devem estar nele previstos. E o benefício final, para a Nação, do cumprimento de obrigações definidas em lei, pelo maior número eLe cidadãos, depende, exatamente, do comportamento das agências da administração incumbidas
da ação fiscalizadora e executiva no setor.
Inscrever, pois, a doação de sangue entre os deveres do cidadão, definidos
em lei, é a contribuição que o legislador pode e deve dar ao equacionamento do
importante problema de segurança públlca, cuja conceituação procuramos fazer.
Mas, enunciação do dever será, apenas, ponto de partida, de todo um complexo
trabalho de mobil!zação das estruturas jâ existentes, pelas Autoridades do Executivo, para interromper a mercantilização que hoje se faz com o sangue humano no País. Isso virá a ser conseguido, concluímos, pela montagem e implementação do sistema gerador de uma reserva nacional permanente de sangue
humano, à disposição de todos os que dele vi·erem a precisar, pela insuficiência
mesma do próprio.
Sala das Sessões, em 23 de outubro de 1974. Senador Vasconcelos Torres.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Os projetas lidos serão publlcados e
'
a seguir, remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretârio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N. 0 245, de 1974
Sr. Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, da
Ordem do Dia do Exm.o Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Joelmir

-293Campos de Araripe Macedo, baixada em comemoração do Dia do Aviador, publicada em O Globo de 23 de outubro de 1974.
Sala das Sessões, em 23 de outubro de 1974- Senador Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O presente requerimento será. enviado à Comissão iDiretora.
Terminado o período destinado ao Expediente.
Presentes 28 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 88, de 1974
(.n. 0 2. 024-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao
consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá. outras providências,
1tendo
PARECERES, sob n.0 s 427 e 428, de 1974, das Comi~ões:
- de Saúde, favorável, no3 termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, des Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas de n.os 1 a 4 e contrário
às de n.0 s 5 a 7, todas de Plenário;
- de Saúde, favorável às Emendas de plenário de n.<>s 1 a 4 e cilntrârio às
de n. 0 s 5 a 7; e
-de Economia, favorável ao proje·to nos termos do Substitutivo da Comissão de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.os 1 a 4 e contrário
às de n. 0 s 5 a 7.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 72, de 1974
(n.o 457-B/71, na Casa de origem), que dispõe sobre a divulgação do livro pela
televisão, e dá. outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEL, sob n.o 387, de 1974, da Comissão:
- de Educação e Cultura.
3

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 205, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Danton Jobim, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
n.o 114, de 1974, de sua autoria, que imprime nova redação ao art. 492 da
Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo
para aquisição da estab!lldade pelo ·trabalhador.
4

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 209, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Luiz Cavalcante (autorizado pela Comissão de Economia, em seu
Parecer n.0 453, de 1974), solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto d·e Resolução n. 0 26, de 1974, de autoria da referida Comissão, que suspende
a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968; 79, de 1970; e 52, de 1972,
para permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SPl, eleve o montante de sua dívida consolidada, mediante con~rato de empréstimo junto ao
Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritária NorteSul do Metropolitano daquela cidade.
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n.o 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Mon~oro, que elimina a ex!~
gêncla do prazo da carência para concessão de benefícios por incapacidade para
o trabalho aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus de~
pendentes, tendo
PARECER, •wb n. 0 115, de 1974, da Com!.ssão:
- de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade, dependendo da vo~
tação do Requerimento n. 0 240, de 1974, de adiamento da votação.
Não há quorum para votação. Em conseqüência, a votação dos itens 1 a 5
da Ordem do Dia de hoje fica adiada para a próxima Sessão.
6

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 57, de 1972,
de au~orla do Sr. Senador Franco Montare, que fixa em seis horas o período
de trabalho diário dos opera;dores em eletrlcidade, e dá outras providências,
tendo
- PARECERES, sob n.os 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, dependendo da votação do Requerimento
n.o 242, de 1974, de adiamento da discussão para audiência do Ministro
do Trabalho.
A discussão deste item da pauta ficará sobrestada, até que se possa votar o
requerimeno~o do nobre Senador Adalberto Sena, para adiamento da discussão
para audiência do Sr. Ministro do Trabalho.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos para esta oportunMade.
Concedo a palayra ao nobre Senador Franco Montare.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a resposta do
Ministério dos Transportes a nosso pedido de Informações sobre a compra de
vagões e os documentos que a acompanham ainda não chegaram às nossas
mãos, para uma análise mais completa.
Mas alguns pontos já foram esclarecidos, e o d·ebate aqui travado ontem
me obriga a, desde já, estabelecer, com inteira obje·tivldade, os dados funda~
mentais desta questão, que não é brincadeira, que não é leviandade e à qual
não se pode responder com discursos.
Pedimos e reiteramos nossa .solicitação: que a Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, no exercício de sua indeclinável função flsca~
llzadora - como todas as Comissões Técnicas da Casa - apure as circunstân~
elas dessa estranha transação. Ficaram, no entanto, com a resposta de ontem,
.esclarec:idos os seguintes pontos, cuja gravidade e cuja importância queremos
assinalar:
1. A decisão sobre a compra de vagões, objeto desse debate, foi tomada,
realmente, na última reunião da antiga Diretorla da Rede Ferroviária
Federal, em 25 de março de 1974, e o ofício, comunicando essa decisão
às firmas interessadas, foi enviado no último dia da Administração an~
terlor, isto é, a 27 de março de 1974.
A afirmação que fizemos foi confirmada na resposta enviada.
Segundo fato confirmado:
2. Não foi cumprida, no caso, a exigência do Decreto~lei n.o 37, de 1969,
que protege a indústria nacional. Diz essa lei, no s·eu art. 160:
"As entidades de direito públlco e as pessoas jurídicas de direito
privado, que gozem de Isenção de trlbu~os, ficam obrigadas a dar
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-295preferência à compra do produto nacional, salvo prova de recusa
ou incapacidade do fornecimento, em condições satisfatórias."
Trata-se de uma norma imperativa. Uma norma legal e imperativa. Não é
recomendação.

·

Ora, deu-se preferência a material estrangeiro, e o Sindicato da Indústria
de Material e Equipam-entos Ferroviários informa (abro aspas, porque são afirmações do memorial deste Sindicato, que representa a Indústria Nacional de Material Ferroviários) :
"A indústria nacional tem a capacidade instalada para produzir mais
de 500 vagões por mês - já tem essa capacidade -, produção esta já
alcançada em várias oportunidades; a ela corresponde um volume anual
de 6.000 vagões, na realidade ainda não .atingido, pois nunca ocorreram
encomendas nessa proporção."
Só haveria uma hipótese para não se dar a preferência, se ela não estivesse
em condições de fornecer. Pois, é a indústria que afirma:
"Temos competência e nossa capacidade nunca foi atingida. Temos
capacidade ociosa."

Assim, no último decênio - continua a informar o Sindicato da Indústria
Ferroviária:
"A:s encomendas colocadas pelas ferrovias nacionais junto à indústria
resultaram nos seguintes volumes de entregas:
1965- 884 vagões; 1966- 609 vagões; 1967- 1.347 vagões; 1968 - 274
vagões; 1969- 1.611 vagões; 1970- 1.826 vagões; 1971- 1.809 vagões;
1972 - 1.676 vagões; 1973 - 3.075 vagões; 1974 - 4.000 vagões (estima.t!val.
Como se vê, em todos e"ses anos verificou-se notória insuficiência de
encomendas, o que explica a atual crise de transporte ferroviário, cuja
solução, em boa hora, foi erigida em meta prioritária do Governo Gelsel.
Não houve, por conseguinte - diz ainda a representação- para a configuração da crise, qualquer responsabilidade da indústria nacional, quer
por insuficiência de produção, quer por atraso de entregas. Ocorreu,
simplesmente, a falta ou a insuficiência de encomendas.
Por essas razões, a indústria nacional de material ferroviário recebe
sempre com grande desencanto quaisquer deliberações que impliquem
em colocar junto a paises estrangeiros encomendas de produ:os que
ela está apta a produzir, em melhores condições de preços e prazos de
entrega. Em março de 1974, quando foram aprovadas as encomendas 'à
Iugoslávia e à Roménia, não havia ainda contrato algum de fornecimento de vagões nacionais à RFF."
Está a lei, a sua violação, com gravlssimo prejuízo da tecnologia brasileira
e de uma indúStria nacional. Violação de Lei - repito. Leviandade é esquecer
esse aspecto e olhar para cor de papéis.
Terceiro fato:
Não foi feita concorrência pública nem comparação com preços vigentes
no mercado internacional - está provado - sabendo-se, entre~anto, que a indústria ferroviária nacional tem preços competitivos no mercado internacional,
o que lhe tem p-ermitido exportar em escala crescente e ganho, em prazo de
entrega e preço, todas as concorrências internacionais realizad!ls no Brasil.
li: a indústria brasileira que se queixa. Acusa-~e de eleitorarismo, de leviandade, trazer ao conhecimento do Senado e da Nação es·tes fatos para que ~ejam
investigados e corrigidos, para defend·er o desenvolvimento brasileiro nos t;ermos das exigências tecnológicas que são fundamenta~s. quando isto representa
um dever que deve ser estimulado.
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"Quanto aos preços fixados para os vagões similares estrangeiros, não
é exato sejam eles irreajustáveis.
Como foi dito na informação, os preços são irreajus:áveis. A simples
circunstância, Sr. Presidente, da moeda de transação ser o dólar revela
que estes preços estão permanentemente sujeitos à variação cambial.
Estão, além disso, em constante ascensão. face ao crescimento constante das tarifas de frete marítimo, das taxas de seguro e das despesas
alfandegárias.
No período de janeio/~etembro de 1974, informa o Sindicato de Material
Ferroviário - por exemplo, a cotação oficial do dólar teve um acréscimo de 12,5% (doze e meio por cento)."
Que preço fixo é este qu.e ~ofre um acréscimo d·e 12,5% em alguns meses?
"Os fretes marítimos também sofreram sensiveis alterações, sendo que no
mesmo período já se elevaram em cerca de 40% (quarenta por cento)."
Vamos negar os fatos, discutir os fatos. Quanto aos prazos .de entrega se alega
que se fez o negócio com países ·estrangeiros - Iugoslávia e Roménia.- por causa
dos prazos.
Eis o que nos informa com a autoridade de órgão de direito público e especializado - Sindicato do Material e Equipamento Ferroviário, órgão técnico e
consultivo do poder público, na forma da lei; com a sua autoridade afirma:
"Em 17 de junho de 1971 - após 16 anos sem qualquer importação, efetlvou-se a contratação para compra de 1. 750 vagões da Iugoslávia, pela
Rede Ferroviária Federal através do mesmo mecanismo de trocas comerciais. Transcorridos já trinta e oito meses, as entregas ainda não foram completadas."
Isto foi afirmado ·e deve ser negado ou confirmado. Este Sindicato deve ser
chamado a vir ao Oongresso Nacional para dizer à Comissão competente os fundamentos para sua afirmação, que é grave.
Continua a informação:
"No mesmo período, a RFF, em julho de 1972, encomendou 2.176 vagões
à indústria nacional, tendo as entregas sido concluídas .em maio/1973, isto
é, em apenas onze mes.es; em janeiro de 1973, 1.340 (para a MBRl com
entregas concluídas em dezembro de 1973, Isto é, em doze meses.
Fala-se em prazo de entrega e está aqui a documentação de que a Indústria
nacional, além de ser nacional, além de vender mais barato, entrega mais depressa.
A vaga informação de que a entrega será mais breve, evidentemente não
pode justificar a violação de duas normas legais e administrativas - da preferência ao produto nacional e da concorrência ou, pelo menos, da tomada de
preços no plano nacional ou Internacional.
Sexto ponto: a afirmação da Liderança da ARENA. feita aqui ontem, de que
a operação foi des·encadeada por ofício do Embaixador 'da Iugoslávia ao !Ministro
Delfim Netto, rigorosamente não é exata, pois consta do próprio ofício citado, o
que se pede expressamente:
"que seja fac!litada a aceita~ão da proposta de 13 de setembro de 1972,
feita pela empresa Rudnap a ·Rede Ferroviária Federal S.A."
Portanto, o ofício do !'-11nls_tro velo ll}Uito depois, para que ele fac!litasse ou
apressass·e aquela transaçao. Nao teve !meio, ao contrário do que se disse, com l'
oficio do Ministro. Era uma transação de empresa a empresa.
Quando se fala em negoclaç.ão de Governo a Governo multas vezes utiliza-se
uma expressão que é válida, mas que se presta a confusÕes. Governo a Governo
não significa aqui que o Governo do Brasil e o Governo de outro país fizeram a
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- 2ff7transação. São duas empresas, empresas públicas, a Rede Ferroviária Federal, que
é uma empresa pública, e a Rudnap, que é uma empresa iugoslava. Mas é um
negócio de empresa a empresa. E como toda empresa, têm os seus escritórios, os
seus agentes, e todo o mecanismo de uma empresa comercial. Por isso é que elas
são empresas. É o sentido lato da expressão "de Governo a Governo", porque é
negociação de uma empresa pública com outra empresa pública.
Além disso - e aqui me parece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o assunto apresenta característica da maior gravidade - será que um ofício ministerial. ainda que seja do Ministro todo-poderoso que foi, ao s·eu tempo, o Ministro
Delfim Netto, tem força jurídica para revogar uma Iet que exige preferência pelo
produto nacional?
A lei diz: "É obrigatória a preferência."
A Uderança se refere a um ofício de um Ministro, que diz: "~ão; vamos fazer
o negócio porque interessa à exportação, ou à. balança comercial."
Há o princípio ·elementar chamado hierarquia das normas jurídicas. Es.se ofício pode ser considerado, no que ele tiver de normativo, uma norma de hierarquia ministerial. Evidentemente, essa norma não pode violar ou transgredir uma
lei, e lei das poucas ·e fundamentais leis que protegem o desenvolvimento brasiliro. a tecnologia brasileira.
Em conclusão, Sr. Presidente, após o exame sumário que fizemos, podemos
afirmar, sem prejuízo de outros elementos que pretendemos trazer à Casa, depois
de termos em mãos a resposta e os documentos enviados pelo Ministério dos
Transportes, que as informações da Rede Ferroviária Federal confirmam, primeiro: que não houve concorrência. Segundo: que a l-ei da preferência pelo produto nacional não foi cumprida. Terceiro: que o preço .e a qualidade do material
brasileiro são mais vantajosos, porque isso não é contestado: diz-se, apenas, que
o preço é bom - que a decisão da compra foi tomada na última reunião da Diretoria anterior e, finalmente, que essa decisão foi comunicada às firmas interessadas no último dia de seu mandato.
Impõe-se, por isso, que a Comissão de Transportes, no exercício indeclinável
de sua função fiscalizadora, apure os fatos ligados a essa transação, que tem
relevante importância para o desenvolvimento da tecnologia e da indústria brasileira de equipamentos ferroviários.
O .Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me v. Ex.a, nobr·e Senador?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de v. Ex.8 Estava
estranhando o silêncio da Maioria.
O Sr. Luiz Cavalcante - É que ficamos tão empolgados, nobre Senador Franco Montara, de ouvi-lo que, às vezes, eu esqueço o meu dever de arenista, de apar·
teá-lo.
O SR. FRANCO MONTORO - Eu estava me ref·erindo à Liderança da
ARENA, não a V. Ex.a
O Sr. Luiz Cavalcante - Mas são deveres de todos nós.
O SR. FRANCO MONTORO -Claro! E recebidos sempre com prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex.a. disse. há pouco, que é dever indeclinável da
Comissão de Transportes apurar o fato. Vejamos o discurso de v. Ex.a. no dia 6
de setembro, quando aludiu, parece que pela primeira vez, a esse affair dos vlllgões.
Diz V. Ex. 8 aqui: "Sugerimos, com base no art. 248 do Regimento Interno, que a
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas do Senado promova o
esclarecimento dos fatos acima indicados, ouvindo. além dos representantes da
Rede Ferroviária Federal, o depoimento do Sindicato da Indústria de Construção
de Material e Equipamento Ferroviário do Estado de S•ão Paulo e etc. e tal." O
que não escapou, desde logo, ao nobre Senador Vasconcelos Torres, foi que V. Ex."
estava querendo era d·esbordar, fazer da Comissão de Transportes uma Comissão
de Inquérito, e tanto é assim que o nobre Senador Vasconcelos Torres, desde
logo, em aparte a V. Ex.", disse, textualmente: "V. Ex." ·está procurando, assim,
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e o processo velo ter às minhas mãos para relatar. Advertido por essas palavras
do Senador Vasconcelos Torres, estudei o problema e fiquei participando convictamente da opinião de que não cabe à Comissão de Transportes. Mas, como não
me compete decidir, então, vali-me aqui do nosso Regimento, que, no seu art. 103.
diz: "A Comissão de Constituição e Justiça examinará, também, quanto à técnica
legislativa e à regimentalldade, as proposições que lhe forem submetidas." Fiquei
em dúvld:J. quanto à reglmentalldade, já que o art. 248 diz que é defeso à Comissão
apreciar ato de outro Poder. Portanto, estou esperando o pronunciamento da Comissão de constituição e Justiça quanto à regimentalldade, quanto à procedência
de que a Comissão de Transportes se transforme na Comissão de Inquérito, conforme sugeriu V. Ex.a
o SR. FRANCO MONTORO - Quero informar a V. ~.a que não pedi Comissão Parlamentar de Inquérito. São figuras diferentes do processo legislativo.
A Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes de obrigar depoimentos
debaixo de Vara e várias outras prerrogativas próprias da CPI. Mas não é só
pela CPI que o Congresso Nacional exerce a sua função fiscalizadora. v. EX.o.
tem dúvida, e é fundada, é honesta; eu sou dos homens que respeitam a atitude
e a sinceridade, a coragem e a competência de V. Ex.a
O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obrigado.
o SR. FRANCO MONTORO- E é por isso que, com o intuito de colaborar
com V. Ex.a, vindo em socorro do apelo que V. Ex.a farz:, fiz a citação, porque se
V. Ex.a tem dúvida do ponto de vista formal, apenas, é que V. Ex.a., no fundo,
acha que seria conveniente que nós fiscalizássemos; apenas o Regimento nos
impediria.
Ora, peço a V. Ex.a que consulte, que vá ao art. 74 do nosso Regimento, que
dispõe sobre as Comissoos. É o primeiro artigo, que comanda. todas as Comissões
e a sua competência; vou lê-lo:
"Art. 74. -As Comissões Permanentes" - entre elas, evidentemente,
a de Transportes '-- "têm por finalidade estudar os assuntos submetidos
a seu exame, sobre eles manifestando-se na forma prevista neste Regimento" - agora, a parte final, que é a que nos Interessa - "assim
como exercer, no âmbito das respectivas competências, a fiscalização
dos atas do Poder Executivo e da administração descentralizada prevista no art. 45 da Constituição".
Este artigo, que comanda a competência das Comissões, diz, expressamente,
que cabe às Comissões exercer a fiscalização dos atas do Poder Executivo e da
administração descentralizada, prevista no art. 45 da Constituição; é, portanto,
uma competência expressa. Queremos é que se faça uma fiscalização. Se o.s
fatos chegarem a uma gravidade que exija uma CPI, então, constltuir-se-á uma,
ou se tomará· outra providência, mas a simples fiscalização, que é o que .se pede,
de ato da administração lndireta, competência que já nos é dada pelo art. 45
da Constituição, e agora disciplinada, expressamente, pelo art. 74 do nosso Regimento, é uma competência da qual nós não podemos, nem devemos fugir.
V. Ex.a citou o parecer, a opinião dada por um dos nosso.s colegas, quando
se tratou da matéria. Ele se referia a verificações ou fiscalizações que seriam
feitas pelos órgãos do Poder Executivo, mas eu lembrava que uma das funções
essenciais, das quais o Poder Legislativo não pode se despir, é a função fiscalizadora. Esta função é função indelegável; é direito e dever nosso e é uma
forma de colaborar com o ~ecutivo, desde que essa fiscaUzação se faça em
termos objetivos, através de comissões permanentes, ouvindo-se os Interessados.
Por que não se quer ouvir, debater, esclarecer no âmbito do Congresso, para
o cumprimento da sua missão, assunto que não foi descoberto por mim? Vários
jornais do Brasil e entre eles O Estado de S. Paulo escreveu vários editoriais
sobre a matéria. As entidades Interessadas mandaram representações ao Executivo e ao Legislativo. Nós não temos o direito de silenciar a esse respeito.
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O SR. FRIANCO MONTORO- Ouço com prazer o aparte de V. Ex."
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex." disse há. pouco, literalmente: "Desde que
sE: faça em termos objetlvos". E eu acrescentaria: "Desde que se faça em termos
obj etlvos e regimentais". E V. Ex.", parece-me, quer desbordar o Regimento,
porque o citado art. 249 é multo claro, nobre Senador Franco Montoro. V. Ex."'
quis que a Comissão de Transportes examinasse o assunto através de uma Indicação. E o art. 249 diz:
"A Indicação não poderá. conter:
I - Consulta a qualquer Comissão sobre:
a) Interpretação ou aplicação da lei;
b) ato de outro Poder.
Temos a Informação oficial, que foi ato de Poder. Operação de Governo para
Governo. Daí a minha dúvida. Estou aguardando. Não estou, nada mais, nada
menos do que aguardando o pronunciamento da Comissão de Constituição e
Justiça, quanto à reg!mentalidade da proposição de V. Ex."
O SR. FRANCO MONTORO - Respeito a dúvida de V. Ex.", mas me permito lembrar que, o art. 249, ao dispor sobre o assunto não se refere à nossa Indicação. Tanto que ela foi deferida pela Mesa, e encaminhada à Comissão. E,
positivamente o artigo não dispõe sobre a matéria em discussão. A Indicação
não poderá conter consulta sobre ato de outro Poder", e nós não fizemos consulta sobre ato de outro Poder.
O Sr. Luiz Cavalcante- Ah! Sim. Como não? a compra é uma ato.
O SR. FRANCO MONTORO -Não; nós não fieemos consulta sobre ato de
outro poder.
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex." contesta a legalidade do ato.
O SR. FRANOO MONTORO -Veja V. EX." o que diz o Regimento. Veja o
artigo 248, que vem antes do 249:
"Indicação corresponde a sugestão de Senador ou Comissão para que
o assunto, nela focalizado, .seja objeto de providência ou estudo pelo
órgão competente· da Casa, com a finalidade do seu esclarecimento ou
formulação de preposição legislativa."
O que se pede é que a Casa faça um estudo das matérias com a finalidade
de seu esclareclm1lnto ou formulação de proposição legislativa.
Combine este artigo com o 74, a que nos referimos há pouco, e verá V. Ex."'
que a competência da Comissão em fiscalizar está rigorosamente dentro das
suas atribuições normais. Nós Indicamos· a Comissão, não para que consulte
ou nos dê opinião sobre o assunto, mas para que faça fiscalização sobre a ma.térla. Aliás, ai, não há inovação. O que faz a grandeza dos parlamentos em todos os p:>.íses é a existência de Comissões fiscalizadoras. Uma das grandes tarefas que ninguém nega, hoje, ao Poder Legislativo é esta função fiscalizadora.
E se houvesse dúvida, que no caso me par.ece não existir, mas, se houvesse dúvida a nossa Interpretação deveria ser no sentido de ampliar a nossa competência e não restringi-la. A dúvida deve ser a favor do Congresso Nacional e não
contra ele. porque a nós caoo fiscalização. A quem vai competir essa fiscalização? A outra Comissão, a qualquer um da rua, a qualquer cidadão, para propor ação popular. Acabo de receber de um grupo de advogados de São Paulo
a notícia de que estão coligindo dados, já requereram Informações à Rede Ferroviária Federal, e vão propor ação popular. Então, um homem comum pode fazê-lo e o Congresso Nacional, o Senado, a Comissão de Transportes, não pode
fazer essa verificação?
Parece-me, Sr. Presidente, que a gravidade dos fatos não pode permitir que
o Congresso se omita nesta matéria.
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o SR. FRANCO MONTORO- Com prazer, nobre Senador Luie Cavalcante.
O SI'. Luiz Cavalcante - V. Ex." usou a expressão: "vai caber a uma outra
comissão", nobre Senador Franco Montoro , a que v.· Ex." se referiu, de um modo
tão al!geirado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, justamente o órgão
adequado para dirimir nossas dúvidas, e temos que respeitá-la. Não podemos
divergir do nosso Regimento ·e nem do órgão a que tantas vezes, V. Ex." tem
recorrido, como de resto todos os que estão nesta Casa.
O SR. FRANCO MONTORO- Explico a V. Ex."' Não me oponho a que se
ouça a Comissão de Constituição e Justiça. Louvo a d!ligência que V. Ex." fez.
Apenas, dou a V. Ex." o texto do artigo que atribui às Comissões a função fiscal!zadora. V. Ex." teve a dúvida, e por por isso tem, não apenas o direito, mas o
dever d·e agir, nesse sentido. Não veja, nas minhas palavras, nenhuma licitação à conduta de V. Ex.", que comece! por elogiar e continuo a elogiar.
O Sr. Luiz Cavalcante -·Muito grato.
O SR. FRANCO MONTORO- O fato de divergir da interpretação não significa, de forma alguma, a invalidade ou a critica à atitude pessoal de V. Ex.11
O que me parece absurdo é que, objetivamente, o Congresso Nacional, depois das
cautelas que sejam consideradas razoáveis, venha a se omitir nesta matéria.
São estes, Sr. Presidente, os aspectos graves e fundamentais que afetam uma
indústria que emprega d•ezenas de milhares de trabalhadores técnicos; que está
elevando o nível técnico do trabalhador brasileiro; que está economizando divisas para o Pais; que está construindo as bases do nosso desenvolvimento, principalmente neste momento em que se toma consciência dos erros ou dos desacertos praticados, com a ênfase dada à política rodoviária e automobilística,
que recebeu beneficias em excesso e há necessidade de se dar um desenvolvi·
mento e um apoio à indústria e ao transporte ferroviário.
Neste momento, é preciso que o Congresso Nacional dê ao problema a gravidade que ele tem. Mas, desprezando estes aspectos objetivos e fundamentais,
devo lamentar que a Liderança da ARENA pretendeu acusar-nos de levianos ao
afirmar que - são aspas do discurso feito ontem no Plenário - "teria havido
uma propina de vinte milhões de dólares na operação". Leviandade foi de quem
afirmou isso, porque eu não o disse. E se eu estivesse presente, como seria normal, não teria havido aquelas ligeiras afirmações, que agora permanecem fora
do diálogo, que é necessário.
Esta é uma Casa de diálogos. Faz-se a acusação e quando se faz a àcusação se recusa o diálogo.
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex." permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Luiz Cavalcante - A carapuça veio agora direto à minha cabeça, mas
acontece que ·ela está ou grande demais, ou pequena demais. Na verdade não
cabe, porque estou com o seu discurso aqui, nobre Senador Franco Montoro ...
O SR. FRANCO MONTORO -Peço a v. Ex." que o leia e assim ajudará a
mostrar o erro em que incidiram; não foi apenas V. Ex.", foi o nobre Líder
. Eurico Rezende que fez várias afirmações ...
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." está tonto; perplexo ou tonto.
O SR. FRANCO MONTORO- Eu ouvi, ontem, na "Voz do Brasil" a repetição dessas acusações, e hoje estou aqui para ...
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." está perplexo, tonto ou desarvorado, mas
V. Ex." insinuou. Quem fez a afirmativa, e com boa base, foi o eminente Senador Lu!z Cavalcante. Permita-me essa ligeira interrupção Mas que V. Ex." está,
aí, a insinuar que houve ato !licito na transação e, por via de conseqüência, querendo atingir a honorabll!dade do Governo, isso está! E eu sei que V. Ex." tem
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escândalo. Considera ou não?
O SR. FRANCO MONTORO- Considero e acabo de afirmar ...
O Sr. Eurico Rezende- Então, é irrelevante o fato de se concluir que V. Ex.a.
tivesse dito a respeito da existência de propina, porque a propina é um dos
componentes de um escândalo.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas a propina quem afirmou não fui eu ...
O Sr. Eurico Rezende - Mas, propina ou outra coisa. Se V. Ex.a. acha que
houve ilicitude, transação escandalosa, é que al~uém ganhou dinheiro desonestamente. !!: isso, ou então não há razão para V. Ex.a. estar fazendo d!curso, combatendo a transação. Se V. Exa. disse que não disse, que não houve ato !licito,
que não houve propina ...
O SR. F1RANCO MONTORO - Pelo contrário, afirmo que o ato foillicito,
ilegítimo e ilegal! Afirmo isso! V. Ex.a ·não pediu o aparte, e nem o completa!
O Sr. Eurico Rezende- V. Ex.a está caluniando, sem base! V. Ex.a.·quer construir um mar de lama qu.e não existe! Isso já passou! Foi na época em que V.
Ex.a contemplava o mar de lama com omissão parlamentar!
O SR. FRANCO MONTORO -Ao tempo de mar de lama, nobre Senador,
eu não era parlamentar - era um simples professor.
O Sr. Luiz Cavalcante -V. Ex.a permite continuar?
O SR. FRANCO MONTORO - Mas, o nobre Senador Eurico Rezende fez
uma série de acusações, fazendo uma confusão entre coisas inteiramente diferentes. Afirmo que houve uma ilegalidade, que a lei não foi cumprida - a lei
que protege a indústria nacional!
O Sr. Eurico Rezende - Está melhorando: passou à !le~alidade! ...
O SR. FRANCO MONTORO - Ilegalidade e 111citude. Não se fez a concorrência. Mas não é por Isso que eu vá aceitar que me faç-am afirmar coisas que
não afirmei. E o que é grave é que se. tente encobrir o SOl com uma peneira.
O grave, realmente, é a violação da lei, não é se o papel é sujo ou limpo, se
<;stá bem escrito ou mal escrl!to. V. Ex. as devem contestar o fato, provar que a
indústri·a brasileira não tinha capacidade para fornecer aqueles vagões, que
era a única hipótese que a lei admite, para que não se dê a preferência!
O Sr. Eurico Rezende- Eu vou provar!
O SR. FRANCO MONTORO - Mas o que V. Ex.as afirmaram, aqui e na
Voz do Brasil, é falso! Atribuíram-me pal•avras que não proferi!
O Sr. Luiz Cavalcante·- V. Ex." me permite continuar?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex."
O Sr. Luiz Cavalcante- Então dizia eu que estou com o cUscurso de V. Ex.a.,
- onde se lê: ... "de uma carta - denúncia que recebemos",. . e V. Ex. a não
diz o autor da carta ....
O SR. FRANCO MONTORO - E não preciso dizer ...
O Sr. Luiz Cavalcante- Permita-me prosseguir.
O SR. FRANCO MONTORO - Con!lnue; leia o texto, peço a V. Ex.a
O Sr. Luiz Cavalcante - . . . "de uma carta-denúncia que recebemos, constam as seguintes afirmativas" que precisam ser esclarecidas. . . Trecho da carta,
citação da carta: " ... trata-se de uma operação de 200 (duzentos) milhões de
dólares que à.eve ter proporcionado um mínimo de 20 (vinte) milhões de dóla.res
de comissão. Isto é: 140 (cento e quarenta) milhões de cruze!roa ou 140 (cento
e quarenta) bilhões ant!~". Então, nobre Senador, um m!ss!v!sta lhe faz uma
carta, que não sei se tem assinatura, ou não tem, se é ·anónima ou se é apócrifa ...
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utllizou, no Congresso Nacional, uma carta anónima!
O Sr. Luiz Cavalcante - Pois bem! Assim como foi esta car.ta em relação
à Rede, poderia ter sido também com destinação ao próprio Presidente da República!
O Sr. Eurico Rezende- A carta anónima está com S. Ex.a!
O Sr. Luiz Cavalcante -.Permita-me, nobre Sr. Senador Eurico Rezende:
esta carta anónima poderia ter sido uma própria insinuação ao Presidente d.a
República. Por exemplo: o Senhor Presidente àa República recebeu uma comissão de 200 (duzentos) milhões de dólares para assinar o acordo do gás com a
Bolivia. V. Ex.• leria essa carta aqui, apressadamente, como fez com aquela?
O SR. FRANCO MONTORO - Terminou V. Ex.n o aparte?
Não leria, como não li! o nobre senador Eurico Rezende se refere a carta
anónima. Há várias cartas ·anónimas que recebo de funcionários ou de outras
pessoas. Numa delas há acusações, exatamente como diz V. Ex.a Mostrei ao
Senador Eurico Rezende, que disse conhecer algumas dessas pessoas, e sabia da
sua indone!dade pública e notória. Existem vário& nomes, aqui, mencionados, e
não fiz nenhuma referência a eles, porque sei, perfeitamente, o que posso e o
que não posso afirmar.
Mas, o que eu disse é profund•amente diferente daquilo que foi dito ontem!
Portanto, isso é intriga! V. Ex.a me a:juda, nobre Senador Lu!z Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - Mas isso é um trecho do seu discurso ...
O SR. FRANCO MONTORO - Exatamente! V. Ex.a leu, no meu discurso,
o contrário do que foi afirmado aqui. Agora, leio o que foi di1to ontem aqui:
''Segundo o Senador Franco Montoro, teria havido uma propina de 20 milhões
de dólares na operação".
O Sr. Luiz Cavalcante- Propina é sinónimo vulgar de comissão. Não é nada
de mais.
O SR. FRANCO MONTORO - Isso, no entender de V. Ex.n Faço uma distinção multo nítida entre a comissão e a propina. Faço questão de que não se confundam coisas inconfundíveis: comissão ou corret·agem não é propina. Comissão
é um instituto jurídico normal, pago a corretores ou intermediários em transações comerciais. E se houver necessidade de pronunciamento da Justiça, vou à.
Justiça e mando apagar "comissão". Portanto, há uma profunda diferença ...
O Sr. Luiz Cavalcante - Não foi esse o sentido que V. Ex.a quis dar ao seu
discurso.
O SR. FRANCO MONTORO - Não posso responder pela falta de conhecimento do vernáculo daqueles que confundem as expressões. Então, dizem: O
Sr. Senador Franco Montara afirmou que houve propina, e, depois: a propina é o
mesmo que corretagem. !l: profundamente diferente: a corretagem é normal nas
transações!
E o que afirma este homem'? Afirma: "Teria ha\ido ... " A pergunta que
faço: quais são as suas expressões? Aí está a cautela com que agi. Tivesse o
Governo agido com a décima parte de cautela igual. ..
Vejam o que disse: "Constam as seguintes af!rmaUvas que precisam ser
esclarecidas". Peço que a Comissão esclareça. Trata-se de operação que deve
ter proporcionado uma comissão de 20 milhões de dólares. Não há, na minha
afirmação nenhuma leviandade - o que existe é rigorosa objet!v!dade e cautela. Porque citam-se nomes da maior responsabil!&ade, e dão indicações concretas. Não fiz nenhuma das afirmações. Corte! todos os nomes. Disse, apenas,
que, em negócios dessa natureza, ao c·ontrário do que afirma a Liderança, há
corretagem. Porque se fala de n·egócio de Governo a Governo, mas, aí, é um
negócio de empresa a empresa.
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O SR. FRANCO MONTORO- Nega V. Ex." que seja de empresa a empresa?
O Sr. Eurico ReZende não há comissão.

Foi uma operação de Governo a Governo em que

O S. FRANCO MONTORO - Aí, a confusão de V. Ex.a; de Governo a Governo no sentido amplo, porque são empresas públicas.
O Sr. Eurico Rezende >ão repúbl!ca sociali.<Jtas.

Não ignora V. Ex.a que a Iugoslávia e a Romên1a

.. . O SR. FRANCO MONTORO empresas públicas?

E, por isso, não pagam corretagem nas suas

O Sr. Eurico Rezende - Em operação de Governo a Gove1,11o, não tem nada
de corretagem!
O SR. FRANCO MONTORO - Diga-me v. Ex.a: foi o Governo bras!leiro
que f'ez o negócio com o Governo da Iugusláv!a ou a Red·e Ferroviária Federal
com a empresa ferroviária daquele país?
I()

Sr. Eurico Rezende -

A Rede Ferroviária Federal é Governo, Excelência,

é empresa púb>lica.

O SR. FRANCO MONTORO- Saiba V. Ex.a que a confusão ...
O Sr. Eurico Rezende - Já está V. Ex.a desarvorado!
O SR. FRANCO MONTORO - Não venha V. Ex.a com adjetivos! Não
queira fugir do problema, que é sério e grave, e V. Ex.as tentaram ocultar,
citando um documento que recebi e que não mencionei na integra, porque
envolve pessoas de responsabilidade, e há acusações de gravidade maior.
Com ref·erência à corretagem, trata-se de um instituto jurídico normal. E
quero lembrar, para que não haja confusões, que, quando se fala de operação
de Governo a Governo, podem-se ter duas coisas: um acordo do Governo
Brasileiro com o Governo Iugoslavo. Este é um contrato com ca;racterístieas
bem diferentes daquele outro que se faz entre uma empresa e outra empresa.
As empresas do mundo socialista, do mundo capitalista, ou de outros mundos,
todas ela:.; têm os seus · escritórios, os seus corretores para compra, venda e
oferecimento do produto. 1!: evidente. E aqueles que prestam estes serviços,
as agências que são contratadas. podem e devem cobrar as suas comissões, as
suas corretagens. Não há nenhuma il!citucl,e nisso. Apenas, quero mostrar,
para que se veja nesta transação a sua imensa significação. Os aspeétos
substanciais, aqui apresentados, foram ocultados e esquecidos. O grave é que
se fale em propina, quando ·eu não falei em propina; quando se confunde
''propina" com "corretagem". E não é grave que uma lei pretenda ser revogada
- no dizer da Liderança - por uin ofício do Sr. Ministro da Fazenda.
A lei diz: "!!: obrigatória a preferência para a indústria nacional".
O Sr. Ministro mandou uma carta dizendo que não era. Ora, é diante
disso que precisamos nos deter; é o prejuízo que &e está causando à indústria
bras!leira, que é fundamental ao nosso desenvolvimento, principalmente no
campo da ferrovia, o ponto preferencial do Governo.·
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.n permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - O que é preciso é que se esclareça e que
não se responda com desaforos, criticas e ameaças.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.n permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ao dizer que essas circunstâncias precisam
ser esclarecidas, não fugimos ao rigoroso cumprimento do nosso dever. O
mesmo, infelizmente, não ocorreu e não ocorre com aquele que esquecendo
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que não usamos e a circunstâncias Irrelevantes, procurando ofender e até ameaçar.
Fui aqui ameaçado, ontem, de ser !·evado aos tribunais e talvez acompanhar o
parlamentar que acaba de perder o seu mandato por vir, no exercício da
função pública, apontar ao um País um ato que se mantém, na sua íntegra,
irregular.
Comprou-se, por preço maior ao preço brasileiro, produto estrangeiro, s·em
concorrência, violando a lei, alegando que o preço do produto externo é fixo.
Acabamos de mostrar que não é fixo porque é em dó~ar, e depende do frete.
e depende do seguro; e o dólar já subiu 12% e o frete já subiu 40%. Portanto,
as afirmações são falsas. Quem se .contentar com essas afirmações, não sei
se estará bem com a sua consciência.
· O Sr. Heitor Dias - V. EX.a. me concede aparte?

o SR. FRANCO MONTORO
Quero concluir; em seguida lhe darei o
aparte.
. . . aqueles que, esquecendo os aspectos fundamentais e a gravidade do
problema, apegam-se a expressões que não usamos e a circunstâncias Irrelevantes, procurando ofender e ameaçar quem procura levar o Congresso Nacional
e as suas Coml~sões a cumprir sua ln declinável função fiscalizadora.
Deveríamos s·er estimulados e apoiados, em nome da dignidade do Congresso
Nacional, em nome dessa honestidade que todos reconhecemos no Presidente
da República!
Os erros, os desvios, devem ser investigados e não escondidos. Sem Isso
não há progresso!
Eu peço dentro do Regimento. Menciono a letra expressa do Regimento
que diz: "As Comissões têm por flnaJidade ... a fiscalização dos atas do Poder
Executivo e da administração descentralizada ... " - E não se consegue que
as COmissões se movimentem. Só se movimenta o Congresso para aprovar
requerimento de urgência, sobre matéria que não podemos conhecer, em contrário à$ decisões unânimes das Comissões - como nesse projeto que está por
uma semana aqui sobre o índice de lodação no sal. O Presidente da Comissão
de Saúde afirma que deve ser no minlmo de 30mg. Foi decisão da Comissão.
Mas em requerimento de urgência, sem nenhuma fundamentação, pede-se que
seja de 10 mg. Ora, de 10 mg, já é a lei vigente. Então, pede-se u11gêncla para
manter a lei ... E para Isso há urgência. Mas não há urgência para se discutir
política atómica, energia nuclear, desenvolvimentD tecnológico na base da ferrovia, nem para se a.purarem Irregularidades denunciadas pelos jornais mais
categorizados, pela organização patronal das mais sérias do País e empresas
estatais - pDrque esse sindicato é constituído das empresas que estão, em grande
parte, sob o domínio do Estado. São eles que reclamam, e o Congresso, em lugar
de fazer a verificação, vai dizer que o Senador oo falar de comissão falou de
propina e com isso foi leviano, e por Isso deve ser processado, e com isso usou
carta anónima! ...
. O Sr. Heitor Dias - V. Ex.a. dá licença para um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Penso que não estamos dando bom exemplo à
Nação, procedendo dessa forma.
O Sr. Eurico Rezende - Quem usa carta anônlma não dá bom exemplo à
Nação. v. Ex.a. a usou.
o SR. FRANCO MONTORO -V. Ex. a. é testemunha do contrário do que está
afirmando. Mostrei a V. Ex.a. a carta anónima que recebi. Uma das cartas anónimas que recebo, como V. Ex. a. também as recebe. Muitos homens que tém medo
das perseguições, que são multo mais freqüentes do que talvez V. Ex.a. saiba,
apontam alguns fatos, e o que é fato eu aproveito, pois, aquilo que é :J«)enas afirmação que deve ser provada, peço que a Comissão apure. Não mencionei nenhum
nome; aí é que haveria leviandade. ApenaR afirmo n que está naquela carta e o
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"Numa transação dessa o·rdem, a comissão será de 10%."
O Sr. Eurico Rezende - Ilegítima seria a comissão, numa operação de Governo para Governo.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas V. Ex.6 incide numa confusão em que não
posso admitir esteja V. Ex.6 acreditando. A carta do Ministro pede para fic!lltar
operação entre a indústria tal e a indústria tal. São empresas, públicas sim, mas
empresas ... Não venha V. Ex. a com a alegação de que é operação de Governo a
Governo. E a PETROBRAS, não tem escritórios, não tem corretores, não paga
comissões? Paga e é licito, ninguém contrasta, ninguém ·critica.
O sr. Eurico Rezende -Nem tudo paga comissão.
O SR. FRANCO MONTORO- Nem tudo paga; por isto é que eu pergunto:
teria havido essa comissão?
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.6 me dá licença de um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Eu peço que se apure. E sou ameaçado de ser
punido porque peço que se apure se teria havido aquilo que é normal, se é uma
comissão.
Mas o grave não é isto. Vamos deixar isto de lado.
O grave é que se tenham comprado 5.900 vagões de país estrangeiro por um
preço que é cinqüenta por cento mais caro que o produto nacional, alegando que
o preço é fixo, quando não o é, sem fazer concorrência, não fazendo referê:ncia,
como não se faz na informação, aos documentos que foram feitos pelos grupos de
trabalho. Não tive em mãos esse documento mas, pelo que vejo, a Rede mandou
vários documentos mas não mandou ...
O Sr. Eurico Rezende - Conheço que V. Ex.6 está totalmente inseguro. Sei
quando V. Ex.a. está seguro e sei quando está inseguro. O que ocorre, agora, é a
segunda hipótese.
O SR. FRANCO MONTORO -V. Ex. 6 agora apela pal'a o sexto sentido, para
v
a telepatia e para outras características.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.6 está inseguro ...
O SR. FRANCO MONTORO - O que Interessa, nobre Senador, é verificar,
apurar este fato. Quem nos pede- eu agora respondo a V. Ex.a- é o Estado
que pede, porque o Sindicato da Indústria Ferroviária é .pessoa jurídica de direito público, tanto quanto essas empresas, e esta 'Pessoa jurídica é o Governo. Nós
poderíamos dizer que é o Governo que está sendo desatendido no G::mgresso Nacional. Ele pede a verificação e nós ne.gamos.
O Sr. Eurico Rezende - Este Sindicato quer, então, atrasar o Brasil.
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex. 6 faz, agora, uma Injúria a um dos setores da indústria brasileira que mais tem contribuído para o nosso desenvolvimento, ...
O Sr. Eurico Rezende -Se está agindo assim é para atrasar o Brasil, e eu
vou demonstrar.
O SR. FRANCO MONTORO - ... tem ganho todas as concorrências Internacionais realizadas no Brasil e tem fornecido inclusive para o exterior. E V. Ex. 6
vem fazer ·essas acusações de uma organização que não conhece.
O Sr. Eurico Rezende - Pela maneira como V. Ex.6 está falando, e se V. EX.6
está Interpretando o pensamento do Sindicato, o Sindicato está querendo atrasar
o Brasil.
o Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex." um aparte, nobre Senador?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço o aparte de V. Ex."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) (Fazendo soar a campainha) - Senador
Franco Montoro, lamento Informar a V. Ex." que há muito o seu tempo terminou.
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Rezende, a transação teria trazido vantagens para a Nação.
O SR. FRANCO MONTORO - ll: isso o que se discute.
O Sr. Heitor Dias - Sim, e como V. Ex."' dá à palavra comissão o sentido
jurídico que lhe é próprio, temos que entender que o valor correspondente a essa
comissão, se houve, foi creditado em favor da Rede Ferr·oviárla, o que tornará a
transação mais "antajosa para o Bras!!.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas, não vamos perder tempo nesta história
da comissão, que é inteiramente secundária.
O Sr. Eurico Rezende- Não, V. Ex."' insinuou que houve propina.
O SR. FRANCO MONTORO - Quem falou em propina foi V. Ex."', e continua a repetir.
O Sr. Eurico Rezende- Deram a denúncia a V. Ex.a. ·e V. Ex."' a endossou.
O SR. FRANCO i\IONTORO- Darei a V. Ex.as o esclarecimento necessário.
Se houve corretagem, foi paga pela Rede, pela Empresa. Em geral, quem paga
corretagem é o vendedor, não é o comprador. Então, foi a Empresa. Isso são os
usos e costumes gerais. Estou dando a V. Ex.as apenas uma lembrança das lições
da Direito Comercial, que V. Ex.a. conhece seguramente muito bem. Quem paga
corretagem e comissão em geral é vend·edor. O vendedor aí foi a empre.sa iugoslava. Então ela pagou a corl.'etagem ao corretor. Quem é o corretor?
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a quer falar •3m Direito Comercial, quando
está querenc:io é jogar o Direito Penal em cima do Governo!
O SR. FRANCO MONTORO - A comissão é paga, normalmente, pelo vendedor. Mas isso é acessório; o principal é a transação.
O fato é: teria havido uma comissão de tanto? Mas isso, repito, é acessório.
Não vamos p.:rder temp·o nisso. Vamos discutir a transação. O interesse do Brasil
está em que se verifique se essa transação obedeceu ou não à legislação vigente!
Ou já não fazemos questão de que se cumpram as leis que protegem à indústria
nacional? Não fazemos mais questão de desenvolver a tecnologia brasileira? É
Lei! Ou essa lei foi revogada? Pela carta de Ministro?! Essa, a questão!
Pagamos mais! Em lugar de comprarmos 5.900 vagões, poderíamos ter comprado 6. 000 ou 7. 000 vagões. Quem paga isso? ll: o povo brasileiro! Isso aumenta
a inflação, aumenta o custo 'de vida, aumenta o custo operacional! Aqueles que
viajam de trem que, em geral, são as populações mais necessitadas é que pagarão!
Isso recai sobre a Nação! E, nobre Senador, quem representa a Nação é o
congresso. Esse é o aspecto fundamental! E não daquele coitado que enviou uma
carta anónima e que não teve cora!l'em de assiná-la, carta que mostrei ao Senador
Eurico Rezende e que, agora, com a sua habll!dade de advogado, parece que me
acusa de ter recebido carta anónima, como se houvesse o crime de se receb·er
carta anónima neste Pais!
Esses fatos são laterais. Está-se querendo cobrir o sol com a peneira.
O grave é a transação. Ela se deu? Sim, no último dia da diretoria passada.
Foi o último ofício mandado? Sim. Comprometendo() •em 200 milhões? Sim, foi
para cobrir divisas.
Ontem, o nobre Senador Eurico Rezande disse: "0 saldo é de 35 milhões".
E nós cobramos quanto? Duzentos mllhões; para cobrir a diferença de 35 milhões
cobramos 200 milhões, por um preço inferior ao brasileiro. Quer dizer, então, que
fizemos doação. ll: isto que precisa sar debatido pela comissão competente. Vamos
valorizar as Comissões do Congresso.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a. me permite?
O SR. FRANCO MONTORO - Vamos fazer no Congresso brasneiro aqu!lo
que se faz nos congressos de todos países do mundo. Muitos se queixam de que o
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l!m!tações, mas vamos exercer, pelo menos, aquelas que temos. E nós com Isto
prestaríamos um grande s·erv!ço ao congresso, ao País, à Democracia. Não tenham dúvida de que a Nação acompanha esses debates.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a permite um depoimento, nobre Senador
Franco 1[ontoro?
O SR. FRANCO MONTORO - Qual a explicação que poderemos dar para se
dizer qu& o assunto foi arquivado, porque o Senador Franco 1[ontoro falou que
tinha havido propina e recebeu uma carta anôn!ma, e que por isso foi arquivado.
Positivamente, nós não estamos, ao agir por esta forma, e~arcendo como deveriamos fazê-lo o mandato que recebemos do povo brasileiro.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite um aparte, nobre Senador Franco Montor.o?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex. a.
O Sr. Luiz Cavalcante - Só um depoimento de natureza. pessoal. Governei o
meu pequeno Estado, como V. Ex.a sabe, durante cinco anos e recebi, como todo
governante, algumas centenas de cartas anônimas. E fique certo V. Ex.", mas
absolutamente certo: jamais li uma carta anônima; rasgava-as todas nas vistas
dos Secretários, para que se tornasse públ!co que o Governador de Alagoas não
se regia. por carta a.nônima.
O SR. FRANCO MONTORO - Respeito a opinião de V. Ex.11 Mas se recebo
uma carta anôn!ma, acompanhada de dez documentos fotostáticos, fotografados,
tenho a obrigação de receber a carta para conferir esses documentos com aqueles que vão ser mandados. E afirmo a v. Ex." que essas cartas anônimas me
deram multas informações que, .agora, foram confirmadas pelo requerimento.
O Sr. Eurico Rezende- Nenhuma delas.
O SR. FRANCO MONTORO- Nenhuma delas? Todas! Vou enumerá-las a
V. Ex.".
V. Ex. a fala com tal fac!lldade que fico, positivamente, perplexo. A carta
dizia-me: "O negócio foi feito na última reunião da Rede." Veio a informação
de que foi; a resposta da Rede é de que foi.
O Sr. Eurico Rezende - E o que tem isso?
O SR. FRANCO MONTORO- Eu não observo o que tem isso, mas que é o
fato. V. Ex." pe11guntou se foi fato. lll fato, está na carta anônima e foi confirmado aí.
Segundo fato da carta anônima: houve um ofício. Tenho a cópia do olfíc!o,
que foi mandado na carta anôn!ma, que mostre! a V. Ex.a. mas não o use! porque
não quero usar a carta anôn!ma para outro fim senão o de uma informação prel!minar. Quero apurar se é verdade, porque tenho que respeitar, •também, um
chelfe de família. Um deles se diz chefe de famUia de muitos filhos que, se tivesse assinado essa carta, seria sumariamente despedido, talvez p·reso, talvez
condenado e jogado ao cárcere e torturado.
Então, é preciso olhar a realidad·e como ela é. Primeira informação confirmada pelo requerimento. V. Ex. a disse que nenhuma o foi. Aponto a primeira.
O Sr. Eurico Rezende -E o que tem isso, Excelência?
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a diz que não o estou falando que sim.
O Sr. Eurico Rezende - ll: uma informação de natureza cronológica.
o SR. FRANCO MONTORO- Se V. Ex." não preza a sua palavra eu me recuso a continuar discutindo.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex. a. perguntou a data da transação.
o SR. FRANCO MONTORO- Nem V. Ex.e. nem eu sabíamos. Não entendo
disso. Recebi a carta, pPd! a Informação e ela veio, o que é estranho. Uma dlretoria que deixa para a sua última reunião uma deliberação que é, talvez, a mEUs
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de dólares; Isto na última reunião. E a carta é mandada, ainda, no último dia.
Perguntei no requerimento: Foi no último dia? Resposta: Foi no último dia, sim,
Senhor. Então veja V. Ex." que se eu tivesse jogado no lixo a carta anônima não
teríamos este esclarecimento.
O Sr. Eurico Rezende - E que Importância tem ter sido no último dia, Excelência?
O SR. FRANCO MONTORO - É claro que não afirmo; recebi a carta e
per,gunto.
O Sr. Eurico Rezende- Essa transação foi estudada durante 8 meses.
O SR. FRANCO MONTORO -Veio, então a resposta. outras perguntas: o
preço era menor? Houve um grupo de trabalho que deu parecer e que descobriu
que era menor? Resposta: houve um grupo de trabalho. Mas, o Diretor, que fez
o relatório, disse que o preço era ·bom, e não fez mais referências sobre se o preço
era menor ou não. É evidente que aí, lndlre·tamente, está se confessando que o
preço. apesar d·e não ser o menor, era bom. Confessa-s•e que houve o tal grupo de
trabalho. O jornal O Estado de S. Paulo dizia: "Estas peças foram retiradas e
desapareceram do processo."
O Sr. Eurico Rezende - O que há mais, neste País, é grupo de trabalho.
O SR. FRANCO MONTORO - A informação do Ministério diz: "Não, não
foram retiradas, estão lá." Então, o normal é que nos mande; parece que não
mandou. Vamos pedir, num requerimento supl-ementar. continuaremos, então, a
investigar, porque isto interessa multo não apenas à probidade administrativa
mas Interessa, sobretudo, ao desenvolvimento nacional. É preciso que os dlretores de autarquias não se considerem como espécies de senhores absolutos, como
se aquela empresa fosse o quintal de suas casas. Eles precisam e devem dar
satisfações dos seus atos e responder pelas suas decisões. E quando quem pede a
Informação é o Sindicato da Indústrias, são as empresas que estão sendo prejudicadas, que têm capacidade ociosa, despedem empregados, para comprarmos no
exterior?! Acabei de apresentar os dados objetivos, mostrando, ano a ano, como
a produção da Indústria ferroviária está aquém da sua capacidade. Eles precisam
ter material e nós abandonamos a indústria brasileira e vamos comprar da indústria estrangeira. Di2ler que isto é para trocar por café, por ferro ou por outro
qualquer material não impede. O café, o ferro ou qualquer outro produto vai
valer, aí, como moeda. Posso fazer a transação, desde que seja razoável; desde
que eu obedeça às leis brasileiras, desde que eu não prejudique a indústria brasileira. Esses são os fatos, Sr. Presidente.
A resposta que foi dada em termos elevados - resposta que agradeço - vai
nos permitir exame mais cuidadoso dos documentos que não chegaram, ainda,
às nossas mãos. Tive conhecimento da matéria ·pela leitura que fiz do discurso
ontem proferido e pelo noticiário da Hora do Brasil. Antecipei-me em trazer
esse depoimento para mostrar que aquelas respostas, na realidade, confirmaram
a maior parte das acusações que estão sendo feitas pela Imprensa brasileira e
pelo Sindicato da Indústria Ferroviária, a essa transação.
Isto reforça nossa convicção de que a Comissão de Transportes, no exercício
da sua função fiscalizadora, expressamente prevista no Regimento Interno, deve
apurar esses fatos. Se não apurarmos esses fatos estaremos dando péssimo
exemplo às atuals e às futuras geraçõe de nossa terra. Era o que eu tinha a dizer.
(Muito bem! Palmas.)
o SR. EURICO REZElN'DE - Sr. Presidente, peço a pala-vra como Lider.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra, como Líder, ao
nobre Senador EUrico Rezende.
o SR. EURICO REZENDE (Como líder) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
todos nós sabemos, reconhecemos e pro·clamamos. que, via: de regra, o Sr. Senador Franco Montoro, de permeio com uma ornamental l<lquacldade, tem engenho e a·rte para acusar. Mas falta-lhe, pelo menos neste ep!.sódio, a ma:térla-
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tao perturbado, tao inse·guro como hoje. Tudo o que S. Ex." disse nada: vale.
O Sr. Franco Montoro - Vamos aos fatos.
O SR. EURICO REZENDE -A luz dos fatos e, principalmente, sob a hierarquia de documentos insuspeitos, as declarações ·de S. Ex.", tanto quanto a
carta anónima, merecem o .des-tino do ·al'quivo das coisas imprestáv·eis e que
só estão sendo exploradas por S. Ex.", pol'Que o Pais s·e encontra num processo
de campanha eleitoral.
O 1Sr. Franco Montoro - Isto é uma .forma de fugir ao problema. vamos aos
fatos!
O SR. EURICO REZENDE - Não vou fugir 810 problema:, Excelência,
O Sr. Franco Montoro - Não ful eu .quem inventou os fat?s. V. Ex." nega
a evidência? Está nos jornais!
O ·SR. EURICO RIEZENDE - V·ou demonstrar a V. Ex." Se V. Ex." não estabelecer a confuslonismo dos apartes, vou demonstrar a V. Ex.", centímetro
por centímetro, molécula por molécula:, átomo por átomo ...
O Sr. Franco Montoro - Dólar por dóla.r.
O SR. EURICO REZEND•E - . . . a total improcedência das assacadilhas
endossadas tão facilm-ente, o que é lamentáv-el, por V. Ex."' Di.sse o Sr. Senad-or
Franco Montoro que obteve uma grande .confissão elo Governo, isto é. que a ultimagão dessa transação se de·u no último dla do mandato da Diretotla da
Rede Flerroviária. Federal. Em aparte, disse que isto era um dado meramente
cronológico, sem va:lor estrutural. Estranhável seria que o estudo dessa transação e a respectiva decisão tivessem sido ass·enta.dos antes do decurso de um
mês, de quinze dias, de dois meses, ou de três meses. Mas o .estudo da transação
teve início em agosto de 1973. Tenho, em mão, o documento comproba.tótlo.
O Sr. Franco Montoro - Não fol antes. V. Ex.a. não está bem informado eu auxillarei a V. Ex." Começou no dia 24 de ma:lo de 1973. Mas eu não discuto
o começo, é a conclusão que me parece suspeita: fechar esse n-egócio, concluir
e se comprometer com a parte contrária no último dia.
O SR. EURICO REZENDE - Excelência, agmà:eço a colaboração de V. Ex."
que evMencia uma: espécie de mea cu!lpa. Há uma espéci·e de remorso já atormentando V. IEx.".
O sr. Franco Montoro - Não, para usar o Latim eu dlr~a. então, tua culpa.
O SR. EURICO R;EZENDE - Não vamos para a oratória par:amentar!
O Sr. Franco Montoro - Foi V. Ex." quem fez a citação em Latim.
O SR. EURICO REZENDE - Vamos para a ciência exata: maio, junho,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e ma.rço.
O Sr. Franco Montoro - Mas ninguém contesta Isso!
O SR. EURICO REZENDE- Onze meses de estudo!
Sr. Pl'esidente, é muito comum, em gestões de negócios, e até desejável como no caso presente - quando uma diretoria é incumbida de efetlvar uma
transação, que a conclua durante o s.eu mandato, ou por uma noção exata do
cumprimento do dever, ou, até mesmo, por uma questão de vaidade, para. depois
poder dizer, aos seus sucessores: "Não deixei nenhum S·erviço acumulado, nenhum
processo em andamento." E, às vezes até, Excelência, para, discretamente, diluldamente, pleitear a continuidade emprega.tícla.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Com prazer.
da~de
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p.erdeu tempo em negar ...
O SR. EURICO REZENDE- V. Ex."' sabe que não perdi. ..
O Sr. Franco Montoro - . . . o que não foi afirmado por ninguém.
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex."' falou no fim do negócio, mas não falou
no começo. V. Ex. 8 insinuou que houve rapidez, que houve pressa, que houve
sofreguidão.
O Sr. Franeo Montoro - Concede V. EX."' o aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o aparte de V. EX.8 •••
O Sr. Franco IVIontoro - Não o declarei. Pelo contrário. eu disse que houve
prazo e disse mais. Informei à Casa que se constituíram dois grupos de trabalho
para opinar sobre a tran~acão. Esses grupos de trabalho estudaram a ques~ii;<J. e
concluíram contra. E, es~ranhamente, dos documentos que a Rede Ferrovmr1a
Federal nos manda não constam esses dois documentos. Vou pedi-los expressamente.
o SR. EURICO REZENDE - Nós os t~mos aqui. Temos notícia aqui, que vai
agradar a V. Ex."'
o Sr. Franco Montoro- Não, parece que não, pelo menos esta é a informação
que v. Ex." deu ontem à Casa, que constam das notas taquigráflcas.
o SR. EURICO REZENDE - Vamos disciplinar a matéria. V. Ex.8 fez referência a um grupo d·e trabalho.
O Sr. Franco Montoro -Que concluiu que o preço era superior ao nacional.
O SR. EURICO REZENDE - Vou ler o que há sobre o grupo de trabalho
e depois V. Ex."', com multo prazer meu. reatará a intervenção.
o Sr. Franco Montoro - Pode V. Ex." informar se esse relatório do grupo
de trabalho está nos autos?
O SR. EURICO REZENDE - Peço que v. Ex.a me aguarde, não vou responder
monossilabicamente.
O Sr. Franco Montoro - V. EX."' sabe o valor do monossílabo "sim" ou "não",
o que antigamente se dizia.
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex." sabe, .porque regra de lógica, que V. Ex.a
aprendeu no curso secundário, que assunto complexo não comporta resposta monossilábica.
O Sr. Franco Montoro - Mas o assunto não é complexo.
O SR. EURICO REZENDE - Não é complexo o assunto? É mais do que
complexo, é internacional, Excelência.
O Sr. Franco Montoro - Permite um aparte, Excelência?
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex."' sabe, até eu sei - é uma regra de
lógica - que, em matéria complexa, não c~be resposta monossilábica. Vou responder a V. Ex." Darei o aparte em seguida.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex." vai responder ao que não perguntei. Minha
pe~gunta é esta: o relatório do grupo de trabalho está nos autos? Sim ou não?
Aí não hâ outra resposta. Foi remetido?
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex.a não vai estabelecer dimensão nem cronologia à.s minhas respostas. V. Ex." não vai, como na escola primária antiga,
de régua na mão. estabelecer frases para o aluno.
O Sr. Franco !\lontoro - Não ficamos sabendo se foi ou não. V. Ex." recebeu
as Informações e não as dá.
O SR. EURICO REZENDE - Parecer cujo Inteiro teor velo drenado para o.
documento.ção.
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Comissão ou do D!retor?
O SR. EURICO REZENDE - É par~cer do Serviço Jurídico da Rede Ferroviária Federal.
O Sr. Franco M<tmtoro -Qual o número da página?
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex.a. vai me permitir. Dare! o número da
página a V. Ex.a. É um parecer, de n.0 87.
O Sr. Franco Montoro- Mas esse é o pare.cer sobre o recurso, depois de f~!ta
a negociação.
O SR. EURICO REZENDE - Procuradoria Jurídica, n.O 74.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.n está fugindo do problema. Esse parecer ·
jurídico é sobre o recurso depois da decisão.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Pr~s!dente, não sei o que fazer entre a ne~s
sidade de ser agradável ao Senador Franco Montoro, concedendo o aparte, e o
dever de prosse:guir no meu discurso.
O Sr. Franco Montoro - É só responder à pergunta, que é simpl~s.
O SR. EURICO REZENDE - S. Ex.a não está aparteando, está acutilando.
O Sr. Franco Montoro -V. Ex.a podia dar uma resposta, sim ou não.
O SR. EURICO REZENDE - S. Ex.11 afundou-se nesse episódio, liquidou-se.
·(Risos.)
O Sr. Franco Montoro - São os espelhos do Senado que perturbam V. Ex.a.,
que está se vendo neles.
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex.a parece que está contaminado daquele
desespero eleitoral lá de São Paulo.
O Sr. Franco Montoro - Lá não há desespero, há euforia, pelo menos,
para o MDB.
O SR. EURICO REZENDE - O Sr. Senador Franco Montoro está com o
vagão descarrilhado, Sr. Presidente. S. Ex." está irreconhecível, assim como vítima de um desastre da Central do Brasil.
O Sr. Franco Montoro- V. Ex.a está querendo ganhar tempo.
O SR. EURICO REZENDE - Acho que a Rede Ferroviária Federal andou
atropelando V. Ex. 11 V. Ex.a foi seriamente atropelado. Está irreconhecível, o que é
lamentável numa fision-omia dessas, tão simpática e cativante para nós, sofrendo o
impacto de um heróico desastre da central do Brasil. É o que· dá, Sr. Presidente,
meter-se com vagões ferroviários. A conduta de V. Ex." foi autofá.gica. Mas,
vamos ao Grupo de Trabalho, Sr. Presidente.
O Sr. Franco Montoro- Quem descarrilhou foi V. Ex. 11
O SR. EURICO REZENDE - E S. Ex. a nos dá a oportunidade, mil vezes bendita, de caracterizar mais uma vez, como se vezes anteriores não bastassem, por
mim e pelo Sr. Senador V!rgilio Távora, a comprovação de seu realejo de equívocos. Aqui está: ;-eja o Senad.o e veja a Nação o cuidado, no estudo desse
problema, da parte do Governo.
"O exame da proposta da empresa romena foi real!zada pelo Grupo de
Trabalho designado pela RP - Resolução da Presidência - n. 0 37, de
15 de outubro de 1963.
O primeiro pronunciamento desse Grupo pa.rece desaconselhar a operação, eis que os preços apre·sentados, em confronto com os da Indústria
Nacional, recentemente submetida ao crivo de uma concorrência públ!ca,
eram elevados."
o Sr. Franco Montoro -Não, não é do serviço jurídico. É do grupo de trabalho. V. Ex. 11 desencarrilhou outra vez,
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"De mais a mais, os preços unitários propostos, estavam vinculados às
quantidades oferecidas, não deixando à Rede flexibilidade para alterar
tais quant!dades no sentido de melhor atender à& suas necessidades, à
época da efetivação d.a eventual aquisição."
Finalmente:
"Não houve possibilidade de a vallar a capacidade técnica da indústria
estrangeira. Esse grupo de trabalho ... "
O Sr. Franco Montoro -Cujo relatório nós não conhecemos.
O SR. EURICO REZENDE - Vai me permitir, Ex. a Vai me permitir concluir.
"Esse grupo de trrubalho foi solicitado, diretamente pelo Presidente da
Rede, a se pronunciar s·obre diversos pontos insufielentemente esclarecidos por ocasião do estudo preliminar. E, o Sr. Presidente da Rede, pelo
Ofício n.O 55, de 1974, 24 de janeiro do corrente ano, transmitiu todas as
dúvidas ao Sr. Ministro dos Transportes, inclusive as relacionadas com
os aspectos financeiros da transação."
O Sr. Franco Montoro - As dúvidas, não é?
O SR. EURICO R•EZENDE- Exato, as dúvidas. V. Ex. a não perde p:lr esperar.
Isto aqui é outro vagão atropelando V. Ex.a
"Cientificado pelo Ofício n.0 31, de janeiro de 1974, do Sr. Presidente da
Rede, Oficio n. 0 65174, de que o referido grupo de trabalho havia oposto
algumas restrições à proposta apresentada pela empresa estrangeira,
apressou-se o Sr. conselhei-ro Comercial, em nome da Mecano Export
Import, a retificar a proposta anteriormente a:presentada, aceitando exceção feita apenas à questão do preço unitário dos vagões, que ficou
mantido -todas as ponderações formuladas pela Rede."
Temos aqui, Sr . .Presidente, que esse grupo de trrubalho, inicialment~ organizado, fez restrições. Isto quer dizer o seguinte, pr.eliminarmente: se o Governo
desejasse praticar ato Ilícito, ele não des~gnarla um grupo de trabalho !ndepilndente, porque quando se quer dirigir um negócio para um endereço certo escolhem-se a dedo os membros do grupo de trabalho.
O Sr. Franco Montoro- Isso se houvesse intenção criminosa. Ninguém está
afirmando que houve intençãio. V. 'Ex." argumenta com intenções.
O SR. EURICO REZENDE - Esse grupo de trabalho agiu com absoluta lndependência e idoneidade. Opôs restrições e o Sr. Ministro dos Transportes aceitou as restrições, transmitiu-as à empresa estrangeira e esta aceitou-as todas,
exceção feita apenas à questão do ·preço unitário dos vagões, que ficou mantido.
Esta é a história do .grupo de trabalho.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex. a um breve aparte? V. Ex." disse,
"apenas à questão do preço". O preço é tudo.
O SR. EURICO REZENDE- Deixe-me concluir o meu pensamento. O senador Franco Montoro disse que o Governo havia feito a transação, apesar do
parecer contrário do grupo de trabalho,
O Sr. Franco Montoro- Quanto ao preço e V. Ex." confirma: a única exceção é quanto ao preço.
O SR. EURICO REZENDE - E.sta questão de preço nós vamos discutir depois, Ex."
O Sr. Franco Montoro- Se V. ·Ex.a põe de lado o preço, o resto não interessa.
O SR. EURICO REZENDE- V. Ex." declarou que, apesa1· do parecer contrário do grupo de trabalho, isto é, apesar do parecer ter sido contra a transação,
porque era contrária aos interesses nacionais, V. Ex."' disse genericamente, apesar
disso tudo, o Governo forçou a transação e a realizou.
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. O SR. EURICO REZENDE - Não, não confundo Ex."' A Rede Ferroviária Federal é empresa rpúbl!ca, empresa pública é sinônimo de entidade governamental
e entidade gove•rnamental é espécie do gênero que é Gov·erno. De maneira que,
agora, a questão agora passa até para o Português.
O Sr. Franco Montoro - Então o Presidente do Sindicato da Indústria Ferroviária também é Governo ...
O SR. EURlCO RlEZENDE - Nós vamos chegar lá, •Excelênc~a. Não é GoV'erno.
O Sr. Franco Montoro- É pessoa jurídica de direito públlco. V. Ex.a não
ignora o Direito brasileiro, pelo contrário ...
O SR. EURICO REZENDE - Estou falando em Governo em termos de Poder
Executivo, que foi quem fez a transação.
O Sr. Franco Montoro - Não foi o Poder Executivo quem fez a transação,
V. Ex." se engana. Foi a Rede Ferroviária, foi uma empresa pública.
O SR. EURICO REZENDE - Então, ao contrário do que V. Ex."' disse, o Ministério dos Transportes e a !Rede Ferrovláirla Federal S/A acataram ...
O Sr. Franco Montoro- ·Não, V. Ex."' demonstrou o contrário ...
O SR. EURICO REZENDE - ... acataram
O Sr. Franco Montoro - Menos o preço ...
O SR. EURICO REZENDE - Nós vamos chegar no preço, Ex."'
O Sr. Franco Montoro- Ah! Bom, V. Ex." não pode concluir, antes de provar. Prove Isto ...
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex."' disse que o parecer foi contrário à
transação.
O Sr. Franco Montoro - Por causa do preço, que é fundamental na transação. Eu pago tanto e você me dá vrugões. o fundamental é Isto. o Brasil só pagou, de modo que se houve alteração de pagamento ...
O SR. EURICO REZENDE - Houve a discussão blnaclonal.
O Sr. Franco Montoro - Isto é literatura. A discussão é de uma transação
comercial.
O SR. EURICO REZENDE -Eu não estou na palha das palavras, estou no
grão dos fatos.
O nobr.e Senador Franco Montoro disse, entre outros equívocos, e o pior dos
equívocos, porque maliciosos, porque conduzindo a dlreção de um entendimento de
que houve fraude, de que houve licitude, V. Ex." disse...
·
O Sr. Franco Montoro- A lei foi cumprida?
O SR. EURICO REZENDE - Foi.
O Sr. Franco Montoro - Deu-se preferência à Indústria nacional?
O SR. EUiRICO REZENDE - ~Rigorosamente. Apurou-se a Insuficiência da
Indústria nacional para 3itender a essa aquisição. Está aqui. É a indústria nacional que confessa.
O Sr. Franco Montoro - Não, pelo contrário. V. •Ex." tem da Indústria nacional n declaração de que ela precisa. Ela está reclamando isso. V. Ex." não
pode ..
O SR. EURICO REZENDE- Sr. Presidente, eu não posso falar.
O Sr. Franco Montoro - Não, V. Ex."' tem que demonstrar Isso.
O SR. EURICO REZENDE- O Sr. Senador Franco Montara prega a democracia todos os dias, e não me deixa falar.
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o Sr. Franco Montoro- Eu tento fazer diálogo. V.

Ex. 6 :prove Isso.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - (Faz soar a campainha.)
O SR. EURICO REZEINDE - Vou :pr·ovar. S. Ex." citou um decreto-ltJi, obrigando o Governo, tanto em termos de ordem da admlnlstraçâlo direta como da
administração indlreta, a dar pre~erência à Indústria nacional, para a aquisição
de equipam1.1ntos, Implementes, etc ... Parece que a única verda.de que o .senador
Franco Montoro dlse, é que a lei estabelece Isto. Realmente esta;belece.
O Sr. Franco Montoro - Pelo menos V. Ex.a não nega isto ..
o SR. EURICO REZEINDE - Vejamos aqui o que disse o Presidente da Rede
Ferroviária Federal, em ofício ao Sr. Ministro dos Transportes.
"Os fwbrlcantes nacionais já se encontravam, naquela oportunidade, com
sua capacidade de produção - que era estimada em 6.000 vagões por
ano - praticamente a·bsorvida com as encom1.1ndas que antes lhes haviam sido feitas, quer pela :Rede Ferroviálfia Federal, quer ~ela FEPASA
e Companhia Vale do Rio Doce, para suas necessidades imediatas, sem
contar com os pedidos também feitos aos mesmos fabricantes, para fornecimento de peças dtJ reposição, ou destinadas à recuperação da frota
existente, como truques, engates, rodas· etc."
Então, o que se verifica aqui é que o Governo deu preferência à indústria
nacional para as ·encomendas cujo atendimento era possível ser feito por ela.
O Sr. Franco Montoro- Permite V. Ex.a um aparte? É fundamental!
O SR. EURICO REZENDE - AJgora, não! Vou completar meu ])€nsamento.
Isso foi dito pelo Presidente da Rede Ferroviária Federal ao Sr. Ministro dos
Transportes.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ainda não.
A esta altura, dir-se-á: "São palavras do Governo".
Vejamos, então, a confissão da própria indústria nacional: "Material Ferroviário S.A.-MAFERSA, 8 de agosto de 1974. Isto é indústria nacional. ..
O Sr. Franco Montoro - É uma empresa.
O SR. EURICO REZENDE - Se V. Ex.a vai me permitir completar meu
pensamento.
O Presidente da MAFERSA- que é da terra de V. Ex.6 , dirigiu ao General
Newton Ayro Braga, Secretário Geral do Ministério dos Transportes, um ofício
no qual se destacam estes tópicos:
"Permita-nos informar que o suprimento de matérias~primas à nossa
empresa, para a fabricação de rodas e eixos ferroviários - rodas e eixos,
nem são vagões completos - vem-se constituindo em uma fonte de
preocupaçõ·es crescente e, durante o presente exercício, já paralisamos
nossa fábrica por duas vezes, em decorrência desse fator.
Dos fornecedores nacionais de matéria-prima para rod.as e eixos em
condições de atender nossas exigências de qualidade - Cia. Siderúrgica
Mannesmann, Aços Finos Piratini, Cia. Aços Especiais Itabira - Acesita
e Aços Anhanguera - apenas o primeiro vem nos fornecendo 1. 500
toneladas médias mensais de lingotes para fabricação de rodas, o que
representa tão-somen t.e 40% das necessidades a tu ais ... "
Então a MAFERSA, uma das maiores entidades industriais do gênero, confessa que já teve paralisadas as suas at!vidades; que ela representa tão-somente
40% das necessidades atuais ...
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a me p·ermite um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Isto caracteriza o quê?
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ter comprado na Iugoslávia, e não vagões!
O SR. EURICO REZENDE - Já vamos chegar a esse ponto. Esperava esse
argumento de V. Ex." e jâ vamos responder.
O Sr. Franco Montoro- V. Ex." não concede o aparte! Tenho documento em
mãos!
O SR. EURICO REZENDE- S. Ex. 11 está inseguro, Sr. Presidente. A princípio S. Ex." o Sr. Senador Franco Montoro afirmou que a indústria nacional
estava em condições de atender aquelas encomendas. E agora S. Ex.11 desborda:
."Não! A ind.ústria nacional est.ará em condições se o Governo for à Iugoslávia, a
Romênia comprar matéria-prima".
·
11
O Sr. Franco Montoro - Não, V. Ex. acaba de afirmar ...
O SR. EURICO REZENDE - S. Ex." está totalmente inseguro e desarvorado ...
O Sr. Fra.nco Montoro - V. Ex " é que está tão inseguro que não concede
aparte!
O .SR. EURICO REZENDE - Agora concedo.
O Sr. Franco Montoro - Então não perca tempo, nobre Senador.. V. Ex.11
quer falar da indústria de material ferroviário. Quem é que pode falar pela
indústria de material ferroviário? Nós temos uma organização jurídica e há
uma entidade chamada Sindicato da Indústria de Materiais -e Equipamentos Ferroviários. Por força de lei, é ela quem pode falar pela indústria de material
ferroviário. Não a FEPASA, que é compradora.
O SR. EURICO REZENDE - Por força de lei?
O Sr. Franco Montoro- Sim, Ex. 11 !
O SR. EURICO REZENDE -A l-ei dá credibilidade? Dá representatividade!
O Sr. Franco Mon~ - Não! É a Consolidação das Leis do Trabalho, que
estabeleceu a organizaçao ...
O SR. EURICO REZENDE - Isso é para relações empregatícias, Ex."
O Sr. Franco Montoro - Que relações empregatícias?
o SR. EURICO REZENDE - V. Ex.a vem com a Consolidação das Leis do
Trabalho?
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a concedeu o aparte, quer ouvir?
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex.a queria jogar o Código Penal em cima
do Governo, depois o Código Comercial e agora a Consolidação das Leis do
Trabalho. Eu não sei o que tem a ver, Sr. Presidente! S. Ex.11 diz que estou
perdendo tempo; não é possível discutir com o Senador Franco Montoro ...
O Sr. Franco Montoro- V. Ex. 11 está perdendo tempo e não está me deixando
falar. V. Ex." me concedeu o aparte, interrompe-me e não deixa que eu conclua
o aparte.
O SR. EURICO REZENDE - Consolidação das Leis do Trabalho que é que
tem com isto?
O Sr. Franco 1\fontoro - Direi a V. Ex." Se v. Ex. 11 qulser, pode deixar a
Consolidação de lado, porque não interessa. É questão de bom senso: quem
representa a categoria econômica da indústria de material ferroviário? Há, na
nossa organização ....
O SR. EURICO REZENDE - Qual é a representação? Representa em que?
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a permite o aparte? Representa os interesses
da profissão.
O SR. EURICO REZENDE - Interesse, não avaliação!
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O SR. EURICO REZENDE - v. Ex." está muito nervoso, acho que não vou
querer ouvir.
O Sr. Franco Montoro - Eu sei que V. Ex." não está querendo ouvir, está
arranjando pretexto para não ouvir.
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex." está está .estentórico! ...
Vamos então com a Consolidação.
O Sr. Franco Montoro - Pela Consolidação, pela Constituição, pelo bom
senso, pela organização jurídica normal, as categorias têm um órgão de representação. A cat.egoria da indústria ferroviária é representada pelo seu sindicato.
De acordo com a lei, é o sindicato que representa essa cate~oria, como órgão
consultivo e técnico do Poder Público. É letra da ConsoUdação, que tem muito
a ver com isso. Então, se eu quero saber, se o Governo quer saber qual a posição
da indústria ferroviária, deve ouvi-lo. Tenho em mãos o documento da indústria
ferroviária, que vai falar por eles, assinado pelo seu Presidente, Gilberto Tamm
Barcellos Corrêa. Estão aqui os dados. V. Ex." acaba de confirmar: a capacidade
atual da indústria nacional é de produzir, em média, 500 vagões por mês, o que
corresponde ao volume anual de 6.000 vagões. V. Ex." disse isto também.
O SR. EURICO REZENDE - Isso o Governo deu à indústria nacional ...
O Sr. Franco Montoro- Exato! V. Ex." ouça. V. Ex." afirma e não é verdade,
eu tenho aqui a relação, ano por ano. Vou ler a V. Ex.", com a assinatura do
órgão que pode falar por eles:
884 vagões
1965
1966
609 vagões
1. 347 vagões
1967
284 vagões
1968
1.611 vagões
1969
1. 826 vagões
1970
1. 809 vagões
1971
1. 676 vagões
1972
3.075 vagões
1973
4. 000 vagões (estimativa)
1974
·Em nenhum ano se atingiu a cota que V. EX." afirma. Quem diz iSso não
sou eu, é o órgão de direito público representativo da categoria. É o que ele diz
com fundamento. Se isso está errado, tem que se processar essa entidade. É
evidente, nobre Senador - eu queria apenas concluir - que esta matéria é
técnica, que esses homens devem vir depor na Comissão de Transportes e chegar
a um esclarecimento ...
O SR. EURICO REZEND•E- V. Ex.a quer fazer é movimento ...
O Sr. Franco Montoro - Não adianta V. Ex." vir falar em descarrilamento,
vir com poesia, citar latim, não é isso. o normal é que o Congresso, no exercício ...
O SR. EURICO REZENDE - o normal é responder a assacadl1has com documentos.
O Sr. Franco Montoro - Eu tiro, se V. Ex." quiser, todas as assaca:dilhas que
V. Ex.a tenha. Não vou contra a intenção de ninguém. Considero bem intencionados e patrióticos os governantes e os dtretores da Rede, mas podem errar.
Então, temos que verificar se houve ou não o el'rO. Só. Não peguem os aspectos
secundários. O que e·u peço é que a Comissão de Transportes ouça essa orga:nização, que é Governo, pOTque pessoas jurídica de dir.eito público, e que o.uça a
Rlede. Que se apurem os fatos, ou temos medo da vel'dade?
O SR. EURICO REZEiNDE - Sr. Presidente, o nobre Senador Franco Montare acaba de cair numa contra:dição. Lembro-me de que, de vez em quando,
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industrial. ..
O Sr. Franco Montoro - Vam<Js ficar nos vagões.
O SR. EURICO R.EZENDE - Não, Excelência. Vai ser igual. O argumento
é pertinente. V. Ex.a critica:, e eu trag<J a opinião da Confederação Nacional da
Agricultura, da Confederação Nacional do Comércio, da confederação Nacional
da Indústria, rebatendo v. Ex." o nobre colega não aceita a op!n!ão das confederações a favor do Governo, qua:ndo essas Confederações têm a mesma representatividade - e vai-me permitir - talvez até maior do que um sindicato.
O Sr. Franco Montoro - Elogio é uma coisa. Matéria de fato é outra.
O SR. EURICO REZENDE - li: matéria de fato, Excelência. A questão é que
a indústria
...
e
O Sr. Franco Montoro - Não quero que V. Ex." acredite nisto. Quero, Slm,
que se apure - o Governo diz uma coisa sobre a indústria fer.roviária, e a própria indústria ferroviária diz o contrário. vamos apurar. Ta:lvez estejam errados.
Também posso não aceitar, mas vamos apurar. Não estou endossando Isso com
dados. Trago os dados que recebo para serem apurados.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, se a Casa fosse apurar tudo que
o Sr. Senador Franco Montara recebe ...
O Sr. Franco Montoro - Não é tudo. Mas Isso é sério, é gra>:e.
O S•R. EURICO R.EE!NDE - . . . o Senado se transformaria numa delega:cla
de policia.
O Sr. Franco Montoro - Iríamos trabalhar um pouco mais. Ganhamos o
suficiente para isso. Iríamos trabalhar um pouco ma:is - repito - e é o que
todos desejamos: um trabalho de interesse nacional.
O SR. EURICO REZENDE -Apurar o quê, se o Governo demonstrou ...
O Sr. Franco Montoro - Mas a nossa função é fiscalizar o Governo, e não
ouvir somente elogios ao Governo. V. Ex." abdica: de uma função que é nossa!
O SR. EDRICOREZENDE- ... a licitude da operação e o Interesse nacional
de que ela se l'evestlu?
Mas, Sr. Presidente, o fundamental é o seguinte: o Sindicato ...
O Sr. Franco Montoro - Minai, há ou não há 6 mil vagões? Isto o que
estamos discutindo. v. Ex." disse que encomendaram esses 6 mil vagões. Provo
que não, e V. Ex." deriva para outro entroncamento. Isto é falso?
O SR. EURICO REZIENDE - o Sindicato disse, segundo leitura do Sr. Senador Franco Montoro ...
O Sr. Franco Montoro - Que está à sua disposição, assinada pelo seu
Presidente.
O SR. EURICO REZE!NDE - . . . que a capacidade de produção da indústria.
ferroviária naciona:~ é de 6 mil vagões. O Governo, através da Companhia Vale
do Rio Doce, da própria Rede Ferroviária Federal e de outra entidade, encomendou 6 mil vagões à indústria nacional.
O Sr. Franco Montoro - Não encomendou.
O SR. EURICO REE!NDE - Está aqui, Excelência. O Governo diz que foram
feitos contratos pela Companhia Va:le do Rlo Doce e pela própria Rede Ferroviária Federal, já 11 aqui.
O Sr. Franco Montoro - E o Sindicato diz o contrário. O que devemos
fazer? Acreditar no Governo, acreditar no Sindicato ou apurar o rato? I
O SR. EURICO REZENDE - Mas aqui, Excelência:, o Governo cita os contra tos, ofícios, as transações e tudo!
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O Sr. Franco Montoro - E o Sindicato cita número por número, ano por
ano. Então, há uma contradição entre d-uas entidad€s de direito público. Qual é
a nossa função de govternistas, de representantes e de congress!sta:s? ll: achar
que o Governo tem razão e que o Sindicato está errado, sem apurar c.s <fatos?
Ou não devem ser apurados os fatos? Responda, Senador!
O SR. EURICO REZENDE -

fi
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Vou responder.

I

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres. Fazendo soar a campainha.) - Nobre
Senador F1ranco Mohtoro, peço a V. Ex.a que solicite o apa·rte, por favor.
O SR. EURICO REZEND'E - Peç.o a V. Ex.a Sr. Presidente, que, como Presidente, faça um apelo ao nobre Senador Franco Montara, e se não der, faça-o
como Ma:rechal das nossas briosas Forças Armadas. Parece qÚe só como Marechal
V. Ex.a pode conseguir que o Sr. Senador Franco Montoro permita que eu
continue minhas considerações...
·
O Sr. Senador Franco Montoro está inseguro hoje.
desidratadas, a:rriadas em cacos pelo chão.

s. Ex.a teve suas acusaçõel!
·

O Sr. Franco Montoro - M~ é V. Ex.n que não co-nsegue deslancha:r.
O S1R, EURICO REZEINDE- Então, quer a técnica ...
O Sr. Franco Montoro - Adjet!vos não resolvem.
O SR. EURICO REENfDE - Sou advogado criminal. Conheço a técnica: é
acutilar o promotor, ou o promotor acutilar à defesa, para que os jurados não
prestem atenção. Tenho curso completo do Sr. SenadJor Franco Montoro, de retrato
de corpo inteiro e com diploma registrado no Ministério da /Educação. S. Ex.a
não quer que eu fale, porque os vagões continuam a·tropelando S. Ex.a.
O Sr. Franco Montoro .,..... Quero que V. Ex. a diga, V. Ex. a fala sem dizer. Diga:
quer que se apurem os fatos, ou não? Há div.ergência, ou não há?
O SR. EURICO REZEINDE - Não há.
O Sr. Franco Montoro -. Exibo a V. Ex.a. o documento assina:do pelo Presidente do Sindicato. V. Ex. 8 mostra um documento contrário. Admito que um
dos dois esteja errado. Mas vamos verificar, vamos apurar. Ou vamos encerrar a
sessão: "Está encerrada a sessão. - O Sr. Franco Montara usou uma: cartg.
anónima. Pronto, está liquidado o problema".
O SR. EURICO REZENDE - O Sindicato diz isso, e contra a palavra do
Si·ndica:to há os contratos, pelos quais foram encomendados seis mil vagões à
indoústr!a: nacional.
O Sr. Franc~ Montoro - vamos apurar.
O SR. EURICO REDIDE - Apura.r o quê, Excelência, s·e aqui está dito
que a Companhia Vale do Rio Doce e a Rede F1erroviár!a Federal - e me
parece que a F1El?AISA - encomenda:ram seis mil vagões. Apurar o quê? V. Ex.a.
vá à va::e do Rio Doce olhar os vagões.
O Sr. Franco Montoro- O documento diz o contrário.
O SR. EURICO REZENDE - Procure apalpa.r os vagões. ll: coisa concreta que
.
foi encomendada, é yagão.
O Sr. Franco Montoro -As palavras d€ V. Ex.a mostram o sentido ...
O SR. E.URICO REZENDE - Esses vagões ·estão na Vale do Rio Doce, estão
na Rede Ferroviária Federal, estão trafegando em São Paulo, estão trafegando
no Estado do Rio, na Guanabara.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex."' quer que .eu acredite no que V. Ex." está
dizendo?
O SR. EURICO RIEENNiDE - Ora, Sr. Presidente, a MM'1ElRSA, - fabricante
de vagões, talvez a maior empresa no gênero, não afirmo, mas tenho impressão
que a maior ...
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- 319 O Sr. Franco Montoro - Ela pertence ao Governo.
O SR. EURICO REZENDE - . . . está dizendo que é Insuficiente.
O Sr. Franco Montoro - Ela está reclamando matérla-pctma. É outra coisa.
V. Ex." ·está confundindo gênero humano com José Ge•rmano.
. O SR. EURICO REENDE - Vamos à questão de matérias-primas.
O Sr. Franco Monwro - A indústria diz: eu posso produzir seis mil vagões,
e manda a relação. Se está er.rado, nobre Senador, vamos process!llr criminalmente esse Sindicato que dá.essa informação errada. Mas vamos apurar os fatos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres. Fazendo soar a campainha.) - Nobre
Senador Franco Montoro, peço a V. Ex.a que solicite o aparte. Caso contrário, a
Taquigra,fia não registrará mll'is.
·
O SR. EURICO REZEN'DE -Isso já não é Impertinência do Senador Fra.nco
Montoro. Isso é proibição. S. Ex." está-me proibindo de. falar.
O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador Eurico Rezende, n.a oportunidade
estimaria que V. Ex.a. me concedesse um aparte.
O Sr. Fianco Montoro (Ao orador.) -.V. Ex.• me aparteou durante todo o
·
tempo.
O S·R. EUBJ:CO REZENDE - .Não, Excelência.. Dei alguns apartes.
O Sr. Franco Montoro - Sem autoctzação.
O SR. EURICO REZENDE - E outros até, - confesso - dei a V. Ex.a sem
licença d.o orador. Peço desculpas a V. Ex.a
O Sr. Franco Montoro - Está desculpado.
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex." es·tá respondendo a miga'ha de dois
ou três apartes com o tumulto de uma centena de intervenções. Está respondendo a um sanduíche d•e apartes com um banquete de Intervenções.
Ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante, e faço um apelo, novamente. Fiz
o apelo de frente, e o Sr. Senador Franco Montoro não atendeu. Faço agora
de costlllS. Pa·ra não me aparte-ar mais, a fim de que eu possa concluir as· minhas
considerações.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex." será atendido. Não apartea.rei mais V. Ex.a.
O SR. EURICO REZENDE - No fim vamos discutir aqui. vou continuar
acionando os vagões ferroviáctos sobre V. Ex.a.
Ouço o eminente Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - Meu aparte tem a intenção de provocar um
hiato, a fim d.3 que não haj·a choque de vagões ... Senador Eurico Rezende,
V. Ex.a está defendendo com muito br!lho, explicando ·à saciedade a lisura da.
operação. Permitir-me-ia lembrar a. V. Ex.", e muito em particular também ao
nos.so amável contendor, Senador Franco Montoro, que estamos, . na verdade,
desprezando o maior. Estamo-nos fixando em seis mil vagões, quando, no dia
13 de setembro deste ano, numa solenidade no BNDE, com a. presença do
Ministro Reis venoso e do Ministro dos Transportes, foi assinado um con.trato
com as cinco maiores firmas nacionais: COBRASMA - Indústcta e Comércio;
<Companhia Industrial Santa Mat!lde, Fábrica Nacional de Vagões, MateriaJ
Ferroviácto (MAFERSA) e Companhia de Comércio e construções, para. a fabricação, não de seis mil, mas de vinte e quatro mil e quinhentos e clnqüenta vagões.
Este, o aparte.
O Sr. Franco Montoro - Este, o protocolo de intenções, que deve ser louvado,
mas feito depois dessa tra.nsação, exata.mente como conseqüência do debate que
•aqui está sendo travado. Estamos servindo ao Bras!!, porque estamos obrigando
o Governo a fazer essa transação, que nunca sa fez, para ver se a indústria
ferroviária nacional dimln ui a sua carga, denunciando a transação irregular
que se de\1, É a confirmação da denúncia feita.

-320O SR. EURICO REZENDE - O Sr. Senador Franco Montoro aponta uma
solução simplista. Se a indústria nacional é insuficiente, porque reclama da falta
de matérias-primas, compremos no ext~rior essas matérias-primas, em vez de
comprarmos vagões.
O Sr. Franco Montoro - É o que a lei manda.
O SR. EURICO REZENDE -Em primeiro lugar, quer-me parecer que aí já
há um certo abuso do Sr. Senador Franco Montoro: obrigar o estrangeiro a
vender-nos aquilo que nós queremos. Essa é o primeiro abuso.
O Sr. Franco Montoro - Está sendo cobrado pela indústria automobilística.
Não é abuso. I&so está sendo feito em favor da indústria automobilistica.
O SR. EURICO REZENDE - V. Ex. 8 está sendo inam!.stoso, V. Ex.a está
cometendo aí o pecado da desafeição para com as nossas relações internacionais.
Não podemos impor.
O Sr. Franco Montm"o - Podemos negociar.
O SR. EURICO REZENDE - Vende quem quer vender, e quem quer vender
vende aquilo que quer vender.
O Sr. Franco Montoro- Eu compro; escolho o que quero comprar.
O SR. EURICO REZENDE - Isso não está em discussão, mas vamos admitir
que houvesse possibilidade da venda de matérias-primas em vez de vender
vagões - e não nos vendem vagões, o estrangeiro não nos está vendendo vagões
montados, esses vagões são montados aqui, com um incremento multo grande
para o nosso mercado de trabalho, com um incentivo multo grande para a nossa
circulação comercial - o fato é que o Brasil ainda está em cr!.se, em matéria
de perfilados, chapas, laminados e até mesmo sucata para a fabricação de vagões.
Então o Governo estabeleceu um cronograma para o grande desafio ferroviário
brasileiro. O Governo tem pressa. O que ele tem de fazer é o seguinte: nas condições atuais, a indústria nacional é auto-suficiente? Compra-se da Indústria
nacional. A indústria nacional é insuficiente? Compra-se no exterior.
O Sr. Franco Montoro - Estou de pleno acordo.
O SR. EU.MCO REZEND,E - A indústria nacional é suficiente apenas para
a produção de 6 mil vagões? Encomenda-se 6 mil vagões, à indústria nacional.
E esta encomenda foi feita.
O Sr. Franco Montoro - Não foi. Essa é a dúvida. É o ponto que deve ser
investigado.
O SR. EURICO REZENDE- Excelênc~a. o ofício do Governo está .dizendo aqui.
O Sr. Franco Montoro - E o ofício do Sindicato está dizendo aqui. Então
vamos apurar. Vamos ser democratas; isso se apura, isso se fiscaliza, Isso se
verifica. Não se pode tomar Isto como dogma: o Governo está certo e o sindicato
errado. O sindicato veio aqui com a sua assinatura, ele que conhece a matéria
diz o contrário. É preciso que se apure. A argumentação de V. Ex." leva à conclusão de que a matéria deve ser apurada. Evidente.
O SR. EURICO REZENDE -Então, Sr. Presidente, prosseguindo, ou tentando
prosseguir: o Governo estabeleceu um cronograma para o avanço ferroviário no
Brasil, e não pode contemplar atitudes protelatórlas porque não sabemos até onde
irá a cr!.se atual de matérias-primas.
Por outro lado, a Iugoslávia estava reclamando que havia um deficit de
35 milhões de dólares na balança comercial - contra ela, Iugoslávia - na
balança comercial Brasil-Iugoslávia. A operação foi feita ·em termos de permuta
de minério de ferro e café. Trocaram-se minério de ferro e café por vagões ferroviários, tendo-se verificado, antes, em virtude de disposição expressa de lei, se
a indústria nacional tinha capacidade para fornecer aquele quantitativo de
vagões ferroviários.
O Sr. Franco Montoro - Este é o problema fundamental, sobre o0 qual há
controvérsia que deve ser apurada.
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da MAFERSA, isto é, uma das mais - talvez a mais - prestigiosas e influentes
indústrias nacionais de material ferroviário:
"Dev.amos ressaltar, ainda, que após exaustiva pesquisa mundial,
conseguimos importar 4 mil toneladas de lingotes, porém fomos surpreendidos com o cancelamento da Isenção do imposto de importação, fato
que, persistindo, poderá obrigar-nos ao cancelamento desta importação."
Então, a indústrl:a nacional reclama não só matérias-primas para a sua
composição, para a sua produção: reclama também ayores fiscais. Tudo Isso
revela e caracteriza, fora de qualquer dúvida, que ela não está à altura de
atender à plenitude da demanda das encomendas.
··
Sr. Presidente, desejo, por fim, e colaborando com o eminente Senador Luíz
Cavalcante, mostrar que não procede a Indicação feita por S. Ex.a. o Sr. Senador
Franco Montoro para que a Comissão de Transportes examine esse episódio em
termos d·e sindicância. A iniciativa do ilustre Senador por São Paulo é totalmente
inválida, antl-regimental e !legal!
O Sr. Franco Montoro - Não se quer que se apure mesmo!
O SR. EURICO REZENDE ~Invocou S. Ex.a. o art. 64 do· Regimento.
· O' Sr. Franco Montoro - Não, Sr. Senador: o art. 74.
O SR. EURICO REZENDE- O art. 74 do Regimento.
O nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante já disse que a indicação não pod=
abranger atos de outro Poder. Repito: a Indicação não pode abranger atos de
outro Poder. Isso é até tradicional, na legislação interna corporis do Legislativo.
O Sr. Franco Montoro - Mas a fiscalização. o que é? V. Ex.a., nobre Senador
Eurico Rezenda, nega a ação fiscalizadora do Congresso?!
O SR. EURICO REZENDE - Mas S. Ex.a com~teu um erro p!or ainda, Sr. Presidente: o Sr. Senador Franco Montoro não só violou o Regimento, como tentou
vulnerar a própria Constituição, ao dizer que o art. 45 chancela e patrocina a
iniciativa de S. Ex.a
O Sr. F1ranco Montoro - A fiscalização, pelo Poder Legislativo, da atas do
Poder Executivo.
O SR. EURICO REZENDE - Aqui está, Sr. Presidente. Mesmo que a Comissão
de Transportes pudesse examinar a indicação de S. Ex.a., mesmo que houvesse
consentimento regimental, haveria total Impossibilidade, em virtude de preceito
da superJei. Realmente, dl:z a Constituição:
,"A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Executivo, inclusive os
da administração lndireta."
A Rede Ferroviária Federal, obviamente, é componente da administração
oblíqua.
Mas acontece que esta lei ainda não foi elaborada.
O Sr. Franco Montoro - E.sta lei é o nosso Regimento, Senador. Quando a
Constituição se refere a lei, ela se refere a norma legal.
O SR. EURICO REZENDE- O Regimento é lei?
O Sr. Franco Montoro - É claro que é lei, com .a mesma hierarquia de uma
lei ordinária.
O SR. EURICO REZENDE - Não é lei, Ex.a
O Sr. Franco Montoro - É evidente que é lei! Tanto que ela diz expressamente ...
O SR. EURICO REZENDE - Ex. 11 , não é lei. ..
O Sr. Franco Montoro - . . . "a fiscalização na forma prevista no art. 45 da
Constituição" ...
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O projeto relativo a esta lei está em tramitação.
O Sr. Franco Montoro - !!: outro aspecto ...
O SR. EURICO REZENDE - Está em tramitação.
Diz o Senador Franco Montoro, concessa venia, outra heresia: que o nosso
Regimento é !e!.
O Sr. Franco Montoro - Claro que é lei.
O SR. EURICO REZENDE - Mas logo o art. 46 responde a S. Ex:.a que não
é lei, pois diz o seguinte:
"Art. 46. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II- leis complementares à Constituição;
III - leis ordinárias;
IV- leis delegadas;"
O Sr. Franco Montoro - Continue, Excel@ncia.
O SR. EURICO REZENDE - "Decretos-leis, decretos legislativos e resoluções."
O Sr. Franco Montoro- O Regimento o que é?
O SR. EURICO REZENDE - !l: uma atividade interna corporis.
O Sr. Franco Montoro- Mas o que é? Não é uma resolução?
O SR. EURICO REZENDE - Não, Ex.a V. Ex.a acha que o Regimento do Senado ...
O Sr. Franco Montoro- !l: lei.
O SR. EURICO REZENDE - . . . rogata venia, aí, então, seria uma heresia
superavitálria d,e V. Ex.a admitir que o Regimento do Senado poderia ter incidência sobre o Poder Executivo ou sobre o Poder Judiciário!
O Sr. Franco Montoro - Claro que não! Como a Lei dos Funcionários Públicos só se aplica aos funcionários públicos. O Regimento só se aplica...
,
O SR. EURICO REZENDE - Essa lei, V. Ex.a vai me responder ...
O Sr. Franco Montoro - Mas é claro que é lei. V. Ex.a, agora, foi. ..
O SR. EURI'CO REZENDE - Não precisa responder monossllabicamente.
O Sr. Franco Montoro- V. Ex.a, agora, não descarrilhou; desabou no precipício.
O SR. EURICO REZENDE - O art. 45 prevê ou não prevê uma lei ordinária
ou complementar?
O Sr. Franco Montoro - Não; fala lei. Lei, no sentido genérico. Qualquer
norma jurídica.
O SR. EURICO REZENDE - Genérico?
O Sr. Franco Montoro- !l:; qualquer norma jurídica.
O SR. EURICO REZENDE- O que é genérico, Ex.a? O Regimento não é genérico; o Regimento é interna corporis; só regulamenta a atividade Interna do
Senado.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a pe1·guntou o artigo da Constituição; ele se
aplica a tudo; também ao Regimento.
O SR. EURICO REZENDE - Não, Ex."
O Sr. Franco Montoro- Sim, Ex.a
O SR. EURICO REZENUE - A lei a que se refere o art. 45 ...
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O Sr. Franco Montoro - V. Ex." leu o art. 46, que conclui pelas resoluções.
O SR. EURICO REZENDE - Não, Ex." A lei a que se refere o art.. 45 é uma
~el ord.lnár:ia - uma lei complementar.
O Sr. Franco Montoro - Não vamos discutir matéria evidente. Ai é uma
derrapada ...
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Senador Eurico Rezende, o tempo de
V. Ex." já terminou.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, finalmente, se o Sr. Senador
Franco Montoro acha que houve ilicitude ou ilegalidade e, principalmente, se
houve um atentado contra os interesses nacionais, .vale dizer, contra a indústria
brasileira, S. Ex.", a essa altura, já é réu do Código Penal. Réu confesso.
O. Sr. Franco.Montoro- Manda para o Supremo.
O SR. EURICO REZENDE- O Sr. Senador Franco Montoro está na obrigação
moral, e principalmente legal, de usar de dois recursos judic~ários: ...
O Sr. Franco Montoro - Eu uso o recurso parlamentar..
O SR. EURICO REZENDE. - . . . processllir criminalmente os autor.es da !licitude e, também, mover uma ação popular para anular essa tranEação. Mas,
S. Ex." não fará nem uma coisa nem ou.:ra. Não porque não tenha coragem pois conhecemos a coragem de S. Ex." - mas porque sabe, tem certeza absoluta,
que patrocinando denúncias anônimas, S. Ex." ficou numa posição de absoluta
insegurança, per.ante a verdade e perante a Nação. (Muito bem! Palmas.)
. O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, como fui citado, tenho direito a
dois minutos, de acordo com o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nobre Senador Franco Montoro, são
18 horas e 15 minutos; a nossa Sessão termina à.s 13 horas e 30 minutos; não
posso prorrogá-la, porque não há número para vo~ação.
O Sr. FrancoMontoro- Mas desejaria a concessão de um minuto, Sr. Presid!mte, para dizer a S. Ex." que esses dois meios podem ser usados por qualquer
cidadão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Por 5 minutos, concedo a palavra a
V. Ex."
O Sr. Franco Montoro - Agradeço. Falarei durante dois minutos, Sr. Presidente.
Os dois v~médio·s ~embl'ados p·~·r S. Ex." são válidos. A .ação pop~M' pod•e ser
proposta. A denúnc~1a, ::le S. Ex." t•em o nome d•os mfrllito~es, pod:&á s•er ofea:-.ecid:a.
Mas, há um terceiro caminho: como Parlamentar, tenho o direito e o dever
de fiscalizar. E invocando o art. 74 do Regimento, que é muito claro:
"Cabe às Comissões, no âmbito das respec~ivas competências, a fiscalização dos atos do Poder Executivo e da administração centralizada, previsto no art. 45 da Constituição."
.
.
.
o remédio que eu proponho é o remédio parlamentar. Ao lado dos dois,
existe um, que é o remédio próprio, ad;;quado, para o Parlamentar.
A brilhante peça que acaba de ser produzida pelo Senador Eurico Rezende,
confirma, com absoluta segurança, a contradição existente entr;; as informações
dada;s pelos órgãos citados por S. Ex." e as informações trazidas pelo Sindicato
que representa a categoria profissional.
o assunto deve ou não ser apurado? A fiscalização deve ou não ser exercida?
Negar esse direito é abdicar daquilo que é uma prerrogativa indeclinável. Não
podemos abrir mão daquilo que não é só nosso direito; é nosso dever.
Quero concluir dizendo que essas ameaças, ab~olutamente, não me amedrontam. Ele as utilizou, na falta de melhor argumento. Sei que nem houve

-324qualquer sinceridade nesta sua afirmação, de que se poderia processar um Deputado por vir pedir ao Congresso que apure fatos, que estão sendo denunciados
pela Imprensa, e por pesEoa juridica de direito público, que é o sindicato representativo de uma indústria das mais importantes para o nosso desenvolvimento.
Apenas peço, com serenidade, que o nobre representante da Maioria examine
a matéria e não dê a seus companheiros, como questão fechada, a orientação
de não permitir que a fiscalização se faça.
Concluo, pela mesma afirmação com que iniciei:
"Na vida pública, como na ciência, os erros devem ser investigados e não
escondidos." (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Não hã mais oradores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão Conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos
Deputados, destinada à diScussão e votação dos Projetas de Decretos Legislativos
n. 0 s 55 e 56, de 1974.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão.
Designo para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 88, de 1974,
(n.o 2.024-B/74, na Casa de ori!l'em), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispôs sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n.os 427 e 428, de 1974, das comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela com.titucionalldade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas de n.os 1 a 4, e contrário
às de n.0 • 5 a 7, todas de Plenário;
- de Saúde, favoráv•el às Emendas de Plemkio d·e n,Os 5 a 7; e
- de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão
de Saúde, favorável às Emendas de Plenário d·e n.Os 1 a 4, e contrário
às de n.0• 5 a 7.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 72, de 1974
(n. 457-B/71, na Casa de origem), que diSpõe sobre a divulgação do lucro pela
televisão e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 387, de 1974, da ComiSsão:
- de Educação e Cultura.
0

3

votação, em turno único, de Requerimento n. 0 205, de 1974, de autoria do
sr. senador Danton Jobim, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
n.o 114, de 1974, de sua autoria, que imprime nova redação ao art. 492 da Con~:~olidação das Leis do Trabalho, a flm de reduzir, para dois anos, o prazo ?ara
aquisição da estabilidade pelo trabalhador,
4

votação, em turno único, do Requerimento n. 0 209, de 1974, de autoria do
Sr. senador Luiz Cavalcante. (autorizado pela Comissão de Economia, em seu
Parecer n.o 453, de 1974), solicitando a r·et!rada, em caráter definitivo, do Projeto de Resolução n. 0 26, de 1974, de autoria da referida Comissão, que suspende
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permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SPl, eleve o montante
de sua divida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco
Nacional da Habi.~ação, destinado a financiar a linha prioritária Norte-Sul do
Metropolitano daquela cidade.
5

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n.O 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a exigência do prazo da carência para concessão de benefícios por incapacidade para o
trabalho aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus dependentes, tendo
PARECER, sob n.O 115, de 1974, da Comi.ssão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, dependendo da votação do Requerimento n.0 240, de 1974, de adiawento da votação.
6
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Discussão, em primeiro turno, de Projeto de Lei de Seriado n.O 57, de 1972,
de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que fixa em seis horas o período de
trabalho diário dos operadores em eletricidade, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 132, 13a, áe 1974 das Comi.ssões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, aependendo da votação do Requerimento
n.o 242, de 1974, de adiamento da discussão para audiência do Ministério
do Trabalho.
7
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 117, de 1974
(n.o 1.354-B/73, na Casa de origem), que dispõe sobre a denominação de logradouras, obras, serviços e monumentos públicos e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVOR.AVEIS, sob n. 0 • 4&7 e 498, de 1974, das Comi.ssões:
- de Educação e Cultura e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 20 minutos.)

188.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em .24 de outubro de 1974
PRESIDINCIA DO SR. RUY SANTOS

As 14 horas c 30 minutos, acham~se presentes os Srs. Senadores:
José Lindoso - Catt<lte Pinheiro - Renato Franco - Alexandre
Costa - Clodomir Milet - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella Helvidio Nunes - Virgil1o Tâvora - Waldemar Alcântara - Wilson
Gonçalves - Luís de Barros - R.uy Carneiro - Luiz Cavalcante - An.tônlo Fernandes - Heitor Dias - Ruy Sant.os - Eurico Rezende -- Paulo
Torres - Vasconcelos Torres - Magalhães Pinto - Franco Montoro !.eoni Uendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italivio ~lho
- Accioly Filho.
·
·
··
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa. projeto de. J.e! que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 133, DE 1974
Altera a Lei n.o 5.630, de 2 de dezembro de 1970, que estabelece
normas para a criação de órgão de primeira instância na Justiça do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - o art. 1.0 e seus §•§ 1.0 e 2.0 da Lei n.0 5.630, de 2 de dezembro
de 1970, passam a vigorar com a S<lguinte redação:
"Art. 1.0 ....: A C•ri·ação de J1lnt'a de Co·nclLiac;ão e Julg.amen1o está con~i
cionada à existência, .na. fase territorial prevista para a sua jurisdiçao,
de mais de a mil empregados e o ajuizamento, durante 3 anos consecutivos, de pelo m~mos, 100 r.eclamações anuais.
·
0
§ 1. -Nas áreas de jurLsdJção ··onde Jâ existem Juntas, só serão criados
novos órgãos quando a freqüêncta de reclamações, no período previsto
neste artigo, exceder. seguidamente, a 1.000 processos anuais.
§ 2.0 .- A juriscÚçã.o das Juntas só poderá ser estendida aos municípios
ou distritos situados num raio máximo de 40 qullômetros, desde que os
meios de condução para a resp.ectiva sede S<ljam diários e regulares."
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n.o 5.630/70, fixa disciplina um tanto rígida, para a criação de novas
Juntas de Conc!l!ação e Julgamento na Justiça do Trabalho.
Pelo § 3.o do art. 1.0 , cabe ao Tribunal Sup.erior do Trabalho, de posse de
"boletins estatísticos" fornecidos pelas Juntas em funcionamento, verificar-se.
numa determinada Comarca, os efeitos jurídicos ultrapassam determinados quantitativos fixados pelos §.§ 1,0 e 2. 0 do mesmo artigo.
Assim, pelo sistema atual, somente quando o número de Reclamações Trabalhistas ultrapassa, por três ano.s seguidos, 240 ajuizamentos, é que poderá ser
criada uma nova Junta. assim mesmo se, naquela localidade, houver mais de
12 mil empregados.
Ora, é bem sabido o fato de que o trabalhador, comumente, não tem recursos
e mesmo tempo disponível para deslocar-se d·e uma cidade a outra a fim de
apresentar r~clamação, a;compoanhá-la, cornparece•r a audiências, etc. Tal cir-
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cunst:i.ncia, por si só, faz com que ele se sinta desestimulado a r·elvlndicar os
seus direitos, preferindo fazer acordos extrajud!ciais nocivos ou m~smo se conformar com o abuso cometido pelo patrão.
Assim sendo, as estatísticas r~cebidas pelo Tribunal Superior do Trabalho
quase sempre, não espelham a realldade. Exemplo disso nos dá o Ofício anexo:
encaminhado pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de Campo Grande que
demonstra, em linguag.em direta e franca, a necessidade d~ se reformular a
referida lei, senão pelos seus critérios mas, pelo menos, os quantitativos ali
estabelee!dos e que são, ao que tudo indica, dificilmente alcançados.
O presente projeto mantida a sistemática em vigor, procura, apenas, reduzir
a um número mais razoável, aqueles limites, possibilitando maior flexibilidade e
facilidades para a criação d~ novas Juntas ou a extensão da Jurisdição das
exlsten tes.
Por tais razões, esperamos ver aprovado o projeto que estabelece normas
para criação de Juntas de conciliação e Julgamento.
Sala das Sessões, em 24 de outubro de 1974. - Italívio Coelho.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 5.630, DE 2 DEZEMBRO DE 1970
Estabelece normas para a criação de órgãos de Primeira Instância
na Justiça do Trabalho, e dá outras providências.
•

• • •

• •

• • •

•

•

• •

• o •• o. o • • • • • • o o • • • • • • • • • • o. o. o o • • • • • • • • • •

o. o • • • • • • o • • • • • •

o •••••

Art. 1.0 - A criação de Junta de Conciliação e Julgamento está condicionada
à existência, na base territorial prevista para sua jurisdição. de mais de 12 mil
empregados e o ajuizamento, durante três anos consecutivos, de pelo menos,
duzentas e quarenta reclamações anuais.
§ 1.0 - Nas áreas de jurisdição onde já existam Juntas, só serão criados novos
órgãos quando a freqüência de reclamações, no período previsto neste artigo,
exceder, seguidamente, a mil e quinhentos processos anuais.
§ 2.0 - A jurisdição das Juntas só poderá ser estendida aos municípios ou
distritos situados num raio máximo de sessenta quilómetros, desde que os meios
de condução para a respectiva sede sejam diários e regulares.
§ 3.0 - Para efeito do que dispõe este artigo, as Juntas de Conciliação e Julgamento e os Juízes de Dir·eito investidos da administração da Justiça do Trabalho encaminharão, mensalmente. ao Tribunal Superior do Trabalho, na forma
das instruções por este expedidas, boletins estatísticos do movimento Judiciáriotrabalhista.
• • • • • • • '

•••••••• o o •••••• o •••••• o • o o • o •• o o • o • o o ••••• o • • • • • • • • • • • • • • o •••••••••

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O projeto lido será publicado e despachado às Comissões competentes.
Esta Presidência, nos termos do art. 97, caput, do Regimento Comum, declara
aberto o prazo de cinco dias para a apres~ntação do Requerimento a que alude
o § 3.0 do art. 66 da Constituição, relativamente às seguintes partes dos Projetas
de Lei n.0 • 5 e 6, de 1974-1JN, já devid,amente P'Ublicllld•os e distribu'dos os pareceres e avulsos respectivos:
Projeto de Lei n.o 5, de 1974-CN
SUBANEXOS PODER EXEOUTIVO
a) Ministério das Comunicações;
b) Ministério da Indústria e do Comércio;
c) Ministério do Interior:
1 - DNOS

2 - NDOCS
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Projeto de Lei n.0 6, de 1974-CN
SUBANEXO PODER EXEOUTIVO
a) Ministério do Interior:
1 - DNOCS.
Há oradores Inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Franco Montara. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Heitor Dias. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Leonl Mendonça. (Pausa.)
S. E;:.a não está presente.
Não há mais oradores Inscritos para o período do Expediente.
Estão presentes na Casa 27 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
1

. Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 19·74,
(n.O 2.024-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre a obrigatoriedade da lodetação do sal destinado ao consumo
humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 427 e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade do Substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões;
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas de n.0 s 1 a 4 e contrário
às de n.0 s 5 a 7, todas de Plenário;
- de Saúde, favorável às emendas de plenário de n. 0 s 1 a 4 e contrário às
de n.os 5 a 7; e
- de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão
de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.Os 1 a 4 e contrário
às de n. 0 s 5 a 7.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 72, de 1974
(n.o 457-B/71, na Casa de origem), que dispõe sobre a divulgação do livro pela
televisão, e dá outras providências, tendo
PAREC·ER FAVORJAVEL, sob n. 0 387, de 1974, da Comissão
- de Educação e Cultura.
3

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 205, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Danton Joblm, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
n.0 114, de sua autoria, que imprime nova r·edação ao art. 492 da Consolidação
das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para dois anos. o prazo para aquisição
da estabilidade pelo trabalhador.
4

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 209, de 1974, de autoria do Sr.
Senador Lulz Cavalcante, (autorizado pela Comissão de Economia, em seu Pa-
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recer n.o 453, de 1974), solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Resolução n.o 26, de 1974, de autoria da referida Comissão, que suspende a
proibição contida nas Resoluções n.Os 58, d,e 1968, 79, ~e 1970, 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SPl, eleve o montante de
sua divida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritária Norte-Sul do Metropolitano daquela cidade.
5

Votação. em primeiro turno <apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.0 29,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que elimina a exigência do
prazo da carência para concessão de benefícios por incapacidade para o trabaLho
aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus dependentes,
tendo
PARECER, sob n.o 115, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, dependendo da votação do Requerimento n.0 240, de 1974, de adiamento da votação.
6

Discussão, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n.0 57, de 1972,
de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que fixa em seis horas o período de
trabalho diário dos operadores em eletricidade, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.Os 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável, dependendo da votação do Requerimento n. 0 242, de 1974, de adiamento da discussão para audiência do
Ministro do Trabalho.
Não hã quorum para deliberação.
Em conseqüência, a votação dos itens 1 a 6 fica adiada para a próxima
Sessão.
'7
Discussão,. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 117, de 1974
(n.o 354-B/73, na Casa de origem), que dispõe sob-re a denominação de logradouras, obras, serviços e monumentos públicos, e dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 497 e 498, de 1974, das Comissões:
- de Ed.ucação e Cultura; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
li: lida a seguinte:
EMENDA N.0 1 (de Plenário)
(SUBSTITUTIVO)
Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 117, de 1974, que dispõe sobre a
denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos, e
dá outras providências.
o congresso Nacional decreta:
Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
Art. 1.0 -li: proibido, em todo o território nacional, at1·ibuir nome de pessoa
viva a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas
juridicas da Administração indireta.
Art. 2.o - ll: Igualmente v·edada a inscrição dos nomes de autoridades ou
administradores em placas indicadoras de obras ou em veículos de propriedade
ou a serviço da Administração Direta ou Indireta.

-330As prol!Jlçõe.s constantes desta lei são aplicáveis às entldádes que,
a qualquer título, recebam subvenção ou auxíllo dos cofres públicos federais.
Art. 4. 0 - A infração ao disposto nesta lei acarretará, aos respcinsávets, ·a
pel'd:a do caa-go ou função públLoo .que exercei!', e, no ca.sci do ·an. 3.0 , a susp~nsão
da subvenção ou auxilio.
Art. 5. 0 - Esta lei entra em vigor na data de .~ua publicar,õ.o, revog9das a...
disposições em contrário.

Art. 3.0

Justificação
A presente emenda subst1tutiva visa a dar redação mais adequada à matéria
versada pelo projeto, acolhendo, em quase todos os seus termos, os objetivos
fundamentais da proposição.
De fato, a abrangência do projeto deve atingir também os órgãos da Administração Indlreta, além de situar o regime de penalidades em termos mais
·
precisos, consoante as hipóteses observadas.
Sala das Sessões, 24 de ourtubro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em discussão o j)rojeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-las, vou encerrar a discussão.
Pausa..)
Está encerrada.
A matéria· irá às Comissões competentes, em virtude do recebimento de
emenda.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, leio em jornais
de hoje - e tenho em mãos o recorte de um deles - a notícia de que as exportações de minério de ferro, a cargo da Companhia Vale do Rio Doce, ja tiltrapasaram, em volume físico e em volume de dólares, toda a exportação do ano
anterior.
ll: o próprio Presidente da CVRD, Dr. Fernando Roquete Reis, quem o· diz,
enquanto lembra que no ano passado a e~portação daquela Companhia alcançou
apenas 370 milhões de dólares, e que já agora elas alcançaram 420 milhões.
Tenho em mãos Boletim do Banco Central que dá a evolução das exportações
do minério de ferro. Para não irmos muito atrás, começo do ano de 1964, no
qual exportamos 80 milhões de dólares de minério; em 196'5, 103 milhões; em
1966, 100 milhões; 102 milhões em 1967; 104 milhões em 1968; 174 milhões em
1969; 209 milhões em 1970; 237 milhões em 1971; 231 milhões em 1972; 370
milhões em 1973. Em 74, faltando ainda mais de dois meses para seu término,
420 milhões. Quase que podemos afirmar que neste ano as exportações de
minério de ferro alcançarão a casa, ou a orla, dos 500 milhões de dólares. ll: uma
magnifica contribuição, Sr. Presidente, Srs. senadores, à nossa balança comercial, justamente neste ano tão desequi!1brado, em virtude da crise do petróleo,
que, de resto, desequllibrou economias no mundo inteiro.
Portanto, Sr. Presidente, ao fazer este registro, tenho em mira focalizar o
acerto da Direção e, em particular, do Presidente da Companhia Vale do Rio
Doce, a qual esta dando tão expressiva cota para amenizar o desequilíbrio da
balança comercial do Pais, no corrente ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo. n palavra ao nobl'e Senador
Leoni Mendonça.
(1
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O SR. LEONI MENDONÇA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nem por tardia,
a homenagem perde pela oportunidade:· a de lembrar, nesta casa, uma figura
eminente de homem público que, até hoje, na sucessão das funções exercidas
das d1fíceis m~~sões reoeblidas do Governo ·da RevoLução, tem denJ.On:S\1Jr:a,do reais
qlliUI1dadloS de esta,d1&ta, a p•a.r de modéstia exempl:air e de uma disc'reção a tO:da
prova.
Quando, no princípio deste mês, o General Araken de Oliveira assumia a
Presidência da PETROBiR.AS, já podia apresentar, como credenciais à Direção
da mais poderosa empresa da América do Sul e uma das maiores do mundo,
uma larga folha de serviços ao Pais.
Integmnte eLa Fo•rça Exp·ed!Jciooá,ria Briasileirà, no posto de Oapltão, na
arma de Artilharia, mereceu do Comandante Aliado as mais altas referências
pela atuação do I Grupo de Obuses na campanha da Itália. Exerceu as mais
elevada;s ·at.ividades de ocmando, de Estado-Maioll' e de ofidal de gabinerte do
Ministro do Exército, reformando-se no posto de General-de-Brigada. Na Reserva, fez o Curso de Planejamento de Empresa da PUC. Depois de exercer as
funções de Chefe de Gabinete do Conselho Nacional do Petróleo, passou a presidi-lo, a partir de 1969, quando transferido para a PETROBRAS o General
Levi Cardoso.
Ao ser !nd1cado o Almirante Faria Lima para Governador do Estado do
Rio de Jan·elro, o General Araken de Oliveira assumiu. a Presidência da ....
PE'I1ROBRAS, quando a empresa comemorava o 21. 0 ano de criação do desenvolvimento tecnológico e económico do País, já enfrentando a crise mundial
de combustíveis, uma das mais graves do mundo contemporâneo, responsável
pela angústia em que se debatem, hoje, os países não produtores de petróleo
ameaçados, simultaneamente, pela estagnação e pela inflação.
Sabemos, em •conseqüência, que, sobre os ombros da PETROBRAS p.esa uma
das maiores responsabilidades, no sentido de mantermos o nosso ritmo de desenvolvimento pelo menos à taxa de dez por cento ao ano, quando o. custo de
vida, já o atual exercício financeiro, se traduz por cifras que .3uperam os trinta
por cento do aumento.
Mas a anterior experiência do General Araken de Ol!veira, à frente do
Conselho Nacional do Petróleo, nos autoriza a esperar do seu desenpenho na
PETROBRAS uma ação capaz de conjurar os perigos que ameaçam a manutenção da nossa taxa de crescimento.
·
.Mais de uma vez. naquele posto, enfatizou Sua Excelência a importância
da conjugação da política energética com a de transporte, ressaltando a. necessidade da melhoria do nosso parque portuário e da dinamização dos transportes
ferroviários, como do crescente aproveitamento de nosso potencial hidrelétrlco.
para uma solução integrada de grave problema infra-estrutura!: a modernização
com vistas à crescente eficiência desse sistema conjugado.
Em conferência realizada. a 9 de maio. último, no Recife, quando Presidente
do Conselho Nacional do Petróleo, falando sobre problemas da energia e ·dos
transportes no Pais, declarava o General Araken de Oliveira:
"Não é que eu seja contrário ao melo rodoviário; não sou contrário a
coisa nenhuma. Eu sou é favorável ao consumidor. Sou um advogado
do consumidor e um advogado do País, para baixar o custo dos derivados do petróleo. Então, esses são os objetivos que perseguimos .e quem
podia nos :aj u.d•ar são os senhores fel1l'Oviários, crl1ando uma estrutura
caJpaz de assegu11ar seja esse sistema de tran,sportes eficiente para
baixar seus custos."
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a PETROBRAS, no desempenho de sua primordial. missão de atender ao mercado nacional de petróleo e derivados, tem
Investido em todos os setores relacionados com o cumprimento de seu objetlvo,
sobretudo no tocante à exploração. Vale salientar, aliás, que desde a sua criação
a PETROBIRAS vem destinando às atividades de exploração de petróleo, a parcela mais ponderáv·el de seus investimentos. As melhores e mais modernas técnicas vêm sendo empregadas nesse esforço para diminuir a dependência da
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mesmo, estamos confiantes na atuação do eminente General Araken à testa
da Empresa, atuação esta, por certo, não menos profícua do que o foi no Conselho Nacional do Petróleo. Estamos certos de que a Empresa prosseguirá na
busca intensiva de novas jaz~das de petróleo. ·rutravés de esforçoo d•e prospecção
nas áreas sedimentares em terra e no mar. Concomitantemente, acreditamos na
Industrialização do xisto, mercê dos promissores resultados permitindo o levantamento de Informações de vital !mpo11tância prura o proj'erto •:!•e instalações de
grande porte.
Nesse singelo pronunciamento, mais uma vez se revela a visão do estadista,
que não vê, na importantíssima função que ocupa, apenas o setor da sua dlreta
responsab1Mdade, mas o e!llJoa.ra como p•arte d:,; um todo, nas inter-11e!Ja.ções !ncUspensávels àqueles a que necessariamente se liga, no equacionamento de problemas tão permanentes quanto inadiáveis da nossa Infra-estrutura económica.
O Sr. Luiz Cavalcante - P·ermite V. Ex.a um aparte, nobre Senador Leoni
Mendonça?
O SR. LEONI MENDONÇA - Com muito prazer ilustre Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante - Primeiramente, qu.e·ro associar-me ao regozijo de
V. Ex. a pela con~uçãa do Gene•ral Araktm de Old.veim à Presidêncta da ....... .
PETROBRAS. Não há dúvida de que ele é, por sua larga vivência, talvez entre
todos os cem milhões c!:e bmsile1["0S, o mais ind~cado prura el!:eroor a PI'esldênc!a
da maior companhia nacional. E em o saudando, aproveito o ensejo para, à
guisa de lembrete, transmitir àquele ilustre camarada os dizeres de tópico de
editorial do Jornal do Brasil, de hoje, sob o título "Novas Fontes", cujo final
tem a seguinte redação:
"Acumulam-se os problemas decorrentes do alto custo do petróleo importado e a Nação paga ainda o preço da dúvida sobre o seu desenvolvimento a taxas rápidas na medida em que o seu balanço de pagamentos é condicionado na capacidade para importar. Valeria a pena que
a empresa, pelos seus porta-vozes autorizados,
- e o mais autorizado deles é o seu Presidente contr!buisse para se distinguir o que é ilusório e o que é real nas suas
possibilidades para aproveitar o xisto, assim como outras oportunidades
de diminuir a dependência relativa do País nas importações do óleo."
Praza aos céus que em toda a sua administração o General Araken tenha
sempre em mente essa advertência do editorial do Jornal do Brasil. Muito grato
a V. Ex.a
O SR. LEONI MENDONÇA - Muito agradecido pelo aparte de V. Ex.a Grande
conhecedor do assunto, V. Ex.a pode dissertar sobre petróleo. Considero-o a
maior autoridade em petróleo, aqui no Senado.
O Sr. Luiz Cavalcante - A maior autoridade, aqui, posso proclamar aos
Colegas, isto é, a pessoa mais autorizada neste Plenário, para dissertar sobre o
petróleo é o ilustre e modesto Colega Leonl Mendonça, Senador por Goiás. De
todos nós, ele é o único que vive no petróleo. S. Ex.n é Presidente da maior
companhia nacional de re-refino de lubrificantes usados. Portanto, através de
su:a empresa, dá uma grandl,; contrlbuição •ao País. nestJa: ho11a em que forçoso
é economizar divisas. A re-refinação é uma dessas maneiras de fazê-lo. E ele
o faz há multo tempo, antes mesmo do desencadear da crise energética. Parabéns, portanto, Senador Leoni Mendonça, e continue V. Ex. 8 desenvolvendo
cada vez mais a sua empresa, porque, sobre ser, de certo, de seu Interesse pessoal, é, sobretudo, do interesse maior da Nação.
O SR. LEONI ME;NDONÇA - Muito agr.aide·ct!Jào, nobre Sea11ado!" Luiz Cavalcante, mas pelos pronunciamentos que já ouvi de V. Ex.n sei que é profundo
grande conhecedor do ramo do petróleo.
Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Se·nadores, podemos afirmar, com satisfação patriótica e confiança amplamente justificada, que temos homem ao leme
e, sob a presidência do General Araken de Oliveira, n PETROBRAS cumprirá o
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seu relevante papel na consecução do.s objetivos nacionais permanentes da segurança e do Des·envolvimento Nacionais. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRIESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgíl!o Távora, que falará como Líder.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, regressando de
honrosa missão, de chefiar a Delegação Brasileira à LXI Conferência Internaclona! da Ulllião In•te['))a•rlamentar, em Tóquio, antecipamos aquilo que obrigação é de todo responsável por uma tarefa, qual seja, a de prestação de contas,
hoje, e aos parabéns que apresentamos a toda Delegação que tão bem representou o Brasil, duas constatações básicas que gostaríamos desde já ficassem
assentes.
Número um: o nosso Pais não é mais alvo daquela campanha insidiosa que
ant•es do encontro d:e Roma (1972) sempre se f•azia sentLr em reuniões· s'miles,
quanto ao regime político por nós adotado; e número dois: o respeito que já
se vê, nota-se entre parlamentares dos outros países que compareceram ao
conclave quanto ao progresso desta terra, verdadeira exceção poderemos assim
dizer, dentro de um Mundo em que, ao lado de uma inflação galopante, vê-se
pronunciadamente a queda de aumento de Produto Interno Bruto de quase
todas as Nações (a estagflação).
Bmsi~aiTos, sen<timo-nos orgulhosos, Chefe e todos os membro~ da Delegação,
daauelas referências que, sobre serem gentis, eram verdadeiras, feitas r.os contatôs havidos, quer com a Missão japonesa, quer com os membros, máxime daqueles países representantes do Mercado Comum Europeu, quanto a isso que
eles achavam - aí sim - o milagre dos milagres, um desenvolvimento que não
tinha símile entre os países de primeira plana, no momento em que todos se
viam envoltos na crise criada pelo problema do petróleo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, seria injustiça se aqui, também, antes de
terminar e.st.as palavras. não fizéssemos consignar uma de admiração e de
respeito ao desempenho de todos os membros dessa Delegação, máxime daqueles
que trabalhos apresentaram, como os !lustres companheiros do Senado, por
coincidência, os Senadores José Sarney e José Lindos<>, e o n<>bre Líder da Oposição, Senador Nelson Carneiro, com proposições objetlvas que receberam o apoio
dos demais membros do conclave. Esses nossos Colegas bem representaram o
Brasil e melhor ainda esta Casa.
Era cJta a comunicação que gostaríamos de fazer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente,
desejo dar conhecimento à Casa de representação que recebemos da Federação
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados de Minas Gerais e
Goiás, e de Brasilla. Na mesma linha de outras reivindicações de sindicatos e
federações de todo Brasil, em mensagem dirigida ao Sr. Ministro do Trabalho
essas organizações pedem a :l.tenção do Governo para a política salarial, apontam
dados objetlvos sobre o sacrifício que vêm sofrendo os assalariados do Pais em
face da política de compressão de salários, e reivindicam o cumprimento, com
exatidão e sem desvios, das exigências mínimas estabelec!das na lei.
Peço que este documento seja considerado parte Integrante do meu pronunciamento.
Também desejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, abordar o tema do abono
de emergência, já decidido pelo Governo e na iminência de ser remetld<> a esta
Casa, através do projeto de lei, para a sua rápida aprovação.
Há dtas, o Mllllistro da F1azend:a distribuiu !lOita dand•o conlta das preocupações do Governo em relação a esse problema do salário. Hoje, reuniu-se o
Senhor Presidente da República com todo o Ministério para apreciar em sua
redação final, segundo Informam <>s jornais, a medida a ser enviada a esta Casa.
'I1rwta-se de um abono .a ser con·cedido a todos os as~•alEI:l1liados, da o;rdem ·d·e
10%, a partir do mês de dezembr<>, e que será compensado com o reajuste pre-
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do abono que seria antecipado.
Aguardamos a chegada do projeto ao Congresso Nacional para sua apreelação. Mas, desde já, todas as vozes do Movimento Democrático Braslleiro têm
se manifestado favoráveis à medida.
Vemos no abono que vai ser concedido três aspectos positivos:
Primeiro, trata-se de um ato de rigorosa justiça, de fortalecimento do mercado interno e de promoção efet!va do desenvolvimento nacional.
Segundo, ele significa o reconhecimento pelo Governo da tese e da reivindicação que o MDB vem sustentando há multo tempo, no sentido de serem .corrigidos os demos e a injustiç•a da !llta u~ polit!;ca. de cOOllpl'essão de salá'flos.
Terceiro, esse ato demonstra a importância e a validade da democracia
para a solução de problemas reais de nossa população, pois é evidente a coincidência ·da medida com a realização das eleições.
Cumprimentamos o Governo pela sensib!lldade que demonstra ao propor a
medida. E damos três vivas. Viva a ato de justiça para os assalariados do País!
VIva a luta perseverante do MDB, que reivindica esta medida há muito tempo!
Viva, acima de tudo, a democracia que, com a rea'ização das eleições, permite
sejam atenuados problemas que afligem a população brasileira!· Não houvesse
eleições, dificilmente teríamos o abono de emergência, cuja justiça proclamamos
agora.
O Sr. Italivío Coelho - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com muito p·I1azer ouço o •a.pad.e de V. Ex."
O Sr. Italívio Coelho - Ouço o discurso de V. Ex." com a atenção com que
o tenho ouvido, principalmente nos últimos tempos, graças à democracia que
tanto estimula V. Ex." Quero declarar que não concordo com a opinião de V. Ex.a,
porque essa medida se enquadra bem na orientação governamental. Há poucos
dias coube-me requerer a transcrição, nos Anais, do discurso do Ministro Arnaldo
Prleto, onde S. Ex." transcreve palavras de Sua Excelência o Senhor Presidente
da República, já há algum tempo - !ogo que assumiu o Governo - dando as
diretrizes e chamando a atenção para a necessidade de melhorar a distribuição
de rendas, que é problema nacional, que todos os .bon~ brasileiros compreendem.
V. Ex." bem sabe que no combate à Inflação, no mundo, um dos princípios
tradicionais é a contenção salarial. V. Ex." não ignora que o grave problema
da inflação no Bras!l tem sido tenazmente combatido e uma das armas mais
usadas foi a cOIIltenção salarial, e que aos pouoo•s foi se evid•ancltando a necessidade de melhorar o nível salarial, por justiça muito natural. Não são as
eleições. V. Ex." sabe que este Governo, logo de começo, tomou medidas enérgicas
para fazer ref'uir a vontade de crescer, já que a inflação estava manifestada.
Esse fenômeno está passando, e é hora de toma.r o ritmo de pro!l'resso, me.lhot'ar
o crédito, melhorar os salários. Não é devido às eleições à democracia - e nisto
estou de acordo com V. Ex." - faz muito bem à civ!l!zação ocidental. Obrigado.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex." Se este é o
pensamento mais profundo de autoridades governamentais, tanto melhor para
o Brasil; apenas, salientamos um fato que é incontestável: a coincidência da
medida com a realização das eleições. Com Isto cumprimentamos o Governo
pela sensibllldade.
Mas, eu queria, também, retificar um aspecto: disse V. Ex." algumas palavras
que parec·em aceitar a hipótese, muito proclamada, de que a causa da Inflação
são os salários. Ora, a demonstração de que a compressão de salários não elimina
a Inflação é que nós ·tivemos uma dgoros.'sslma. ·compressão de salá.rios e· a
inflação estourou. Portanto, todos podem ser culpados, menos os salários.
Podemos culpar os lucros, que foram muitos. Podemos culpar a dependência do
Brasil em relação a produtos do exterior. No que se refere à política rodoviária,
por exemplo. E a dependência em relação ao petróleo. Podemo.s apresentar m!l
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-335outros fatores, mas ess~ semço os Governos passados, prest~am aos assairurlados
brasileiros: Comprimiram os salários e houve inflação.
·
Está destrui da para sempre no Brasil a tese de que a inf' ação é provocada
por salários. Esta pelo menos não foi.
.
O Sr. Italívio Coelho - Permite-me V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. Italívio Coelho - Se existe essa tese, não é sustentada por quem
aparteia V. Ex." A tese é exatamente contrária.
O SR. FRANCO MONTORO- Agradeço a contribuição.
O Sr. Italívio Coelho - Uma boa remuneração aos assalaria.dos é uma das
condições do progresso, progresso que o Brasil está palmilhando com segurança.
Apenas quis evidenciar que · a medida não é ,em decorrência de eleição. A
medida é oportuna e se nós formos chamar a atenção para as grandes medidas
que o no.sso Governo está tomando, v. Ex." verificará que todos os meses há
uma grande medida, inclusive de caráter social. Por exemplo: o Ministério de
Assistência Social, o Conselho de Desenvolvimento Social, todos com o mesmo
propósito. Muito obrigado.
O SR. FRANCO MONTORO - Não posso ju'gar as intenções; observo. os
fatos e a coincidência é um. Estou apenas apreciando a coincidência da medida
com a realização da campanha eleitoral. É um fato objetivo que em nada
diminui o Governo. Pelo contrário, eu o cumprimento pela sensib111dade que
demonstrou e que me parece de rigorosa justiça.
Atribuo isso à luta que o MDB v·em travando nesta matéria; à· campanha
que está explodindo, às enquetes que têm chegado e às pesquisas que revelam
que esta tese do MDB é a tese que o povo está sentindo. E, se o Governo não
quiser ter uma grande decepção nas eleições, precisa atender a essa reivindicação.
Vamos aplaudir e aprovar a medida. Aplaudir, como dissemos, acima de
tudo a democracia, e cumprimentar o Governo pela liberdade que permitir se
fizesse a campanha em vários Estados.
Não podemos deixar, também, de nos congratular com o MDB, que fez a
campanha fundamentalmente em torno disso, apresentando medidas concretas:
uma delas, do plano social, é a política salarial. Não venham falar em ·bolsas de
estudo, em assistência, em distribuição de remédios; tudo isso pode ter validade,
mas o importante é o salário, porque é através dele que o homem que trabalha
recebe todos os meses a sua parcela no desenvolvimento. Esta era a nossa tese;
hoje é, também, a tese do Governo; parabéns ao Brasil.
O Sr. 'Virgilio Távora - Perinite V. Ex." um aparte?
O SR. Ji1RANOO MONTORO·- Ouço o aparte de V. Ex."
O Sr. Virgüio Távora - Depois de tanto tempo ausente, nobre Senador
Franco Montoro, que prazer é, novamente, terçar armas com V. Ex.", e justamente num terreno em que nem sempre nos entendemos, mas, sempre falamos,
cada qual, uma linguagem coerente com nossos pensamentos.
O SR. FRANCO MONTORO - A satisfação é reciproca. Sa:údo o apute
de V. Ex." com grand'e esperança de elevação do nív.el dos de·bates.
É bondade de V. Ex." Estou cel'to de que os debates, conosco ou sem a
nossa presença, neste plenário, têm a elevaçãoO que a Cas,a merece. Mas, diríamos
nós: a:os vivas de V. Ex.", vamos juntar os nossos, não pelos consl:derandos,
mas pelos resultados.
O SR. FRANCO MONTORO - P. ordem dos fatores, talvez, não altere os
produtos.
·
Desde quando o Presidente Ernesto Geisel assumiu, ainda não ouvimos uma
palavra gov.ernamental que não fosse no sentido de procurar amparar a cla-sse
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afirmativa? Porque, aí sim, temos que defender os prindpios básicos· que informaxam a política econômlco-finance!ra do Movimento Revolucionário de 31 de
Março. Inicialmente houve um achatamento salarial - ninguém o negou -,
até o ano de 1967, eis que era, absolutamente, necessário pôr em ordem a Economia do Pais, que estava completamente arrasada, V. Ex."' há de concordar
conosco, próxima do caos. De 19617 a esta: parte, esse achatamento já não pode'l'ia
ser apresentado sob a forma como o foi naqueles anos; ao contrário, houve um
grande abra:ndamento. E, progressivamente, o Governo da Revolução, s.em dar
aumentos demagógicos, sem dar sa:Iárlos que não eram pro.porcionais à capacidade do suporte da economia, tem procurado aumentax, isso sim, a renda do
assalariado. Assim, o Governo Gelsel, desde a primeira hora. passada: a fase ct·e
aplainamento do terreno, que durou multo tempo, inglória, impopula·r pode,
trepado sobre ombros de gigante, já fazer o que hoje se propõe, isto é: a uma
Inflação que se a:proxime de 30%, dar aumento correspondente a essa inflação e,
graças a uma severa execução financeira, graças a uma manipulação certa da
caixa. do Tesouro, ter os l.'ecursos necessários para, já no mês de dezembro, a:ntecipar essa resolução. Que o MDB, desde o início, não é de hoje, já é de há
muito tempo, antes mesmo, até, d'a criação do MD!B, pois que Deputados pertencentes ao antigo Partido de V. Ex."', do PDC, do PTB, do PSD e até mesmo
da OON, recla·mavam contra a política salarial, isso é absolutamente lncontestáv.el. Mas a afirmativa de que realmente, nobre Senador F1ranco Montoro, seja
o abono kuto do trabalho, da luta do Paxtido de V. Ex."', é uma: extrapolação da
realidade. Quanto ao fato da coincidência, que V. Ex."' disse não ver nesta coincidência julgamento de intenções, mas que existe a coincidência das eleições, o
Governo v•a:! dar esse abono, a partir de dezembro, porque, aí sim, sem d·emagog!a, sem procurar ônus insuportáveis para o Tesomo, o levantamento dos
recursos necessários demonstram se·r Isso possível. Este Gov·erno que, acima
de tudo, procura ampa·rar o homem, como a meta-síntese de todo o nosso
desenvolvimento, não !ria deixar para o ano que vem, aquilo que poderia real!zar em dezembro. Demagogia haveria se dissesse que iria conceder !medlllitamente este benefício. Ah! Não tenha a menor dúvida. O Governo rodaria a
máquina do Tesouro e dá-lo-la a partir de agora e, lnclusiv·e; teria vesultados
eleitorais maiores. Mas, na reaUdade, ele vai fazê-!o a partir de primeiro de
dezembro, e sem a menor sombra de !llpelo demagógico ou ele!:torei·ro porque
justamente as condições do T-esouro assim o permitem. Eram essas as achegas
que queríamos dar ao discurso de V. Ex."' Nós o felicitamos porque vemos que,
desta vez V. Ex."' dá vivas a uma: providência que achamos justa e certa.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o ~~;pa.rte de V. Ex."', que ficará
incorporado ao meu discurso.
Quero dizer que não decl~~;rel que eram medidas demagógicas ele!torei·ras,
mas sim, vincule! essas medidas. à campanha: que o MDB vem fazendo, porque
nestes trinta dias de campanha o que o MDB procurou em todo Brasil, de acordo
com a orientação firmada na reunião de todos dirigentes dos Estados, é que
óev,eríamos apres,entax com daodos objetivos, os grandes problemas nacionais.
E demos prioridade 11;0 pro,blema do salário porque realmente, ele atinge toda
a população brasl~elra. Fizemos a campaonha, e a receptlvLdade popular impre.sslonou, Inclusive, a: nós. As estatísticas que estamos recebendo revelam um
Impressionante cre.sc!mento dos candidatos do M!DB, pela mensagem que pregamos. O Governo mostra sensibilidade atendendo a este apelo, a. este anseio.
:Parece-me Incontestável a vinculação, mas isto é acessório. Trata-se da: interpretação do fato. A nossa é esta. O fato é a coincidência: não podemos nos
nos arfas·ta·r.
V. Ex."' me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Com muito prazer, nobre 'Senador.
Nobre Senador Franco Montoro, tenho quase a. certeza. de que V. Ex."', no
d·ecorrer do seu discurso, não deixará d·e referir-se e de fazer elogios à !nlcla:tlva
do Governo, constante dos jornais de hoje, consubstanciada na notícia de que
o Presidente Geisel vai enviar mensagem - ou já enviou - o.o Congresso Na-
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clona!, instituindo p·ensão para todos os brasi1elros que tenham idade acima
de ·setenta anos e que não tenham meios d·e sub.sistência. Creio que V. Ex."
não deixará de referir-se a este fato.
O SR. FRANCO MONTORO - Aguardo a chegada da mensagem, pa:ra
apreciá-la e a:proveitá-la com a maior satisfação. É uma medid'a qu·e representa
uma conquista do homem bras!lelro em -relação à Previdência Social. num dos
seus aspectos mais modernos, que é o da seguridade social. Independentemente
de contribuição, ele terá direito a esta aposentadoria ao atingir determinada
idade. Quando se tratou do FU'NRURAIL e do ampar-o à doméstica, a medida
que propugnávamos -era precisamente esta: a da: seguridade social, prestada pelo
Estado e não a da Previdência, com a contribuição obrigatória do interessado.
É esta uma das tendências mais modernas da Previdência: e da seguridade
social, sobre a qual teremos oportunid!lide de nos manHestar, certamente aplaudindo a iniciativa do Governo.
sr. Presidente, Srs. Senadores, aplaudimos a proposta mas, duas medidas
complementares, a. nosso ver, devem ser estabelecidas. De um lado, impõe-se a
extensão do abono a todos os assalariados do País, sejam eles civis ou militares, servidores públicos de todos os Poderes ou autárquicos e, também, aos aposen:ados ou !nativos, pois a elevação do custo de vida é a mesma para todas os
brasileiros.
De outra parte, é necessârio que, ao lado da solução de emergência, que está
sendo proposta, sejam fixados critérios permanentes que assegurem a participação efetiva dos assalariados no desenvolvimento do Pais.
Para isso, é importante, e essa nos parece a medida fundamental, o cumprimento objetivo dos princípios estabelecidos na lei sobre reajustes salariais.
Esses princípios, fixados em lei, são três. Ao fazer-se o reajuste, deve-se:
1. manter o salário real, corrigindo-se seu valor pelo cálculo da elevação
do custo de vida;
2. acrescentar a isso, a previsão da inflação nos meses seguintes.
Metade da previsão do ano. É o chamado resíduo inflacionário;
3. incluir o índice relativo ao aumento de produ:ividade nacional no ano
anterior.
Estas são as exigências da lei.
É essencial que, em caráter permanente, esses elementos sejam calculados
com exatidão e não com erro, em prejuízo dos salários, como vem acontecendo.
E, aqui, eu respondo a algumas observações que se fizeram - apresentando
dados objetivos.
Assim, o cálculo relativo ao custo de vida, que é o primeiro fator, não pode
ser aferido por processos artificiais, como o que fixou em 13% o índice de inflação para a Guanabara no ú1timo ano e, com base nisso, calculada a elevação do
custo em todo o Brasil, para fins de salário.
Da mesma forma, a previsão da inflação para o presente ano foi recentemente fixada pelo Governo em 15%, quando a inflação real será segurame11te
superior a 30%.
Então, é preciso que o cálculo do resíduo inflacionário seja feito com exatidão. Nos anos anteriores, sistematicamente, o cálculo foi f·eito com erros, em
detrimento, sempre, dos trabalhadores. Ainda este ano, apesar da boa vontade
e da reta intenção do Governo, há dois meses calculou-se o índice de inflação
para 1974, em 15%, quando ninguém admitia que chegaríamos apenas a esse
nível. Ele será seguramente superior a 30%.
E, finalmente, o índice de elevação da produtividade nacional no último ano.
É o terceiro índice exigido por lei. Esse índice oficial foi de 8,4%, mas, para fins
de salário, o Governo fixou esse índice em apenas 4%, com evidente sacrlficio e
injustiça para os assalariados.
Nos anos anteriores, o erro foi semelhante.
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Ano

índice de
Produtividade:
Real

tndice para
Cálculo de
Salários

1968
1969
1970
1971
1972
1973

6,2
5,9
6,4
8,1
7,2
8,4

2,0
3,0
3,5
3,5
3,5
4,0

Diferença
4,2
2,9
2,9
4,6
3,7
4,4

O importante é cumprir rigorosamente, com exatidão e em caráter permanente, os critérios fixados na própria lei. o salário é o grande instrumento da
distribuição da renda nacional, e a promoção do nosso verdadeiro desenvolvimento depende, em grande parte, de uma politica salarial sadia. Se o trabalhador não ganha o suficiente, não pode comprar, e não se cria o mercado interno,
nem se desenvolve o País. Daí a importância desta medida, que representa, apenas, uma exigência de cumprimento da própria lei. Que a lei seja cumprida!
E não tem sido!
Temos fundadas esperanças d-e que. com o quadro que atualmente se apresenta perante o Governo e perante o País, da desigualdade de nível de vida e
das dificuldades por que passam as cla.sses trabalhadoras e a classe média que
também vive de salários, nós possamos ver, na medida do Governo, não a realização, na sua plenitude, daquilo que representa a reivindicação dos trabalhadores
e a dos assalariados, mas apenas uma tomada d-e consciência e o começo de
uma política social que dê à política salarial a importância que ela tem efetivamente.
Pedir ao Governo que cumpra a lei, positivamente não é muito. Mas se isto
for cumprido, nós teremos dado um passo decisivo para o verdadeiro desenvolvimento nacional. Desenvolvimento para dentro, criando e aumentando a capacida.de a.quisitiva do nosso povo; criando condições paxa que se dinamize a .nossa
economia. Esta é uma das band·eiras de luta. do MIDB. Vêmo-la. agora, compreendida, aceita e transformada em medida objetiva, num dos seus a.spectos pelo
atual Governo. Cumprimentamos a Administração pelo recente ato e apresentamos as nossas considerações complementares para ·que as demais medidas sejam, a seu t·empo, cumpridas como manda a própria Lei.
Concluímos, Sr. Presidente, lembrando que não basta que a produção seja
maior. É preciso que o povo viva melhor; é preciso que tenhamos um desenvolvimento com justiça social. Esta é a única forma de termos um desenvolvimento
autenticamente brasileiro.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR FRANCO MONTORO
EM SEU DISCURSO:
FEDERAÇAO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DOS ESTADOS
DE MINAS GERAIS, GOIAS E BRASíLIA
Belo Horizonte, 29 de julho de 1974
Of. n.0 229/74
Ao
Excelenti.ssimo Senhor
Deputado Arnaldo da Costa Prieto
Dignlss!mo Ministro de Estado do Trabalho
EM MAOS

senhor Ministro,
A Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados de Minas
Gerais, Goiás e Brasllla, por si e em nome de todos os seus sindicatos flllados, vem à
honrosa presença de Vossa Excelência, no uso de suas prerrogativas lego.is de represen-
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con.sultlvo, apresentar o pensamento da classe com o objetlvo único de auxiliar na solução
dos problemas que se relacionam com o respectivo grupo profissional e com os trabalhadores em geral.
2. Nossa Intenção não é e jamais será a da contestação. o objetlvo que nos Impele
é unicamente o de levar ao Governo o exato pensamento da classe trabalhadora que
representamos, procurando Interpretar com a maior fidelidade os an.selos de nossos
liderados, por estarmos convencidos de que essa é a melhor forma de colaborar com
as autoridades governamentais na busca das soluções que visem o bem-estar de toda
a coletlvidade brasileira.
3. outrossim, conscientes de nossa responsabilidade como participantes da liderança
do movimento sindical brasileiro, trazemos aqui nosso testemunho, a fim de não sermos
no futuro apontados como tlmldos ou omissos. Fazemo-lo, sobretudo, levados por nossa.
intima convicção de que a democracia Inspirada no humanismo cristão, e só ela, pode
levar nosso Pais à estabilidade social e política, através da Justiça preconizada nas
Encíclicas papais. A nosso ver, somente com a distribuição eqültatlva dos frutos do
desenvolvimento se poderá in.staurar aqui um modelo de convivência social Igualmente
eqüldlstante do liberalismo económico e do socialismo coletlvlsta.
4. Por essas razões, julgamo oportuno, no momento em que esse Ministério se prepara para colaborar na elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento, apresentar
nossas sugestões e reivindicações quanto à necessidade de reformulação da sistemática
salarial vigente, por sabermos ser da responsabilidade de Vossa Excelência e de seu
Ministério traçar a filosofia que deve nortear a politica salarial, através do Conselho
Nacional de Política Salarial.

I

I:

5. Em novembro de 1964 o Governo, ao estabelecer as dlretrizes dessa política,
comprometeu-se a executá-la de maneira que "assegurasse não apenas a manutenção
da média. dos salários reais dos últimos anos, mas também a elevação dos mesmos salários na proporção do aumento da produtividade. <Programa de Ação Económica do
Governo - Síntese - Pág. 83 - Grifo nosso), garantindo, ainda, "que a política salarial
deveria conduzir-se de modo a manter a participação percentual da remuneração do
trabalho no Produto Interno Bruto em níveis equivalentes aos alcançados nos últimos
anos". <Idem - Pág. 42.l
6. Com a publicação da Lei n. 0 4. 725, de 13-7-65, que previa sua aplicação por um
período de três anos e apenas nas revisões salariais no âmbito da Justiça. do Trabalho,
passou-se a determinar os reajustamentos pelas médias do salário real dos dois últimos
anos, em vez de fazé-los pelos "picos", o que vale dizer que os salários assim corrigidos
não recobrariam 100% de seu poder de compra de 24 meses atrás. Ademais, a citada lei
não previa, na dgtermlnação do novo salário, o acréscimo de metade do resíduo Inflacionário durante a vigência do novo reajustamento, a fim de assegurar a manutenção
do salário real médio corrigido, como previsto no PAEG. O resíduo só velo a ser Introduzido mais tarde, com o Decreto n.0 57.627, de 13-1-66, que em seu bojo trouxe dispositivo
que estendeu também aos acordos e convenções coletlvas as condições e normas antes
elaboradas para reger às revisões salariais promovidas na esfera do Judiciário Trabalhista..

A mesma Lei n.0 4. 725, alterada pela de n.0 4.903, de 16-12-65, previa, no cálculo
dos reajustes, a partir de 1.0 de julho de 1966, o cômputo de uma taxa que traduzisse
o aumento da produtividade nacional no ano anterior, "observando o seu ajustamento ao
aumento da produtividade da empresa ou empresas componentes da respectiva categoria
económica". Não obstante a recomendação legal, o percentual do aumento da produtividade só foi aplicado a partir de sua primeira publicação no Diário Oficial da União,
em 2'2-8-67.
s. Em vista do achatamento salarial produzido em conseqüência dos desvios constatados na aplicação da politica preconizada no PAEG, Impôs-se uma correção parcial
a través da Lei n. 0 5. 451, de 12-6-68, que concedeu um abono de emergência de 10% e
determinou, em seu art. 2. 0 , a adoção nos futuros cálculos de um deflator para compensar
as distorções motivadas pela incorreta previsão do resíduo inflacionário.
9. Deve-se assinalar, entretanto, que não só o Decreto-Lei n. 0 15, de 29-7-66, como
a própria Lei n.0 5.451, citada, já não mais aludiam ao prazo de três anos, a contar
7.
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em prática.
10. Dessa maneira, a sistemática com base na reconstituição do salário real médio,
defensável como emergência num plano global de combate à Inflação em período relativamente curto, já não se justifica mais. O sacrifício Imposto pela sua aplicação aos
trabalhadores, além de reduzir gradativamente seu nível de vida, está promovendo Indefinidamente a transferência de renda dos setores assalariados para o empresarial, o que
configura uma grave injustiça social.
11. A perpetuação dessa politica é sobretudo prejudicial se adotada em períodos de
reatlvação Inflacionária, porquanto a Inflação crescente proporciona, no cálculo dos
reajustes, salários reais médios cada vez menores.
12. Há que considerar, ainda, que, além dos preju!zos Inicialmente sofridos pelos
trabalhadores com a redução dos reajustes dos "picos" para as médias, houve, no decurso
desse longo período, a par do artificialismo na mensuração da alta do custo de vida,
perdas consideráveis em termos de poder aquisitivo dos salários, por força da subestimação
constante da Inflação residual e da fixação de taxas que não traduziam o crescimento
da produtividade setorial, nem a média nacional, nem médias móveis qülnqüenais. Pura
e simplesmente, foram adotados percentuais Iguais ou Inferiores às taxas de crescimento
dos setores de produção que apresentavam a menor lucrativ!dade.
13. Igualmente, não se pode dizer que o "fator de correção" Introduzido pela Lei
n.0 5.451, de 12-6-68, passou a devolver os prejuízos sofridos pelos trabalhadores no
decurso do reajuste anterior. EsEe fator, se, para efeito de nova revisão, corrige o erro
cometido no cálculo do ano anterior (em virtude da subavaliação do resíduo), não devolve
aos assalariados os danos sofridos para trás. Ainda mais, no mesmo momento em que
procura corrigir a distorção anterior, admite a falha no novo cálculo, por força da adoção
de resíduo mais uma vez fixado com subestimação.
14. Nós, trabalhadores, tememos a parpetuação dessa politica, prevista Inicialmente
para três anos de vigência. Sua continuação por tempo indeterminado e com as incorreções observadas, está provocando e irá intensificar ainda mais a marginalização da
força de trabalho na pru·ticipação da renda nacional. Nessas condições, cada. vez mais
se agravará a Incapacidade das camadas assalariadas de colaborar no fortalecimento do
mercado interno. Efetivamente, a prevalecer essa situação, constataremos em setembro
próximo que, enquanto a economia nacional num período de 10 anos cresceu 56%, nossos
salários caíram, em termos reais, de 100 para 53.
15. Não nos Iludimos, Senhor Ministro, em esperar a recuperação imediata e de
um salto da grande parcela do poder de compra dos salários, pois consideramos que o
Governo tem a responsabilidade, em sua visualização global, de compatibilizar os anseios
de melhoria social com as possibilidades reais momentâneas de nossa economia, em fase
de expansão e ainda às voltas com o compromisso de combate ao processo inflacionário.
Julgamos, entretanto, que a capacidade de sacrifício dos trabalhadores chegou a seu
termo, com o risco de propiciar o afloramento de tensées do psicossocial na medida em
que se ensejar a reabertura democrática, hipótese que poderá Influir negativamente na
consolidação do próprio crescimento econômlco.
16. É por essas razões que postulamos a reformulação da pol!tlca salarial na oportunidade da elaboração do II Plano Nacional de Desenvolvimento, de forma a permitir a
gradual porém efetiva recuperação do poder aquisitivo dos salários, perdido ao longo de
dez anos de contribuição generosa e patriótica. Isto, a nosso ver, só se poderá conseguir:
a) com a reconstituição anual de 100% do poder aquisitivo do salário real fixado
12 meses antes, ou seja, pelo "pico", com base em estatísticas realistas do aumento do
custo de vida. verificado no último período anual;
bl com o cômputo nesse cálculo de metade do resíduo Inflacionário, fixado sem
subestimação para os 12 meses seguintes;
c) com o acréscimo, ao resultado, de taxa que corresponda ao crescimento da produtividade setor!al.
17. Com o objetivo de possibilitar maior facll!dade na. negociação dos acordos, mais
rápido julgamento dos dissiduos coletlvos, segurança. às d.!rigênclas na orientação das
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vigência, sugerimos a adoção de fórmula que - através de projeção da alta do custo de
vida nos dois últimos meses de vigência do reajuste anterior - permita a reconstituição
salarial sugerida na a!lnea a. do item anterior com an teclpação de 60 dias antes do termo
da vigência do acordo ou sentença normativa em revisão.
18. Confiantes no espírito público aberto de Vossa Excelência, esperamos que nossas
sugestões e reivindicações sejam recebidas com a mesma elevação de propósitos com
que foram formuladas, e que este pleito venha a. merecer o exame que a seriedade do
tema. por si reclama.

Aproveitamos este feliz ensejo para reiterar a Vossa Excelência a expressão de nossa
elevada estima e admiração, e de nosso profundo respeito.
Federação dos Empregados em Estabelecimentos BancáriOs dos Estados de Minas
Gerais, Goiás e BrasU!a.. - Arlindo José Ramos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, designando
para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n.0 88. de 1974
(n.0 2.024-B/74, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República que dispõ.e sobr·e a obrigatoriedade da iodetação do sal destinado ao
consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, e dá outras proYidênc!as,
tendo
PARECERES, sob n.0 s 427, e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas !le n.Os 1 a 4, e contrário
às eLe n.0 s 5 a 7, todas de Plenário;
- de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n. 0s 5 a 7; e
- de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão
de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.0 s 1 a 4. e contrário
às de n.0 s 5 a 7.
2

Votação, em turno único, do Projeto d_e Lei da Câmara n.0 72, de 1974
(n.o 457-B/71, na casa de origem), que dispoe sobre a divulgação do livro pela
televisão, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 387, de 1974, da Comissão:
- de Educação e Cultura.
3
Votacão, em turno único, do Requerimento n.0 205, de 1974, de autoria do
Sr. senador Danton Jobim, .solicitando a retirada do Projeto de Lei do senado
n.o 114, de 1974, de sua autoria, que iiUGJrime nova redação ao art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo para
aquisição da estabilidade pelo trabalhador.
4
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 209, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Luiz Cavalcante, (autorizado pela Comissão eLe Economia, em seu
Parecer n.o 453, de 1974), solicitando a l.'etirada, em caráter dt;finitivo, do Projeto
de Resolução n.o 26, de 1974, de autoria da referida Comissao, que suspende a
proibição contida n::ts Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, d,e 1970, e 52, de 1972,
para permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SPl, eleve o montante
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Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritária Norte-Sul do
Metropolitano daquela cidade.
5

Votação, em primeiro turno (apreciaqão preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.0 29,
de 1974, de autoria do Sr. Se.nador Franco Montoro, que elimina a exigência do
prazo da carência para concessão d·e benefícios por incapacidad·e para o trabalho
aos segurados obrigatórios e para concessão d·e pensão aos seus dependentes, tendo
PARECER, sob n.0 115, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, p·ela inconstitucionalidade, dependendo da votagõ.o do Requerimento n. 0 240, de 1974, de adiamento da votação.
6

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 57, de 1972,
d.e autoria do Sr. Senador Franco iMontoro, que fixa em seis horas o período de
trabalho diário dos operadores em eletricidade, e dá outras providências, tendo
PARECJ!JRES, sob n.0 s 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ·e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, dependendo da votação do Requerimento
n.o 242, de 1974, de adiamento da discussão para audiência do Ministério
do Trabalho.
Está encerrada a Sessão.
fEncerra-se a Sessão às 15 noras e 35 minutos.)

2.a Reunião da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 25 de outubro de 1974
PRESID:I!:NCIA DO SR. RUY SAN'lOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os :srs. Senadores:
Cattete Pinheiro - Renato Franco - Al·exandr·e Costa - Clodomlr
Milet - Petrônlo Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves- Luis de Barros - Ruy Carneiro Arnon de Mello - Lulz Cavalcante - Lourlval Baptista·- Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Eurico Rezende - Magalhães
Pinto - Franco Montoro - Leonl Mendonça - Oslres Teixeira - Fernando Corrêa - Italívlo Coelho - Accioly Filho.
O SR. PlmSIDEiNTE (Ru,y Santos) - A lista de presença. acusa. o comparecimento de 25 Srs. Senadores.
Entretanto, acham-se pres•entes, em plenário, apenas sete Srs. Senadores. não
atingindo, portanto, o quorum mínimo necessário para a abertura da Sessão,
nos termos do art. 181, § 1.0, do Regimento Interno. (Pausa.)
O Senhor President·e da República encaminhou à deliberação do Congresso
Nacional, com as Mensa~en.s n.os 71 e 72, de 1974 - CN, os textos do.s Proj·etos
de Lei n.os 8 e 9, d·e 1974 - CN, que: "dispõe sobre o reajustamento coletlvo de
salário das categorias profissionais .e dá outras providências"; e "fixa os efetlvos
do Exército em tempo de paz ·e dá outras providências", respectivamente.
Para leitura das Mensagens e demais providências Iniciais de suas tramltações. convoco Sessão do Congresso Nacional, a realizar-se no próximo dia 29,
terça-f-eira, às 19 horas, no .plenário da Câmara dos Deputados.
Nada mais havendo que tratar, vou ·~nc.errar a presente reunião, designando
para a Sessão Ordinária de terça-feira, dia 29, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

(em regime de urgência)
(Tramitação conjunta com o PLS/43/74)
Votação, em turno único. do Proj.eto de Lei da Câmara n.o 88, d·e 1974, (n.0
2 .024-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Pr·esidente da República, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da lodação do sal destinado ao consumo hum9.no,
seu controle pelos órgãos sanitários, e di outras providências, tendo
PARECERES, sob n.os 427 e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável, nos termos do substitutivo qu.e apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do subs··
tltutlvo da Comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas d·e n.os 1 a 4 e contrário
às de n.os 5 a 7, todas de Plenário;
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de Saúde, favorável às emendas de plenário de n.os 1 a 4 e contrários às
de n.os 5 a 7; e

- de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão
de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n.os 1 a 4 e contrário às
de n.os 5 a 7.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 72, de 1974 (n. 0
457-B/71, na Casa de origem), que dispõe sobr·e a divulgação do livro pela televisão,
e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 387, de 1974, da Comlssio
- de Educação e Cultura.
3

Votação, em turno úmco, do Requerimento n. 0 205, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Danton Jobim, solicitando a retirada do Proj·eto de Lei do Senado
n.0 114, d·~ 1974, de sua autoria, que imprime nova redação ao art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para dois anos, o prazo para aquisição da estabilidade pelo trabalhador.
4

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 209, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Luiz Cavalcante, <autorizado p·ela Comissão de Economia, em seu
Parecer n. 0 453, de 1974), solicitando a r.etirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Reeolução n.o 26 . de 1974, de autoria da ref·er!da Comissão, qu.e suspende a
proibiçã.o contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, d·e 1970, e 52, de 1972, para
permitir que a Pref·eitura do Município de São Paulo (SPl, eleve o montante de
sua dívida consolidada,. mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritária Norte-Sul do Metropolitano daquela cidade.
5

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 241, de 1974, de autoria do Sr.
Senador Franco Montoro, sollcltandOo tenham tramitação em conjunto os seguintes projetas: de Lei do Senad·o n.0 113, de Hl71, de sua auoria, que dispõe sobre o
"superavit" do Fundo de Compensação do Salário-Famílla, determinando que o
salário-maternidade será pago pelo mesmo e não pelos empregadores, que o saldo
remanescente será utilizado para custear a elevação do "salário-família", e estabeJ.ecendo que o saldo atualmente existente será destinado ao "Fundo de Assistência Habitacional", a que .se refere o art. 66 da Lei n.0 4.380, de 1964, para o
financiamento da aquisição de casa. própria pelas populações d·e renda insuficloene, e de Lei da Câmara n.0 137, de 1974, de lniclaiva do Sr. Presldene da Repúbllca, que inclui o salárie>-m&te::!1!dade entre as prestações .da previdência social.
R

Votação, em primeiro turno (apreciação prellmlnar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.0 29,
de 1974, de autoria do Sr. S·enador Franco Montara, que ellmlna a exigência do
nrazo da carência para concessão de benefícios por incapacidade para o trabalho
àos segurados obrigatórios e para conce.ssão de pensão aos seus dependentes.
tendo
PARECER, sob n.o 115, de 1974, da Comissao
- de Constituição e Justiça, p·ela lnconstltucionalldade, d·ependendo da votação do R·equerimento n. 0 240, d·e 1974, de adiamento da votação.
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Disc1;1ssão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 57, de 1972,
de ·autor1a do Sr. Senador Franco Montoro, que fixa em seis· horas o período de
trabalho diário dos operadores em eletricidade, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.os 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, dep·endendo da votação do Requerimento
n. 0 242, de 1974, de adiamento da discussão para audiência do Ministro do
Trabalho.
Está encerrada a reunião.
(Encer1'a-se a Reunião às 14 horas e 35 mi:zutos.J

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS. DO § 1.0 DO AIRT. 181
DO REGIMENTO INTERNO

MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúLBICA
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento
depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM
N.0 331, de 1974
CN.• 534174, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item IIIl da Constituição, tenho a honra de
submeter à aprovação d·e Vossas Excelências a escolha que desejo fazer do Diplomata Murillo Gurgel Valente, Embaixador junto ao Reino da Arábia Saudita,
para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Sultanato de Oman, nos termos do Decreto n. 0 56.908, de 29 de setembro d·e 1965.
Os méritos do Embaixador Murlllo Gurg.el Valente, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa função, constam da anelca informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 24 d·e outubro de 1974. - Ernesto Geisel.
CURRICULUM :VITAE DO EMBAIXADOR MURILLO GURGEL VALENTE
Nascido no iRio de Janeiro, Guanabara 3 de novembro de 1925. Estagiário
nas Nações Unidas, 1950. Bacharel em Direito, pela Faculdade de Direito do Rio
de Janeiro, 19S2. Diplomado pelo Instituto Rio Branco, 1950.
- Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,
do Instituto Rio-Branco, 1950.
- Terceiro Secretário da Embaixada em Ottawa, 1952 a 1954.
- Vice-Cônsul am Glasgow, 1954 a 1955.
- Encarregado do consulado em Glasgow, 1954.
- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antiguidade, 1055.
- Cônsul em Glasgow, 1955 a 1956.
- Segundo Secretário da Embaixada em Santiago, 1956 a 1958.
- Representante do Brasil no IV Período d·e Sessões do Comitê Económico da
Comissão Econômica para a América Latina (CEPALl, Santiago, 1958.
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- Membro da Delegação do Brasil ao vm Período de Sessões e ao H Período de
Sessões do Comitê de Comércio da CEPAL, Panamá, 1959.
- Oficial do Gabinete do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, 1959 a 1960.
- Chefe do Setor de Recepção e Representação do Gabinete d-o Ministro da.
Justiça, 1959 a 1960.
- Segundo Secretário da Embai~ada em Madrid, 1960 a 1961.
- Representante do Brasil nas Solenidades de Inauguração da Prlmeil'a Feira
Ibero-Americana, Sevilha, 1961.
- Chefe, substituto, do Serviço de Propaganda e Expansão Comercial CSEPROl.
Madrid, 1961.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1961.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Madrid, 1961 a 1S53.
- Chefe do SEPRO em Madrid, 1962.
- Membro da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-'Espanha, Madrid, 1962.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Tóquio, 1963 a 1964.
- Encarregado de Negócios em Tóquio, 1963 a 1964.
- Membro da Missão para Negociação do Acordo com o Japão sobre reescalonamento da dívida externa, 1964.
- Chefe do SEPRO em Tóquio, 1964.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Taipé, 1965 a 1966.
- ·Encarregado de Negócios em Taipé, 1965 a 1966.
- Encarregado de Negócios em Bangkok, 1965.
- Membro da Missão Especial às Solenidades de Posse do Presidenta da China,
1966.
- Conselheiro, 1967.
- Chefe da Divisão de Transportes e Comunicações, 1968 a 1969.
- Delegado do Brasil à XVI Assembléia da Organizaçã·o ·da Aviação Civil Internacional (OACil, Buenos Aires, 1968.
- Subchefe da Delegação. do Brasil às Negoaciações para o Ajuste sobre Transportes Marítimos, Buenos Aires, 1968.
- Representante do Ministério das Relações Exteriores na Comissão de Estudos
Relativos à Navegação Aérea Internacional ('CERNA!), 1968.
- Membro da Delegação do Brasil à Reunião para !Regulamentação do Convênio
sobre Transportes por Agua, da Associação Latino-Americana de· Livre Comércio CALALCl, Montevidéu, 1968.
- Delegado do Brasil às Conversações sobre Problemas Marítimos. 1969,
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por m-erecimento, 1969.
- Representante do Ministério das Relações Exteriores no Conselh<D Nacional
de Telecomunicações, 1969.
- Ministro-Conselheiro da Delegação em Genebra, 1969 a 1971.
- Delegado do Br.asil à W Sessão do Comitê de Transportes Marítimos da Conferência d·as Nações Unidas para o comércio e Desenvolvimento <UNCTADl.
Genebra, 1970.
- Delegado do Brasil à Reunião da Organizaçã·O Consultiva Intargovernamental
Marítima (·IMCOl, sobre Transporte Intermodal, Londres, 1971.
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Cônsul-Geral em Los Angeles, 1971 a 1973.
Embaixador em Jeddah, 1973 a 1974.
Embaixa.dor no Coveite, cumulativamente, 1974.
O Embaixador Murlllo Gurgel Valente, nesta data, encontra-se no exercício
de suas funções junto ao Reino da Arábia Saudita e junto ao Emil'ado do Coveite.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 23 de outubro de 19 - Octávio
Rainho Neves, Chafe da Divisão do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.!

De agradecimento de remes:;a de autógrafo de Decreto Legislativo:
- N.0 33U74 (n. 0 537/74, na origem), de 25 do corrente, referente ao Decreto Legisíatlvo n. 0 · 73, de 1974, que aprova o texto dos Protocolos para Prorro~ação da
Convenção sobre o Comércio de Trigo e da Convenção sobre Ajuda Alimentar que
constituem o Acordo Internacional do Trigo, 1971, aprovado por ocasião da Conferência de Governos llealizada no Conselho Internacional do Trigo a 22 de fevereiro de 1974.

PARECERES
PARECER N. 0 565, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Ofício "S" n.0 28, de
1974 (n. 0 24/'74-P/MC, de 5-9-74, na origem), do Senhor Presidente do
'Supremo Tdbunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia de
petição inicial e de acórdão proferido naquela Egrégia Corte ao apreciar
a ·Representação n. 0 908, do Estado de Mato Grosso, no qual declarou inconstitucional a Lei n.0 3. 353, daquele Estado.
Relator: Sr. Italívio Coelho
Com o Ofício n. 0 28, de 1974, o Senhor Presidente do Supremo Trlbum>J ·Federal, ex vi do item vr:r, do art. 42 da Constituição do Brasil, submete à nossa
consideração, decisão em que aquela Excelsa Corte, declarou Inconstitucional a
Lei n.o 3.353, de 12 de junho de 1973, do Estado de Mato Grosso.
Verificamos, do exame do processado, que a dacisão atendeu ao quorum estabelecido no art. 116, da Constituição e que transitou em julgado.
Notamos, ainda, que o ~aresto respaldou-se no fato de haver a mencionada
lei estadual estabelacido prazo de quatro meses para que os servidores públicos
daquela unidade federativa, beneficiados pelo art. 177, § 1.0 , da Constituição de
1967, requeressem sua aposentadori·a. O Calenda Tribunal julgou inadmissível a
cláusula temporal inscrita no citado d1ploma, pois que la! ordinária é destituída
de força para restringir direitos derivados de regra editada pela Constituição
Federal.
Ante o exposto, a Comissão em obediência aos dispositivos constitucionais
referidos e ao Item EI, do art. 100, de nosso R3gimento Interno, submete à deliberação do Senado, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 39, DE 1974
o Senado Federal resolve:
Suspende a execução da Lei n. 0 3.353, de 12 de junho de 1973, do
Estado de Mato Grosso, declarada inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal, de 20 de março de 19'74.
Art. único- É suspensa a execução da Lei n. 0 3.353, de 12 de junho de 1973,
do Estado de Mato Grosso, julgada Inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, prolatada aos 20 de março de 1974.
Sala das comissões, 23 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Presidente em
exercício - Italívio 1Coelho, Relator - Hclvídio Nunes - Heitor Dias - José
Lindoso - Wilson Gonçalves - Osires Teixeira.
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Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio 'IS" n.o 31 de
1974 (n. 0 24/74-P/MC, de 5-9-74, na origem), do .Senhor Presidente do
Supremo '11ribunal Federal encaminhando ao Senado Federal, cópias da
petição inicial, das notas taquigráficas e do acórdão proferido naquela
Egrégia Corte ao apreciar a Representação n.0 907, do Estado de Mato
Grosso, no qual declarou inconstitucionais o item II e os §§ 1.0 e 2. 0 do
art. 60, da Constituição daquele Estado, na redação da Emenda n.0 8,
de 1973.
Relator: Sr. Italívio Coelho
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o disposto
no item VII, do .art. 42, da Constituição do Bl"asil. remete à nossa a,preciação cópias
de decisão em que aquela Egrégia Cort·e declarou a inconstitucionalidade do Item
II e dos §§ 1.0 e 2.0 do art. 60, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a
redação da Emenda n.O 8, de 1973.
Deflui, do axame do processado, que o aresto baseou-se no fato de haver a
citada emenda constitucional criado, naquela unidade federativa, tribunais de
alçada, sem a competente Iniciativa ·dO Tribunal de Justiça local, ferindo o preceituado no § 5. 0 do art. 44, da Constituição. A decisão foi proferida pelo quorum
previsto no art. 116, de nossa La! Maior, e transitou em julgado.
Ante o exposto, a Comissão, ·em atendimento ao item lii do art. 100 de nosso
Regimento Interno e aos citados preceitos constitucionais, submete o seguinte:
PROJ•ETO DE RESOLUÇAO N.0 40, DE 1974
Suspende a execução do item II e dos §§ 1.0 e .2.0 do art. 60, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na redação da Emenda n. 0 8, de 7 de
junho de 1973, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
O Senado Federal r>esolve:
Artigo único - É suspensa a ·execugão do Item H e dos §§ 1.0 ·e 2.0 do art. 60
da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela Emenda n.O 8,
de 7 de junho de 1973, declarados inconstitucionais, por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, de 13 de fev·ereiro de 1974.
Sala das Comissões, 23 da outubro de 1974. - Accioly Filho, Presidente em
exercício - Italívio Coelho, Relator - Helvidio Nunes - Heitor Dias - José
Lindoso - Wilson Gonçalves - Osires '.11eixeira.
PARECER N. 0 567, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 111, de 1974, que "re.gula a constituição, organização e funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação e dá outras providências".
Relator: Sr. Helvidio Nunes.
Pretende o ilustre Senador João Calmon, com o projeto submetido ao exame
desta Comissão, facultar a constituição, nas comunas com mais de cinqüenta mil
habitantes, de Conselhos Municipais de Educação, compostos de três a nove
membros, denominados Conselheiros (art.. 1.0 e §§), eleitos, mediante voto dlreto e secreto, por ocasião dos pleitos municipais (art. 2. 0 ).
Estabelece ainda o projeto que a eleição dos Conselheiros não obedecerá a
critério partidário, que o mandato será igual ao do vereador, permitida a reeleição, e que serão considerados eleitos os qua obtiver.em maior votação (art. 3. 0 e §§).
Novidade acolhida pelo p:oj eto, quand-o estabelece os requisitos necessários
ao registro, é a de que o candidato deve po.ssuir, pzlo menos, o curso secundário
(art. 4. 0 , letra d).
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no art. 5. 0 , o qual, depois de afirmar que o exercício do cargo é irremunerado,
mas considerado serviço público rel~vante, reconhece ao Conselheiro o direito
Inviolável por suas opiniões, palavras ·e votos, salvo nos casos de Injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos na Lei de Segurança Nacional (Constituição
Federal, art. 32).
Além ·dos poderes que lhe forem delegados pelos Conselhos Estaduais de Educação, as atribuições dos Conselhos Municipais de Educação estão definidas em
dez Itens, sobressaindo os que se seguem:
"apresentar anualmente à Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da Câmara dos Deputados rala tório circunstanc~ado sobre
a utilização de subvenções federa!s c·oncedidas aos estabelecimentos de
ensino existentes nos Municípios;
abrir inquéritos para apurar irregularlila~es nrif!cadas nos estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização, encaminhando-os, poster!ormente,

com parecer conclusivo, à apreciação da autoridade competente para as
providências respectivas; e
fiscalizar e exigir a observância do disposto nos arts. 176 e 178 da Constituição Fedetal, promovendo todas as medidas necessárias a seu cumprimento."
2. Insubsistem dúvidas a respeito dos elevados objetivos perseguidos pela proposição, ainda porque, sabam todos, o ilustre Senador João Oalmon, ao longo de
sua proveitosa existência, constituiu-se sempre um dos mais autênticos batalhadores pela causa do ensino nacional.
Apesar dos encõmlos que merece. entretanto, existem vícios na proposição,
alguns insanáv·els, que a desfiguram inteiramente.
com efeito, o § 2.0, art. 1.0 , estabelece que "os Conselhos Municipais de
Educação serão criados pelos Municípios que assim o entenderem mediante
aprovação da respectiva lei municipal, segundo as peculiaridades locais",

O inciso transcrito, não há dúvida, embora marcado pela facultativldade,
procura elidir a autonomia municipal, consubstanciada no art. 15, Item II,
letra b. da Constituição:
"Art. 15 - A autonomia municipal será assegurada:
• • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • • o • • o o • • • o o •• •

II - pela administração própria, no que respeita ao seu peculiar interesse, especialmente quanto:
••••• '

•• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • ' •• o •••••••• o •••••• o • o •••••

b) à organização dos serviços públicos locais."
No caso, significa serviço público municipal a missão conferida aos Conselhos, com a agravante de que serão eleitos juntamente com os vereadores e
desde que possuam, ao menos, o curso secundário, exigência que a lei não faz
para nenhum mandato eloetivo no Pais, seja executivo ou legislativo, nas esferas
federal, estadual ou municipal.
A aprovação do projeto, portanto, implicará na criação de uma espécie de
"Vereador Educacional", com funções de fiscalização externa do órgão executivo e de acompanhamento e fiscalização do desempenho dos estabelecimentos
de ensino.
ora, os únicos mandatos eletivos municipais constHucionalmente previstos
são os de Vereador e Prefeito, escolhidos em pleitos regulados e dirigidos :pela
Justiça Eleitoral.
Além do mais, a única função gratuita, no âmbito mW1!i:lpal - e como
exceção - acolhida na Lei Maior, é a de Vereador dos municípios de menos
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anrmar a gratuidade do mandato d·e Cons.elheiro, o projeto amplia deveres de
que a Constituição não cogita.
·
3. A eleição para os Conselheiros Municipais, de outra parte, não encontra precedentes na legislação do País. Assim é que os membros do Conselho Federal
de Educação e do Conselho Estadual de Educação são nomeados, respectivamente, pelo Presidente da República e Governador do Estado.
Trata-se, em ambos os casos e por idênticas razões, de funções tipicamente
administrativas, enquanto o projeto, fugindo à sistemática adotada nos planos
federal e estadual, pretende dar-lhes origem popular.
Por último, cumpre examinar a parte da proposição que declara o Conselheiro Municipal "inviolável, no exercício de suas fur.ções, por suas opiniões,
palavras e votos, salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia, ou nos previstos na Lei de Segurança Nacional".
Sustenta a "communis opinio" que o Vereador não é parlamentar e, em
conseqüência, a lei não lhe pode conceder o gozo de imunidades. Reconhecê-las
aos Conselheiros Municipais não seria, apenas, criar privilégio no âmbito municipal, mas ferir a própria Constituição, fonte da qual, e som.m1te dela, emanam as imunidades.
De outra par,:e, equiparar os Conselheiros Municipais aos Deputados e Senadores, para efeito de fruição de imunidades por opiniõ·es, palavras e votos,
parece-me exagero, vez que o direito político brasileiro jamais outorgou tal
prerrogativa aos representantes municipais.
4. Em conclusão, apesar das elevadas intenções que informam o ProJeto de Lei
n. 0 111, de 1974, o parecer, data vénia, é pela inconstitucionalidade e injuridicidade, pois que interfere na autonomia municipal, amplia imunidades e invade
a área de competência da Justiça EleLtoral (art. 137 da Carta Magna).
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Presidente em
exercício - Helvídio Nunes, Relator - Italívio Coelho - Heitor Dias - José
Lindoso - Osires Teixeira - Wilson Gonçalves.
PARECER N.0 568, DE 1974

D'a Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 311, de 1974
(n.o 498174, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo ao eocame do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da
Fazenda., para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Braúna
(SP), a elevar em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua ·divida consolidada.
Relator: Senhor Franco Montoro.
A Mensagem n.O 311, de 1974 (n.0 498/74, na origem), do Senhor Presidente
da República, encaminha ao Senado Federal, propos:~a do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, contida na Exposição de Motivos n.0 414, de 1974, no sentido
de que:
"seja autorizada a Prefeitura Municipal de Braúna (SPl, a elevar
em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiro;), o montrunte de sua dívida
consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo
junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado a financiar obras de. pavimentação de vias públicas daquela cidade."
A operação, no montante de Cr$ 500.000,00, seria amor:tiza;da no prazo de
48 meses, com juros de 12% ao ano, correção monetária semelhante à das
ORTNs, taxa de serviços de 0.7% e pagamento em prestações mensais.
3. Mrunifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em sessão de 10-9-74, recomendou a adoção de providências para o levantamento da
proibição estabelecida no art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, prorrogada pelas
de n. 0 s 79, de 1970; e 52, de 1972.
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emiSsão de títulos de qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê as
h1p61teses em que essa proibição pode ser levantada, bem como. o processo a ser
adotado, qual seja, o de submeter o pedido, ao Conselho Monetário Nacional,
acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a
matéria encaminhada ao Senhor Presidente da República, por Intermédio do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. Por fim, deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos termos do § 2. 0 do art. 1,0 da Resolução n.o 58, de
1968, e do art. 42, Item VI, da Constituição.
5. Ante o exposto, cumpridas que foram :~adas as exigências regimentais, legais e constitucionais que tratam do assunto e nada havendo no âmbito desta
Comissão que possa ser oposto à solicitação constante da Mensagem do Senhor
Presidente da República, opinamos no sentido de que seja levantada a proibição
constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, nos 1termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N;o 41, DE 1974
Suspende 1a !Proibição contida. mas Resoluções IILos .58, :de ,1968; '79,
de 19'70, e 52, ·d:e 19'72, para permitir que a. il'refeitura .Municipal de
Braúna J(SP), awnentle em Cl'$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros),
o montante ~e sua. dívida. consolidada,
Art. 1.0 - É suspensa a proibição consta..>tte do art. 1,0 da Resolução n.0 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 197·2, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Braúna, Estado de São
Paulo, eleve em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo
junto à Caixa ECOIIlômica do Estado de São Paulo, destinado a financiar obras
de pavimentação de vias públicas daquela cidade.
Art. 2.o -

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Franco Montoro, Relator - Luiz Cavalcante - Renato Franco - Helvídio
Nunes - Paulo Guerra.
PARECER N.0 569, DE 19'74
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Rlesolução
n.o 41, de 19'74, que "suspende a proibição contida sas Resoluções n.0 s 58,
de 1968; '79, de 19'70; e 52, de 19'72, para pennitir que a Prefeitura Municipal de Braúna (SP), aumente em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros), o montante de sua dívida. consolidada'',
Relator: Sr. Osires Teixeira.
Apresentado pela Comissão de Economia, o presente projeto de resolução
objetlva levantar (art. 1.0 ) "a proibição contida no art. 1.0 da Resolução n.0 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970 e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Braúna, Estado de São
Paulo, eleve em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua
divida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo
junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado a flinanciar obras
de pavimentação de vias públicas daquela cidade.
2. A matéria tem sua origem na Mensagem n. 0 311, de 1974 (n. 0 498/74, na
origem) na qual o Senhor Presidente da República subme.te à deliberação do
Senado 'Federal, a Exposição de Motivos n. 0 414/74, do Ministro de Estado da
Fazenda relativa a pretensão da Prefeitura Municipal de Braúna (SP).
3. o pedido encontra amparo no § 1.0 do art. 1.0 da Resolução n.O 58, de 1968,
uma vez que se trata de serviço reprodutivo.
4. Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em sessão
de 10-9-74, recomendou a adoção de providências para o levantamento da proibição estabeleceida no art. 1.0 daquele diploma legal.

- 3.525. A Comissão de Economia, na forma regimen~al, depois de examinar o assunto e considerando terem sido atendidas todas as determilllações constitucionais e regimentais pertinentes à espécie, concluiu por apresentar projeto
aprovanoo o pedido.
6. Ante o exposto, nada havendo, no âmbi·to da competência desta Comissão
que possa ser oposto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e
constitucional, entendemos que o mesmo pode ter tramitação normal.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 1974. - Acciol,y Filho, Presidente em
exercício - Osires Teixeira, Relator - Helvídio Nunes - Italívio Coelho Heitor Dias - José Lindoso - Wilson Gosçalves.
PERECERES N.0 • 570 E 571, iD'E 1974
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 312, de 1974
0
(n. 499174, na 10rigem), do ~enhor Presidente da !República, submetendo
à deliberação do :Senado Federal, .proposta do Senhor !Ministro de Estado da Fazenda 111ara. que seja autorizada a \Prefeitiua. Municipal de
Limeira.. (ISP), a. elevar o llllOntante de sua. 'dívida consolidada em
Cr$ 1.100.000,00 (um milhão e ce1m mil cruzeiros).
Relator: Sr. Franco Montoro.
Com a Memagem n.0 312, de 1974 (n.0 499/74, na origem) e nos termos
do art. 42, inciso VI da Constituição, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda para que seja "autorizada a Prefeitura Municipal de Limeira (SP), a
elevar em Cr$ 1.100.000,00 <um milhão e cem mil crunzeiros), o montante de
sua divida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A.,
destinado a complementar recursos para financiar o Projeto de Localização de
Indústrias".
2. A inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda
esclarece que:
"A operação, no montante de Cr$ 1.100.000,00, teria o prazo de resgate
de 36 meses, incluindo 12 de carência, com amortizações trimestrais,
juros de 8% ao ano, correção monetária idêntica à das ORTNs e garantia de vinculação de cotas de participação no WM.
O investimento pretendido se reveste de características de reprodutividade, uma vez que os recursos a serem obtidos, possib111tar!am ao
município adquirir uma área próxima à Vla Anhangüera, com 14,01
hectares, que, depois de receber os serviços bâsicos de infra-estrutura,
seria vendida às indústrias interessadas, tanto às já existentes na área
urbana, como àquelas em vias de instalação, proporcionando, após o
início de suas atividades, um incremento da receita municipal, em
face do aumento de sua participação no Imposto sobre Circulação de
Mercadorias.
Considerando que o orçamento municipal para o exercício em curso
prevê uma receita global de Cr$ 30,00 milhões, o deferimento do pedido,
sob o aspecto da viabilldade financeira, não deverá acarretar maiores
pressões nos orçamentos futuros."
3. Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em sessão
de 10-9-74, recomendou a adoção de providências para o levantamento da
proibição estabelecida no art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 23-10-68, revigorada
.pela de n.o 79, de 21-10-70, e prorrogada pela de n. 0 52, de 3-11-72, todas do
Senado Federal, para o atendimento do pleito.
4. A Resolução n.0 58, de 1968, em seu art. 1.0 dispõe sobre a proibição de
emissão de títulos de qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê as
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adotado, qual seja, o de submeter o pedido, ao Conselho Monetário Nacional,
acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a
matéria encaminhada ao Senhor Presidente da República, por intermédio do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. Por fim, deverá ser submetida ao exame
do Senado Federal, nos temnos do § 2.o do art. to da Resolução n.o 58, de 1968,
e do art. 42, item VI, da Constituição.
5. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exigências regimentais, legais
e constitucionais que tratam do assunto e nada havendo no âmbito desta Comissão que possa .ser oposto à solicitação constante da Mensagem do Senhor
Presidente da República, opinamos no sentido de que seja levantada a proibição
constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, nos termos do seguinte:
ffiOJETO DE RESOLUÇÃO N. 0 42, DE 1974
Sus~ende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura (Municipal de Limeira
(SP), aumente o montante de sua dívida consolidada. em Cr$ 1.100.000,00
(um milhão e cem mil cruzeiros), mediante contrato de empréstimo.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.0 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de iL!meira, Estado de São
Paulo, eleve em Cr$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros), o montante
de sua divida consolidada, a fim de que aquela Pref.eitura possa contratar empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A., destinado a complementar recursos para financiar o Proj,eto de Localização de
Indústrias, naquele Município.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comi.ssões, em 17 de outubro de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente- Franco Montoro, Relator- Luiz Cavalcante- Renato Franco - Helvídio Nunes - Paulo Guerra.
PARECER N. 0 571, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n.o 42, de 1974, da Comissão de Economia, que "suspende a proibição
contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 1970 e 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura Municipal de Limeira (SP), aumente o montante de sua dívida. consolidada em CrS 1.100.000,00 (um milhão e cem
mil cruzeiros), mediante contrato de empréstimo".
Relator: Sr. Franco Montoro
Apresentado pela Comissão de Economia, o presente projeto de resolução
objetiva levantar (art. 1.0 ) "a proibição contida no art. 1.0 da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970 e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São
Paulo, eleve em Cr$ 1.100.000,00 <um milhão e C·em m!l ·cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Pref.eltura possa contratar empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A.,
destinado a complementar recursos para financiar o Projeto de Localização de
Indústrias, naquele Município".
2. A matéria tem sua origem na Mensagem n. 0 312, de 1974 (n. 0 499/74, na
origem), na qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado a Exposição de Motivos n. 0 415, de 1974, do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda.
3. A Comissão de Economia, na forma regimental, depol.s de examinar o assunto
e considerando terem sido atendidas todas as determinações técnicas pertinentes
à espécie, concluiu por apresentar projeto de resolução aprovando o pedido.
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que possa ser oposto ao projeto de re·solução em pauta, visto que jurídico e constitucional, entendemos que o mesmo pod·e ter tram~tação normal.
Sala das Comissões, em 23 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Presidente
em exercício - Franco Montoro, Relator - Italivio Coelho - Helvídio Nunes
- Osires Teixeira - Heitor Dias - José Lindoso - Wilson Gonçalves.
PABECER N.0 572, DE 1974
Da. Comissão de Economia, sob~e a. Mensagem n.0 313, de 1974 (n.0 500,
de 1974, na origem), do Senhor Presidente da República., submetendo à
deliberação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, para. que seja. autorizada a. Prefeitura Municipal d:e Osvaldo
Cruz (SP), a. elevar em Cr$ 750.000,00 (setecentos e einqüenta mil cruzeiros), o montante de sua. divida. consolidada..
Relator: Sr. Luiz C'avalca.nte
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, encaminha ao exame do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda no sentido de que "seja autorizada a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz (SP), a elevar em Cr$ 7•50.000,00 (setecentos e cincoenta
mil cruzeiros), montante de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São
Paulo, destinado a financiar a execução d·e nova etapa de obras de pavimentação asfáltica em vias públicas daquela cidade".
2. O referido documento informa que "a operação, no valor de Cr$ 750.000,CO,
seria amortizada no prazo de 3 anos, com juros de 12% ao ano, Tabela Price,
correção monetária semelhante à das ORTNs, e prestação mensal inicial de
Cr$ 24.910,73.
3. E prossegue: "levando em conta que o orçamento municipal prevê uma receita
de Cr$ 4. 742.000,00 e que o custo total das obras programadas deverá ser cobrado
dos munícipes propri.etários dos imóv·eis por elas beneficiados, mediante o recolhimento do respectivo tributo, o deferimento da operação não deverá acarretar
· maiores pressões nos orçamentos futuros da Pref·eitura de Osvaldo Cruz.
Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em sessão
de 10-9-74, recomendou a adoção de providências para o levantamento da proibição estabelecida no art. 1.0 da Resolução n.o 58/68, do Senado Federal".
4. O inciso VI, do art. 42, da Constituição dispõe:
"Compete privativamente ao Senado Federal:
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VI - fixar, por proposta do Presidente da República e mediante resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e dos Municípios; estabel·ecer e alterar limites de prazo, minimo
e máximo, taxas de juros e demais condições das obrigações por eles
·emitidas; e proibir ou levantar temporariamente a ·emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades."
5. A Resolução n.o 58, de 1968, em seu .art. 1.o, dispõe sobre a proibição de
emissão de títulos de qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê as
hipóteses em que ·essa proibição pode ser levantada, bem como o processo a ser
adotaclo, qual seja, o de submeter o pedido, ao Conselho Monetário Nacional,
acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a
matéria encaminhada ao Senhor Presidente da República, por intermédio do
Senhor Ministro da Fazenda. P'or fim, deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos termos do § 2. 0 do art. 1. 0 da 'Resolução n. 0 58, de 1968, e do
art. 42, VJ:, da Constituição.
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e constitucionais que tratam do assunto e nada havendo, no âmbito desta Comissão, que possa ser oposto à solicitação constante da Mensagem do Senhor
Presidente da República, opinamos no sentido de que seja levantada a proibição
constante do art. 1.0 da Resolução n.O 58, de 1968, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESO:UUÇAO N. 0 43, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para perlmitir que a Prefeitura Municipal de Osvaldo
Cruz (SP) aumente em Cr$ 750.000,00 (setecentos e cincoenta mil cruzeiros) o montante de sua dh·ida consolidada, mediante contrato de empréstimo.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.o da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorada pelas de n.Os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, Estado de
São Paulo, eleve em Cr$ 750.000,00 (setecentos ·e cinqüenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar
um empréstimo junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado a
financiar a execução de nova ·etapa de obras de pavimentação asfáltica em
via:s públicas daquela cidade.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das comissões, em 17 de outubro de 1974. - IV'.aga!hães Pinto, Presidente- Luiz Cavalcante, Relator - Helvíd.io Nunes - Renato Franco - Franco
Montoro - Paulo Guerra.
PARECER
N. 0 573, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n.• 43, de 1974 que "suspende a proib,ição contida nas ReGoluções n.0 58,
de 1968, 79, cre 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz (SP) aumente em Cr$ 750.000,00 (setecentos e
cinqüenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo".
Relator: Sr. Osires Teixeira
De autoria da Comissão de Economia, vem ao exame desta Comissão Projeto de Resolução que suspende (art. 1.0 ) "a proibição constante do art. 1.0 da
Resolução n.o 58, de 1968, revigorada pelas de n.Os 79, de 1970, e 52, de 1972,
todas do Senado :Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Osvaldo
Cruz, Estado de São Paulo, eleve em Cr$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura
possa contratar um empréstimo junto à Caixa Económica do Estado de São
Paulo, destinado a financiar a execução de nova etapa de obras de pavimentação
asfáltica em vias pública daquela cidade".
2. A matéria tem origem em Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Senhor Presidente da República, que com a Mensagem n.0 313,
de 1974 a submeteu ao .exame do Senado Federal, nos termos do art. 42, Item VI,
'
da Constituição
e do § 2.o do art. 1.0 da Resoluçao n. 0 58, de 1968.
3. A Comissão de Economia, na forma regimental, depois de examinar o assunto
e considerando terem sido atendidas todas as determinações pertinentes à espécie, concluiu por apresentar projeto de resolução aprovando o pedido.
4. Ante o exposto, nada havendo, no âmbito da competência desta Comissão
que possa ser oposto ao projoeto de resolução em ·exame, visto que jurídico e
constitucional ·entendemos que o mesmo pode ter tramitação normal.

-

Sala das comissões, 23 de outubro de 1974. - Accioly Filho:. Presidente, em
exercício - Osires Teixeira, Relator - Helvídio Nunes - Italívio Coelho Heitor Dias - Wilson Gonçalves - José Lindoso.
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N.o 574, de 1974
Da 'Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 314, de 1974 (n.0
501/74 - na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo
ao exame do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazend'a,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Marau (RS), a elevar
em Cr$ 500.000,00 o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
Pela Mensagem n.0 314, d·e. 1974 (n.o 5(}1/74, na origem), e nos termos do art.
42, item IV, da Constituição, o Senhor Presidente da República propõe ao Senado
Federal, a necessária autorização para que "seja autorizada a Prefeitura Municipal de Marau (RS), a elevar em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), o
montante de dua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto ao Banco CREJ:o'ISUL de Investimentos S/A, destinado
a atender despesas relacionadas a investimentos em obras públicas, com prioridade para serviços de pavimentação".
2. A Mensagem Presidencial atende Exposição de Motivos do Senhor Ministro
da Fazenda (n. 0 418/74), que diz:
"Não obstante o volume de dívida "em ser" do Município alcance o
montante de Cr$ 1. 211.313,51, o deferimento do empréstimo, sob o aspecto
da viabilidade financeira, não deverá acarretar maiores pressões nos
orçamentos futuros, levando-se em conta que a receita prevista para
o atual exercício é de Cr$ 3. 299.900,00 e que alguns dos serviços a executar
são autofinanciáveis.
Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em
sessão de 10-9-74, r·ecomendou a adoção de providências para o levantamento da proibição estabelecida no art. 1. 0 da Resolução n. 0 56/68, do
Senado F1ederal."
3. A Resolução n.o 58, de 1968, revigorada pelas de n.es 79, de 1970, e 52, de 1972,
que prolbem, pelo prazo de dois anos, a emissão e o lançamento de obrigações,
de qualquer natureza, dos Estados ·e Municípios, prevê, nos §§ 1.0 e 2. 0 do ar~. 1.0 ,
o levantamento temporário da referida proibição, "quando se tratar de ·:tulos
especificamente vinculados a financiamentos de obras ou serviços reprodutivos,
em que o respectivo encargo de juros e amortização possa ser atendido pela renda
dos referidos serviços e obras, ou, ainda, em casos de excepcional necessidade e
urgência, e apresentada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação". Em qualquer caso, deve S•er seguida a seguinte tramitação:
a) apresentada fundamentação técnica cabal ao Conselho Monetário Nacional;
b) aprovado o pedido, encaminhado à apreciação do Senhor Presidente da
República, por intermédio do Senhor Ministro da Fazenda;
c) O Senhor Presidente da República submete o pedido à deliberação do
Senado Federal.
4. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exigências regimentais, legais
e constitucionais que tratam do assunto e nada havend·o no âmbito desta Comissão que possa ser oposto à solicHação constante da Mensagem do Senhor
Presidente da República, opinamos no sentido de que seja levantada a proibição
constante do art. 2.0 da Resolução n.o 58, de 1968, nos termos do seguinte:
PROJETO DE iRESOLUÇAO N. 0 44, DE 1974

Suspende a proibição contida nas Resolução n. 0 • 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para pennitir que a Prefeitura Municipal de Marau
(RS), aumente em ·Cr 500.000,00 (quinhentos mll cruzeiros), o montante
de sua dívilfa consolidada, mediante contrato de empréstimo.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.0 58,
de 1968, revigorada pelas de n. 0 • 79, de 1070, e 52, de 1972, todas do Senado Federal,

para permitir que a Prefeitura Municipal de Marau, Estado do Rio Grande do
Sul, eleve em Cr$ 500.000,00 (quinhentos m!l cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar uma operação
de empréstimo junto ao Banco CREFISUL de Investimentos S.A., destinado a
atender despesas relacionadas a Investimentos em obras públicas, com prioridade
para serviços de pavimentação naquele Município.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publlcação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1974. - Magalhões Pinto, Presidente
- Luiz Cavalcante, Relator- Helvídio Nunes- Renato Franco- Franco Montoro - Paulo Guerra.
PARECER
N.0 575, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n.o 44, d'e 1974, da Comissão de Economia que ''suspende a proibição
contida nas Resoluções n.0 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que a Prefeitura Municipal de Marari (RS), aumente em
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) o montante d~ sua dívida cons~rlidada, mediante contrato de empréstimo.
Relator Sr. Osires Teixeira
Vem ao nosso exame, projeto de resolução apresentado pela Comissão de
Economia que objetlva suspender (art. 2.o) "a proibição constante do art. 1.0
da Resolução n. 0 58, de 1968, revigorada pelas de n. 0 s 79, de 1970 e 52, de 1972,
todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Marau,
Estado do IRia Grande do Sul, possa elevar em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros), o montante de sua dívida consolldada, a fim de contratar uma operação de empréstimo junto ao Banco CREFISUL de Investimentos S.A., destinado
a atender despesas relacionadas a investimentos em obras públicas, com prioridade para serviços de pavimentação naquele Município.
2. O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 10-9-74, recomendou a adoção
de providência para o levantamento da proibição estabelecida pela Resolução n.o
58; de 23 àe outubro d-e 1968 revigorada pela Resolução n. 0 79, de 21 de outubro
de 1970 e prorrogada pela de n.O 52, de 3 de novembro àe 1972 todas do Senado
Federal.
3. A Resolução n. 0 58, de 1968, r·evigorada pelas de n.es 79, de 1970, e 52 de. 1972,
que proibem, pelo prazo de dois anos, a emissão e o lançamento de obrigações,
de qualquer natureza dos Estados e Municípios, prevê, nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 1.0 ,
o levantamento temporário da referida proibição, "quando se tratar de títulos
especificamente vinculados a financiamentos de obras ou serviços reprodutivos,
em que o respectivo encargo de juros e amortização possa ser atendido pela
renda dos referidos serviços e obras, ou, ainda, em casos de excepcional necessidade e urgência, e apresentada em qualquer hipótese cabal e minuciosa fundamentação". Em qualquer caso deve ser seguida a seguinte tramitação:
a) apresentada fundamentação técnica cabal ao Conselho Monetário Nacional;
b) aprovado o pedido encaminhado à apreciação do Senhor Presidente da
República, por intermédio do Senhor Ministro de Estado da Fazenda;
c) o Senhor Presidente da Repúbllca submete o pedido à deliberação do
Senado Federal.
4. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exigências regimentais, legais e constitucionais que tratam do assunto e nada havendo no âmbito desta
Comissão que possa ser oposto à solicitação constante da Mensagem do Senhor
Presidente da Repúbiica, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto
de resolução da Comissão de Economia, vez que constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Presidente em
exercício - Osires Teixeira, Relator - Helvídio Nunes - Itaüvio Coelho - Hcitor
Dias - José Lindoso - Wilson Gonçalves.
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N.o 576, de 1974
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n,0 310, de 1974 (n.0 497,
de 1974 na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo
ao exame do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Valentim
Gentil (SP), a elevar em Cr$ 600.000,6~ (seiscentos mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada,
Relator: Sr. Franco Montoro
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n. 0 310, de 1974
<n.0 497174, na origem), encaminha ao exame do Senado Federal a Exposição
de Motivos n. 0 413, de 1974, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a qual

solicita "seja autorizada a Prefeitura Municipal de Valentim Gentil (SP), a
elevar em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua divida
consolidada, a fim de que aquela prefeitura possa contratar empréstimo junto
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado a financiar os serviços
de pavimzntação asfáltica de ruas de sua sede, já do:a·das de outros melhoramentos".
2. A operaçã-o, no mo:1tante de Cr$ 600. coo,oo, teria o prazo de re.sgate de 3
anos, com juros de 12% ao ano, Tabela Price. corre~ão monetária .semelhante
à das ORTNs, e prestação mensal inicial de Cr$ 19. 928,58.
3. Diz a Exposição de Motivos:
"O orçamento da Pref.eitura de Valent!m Gentil prevê, para o corrente
exercício, uma receita global de Cr$ 833.207,92, com uma divida "em ser",
em 31-5-1974, no total de Cr$ 68. 354,01.
Por outro lado, o custo .:otal das obras programadas será integralmente cobrado dos proprietários dos imóveis por elas beneficiados, mediante o recolhimento de taxa de pavimentação, segundo determina a
Lei Municipal n. 0 676, de 12-6-1974.
Pelos motivos expostos, o deferimento da opera~ão, sob o aspecto de viabilidade financeira, não deverá acarretar maiores pressões nos orçamentos futuros do Município."
Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em sessão
de 10-9-74, recomendou a adocão de providências para o levantamento da proibição estabelecida no art. 1.0 da Resolução n.o 58/68, do Senado Federal.
4. A Resolução n. 0 58, de 1968, revig·orada pelas de n. 0 •s 79, de 1970, e 52, de 1!172,
que proibem, pelo prazo de dois anos, a emissão e o lançamento de obrigações.
de qualquer natureza, dos Estados e Municípios, prevê nos §§ 1.0 e 2 o do art 1 o
o levantamento temporário da referida proibição. "quando se trata de titulas
especificamente vinculados a financiamen~os de obras ou serviços reprodutivos
em que o respectivo encargo de juro.s e amortização possa ser atendido pelá
renda dos referidos serviços e obras, ou, ainda, em casos de excepcional necessidade e urgência, e apresentada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação".
5. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exlgênc!as relativas à espécie e nada havendo no âmbito desta Comissão que possa ser oposto à presente
solicitação, opinamos pela sua aprovação, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 45, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 • 58, de 1968, 79 de
1~70, e .52, de 1972, para permitir que a :Prefeitura !Municipal de Valentun tGentil (SP), aumente em Cr$ ~00. 000,00 (seiscentos mil cruzeiros),
o montante ·de sua divida consolidada.
Art. 1.0 - li: suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorada pelas de n. 0 • 79, de 1970, e 52, de 1972, ·todas do Senado Fe-

deral, para permitir que a Prefeitura Municipal de Valentim Gentil, Estado de
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sua dívida consolidada, a fim de que aquela prefeitura possa contratar empréstimo junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado a financiar os Serviços de pavimentação asfáltica de ruas de sua sede, já dotada de
outros melhoramentos.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1974.- Magalhães Pinto, Presidente
- Franco Montoro, Relator - Luiz Cavalcante - Renato Franco - Helvídio Nunes - Paulo Guerra.
PARECER
N,o 577, de 1974
Da !Comissão de Constituição e Justiça, sobre o ·Projeto de Resolução
n. 0 45, .de 1974, da Comissão de &onomia, que "suspende a proibição
contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para
permitir que a 'Prefeitura 1\Iunicipal de Valentim ·Gentil (SP), aumente
em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), o montante •de sua dívida
consolidada".
Relator: Sr. Franco Montoro
Pelo projeto de resolução da Comissão de Economia, fica suspensa (art. 1.0)
"a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.O 58, de 1968, revigorada pelas
de n.Os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que ·a
Prefeitura Municipal de Valentim Gent!l, Estado de São Paulo, possa elevar em
Cr$ 60.000,00 (seicentos mil cruzeiros), o montante de sua .dívida consolidada,
a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado a financiar os serviços de pavimentação asfástica de ruas de sua sede, já dotadas de outros melhoramentos".
2. A matéria tem sua origem na Mensagem n. 0 310, de 1974 (n. 0 497/74:, na
origem>), do Senhor Presidente da República, submetendo a·~ exame desta Casa,
proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, na forma da Exposição de
Motivos n.0 413, de 1974.
3. Necessário se faz, contudo, o levantamento da proibição estabelecida na Resolução n.0 58, de 23-10-68, prorrogada pelas d·e n.os 79 e 52, de 21-10-70 e
3-11-72, respectivam·ente, todas do Senado Federal.
4. A vista do que preceitua o § 1.0 do art. 1.0 , da Resolução n.O 58, de 1968 e
atendidas que foram todas as determinações constitucionais e regimentais, opinamos no sentido. da normal tramitação do projeto de resolução em exame,
vis:o que jurídico e constitucional.
Sala das ·Comissões, em 23 de outubro de 1974. - Acciol,y Filho, Presidente
em exercício - Franco Montoro, Relator - Italívio Coelho - Helvídio Nunes
- Osires Teixeira - Heitor Dias - José Lindoso - Wilson Gonçalves.
PARECER

N.o 578, de 1974
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 309, de 1974
(n. 0 496174, na origem), do Senhor Presidente da República, st~bmotendo
à •delíberação do .Senado Federal, proposta do .Senhor Ministro de Es"
tado da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura •Municipal de
Casa Branca (São Paulo), a elevar em Cr$ 320.000,00 (trezentos e vinte
mil cruzeiros), o montante de sua •dívida consolidada.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
O Senhor Presidente da República, de acordo com o que dispõe o ar.~. 42,
item VI, da Constituição, atendendo a Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda (EM n.o 355/74), submete ao exame do Senado Federal
proposta no sentido de que:
"seja autorizada a Prefeitura Municipal de Casa Branca (SP), a elevar
em Cr$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil cruzeiros), o montante de
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empréstimo junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado
à con::trução de sua nova estação rodoviária."
Informa o Senhor Ministro de Estado da Fa~enda que a Prefeitura Municipal de casa Branca, Estado de São Paulo, solicita autorização para contratar
junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo, operação de crédito com as
caracterís~lcas abaixo, para financiar obra> de construção de sua nova estação
rodoviária:
"a) Valor do crédito: Cr$ 320.000,00;
b) Prazo de Pagamento: 3 (três) anos;
c) Encargos: Juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano), acrescidos de
taxa de administração.
Ao fundamentar o pedido, o Chefe do Executivo da Municipalidade ressalta que Casa Branca é, por excelência, entroncamento rodoviário de
primordial importância, não tendo a estação que a serve, localizada no
centro da cidade, acompanhado seu pr<Jgres.so e representando, além
disso, obstáculo ao tráfego e perigo para a população, notadamente para
aquela em idade escolar."
3. Segundo os registres da Gerência da Dívida Pública do Banco Central do
Brasil, a dívida interna fundada da Prefeitura é integrada, unicamente, por
compromissos originários de contratos de empréstimo>, apresentando as seguintes posições:
Cr$
64.735,43
Em 29-10-68 ...................... , ............... .
27.506,59
Em 30- 4-74 ...................................... .
4. De acordo com a Lei Municipal n.o 707, de 20-11-73, suas receitas estima;das
paa-a o exercício em curso se situam em Or$ 3.200.000,00.
5. ManL!estando-se sobre o novo pedido, o Conselho Monetário Nac~onal, em
sessão de 23-·7-74, recomendou a adoção de providências para o l·evantamento
da proibição estabeJ.ecida no art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 2S-10-68, revigo.rada
:pela de n.0 79, de 21-10-70, e prorrogad'a pela de n.O 52, de 3-U-72, toda:s do
Senado Fedeval.
6. A Resolução n.0 58, de 1968, em seu art. 1.", dispõe sobre a proibição de
emissão de títulos doe qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê
as hipóteses em que essa proibição pode ser levantada, bem como o processo a
ser adotado, quru seja, o de submeter o pedido, a.o Conselho Monetário Nacional,
·acompanhado de caiba~ e minuciosa fundamentação .técnica. Aprovado, .será a
matéria encaminhad'a ao Senhor Presidente da República·, por intermédio do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. Por fim. d·everá ser sUibmetida a.o exame
do Senwdo Fedei!'al, nos te·rmos do § 2.0 do art. 1.0 da Reso!J.ução n.0 518, de
1•968, e do art. 42., VI, da Constituição.
7. Ante o eX}losto, cumprida-s que foram as exigências processuais e técnicas que
tratam do assunto e nada havendo no âmbito desta CJmissão que possa ser
oposto à solicitação contida na pres·ente Mensagem, opinams peJoa sua aprovação,
nos termos do seguinte:
PROJETO DE IRIESOuUÇAO N, 0 46, IDE 1974
Suspende a proibiçãro co-ntida nas Resoluções n,os 58, .de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para pennitir que a Prefeitura ,Municipal de Casa
Branca ('SP), aumente em CrS 320.000,00 (trezentos e vinte mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de
em,préstimo.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1,0 da Resolução n.O 58,
.de 1968, revigorada pelas de n. oa 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
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de São Paulo, leve em Cr$ 320. ooa,oo (rtezentos e vinte mil cruzeiros>, o montante de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar
uma operação de empréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo,
destinado à construção de sua nova estação rodoviária.
Art. 2.0

-

Esta reso'ução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da:s Comissões, 17 <ie outubro de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Helvídio Nunes, Relator - Renato Franco - Luiz Cavalcante - Paulo Guerra.
- Franco Montoro.
PARECER N.0 579, DE 1974
Da <.:omissão de Constituiçã,o e Justiça, sobre o 'Projeto de Resolução
n.0 146, de 1974, da Comissão de Economia que "suspende a proibição
contida nas !Resoluções ·n.os 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de !Í972, IPII.l'a
permitir 4ue a !Prefeitura 1\lunicipal ide Casa Branca (SP), aumente
em· Cr$ 320.000,00 (trezentos e vinte :mil cruzeiros), o :montante ide sua
dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo".
Relator: Sr. Franco Montoro
Pelo presente projeto de ·resolução, apres.entado pela Comissão de Economia,
é levantado. a proibição (art. 1.0 ) "cons·tante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58, de
1968, revigorada pclaiS de n.os 79, de 1970 e 52, de 1972 todas do Senado Federal,
para permitir que a Pl'efeitura Municipal de Casa Branca, .Estado de São Paulo,
eleve em Cr$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil cruzei~os), o montante de sua
divida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura, possa contrata·r uma operação
de empréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo. destinado à
·
construção de sua nova estação rodoviária".
2. A Comissão de Economia, concluiu por apresentar o projeto de resolução
em pauta, após examinar todo o proce1ssado, tendo sido cumpri•das. no caso, a:s
normas e detenninções legais e regimentais.
·
3. No âmbito da competência desta Comissão, nada há que possa ser opo.sto
ao projeto de resolução ora sob nossa apreciação. Poderá, portanto, ter normal
tramitação, visto que jurídico e constitucional.
Sala das COmissões, 23 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Presidente em
exercic!o - Fraanco Montoro, Relator - Italívio Coelho - Heitor Dias - José
Lindoso - Wilson Gonçalves - Helvídio Nunes - Osires Teixeira.
PAREOER N.0 580, DE 1974
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 308, de 1974 (n. 0
495/74, na origem). do Senhor Presidente da República, envian()p ao
exame do !Senado Federal, proposta do Senhor iMinistro de Estado da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barra
Bonita (iSP), a elevar em Cr$ 3.180.000,00 (três milhões, cento e oitenta
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Nos termos do Mt. 42, Item VI, da Constituição, o Senhor Presidente · da
República submete à delllberação do Senado Federal, proposta do Senhor MInistro de Estado da Fazenda (E!M n.O 354/74), no sentido de que "seja a;utorizada
a Prefeitura Municipal de Barra Bonita (SP), a ele'i·a·r em Cr$ 3.180. 000 00 (três
milhões, cento e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a
fim de que a;quela Pref·eltura possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica .do Estado de São Paulo, destinado a financiar obras de complementação
dos serviços de :pavimentação asfâlt!ca 'de ruas da cidade".

2. Informa a E"poslção de Motivos acima referida; que "fundamentando seu
pleito, esclarece o Chefe do Executivo Municipal que o retorno do investlment<>
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beneficiários dos serviços.
A operação seria realizada nas seguintes condições:

"a) Valor: .Cr$ 3.180.000,00;
bl Prazo:3 anos;

c) Encargos:
juroo de 12% a.a., pela: aplicação da Tabela p,rice;

1 -

2 -. correção monetá1'ia semelhante à das ORTNs;

d) prestação mensal inicial: Cr$ 105.621,50."
E prossegue: "segundo os registres da Gerência da Divida Pública rlo Banco
do Brasil, a situação da dívida consolida:da do Município em questão
apresenta-se do s·eguinte modo:
3.

Centra~

Posição em 29-10-68

Posição em 26-4-74

Contratos: Cr$ 92 .. 210,67 ....................................

Cr$ 1.072.766,52".

4. Levando-se em conta que o Orçamento MuniclpaJ. para o corrent.e exercício
prevê uma receita global de Cr$ 7.000.000,00, o deferirnent0 ela operação, .>ob o
ponto de,vlsta da viabilidade financeira, não deverá acarretar maior.es pressões
nos orçamentos futuros, uma vez que o dispêndio mensal da P·ref·e~tura. de Barra:
Bonita com o seu serv!Ç<J da dívida se situa.rá em torno de Cr$ 130.000,00 lnclu~das
as prestações dos compromissos já firmados.
5. <Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em sessão
de 23-7-74, recomendou a a:doção de providências para o levantamento da prol-·
bição estabelecida no art. 1.0 da Resolução n. 0 58, de 23-10-68, r.evigo.rada pela
<le n.O 79, de 21-·10-70, e prorrogada pela de n.O 52, de 3-11-72, todas do Senado
Federal, para a elevação do montante da dívida: fundada do Munldplo.
6. Ante o exposto, nada havendo no âmbito da competência regimental desta
Comissão que pOISsa .ser oposto à pretensão da Prefeitura Municipal- de Barra
Bonita: CSPl, contida na Mensagem n. 0 308, d'e 1974, opinamos .no sentido de
sua aprovação, nos termos do seg-pinte:
PROJIETO DJi: RESOLUÇÃO N. 0 47, DE 1974
Su~pendc a proi!Jição contida nas Resoluções n,os 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, 1de '1972, !}lara permitir que 1a 'Prefeitura Municipal :de Barra
Bonita (ISP), aumente em Cr$ 3.180.000.00 (três milhões, cento e oitenta

mil cruzeiros), o 'montante de ,sua dívida consolidada.

·

Art. 1.0 - É suspensa a pro!Jbição constante do art. 1.0 da Resoluçã·o n.o 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senad'O
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Ba:rra Bonita, Estado de
São Paulo, eleve em Cr$ 3.180.000,00 (três milhões. cento e oitenta mil cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que aqusla Prefeitura possa
<:ontratar empréstimo junto à Ca-ixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado
a financiar obras de complementação dos .serviços de pavimentação asfâltica de
ruas da cidade.
Art. 2.0

-

Esta resolução entra em vigor na data de .sua publica:ção.

Sa,la das Comissões, 17 de outubro de 1974. -Magalhães Pinto, PJ:esidente Helvídio Nunes, Relator - Renato Franco - Luiz Cavalcante - Franco Montoro
·
- Paulo Guerra.
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N. 0 581, DE 1974
Da Comissão d'e Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução 21.o 47, de 1974, da Comissão de Economia, que "suspende a proibição eontida nas Resoluções n. <>a 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972,
para permitir que a Prefeitura Municipal de ;Barra :Bonita (SP), aumente em Cr$ 3.180.000,00 (três milhões, cento e oitenta mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada".
Relator: Sr. Franco Montoro
O pro!eto de resolução submetido à nossa apreciação (art. 1.0 ) suspende
"a proibiçao contida no art. 1.o da Resolução n.o 58, de 1968, revigorada pelas·
de n. 0 • 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que
a Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de São Paulo, eleve em ..... .
Cr$ 3.180.000,00 (três milhões. cento e oitenta mil cruzeiros), o montante de
sua divida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa
Econômica do Estado de São Paulo, destinado a financiar obras de complementação dos serviços de pavimentação asfáltica de ruas da cidade".
2. A Comissão de Economia, na forma regimental, depois de examinar o assunto e considerando terem sido atendidas todas as determinações constitucionais e legais pertinentes à espécie, conclult1 por apresentar projeto de resolução
aprovando o pedido.
3. Ante o exposto, nada havendo no âmbito da competência desta Comissão
que possa ser oposto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e constitucional, entendemos que o mesmo pode ter tramitação normal.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1974. - Accio1Y Filho, Presidente em
exercício - Franco Montoro, Relator - Italívio Coelho - Osires Teixeiioa
Heitor Dias - José Lindoso - Wilson Gonçalves - Helvídio Nunes.
PARECER
N. 0 582, DE 1974
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n, 0 305, de 1974 (n, 0
492/74, !lla. origem), do Senhor Presidente da República, submetendo
ao exame do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizado o Governo do !Estad'o da Bahia a eleva.r para
Cr$ 532.000.000,00 (quinhentos e trita e dois milhões de cruzeiros), o
montante Ide c;ua dívida ccnsolidada.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
O Senhor Presidente da República, na forma do disposto no art. 42, item
VI, da Constituição, encaminha ao exame desta Casa, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, contida na Exposição de Motivos n. 0 417, de 1974, no sentido
de que "seja autorizado o Governo do Estado da Bahia a elevar para ....... .
Cr$ 532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões de cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada, a fim de regularizar o seu limite de endividamento,
permitindo a colocação de Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões .de cruzeiros) em Obrigações do Tesouro Estadual".
2. A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda esclarece
que:
"Pela Resoluc;ão n. 0 12, do dia 30 de abri! último, o Senado Federal
autorizou o Estado da Bahia a elevar seu limite de endividamento em
Cr$ 120 milhões, mediante a colocação de Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Estadual.
Ocorre, porém, que, antes de efetivar a colocação dos títulos, cuju
autorização lhe fora concedida pelo Senado, aquela Unidade Federativa refez o levantamento de seus compromissos, verificando-se,. então,
que o seu limite de endividamento interno se encontrava ultrapassado,
elevando-se em 31-3-74 a cerca de Cr$ 412 m!lllões o total de compromissos já assumidos.

...... 364Diante desse fato, o Governo do Estado da Bahia vem agora solicitar as providências necessárias no sentido de regularizar o seu limite de endividamento, fixando-o em Cr$ 532 milhões. Esse novo parámetro não só regularizaria a situação vigente, como também permitiria
a colocação dos Cr$ 120 m!lhões em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Estadual.
É de se esclarecer que a dilação não autorizada se originou, em sua
maior parte, da celebração de contratos com instituições financeiras
federais ou de recursos por elas r·epassados ao Governo estadual através do Banco do Estado da Bahia S/A."
3. Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em sessão
de 10-9-74, recomend·ou a adoção de providências para o levantamento da proibição estabelecida no art. 1. 0 da iRe.solução n.o 58, de 23-10-68, .revigorada pela
de n. 0 79, de 21-10-70, e prorrogada pela de n. 0 52, de 3-11-72, todas do Senado
Federal.
4. A Rewlução n. 0 58, de 1968, revigorada pelas de n.Os 79, de 1970 e 52, de
1972, que proíbem pelo prazo de dois anos, a emissão e o alçamento de obrigações, de qualquer natureza, dos Estados e Municípios, prevê nos §§ 1.0 e 2.0 do
art. 1.0 , o levantamento temporário da referida ;proibição, "quando se tratar
de títulos especificamente vinculados a financiamentos de obras ou serviços reprodutivos. em que o respectivo encargo de juros e amortização possa ser atendido pela renda dos referidos serviços e obras, ou. ainda, em casos de excepcional necessidade e urgência, e apresentada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação".
5. Ante o ·exposto, cumpridas que foram todas as exigências regimentais, legais
e constitucionais que tratam do assunto e nada havendo no âmbito desta Comissão que possa ser oposto ao pedido do Governo do Estado da Bahia, opinamas pela aceitação do presente pedido, nos termos do s·eguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N. 0 48, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79,
de 1970 e 52, de 1972, para pennitir ao Governo do Estado da Bahia a
elevar para Cr$ 532.000.000,00 /quinhentos e trinta e dois milhões de
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58,
de 1968, revigorada pelas de n. 0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado da Bahia possa elevar para
Cr$ 532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões de cruzeiros), o montante
de sua dívida interna consolidada, a fim d·e regularizar o seu limite de endividamento, 'Permitindo a colocação de Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de
cruzeiros) em Obrigaçées Reajustáveis do Tesouro Estadual.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 17 de outubro de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Helvídio Nunes, Relator- Renato Franco- Luiz Cavalcante- Franco Montoro - Paulo Guerra.
PARECER
N.0 583, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n.0 48, de 1974, da Comissão de Economia que "suspende a proibição
contida nas Resoluções n. 0 • 58, de 1968, 79, de 1970 e 52, de 1972, para
pennitir ao Governo do Estado da Bahia a elevar para Cr$ 532.000.000,00
(quinhentos e trinta e dois milhões de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.
Relator: Sr. Heitor Dias
Apresentado pela Comissão de Economia, o presente projeto de resolução
suspende (art. 1.0 J "a proibição constante do art. 1. 0 da Resolução n. 0 58, de

- 36.51968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal,
para permitir que o Governo· do Estado da Bah!a possa elevar para
Cr$ 532.000.000,00 (quinhentos e trinta e dois milhões de cruzeiros), o montante
de· sua dívida interna .consolidada, a fim de regularizar o seu limite de endividamento perm1tindo a colocação de Cr$ 120.000.000,00· (cento e vinte milhões de
cruzeiros) em Obrigações do Tesouro Estadual.
2. A Resolução n. 0 58, de 1968, em seu art. 1.o dispõe sobre a proibição de
.emissão de títulos de qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê
as hipóteses em que essa proibição pode ser levantada, bem como o processo a
ser adotado, qual seja, o de submeter o pedido, ao Conselho Monetário Nacional,
acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a
matéria encanrlnhada ao Senhor Pres~dente da República, por intermédio do
Senhor Ministro da Fazenda. Por fim, deverá ser submetida ao exame do Senado
Federal, nos termos do § 2.0 do art. 1.0 da •Resolução n.o 58, de 1968, e do art. 42,
item VI, da Constituição.
3. Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Nacional, em sessão de 10-9-74, recomendou a adoção de previdências para o levantamento da
proibição estabelecida no art. 1.0 da Resolução n. 0 58, de 23-10-68, revigorada
pela de n.O 79, de 21-10-70, e prorrogada pela de n.0 52, de 3-11-72, todas do
Senado Federal.
4. A Comissão de Economia. na forma regimental, depois de examinar o assunto e considerando terem sido atendidas todas as determinações técnicas
pertinentes à espécie, concluiu por apresentar projeto de resolução aprovando o
pedido.
5. Ante o exposto, nada havendo, no âmbito da competência desta comissão
que possa ser oposto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e
constitucional, entendemos qu.e o mesmo pode ter tramitação normal.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1974,. - Accioly Filho, Presidente em
exercício - Heitor Dias, Relator - Italívio Coelho - José Lindoso - Helvídio
Nunes - Wilson Gonçalves - Osires Teixeira.
PARIEOER
N, 0 584, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 5, de 1973, que "veda a dispensa da empregada grávida, sem
comprovação de falta grave, a partir do momento em que o empregador
é cientificado da gravidez, e dá outras providências".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Através do Projeto de Lei n. 0 5, de 20 de março de 1973, o ilustre Senador
Nelson Carneiro propôs seja "v.edada a dispensa de empregada grávida, sem
comprovação de falta grave, a partir do momento em que o empregador for
cientificado da gravidez, até o vencimento do período a que S·e ref.ere o artigo 392
da Consolidação das Leis do Trabalho".
Estabelece ainda a proposição, como penalidade para coagir ao cumprimento do preceito, que "o .empregador que infringir o disposto neste artigo fica
obrigado ao pagamento dos salários integrais da empregada e demais vantagens
complementares, desde a data da dispensa até o término do período de afastamento legalmente permitido".
Ofereci, na Comissão de Constituição e Justiça, o Parecer n. 0 424, de 1973,
unanimemente aprovado, certo que a medida não objetiva impedir a indiscriminada dispensa da mulher grávida, mas obstar que o estado gravidlco, a que. a
legislação concede proteção especial, constitua, por si só, motivo para a despedida da mulher.
2. O eminente Senador Renato Franco, na Comissão de Legislação Social, que
lhe examinou o mérito, depois de se manifestar favorável à proposição, obteve,
por se tratar de matéria correlata, fosse anexado ao de n.o 5, de 1973, o Projeto

-366.de Lei n. 0 81, de 1973, também da autoria do Senador Nelson Carneiro, depois
.do que lhe ofereceu substitutivo, acolhido à unanimidade por aquela Comissão.
Em decorrência, o processo voltou à Comissão de Constituição e Justiça, a.
qual, por meu intermédio, mais uma vez afirmou, sem votos discordantes,
a constitucional!dade e juridicldade da matéria.
Em plenário, após sucessivos requerimentos de adiam·ento de votação, o
Senado, por sol!citação da l!derança, pediu, em 18 de abril de 1974, informações,
por Intermédio do Ministro Extraordinário para Assuntos do Gabinete Clvil, ao
Ministro do Trabalho, posteriormente reiterada em 21 de maio, 21 de junho e
14 de agosto do ano em curso.
3·. Entrementes, o ilustrado Senador Franco Montara, em 6 de junho, ofereceu
o Projeto de Lei n.o 60, de 1974, que nada mais é do que uma variação incompleta da fusão, apresentada no substitutivo do Senador Renato Franco, dos
projetas anteriores do Senador Nelson Carneiro.
Em razão disso, o Senador Heitor Dias, que lhe deu parecer favorável,
requereu a sua anexação aos de n. 0 • 5 e 81, já em tramitação nesta Casa.
4. Eis que, no dia 29 de agosto próximo pretérito, o Ministro Golbery do Couto
e Sllva remeteu ao Senado a informação solicitada ao Ministério do Trabalho,
que merece, no que tem de essencial, ser tr!llnscrita:
"Na verdade alguns empregadores, com o propósito de se desobrigarem
dos encargos decorrentes da lei, despedem suas empregadas em estado
gravídico, antes da época em que poderiam legalmente se afastar. Julgamos, porém, que a proposição com o obje.tivo de melhor amparar a
empregada, acarretaria, na r.ealidade, maior prejuízo, visto que as empresas não mais conservariam em seus quadros as mulheres que contraíssem núpcias, o que já, não raro, acontece.
Consideramos ·que melhor. solução para o problema será a instituição
do salário-maternidade, já em estudos na área do Ex.ecutlvo, e que,
custeado pelo Governo, retirará do empregador a obrigação do pagamento dos três meses de salário. . . Com isto se eliminará a discriminação, por parte do empregador, contra a empregada que engravida ou
até mesmo contrai núpcias."
Em primeiro lugar, o próprio Ministério do Trabalho reconhece, e publica,
a existência da discriminação que o projeto visa a corrigir em segundo lugar, a
informação também entende necessária a eliminação da esdrúxula situação
suportada poJas empregadas que engravidam ou que contraem casamento, e por
último afirma que a melhor solução será a instituição do salário-maternidade,
já em. estudos pelo Executivo.
Em principio, dependendo de detalhes de que não cogita a informação, o
caminho melhor será a instituição do salário-maternidade.
Ocorre, porém, que a via aconselhada .pelo Ministé.rio do Trabalho é de sua
competência exclusiva. E, além disso, a informação não estabelece prazo para o
término dos estudos que estão sendo real!zados.
'Eendo chegado ao Senado Federal, hoje, Projeto de iniciativa do Poder
Executivo sobre salário-maternidade e existindo em tramitação nesta Casa do
Congresso Nacional Proj.eto de Lei do Senado n. 0 113/71, de autoria do Senador
Franco Montoro, que dispõe sobre o mesmo assunto, requeiro a reunião dos
respectivos projetas para tramitação em conjunto.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Presid~nte em
exercício - Helvídio Nunes, Relator - Osires Teixeira - José Lindoso - Heitor
])las - Wilson Gonçalves - Italívio Coelho.

189.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
etn 29 de outubro de 1974
PRESID~NCIA

DOS SRS. RUY SANTOS e ANTôNIO FERNANDES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Cattete Pinheiro - Renato Franco - Clodomir Milet - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Port·8lla - Helvídio Nunes - Virgílio Távora Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Domicio
Gondim - Milton Cabral - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Leandro Maciel - Lourival Baptista- Heitor Dias - Ruy Santos- Carlos
Lindenberg- Eurico Rezende- Benjamim Farah -·. Nelson CarneiroGustavo Ca;panema - Magalhã-es Pinto - Leoni Mendonça - Osires
Teixeira- Fernando Corrêa- Otávio Cesário- Lenoir Vargas -· Daniel
Krieger - Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à l-eitura do E.xpediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
DO S!R, · MINISTRO CHEFE DO GABIN·ETE CIVIL DA PRESI:D:ti:NCIA
DA REPúBLICA
- N.0 181-SAP/74, de 24 d·e outubro, encaminhando cópia das informações prestadas, pelo Ministério dos Transportes, em resposta ao Requerimento n.o 204/74,
de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, concernentes à compra de 5.900
vagões da Iugoslávia e da Romênin., pela Rede Ferroviária Federal S.A.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O Expediente lido vai à publicação.
O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura de projetas de lei que se encontram
sobre a mesa.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 134, de 1974
"Ac:rcscenta parág'fa.fo ao art. 652, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
A.rt. 1.0 - Acrescente-se ao art. 652, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pe'o Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1. 0 de maio de 1943, o seguinte parágrafo
2. 0 , renumerando-se o número existente:
"Art. 652 - ...
§ 1. o - . ' ..... ' ..
~
0
~ 2. Nas hipóteses contempladas no parágrafo anterior, o Presidente
da Junta determinará que a audiência seja realizada no prazo máximo
ele 10 (dez) dias, n. partir da data da reclamação."
o
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Esta Lei entra em vigor na data d.e sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Justifioação
O parágrafo único, do art. 652, da Consolidação das Leis do Trabalho estabel-ece que os litígios sobre salários ou os casos de falência do empregador terão
preferência para julgamento.
Efetlvamente, a medida consubstanciada no referido dispositivo pretendeu
resguardar os Interesses do trabalhador, eis que, estando a pauta da Junta multo
sobrecarregada, poderia acontec-er qu.e a decisão da Justiça do Trabalho viesse
tarde demais, inclusive quando já estivesse encerrado o processo de falência.
Nos últimos anos, entretanto, devido ao grande número de feitos trabalhistas
em andamento, o que tem provocado verdadeiro congestionamento na Justiça
do Trabalho, a preferência que devem ter as hipóteses contempladas no parágrato único do art. 652, nem sempre tem sido observada com o indispensável
rigor.
Dessa forma, em virtude desse acúmulo de recla.mações, o empregado que,
por alguma razão, tem seu salário retido, vê-se dele privado por largo periodo,
porquanto, vai de regra, a primeira audiência é somente marcada após trinta
dias. Nessa !reqüente hipótese, são evidente3 as graves conseqüências de natureza económica para o reclamante, que vive exclusivamente do salário.
Nessa conformidade, como fórmula para dar mais sentido prático e adequação à realidade de nossos dias, tornando efetivamente exequível a medida
alvitrada no parágrafo único, do art. 652, da CLT, temos para nós que deverá
ser fixado o prazo máximo de dez dias, a partir da data da reclamação, para
que a a udlência seja realizada.
Com essa medida legal, permitir-se-à que todos os litígios que envolvem
questão de salários ou de falência do empregador, sejam solucionados mais
rápldamente, o que trará extraordinários b~nefícios ao reclamante, que poderá
dispor de seu salário.
Dessa forma e tendo em vista o alcance social da medida ora preconizada
pela proposição, submetêmo-la à consideração de nossos nobres pares, esperando
que mereça a Indispensável acolhida.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1974. - Nelson Carneiro.
-

LEGISLAÇAO CITADA

DECRETO-LEI N.0 . 5.452, DE 1,0 DE MAIO DE 1043
(Consolidação das Leis do Trabalho)
• ' . ' • • • • • • o ••• o. o. o ••• o o • • • • • • • • • • • o • • • o • • • • • • • • • o,., o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • •

Art. 652 -

Compete às Juntas de Conclllação e Julgamento:
a) conciliar e julgar:
I - os dlssídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilldade de
empregado;
II - os dissídlos concernentes à remuneração, férias e !ndenlzacões por
motivo de rescisão do contrato individual de trabalho;
·
III - os dissídios resu'tantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice;
IV - os demais dlssidlos concernen~·es ao contrato individual de trabalho.
b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave;
c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões; (V. art. 895, alínea
a);

d) Impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência.

.- 369 ·Parágrafo único - Terão preferência para julgamento os dissídios sobre
pagamento de salário e aqueles que derivarem da falência do empregador,
podendo o presidente da Junta, a pedido do interessado, constituir processo em
separado, sempre que a reclamaçao também versar sobre outros assuntos .
• • • •
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO

N.0 135, de 1974
Acrescenta parágrafo ao art. 20 do Código de Processo Civil (Lei
n,o 5.869, de 11 de janeiro de 1973), dispondo sobre os honorários advooatícios, quando se tratar de postulação em causa própria e na conciliação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - o art. 20 do Código de Processo Civil fica acrescido de dois
parágrafils, com a seguinte redação:
••••••••••••••• '
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§ 5, 0

Não p·erde o direito aos honorários o exercício da profissão pelo
advogado que postular em causa própria.
§ 6. 0 -No caso de conciliação, na forma do art. 448, havendo aceitação
da ação pelo réu com o acatamento do pedido na transação, à .sua
responsabilidade correrão os honorários advocatícios do autor, se de
outra forma não resolverem as. partes.
Art. 2. 0 - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Até há pouco a jurisprudência se mantinha firme, autorizando a co·brança
ou a condenação da verba honorária do advogado, mesmo em causa própria.
Ultimamente, tem sido vacilante. Há julgados permitindo, outros negando, exatamente por falta de preceito legal, regulando a matéria, nesse particular.
O novo Código de Processo é omisso. E como não é justo perca o profissional
tod.o o tempo despendido em causa própria que poderia empregar em sua atividade na defesa de outros estranhos, e atendendo-se ao princípio da sucumbência, é mister se faça regulamentar, evitando-se julgados contraditórios. A
verba honorária que passou ao regime obrigatório contra aquele que perde,
segundo a regra instituída pela Lei n. 0 4.632, de 18 de maio de 1965, não encara
a pessoa que aciona, se advogado em causa própria ou se no exercício do mandato
a favor do cliente, mas sim quem perde a demanda. Este se sujeitará às conseqüências de vencido na ~ide. A posição do autor não modifica a posição de
quem perde.
Relativamente à conc!liação prévia de que trata o novo Código de Processo
Civil têm sido contmvertidas as opiniões. V•alendo-se do princípio de que aquele
que paga reconhece a dívida ·e reconhecendo-s·e a dívida, reconhece-se o acessório. Não havendo acordo quanto à verba, ao advogado do autor são assegurados os honorários, se de modo diferente as partes não resolverem.

o projeto visa a sanar as irregularidades aqui apontadas, tornando normativas em nosso estatuto procedimental civil o direito aos honorários nos casos
de que trata, em obediência também ao princípio d·e que "a toda prestação
ocorre uma contraprestação" em termos de serviços profissionais executados.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1974. - Leoni Mendonça,
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LEI N. 0 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
(Código de Process11 Civil)
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Art. 20 - A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor a.s despesas
que antecipou e os honorários advocatícios.
§ 1.0 - O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas
despesas o vencido.
§ 2. 0 - As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como
também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
§ 3.0 - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (lQ,%)
e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da C·ondenação, atendidos:
a.) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importãncia da causa, o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4. 0 - Nas ações de valor inestimáve! ou pequeno, bem como naquelas
em que for vencida a Faz·enda Pública. os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das letras a a c do parágrafo
anterior.
• o ••• o' o ••• o •• o • • • • o. o •• o ••• o. o •• o. o • • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o ••

(A Comissão de Constituição e Justiça.;

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Os projetas lidos seTão publicados e
remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
É lido o seguinte:
RIEQ~O

N.O 246, DE 1974

IN'os termos do art. 234, do Regimento Interno, l.'equeko transcrição nos
Anais do Senado do discurso pr<J:ferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
Ernesto Gelsel, na sessão de instalação d'o .xm Congr.esso Nacional de Pl'evencão
de Acidentes do Trabalho, a 27 de outubro de 1974, em São Paulo.
·
Sala das S·essões, 29 de outubro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - De acordo ·C·om o art. 234, § 1.0 , do
Regimento Interno, o requerimento lido será submetido ao exame da Comissão
Diretora. Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lldo o seguin·te
OFíCIO

Brasília, 25 de outubro de •1974.
Sr. Senador Paulo Torres
Presidente do Senado Federal
O signatá;rio, na forma do Regimento comunica a V. Ex.a que vai se ause11tar
do País, em viagem ao Exterior para trata:r de assuntos especiais, permanecendo
fora do Brasil pelo prazo de 8 (oito) dias.
Brfasíl!a, 2'5 de outubro de 1974. - José Lindoso.
O SR. PREISIDENTE (Ruy Santos) - O expedi·ente lido vai à publicaçã:o.
A Presidência recebeu convite para que o Senado se faça representar na
ElC}Josição Agropecuária a realizar-se em Aracaju, no periodo de 3 a lO de
novembro pTóximo.

m:x.mo

-371Não havendo objeção do Plenário, esta Presidência d'esigna os Srs. Senadores Lour!v~tl Baptista, Leand·ro Maclel e Augusto Franco para representarem a
Casa na ref·erida Exposição.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
11: lido e posto ·em votação o seguinte:
IRiEQUERiiMIENTO N.0 247, DE 1974
Requeremos, na forma regimental, e de ac<~rdo com as tradições da Casa, as
seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Ivo d'Aqu!no
Fonseca.
a) Inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação da condolências à família e ao Estado de Santa Ca.t~n~~.
Sala das Sessões, 29 de outubro d·e 1974. - Lenoir Vargas - Virgílio Távora.
O SR. LENOIR VARGAS -Sr. Presidente, peço a pa:lavra, para encaminhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Tem a palav·ra o nobr.e Senador Lenolr
varga.s, para encaminhar a votação.
O S1R, LENOIR VARGAS (Para encaminhar a votaçã.o.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Santa Catarina, nestes últimos tem:pos, tem sido pmfundamente
atingida :por desaparecimentos de destacadas figuras de sua vida pública:. Não
há multo, Sr. Presidente, aqui lamentávamos a perda do Senador Irineu Bornhausen. Hoje, transportado para: a terra catarinens•e, na A.ss·embléia Legislativa,
o ex-Sena.dor Ivo d'Aquino Fonseca e.s.tá a receber da sua gente as últimas
homenagens. Homenagens a quem tanto se destacou pela singular cultura jurícHca, pelo ~tlto desempenho na vida pública catarlnense e na vida pública
brasileira.
Ivo d'Aquino era filho da Laguna, terra de Anita Garlbaldi e teve uma
longa vida pública. Em todas a·s posições a que foi conduzido, mediu-se pela
altur~t de qualquer delas.
Nasceu em agosto de 1895 e morre, portanto, com 79 anos de idade. Uma
de suas primeiras ftmções foi a de Procurador Fiscal do Governo He·rcílio Luz.
Em seguida, foi eleito De~putado Es·ta:dual pela região do COntesta.do, justament-e
pelo município que tlllnto prezo e que tanto quero ·em Santa Catarina, que é o
Munlcipio de Chapecó. Foi Iv·o d'Aquino, por certo, o primeiro Deputado Estadual
de Chapecó. No Governo Nereu Ramos Ivo d'.A:qulno foi Secretário de Viação e
Obras e Secretário do Interior e Justiça e Educação. Nesta fa:se destacou-se,
especialmente, pela reformulação substancial que foi feHa no ensino catarinense,
coincidente com o período da nacionalização do ensino de todo o sul do Brasil.
Foi eleito, mais tarde, Deputãdo Federa:! e Senad<~r, tendo optado pela função
de Se·nador, na constituinte de 1946. Sua atuação, nesta Casa .e na constituinte,
foi das mais marcantes. E por certo, Sr. Presidente, haveremos de pedir, mais
tarde, uma sessão dedlc~tda, toda ela, na pllirte do Grande Expediente, à figura
de Ivo d'Aqulno, especialmente à sua passagem pelo Senado da República, pois,
aqui foi líder do Governo· do Marechal Eurico nutra, com atuação marcante.
Aqueles que com ele conviveram salbem do valor que possuía: e da sua capacidade como jurista notável, constitucionalista singular e de homem que cultuou
o Direito a vida Inteira. Pross·eguiu, depois do Governo nutra, ainda na Liderança
da Maioria no Governo do Presidente Getúlio Vlllrgas. Entre outras posições
destacadas que, assim, rapidamente, Sr. Presidente, posso de memória citar,
lembraria, Ivo d'Aquino Secvetário-Geral do Primeiro Grubin•ete Parlamentarista,
Gabinete T~tncredo Neves; Procurador-Geral da Justiça Mllltar, a cujo ramo
do Direito dedicou grande parte do último quartel da sua v~da; membro da Comissão de Reforma do Código Penal Militar, as·slm como ha'i1a sido, no Parlamento, membro destacado da Comissão que elaborou o Código de Trânsito;
Consultor-Gera:! da República; repvesentou o Brasil na ONiU; foi durante multo
tempo, membro efetlvo do Conselho Federal da Ordem dos Aldvogados do Brasil,
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ltltras jurídicas e era, também, €Stillsta d•e conhecimentos excepcionais, no que
refere à Língua Portugu•esa:.
O Sr. Virgílio Távora - p.ermlte V. !Ex." um apa;rte?
O SR. LENOIR VARGAS - C!lm muito praz.er, nobre· Senador Virgí,f.o
Tá.VOil.'a.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." óbvio, Senador Lenoir Vargas não fala só
em seu nome, fala por toda a Maioria. E, neste momento, acreditando tlxprimir o
pensamento geral da Casa, gostaríamos, também, de dar cunh·o p.essoal ao aparte
que ora empr€stamos ao seu formoso discurso. Recordamo-nos da. figura do
desaparecido como desstls personagens que marcaram a sua passagem por esta
Casa e que tão bem r.zpresen1laram o Estai·o do qual V. Ex." filho é. Mas, temos
uma lembrança, maior ainda, daquela inteligência poliform€ do Secretário-Geral
do Primeiro Gabinete Parlamentarist.a da R€pública, do qual, com banto orgulho,
f.omoo participes. S. Ex.u era o que nós chamávamos um técnico das idéias
gerais, era o conselheiro para todos aqueles assuntos, os mais diversos, que
naquele t·empo afligiam a vida pública brasileira. A ponderação, o senso, a
p€rcuciência com que as mais diferentes questões eram por ele abordadas, sempre nos trazia presa a atenção nas intervenções que S. Ex." proferia. Prefeito
de Canoinhas, Deputado Estadual, Ministro do Tribunal de Contas do Estado,
Secretário de Viação e Obras, Deputado Federal, Constitmnte de 1946, Senador
da República, Consultor-Geral da República, representante do Brasil na ONU,
Procurador-Geral da Justiça Militar, em todos eJses cargos S. Ex." fez praça
daquilo que era o ap·anágio da sua personalid.ade: caráter aliado ao bom senso
e à inteligência. Perde o Estado de V. Ex." - não tenha a menor dúvida uma de suas mais altas expressõ·es e •O Brasil, realmente, chora um homem que
enobreceu sua vida pública.
O SR. LENOIR VARGAS - Muito obrigado, nobr€ Líder, pelo aparte de
V. Ex." e pela delegação que me dá, pois falava em nome da representação de
Santa Catarina, o que honra sobremodo o modesto orad.or que, nest.a h·ora, com
mágoa profunda, transmite •ao Senado da República acontecimento tão triste
na vida pública € na vida s·ocial da terra c::ttarinense.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS- P·oi.s não, nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Nobre senador Lenoir Vargas, era eu integrante
da Bancada de Imprensa, na Constituinte de 1946, quando ali chegou Ivo d'Aquino, muito moço. Conheci-o desde esse tempo, acompanhei a trajetória d.a sua
vida, inclusive o desempenho do seu mandat~ no Sen•ado Federal. Tive-o como
um dos meus melhores amigos. Vi-o Ministro do Superior Tribunal Militar, onde
pontificav-a pela sua sabedoria, pela sua consciência e pelo equilíbrio das suas
decisões. Ainda há pouco tempo, tive o prazer de vê-lo, de abraçá-lo. Sinto e
surpreende-me a notícia d.a sua morte e posso imaginar o quanto devem estar
sofrendo e sentindo os que, tendo com ele nascido na mesma terra,. vivido as
mesmas emoções, participado dos mesmos ·embates, como V. Ex.", r·ecordam a
sua trajetória e revivem a sua vida. O Movimento Democr:Hico Brasileiro, por
sua Liderança, expressa a V. Ex." a sua s-olidariedade, na manifestação de pesar·
pelo desaparecimento de um grande brasileiro, que há d.e fazer falta não só a
Santa CatJarina, como às letras jurídicas deste País, que ele tanto ilustrou e a
que deu tanto realce.
O SR. LENOIR VARGAS- Agradeço o aparte de V. Ex.a e •Ouço o aparte do
nobre Senador Benjamim Farah, que o havia solicitado o.nteriorm€n:te.
O Sil'. Benjamim Farah - Nobre Senador Lenoir Vargas, recebi na semana
passada um telafonem.a do Dr. Paulo Mercadante, advogado e escritor da Guanabara, dando-me conta do que estava se passando com o ex-Senador Ivo d'Aquino. Imediatamente -eu me dirigi à casa de saúde, à Rua São João Batista, na
Lagoa, onde ele esteve internado no Eletrocor, para fazer-lhe uma visita e fui
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- 373recebido pelo meu colega de turma, Dr. Newton d'Avila, ganro do ex-Senador.
Realmente, a situação era multo grave e não se aUmentava nenhuma esperança
de uma sobrevida longa. Aguardava-se o d~senlace a qualquer momento, o que
realmente ocorreu. Foi, em verdade, uma grande perda. Conheci de perto o
ex-Senador Ivo d'Aqu!no. <Conheci-o na Constituinte de 1946 e dcpois fui acompanhando sua atividade, quando as duas Casas se separaram, naquela primeira
legislatura. Sempre identifiquei nele um homem de grande combativldada, talentoso, cheio de coragem - que era um dos traços dominantes de Ivo d'Aquino e um Senador da llnha de frente, dinâmico, incansável, s~mpre disposto às
grandes lutas, aos grandes embates, recebendo apartes, ataques de todos os lados,
mas rechaçando-os com aquela bravura de um homem conscientoe e qu~ Slbe o
que quer. Essa perda foi muito grande. Ivo d'Aquino não foi um especta.dor no
Senado da República; foi um protagonista. Atuou, marcou sua presença - como
disse - com a sua intel!gência, com o seu talento, com a sua bravura. Por tudo
isso, quero externar ao meu colega Newton d'Avila, à sua digna esposa, ao Flávio,
filho do Senador Ivo d'Aquino, enfim, a toda a sua família, o meu mais profundo
pesar por esta perda, não só de Santa Catarina, mas que considero de toda a
Nação.
O SR. LENOIR VARGAS - Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.e.
O Sr. Magalhães Pinto - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS - Concedo o aparte ao nobre Senador Magalhães
Pinto.
O Sr. Magalhães Pinto - Desejo pedir a V. Ex.a licença para inserir, em
seu encaminhamento de votação, o preito doe minha homenagem a um colega
que fiquei conhecendo nos idos da 1946, na Constituinte. Era um homem brilhante, um homem atuan•te, um companheiro afável, e todos nós nos sentimos,
desde logo, atraídos pela sua amizade e pela admiração àquele homem de Santa
Catarina. D.e lá para cá, sempre tive com Ivo d'Aquino as melhores relações,
o melhor entendimento. É, pois, com multo pesar que re·cebo a notícia de seu
f·alecim•ento. Estou certo de que o Senado da República, prestando-lhe esta homenagam, neste momento, está homenageando um dos grandes vultos da politica
brasileira, ora desaparecido.
O SR. LENOIR VARGAS - Agradeço o aparte do nobre representante de
Minas Gerais.
sr. Presidente, para encerrar estas palavras de primeira homenagam a Ivo
d'Aquino, desejaria lambrar que, no início de sua vida pública, foi ele Prefeito
Municipal do Município d·e Canoinhas. Tal ·a sua dedicação à.s funções que assumia e aos trabalhos que desempenhava, que, passadas várias décadas do exercício daquela Prefeitura, ainda hoje Canoinhas tributa a Ivo d'Aquino o maior
respeito, a maior consideração a a maior lembrança. Ainda há muito pouco tempo
foi-lhe prestada uma comovente homenagem naquela comuna do norte do Estado.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex. 3 um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS - Pois não, nobre Senador Eurico Rezend·a.
O Sr. Eurico Rezende- O ilustre Senador Virgílio Távora já hipotecou so!ldariedade ao discurso d·~ V. Ex.", em nome da Maioria, mas quero pedir llcença
para uma ligeira intarvenção. Não conhecia pessoalmente o Dr. Ivo d'Aquino.
Há quinze dias, foi ele ao meu Gabinete, aqui no Senado, levado pelo ex-Deputado Abel Rafael Pinto, dizendo que gostaria de me conhecer, pessoalm-ante, e de
conversar comigo, informalmente. Mais que um gesto multo cativante de gentileza, recebi aquela at!tuda como uma demonstração de es·tímulo à minha vida
pública. Conversamos sobre vários aspectos do Senado d·e hoje e nos detivemos
na figura de Atíl!o Vivacqua, de quem ele era grande amigo. Havia prometido
a ele, t.ão logo fosse ao Rio de Janeiro·, na primeira oportunidade fazer-lhe uma
visita, para que pudéssemos continuar a nossa interlocução aqui iniciada. Mas
a dellnqüêncla da fatalidade não permitiu esse novo cantata. Daí por que desejo
consignar, neste aparte, a minha emoção e, sobretudo, a minha recordação, que
hoje se erigem na memória de l'vo d'Aquino como uma ausência permanentemente saudosa.
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o SR. LENOIR VARGAS - Nobl'e Senador Eurico Rezende, diz muito bem
V. Ex.": uma ausência permanentemente saudosa. E, ao receber a visita daquele
catarinense, naturalmente o nobre colega sabia e se certificou, depois de com
ele ter palestrado, de que estava falando com um dos bras!le!ros mais destacados,
nestes últimos c!nqüenta anos, na vida nacional.
O Sr. Octávio Cesário - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. LENOIR VARGA!S- Ouço o aparte do nobre repr3sentante do Paraná.
O Sr. Octávio Cesário - Nobre Senador Lenoir Vargas, conheci pessoalmente
o Dr. Ivo d'Aquino e sei que foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes vultos
da política catar!nense e nacional. Por esta razão, am nome da representação do
Paraná, presto também as nossas homenagens ao falecido.
O SR. LENOIR VARGAS - Agradeço ao nobre Senador Octávio Cesário o
aparte.
Sr. Presidente, não se! se havia mencionado que consultor Geral da R3públ!ca também fora Ivo d'Aquino.
O Sr. Dina.rte Mariz- Permite V. Ex." um aparte? (Assentimento do orador.)
o Rio Grande do Norte, pela minha palavra, se associa às homenagens póstumas
que esãto sendo prestadas à gradne figura do ex-Senador Ivo d'Aquino. Conheci-o
e o tive como colega no Senado. Com ele convivi e fizemos uma boa amizade.
DOs homens públicos de sua época- posso dizer- ele se destacava. não só pela
sua inteligência, pela sua cultura, mas, sobretudo, p3lO seu feitio democrático.
Ivo d'Aquino convhia com todos o·s partidos, como se a eles pertencesse. Foi uma
das figuras mais Interessantes que conheci, no cenário da política nacional, na
sua época. O Rio Gvande do Norte - mais uma. vez repito - se associa às justas
hOmenagens que o Sanado presta à memória desse grande homem público
brasileiro.
O SR. LENOIR VARGAS- Agradeço ao nobre Senador Dinarte Mariz a sua
palavra em nome de sua terr<a natal e seu testemunho sobre a figura de Ivo
d'Aquino.
Finalmente, sr. Presidente, como todos os homens públicos que se destacam
neste País, devo dizer que ao fim desse labor Insano, dessa tarefa continuada
em favor da terra catarinense e da terra brasileira., Ivo d'Aqu!no chegou aos
últimos tempos d3 sua vida como um homem pobre, como todos os homens
públicos, ou quase todos os homens públicos brasileiros.
No Governo Celso Ramos, foi nomeado Membro do Tribunal de Contas do
EStado de Santa Catarina, onde se aposentou. Continuou, depois, sua at!v!dade.
como advogado, na cidade do Rio de Janeiro. Deixa dois filhos: o Dr. Flávio
d'Aqu!no ·e a Ex.ma Sr.a Ivone Avila, esposa de médico ilustre, Dr. Newton d'Avlla,
da cidade de Florianópol!s.
Com estas palavras, Sr. Presidente, afora o protocolar - o cumprimento do
dever da representação de Santa Catarina -, coloco muito da afetlvidade, da
amizade que me ligava a Ivo d'Aquino.
O amigo que desapareca, foi profundamente humano, intensamente humano,
com todas aquelas mais altas virtudes que a natureza humana dá às criaturas,
e também com as dificuldades que todos temos ao enfrentar os problemas da vida.
Por isso, a minha homenagem, nesta hora, já que não posso es:ar, como
outros tantos amigos nossos estarão, nestz momento, a guardar-lhe o corpo em
Fiorianópol!s, para o sepultamento, que deverá ser ainda hoje, às 17 horas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em votação o requerimento que acaba
de ser justificado pzlo nobre Senador Lenoir Vargas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer S<)ntados. (Pausa.)
Está aprovado.
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- '375A Mesa associa-se às homenagens prestad.as à memória do ex-Senador Ivo
d'Aquino. Esta Presidência, particularmente, avoca com saudade a figura do
grande representante de Santa Catarina.
Conheci-o, como outros Srs. Senadores, na constituinte de 1946, e daí para cá
estreitamos uma amizade e, de minha parte, uma grande admiração à sua figura
de politico, de parlamentar ·brilhante e de jurista.
Não faz muito ele esteve em meu Gabinete, para ma entreg.ar cópia de uma
representação da Ordem dos Advogados, da que era dirigente, quanto a um processo em tramitação nesta Casa.
Ivo d'Aquino foi um grande parlamentar, foi um grande jurista e foi um
grande cidadão.
Esta Presidência associa-se, assim, às homenagens que são prestadas à sua
memória e determinará as providências solicitadas.
A Presidência recebeu, do Governador do Estado da Guanabara, o Ofício
n. 0 S-34, .de 1974, solicitando autorização do Senado Federal para que aquele
Estado possa contratar operação de empréstimo de até Cr$ 90.000.000,00, com
entidade de crédito do País, com o fim que especifica.
A matéri·a ficará aguardando, na Secretaria-Geral da Mes'a, a complementação dos documentos necessários.
O SR. PRE18-IDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Catt·ete Piruheiro.
O SR. CATrETE PINHEmO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, semana passada, estive em localidades do sul do Pará. Tinha notícias de intensa ativldade
agropecuária, da implantação de programas da iniciativa privada visando eliminar o vazio demográfico. E procurei conh.ecer a extensão do empreendimento.
Confesso que me surpreendi com a paisagem: imensos campos de crlatórlo,
extensas pastagens obtidas com traba!ho inteligente e efetivo, onde o capim
"Colonião" viceja e os rebanhos permitem a antevisão de uma pecuária adulta
espraiando-se pelos confins do meu Estado.
Há cinco a.nos, a terra cultivada que encontrei agora não passava de floresta
virgem, integrante daquele mundo que a literatura condenava a inferno verde
ou elevava a celeiro de matér!as-pl'!mas tropicais. Do avião, pude avaliar a Importância da obra que se .executa na faixa localizada entre o Tocantins e o Araguala,
de solo fértil e índice de acid·ez que revela fatores positivos e favoráveis à expansão
da pecuária. Ali, homens, capitais e técnicas brasileiras operam milagre que
deve ser creditado ao empresário nacional, ao setor privado que, no extraordinário esforço desenvolvido, encontra dificuldades na regularização fundiária,
luta contra a Insuficiência dos meios de comun!ca!(ão e se vê tolhido pela def!c!en te rede rodoviária.
Os grandes estabelecimentos agropecuár!os, que se instalam na Amazônia,
deflagram processo de valorização do caboclo, ontem, um tipo que merecia vago
registro nos compêndios e, atualmente, um trabalhador que percebe salário justo,
ganha casa de alvenaria e tem assistência méd!co-odonto-san!tár!a. lll realidade
nova, que abre perspectivas especiais à região, mercê do pioneirismo de grupos
empr.esarlais brasileiros, que se voltam para a abertura de novas frentes de ação,
antes mesmo dos estímulos oficiais.
lll com satisfação que faço e.ste registro, acreditando na obra que está sendo
realizada, por exemplo, em Redenção, comun!dad<J fundada há cinco anos e na
qual dez mil brasileiros .vivem e trabalham, na esperança de vê-la cada vez
maior. Duas casas d·e saude, escolas, centros de diversões, comércio florescente
e juventude Interessada em adquirir cultura - tudo leva a acreditar no futuro
de Redenção, planej ada por !n!c!at!va de moços cuja participação revela liderança autêntica, voltada para o bem comum.
Rebanhos const!ttúdo.s por d~zenas de milhares de bovinos ocupam as fazendas, d·e magníficas Instalações, e as serrarias S·e dedicam à industrialização da
madeira, que antes era queimada ao abrir-se a floresta para a formação das

- 376pastagens. O funcionamento do complexo montado nos referidos estabelecimentos implica na utlllzação da mão-de-obra local, representando empregos a mllhares de trabalhadores.
Vale •assinalar que o surgimento de Redenção, núcleo de intensa e trepidante
atividade, fez com que Conceição do Araguaia, a antiga sede municipal que muitos
chamavam, até bem pouco. de "cidade morta". fosse despertada para o progresso. Nota-se, agora, naquele Município, a vontade de crescer. Todos procuram
trabalho, todos falam em ganhar mais, todos acreditam na expansão do.s negócios,
na produção de carne, cer·eais e madeira, que permitirá crescente desenvolvimento económico da área.
É bom conhecer situações como esta, que estimulam o homem público e
mostram a mentalidade que emerge. fruto do esforço e da visão de empresários
que precisam do apoio oficial. É inadiável o estimulo do Governo Federal levando
um elemento decisivo para a consolidação dos projetas ali em execução, geradores
de uma nova e grande parcela de riqueza nacional. E, nesse sentido, venho formular especial ap·elo ao Senhor Presidente Ernesto Geisel, para que se faça incluir,
no plano de obras de 1975, duas da maior urgência naquela área - a construção
de uma ponte sobre o rio Araguaia, entre Santana do Araguaia e Araguacema,
dando acesso à Belém-Brasília, por Paraíso do Norte, em Goiás, e a ligação da
BR-158, que já vai atingindo a divisa norte de Mato Grosso à Redenção - ass~
gurando a efetiva colonização e facilitando implantar-se, a curto prazo, a agroindústria planejada. Essas obras encontrarão resposta imediata e rápida devolucão dos gastos públicos abrindo os novos caminhos indispensáveis ao comércio
é ao escoamento da produção que aumenta por iniciativa de grupos ·empresariais
do centro-sul do Pais. Aqueles braslleiros, autênticos bandeirantes dos dias presentes fizeram investimentos que somente a confiança nos Governos da Revolução d·e 1964 pod·eria estimular. São milhões de cruzeiros abrindo estradas pioneiras e pistas de pouso para aviões de trabalho, mobilizando tratares e implementas
rodoviários e agrícolas. E. como centro comunitário de apoio ao trabalho fecundo,
veio o planejamento e a construção de Red·enção que hoje é o granda testemunho
da capacidade de realizar para o :futuro, e caracteriza a vida do Brasil em desenvolvimento.
Tenho confiança no trabalho que o empr-esariado promove no meu Estado.
Os grandes estabelecimento.s agropecuários nos Municípios de Conceição do AragUaia e Santana do Araguaia deram ao homem público da Amazônia a certeza
de que a região, muito mais cedo do que se esperava, responde aos investimentos
de capital e aos desafios da hora presente, na mais soberba Integração à economia nacional. Com essa convicção, deixo a minha saudação aos compatriclos
que, desenvolvendo o Araguaia, engrandec·em a Pátria. Formulo, ao mesmo tempo,
votos de que a obra grandiosa receba os favores do poder público, na implantação
da infra-estrut.ura rodoviária reivindicada. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador
Virgílio Távora, como Líder.
O SR. VIRGf:LIO TAVORA (Como Líder.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sexta-feira última, ensejo não tivemos mercê do levantamento da sessão. de
apreciar, embora a vol d'oiseau, como pretendemos hoje fazê-lo, aquelas medidas
básicas para o desemolvimento do Pai'l tomadas pelo Governo da República no
dia anterior, quinta-feira, 24 do corrente.
Inútil s·erla, inicialmente, enfatizar - o que é uma obrigação, porém - a
importância de que se reveste esse elenco coerente de disposições tomadas que
vão permitir continuar o Pais na sua senda para o d·esenvolvimento, permitindo
ao mesmo tempo, um razoQáVel equllibr!o na balanç·a de pagamentos, e dand:O ao
merca<lo interno uma elasticidade, uma liquidez que uma inflação atípica estava
diminuindo, e em muito.
Gostaríamos de primeiro citar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como aspecto
a ser examinado antes de qualquer consideração sobre o mérito das diferentes
providências tomadas pelo Governo, o de que constituem elas um todo coerente
e, ao mesmo tempo, representam uma sucessão Ininterrupta de todas as provi-
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destinos desta Nação -e de que se defrontou com a tar-efa ing-ente de sustentar
nosso desenvolvimento, ao melo da crise de petróleo e de uma conjuntura mundial
desfavorável. Assim, não foi, como poderia parecer, à primeira vista, decisão
tomada ex-abrupto ou em época que se assemelhasse própria para acenos populares; não.
Inicialmente, o Governo verificou que a luta contra a inflação, em 1974, havia
vencido a sua fase mais aguda. Estávamos. não mais ·em uma inflação ascendente
mas, usando o termo hoje já tão comum, em uma inflação cadente.
Segundo, o orçamento monetário e a execução da nossa lei de meios, para
o ano em curso, permitiam .este desafogo de crédito, este aumento de subsídios
e de salários, este desafogo de tributos que constituíram a intervenção governamental. nos diferentes campos que vamos abordar.
Situa-se ela. Sr. Pr-esidente, em um conjunto de medidas na área tributária,
na área monetária e na área salarial. Mas gostaríamos de aqui, sem cair no
temor da repetição, enfatizar que o conjunto das providências é que forma o
alto da decisão governamental. Um conjunto coerente de medidas que vai permitir, este ano, aumentar a capacidade de absorção do mercado interno ,dar meios
ao comércio, ipso facto à indústria, para expandir as suas atividades; desafogar
ao mesmo tempo, o que equivale a uma criação indireta de riqueza, a sua carga
tributária.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, coube ao Governo, no primeiro desses
campos, quatro medidas: a primeira, consubstanciada no decreto-lei referente
ao imposto de renda que corrigia, mercê d·e instrumento da correç.ão monetária,
aqueles descontos já feitos na folha, qu·e pod·eriam, no ano subseqüente. ser vistos
e deduzidos no Imposto de Renda, não naqu·ele valor antigo mas no valor do ano
que se fazia a declaração.
A segunda, dizia respeito à permissão para que !fS pessoas jurídicas con.sidP.rassem como despesa o Imposto de Renda pago sobr·e juros do exterior, o que
faria com que, indiretamente . .esses empréstimos tomado~ ao exterior, o fossem
em condições muito mais convidativas, Aqtlel·es 25% foram baixados para apenas
5%, isto é, a quinta parte.
Permissão - ainda dentro deste primeiro Decreto-lei - para que o Conselho
Monetário baixasse a aliquota do Imposto de Renda sobr·e os juros, acima mencionados, quando tal redução se mostrasse do interesse nacional. Eliminação
do adicional hoje existente de 5% do imposto incidente na distribuiç.ão de lucros
de uma pessoa jurídica para outra.
Um segundo projeto de lei - est-e sim, absolutamente visando o fortalecimento, o amparo à pequena e média indústrias, à pequena e média empresas, com
a simplificação do Imposto de Renda que seria a elas cobrado. Para tal foi
considerado, dentro do nível atingido, empresas que tivessem esse movimento até
Cr$ 480.000,00 anuais. Seria, então, pago o Imposto de Renda sobre uma percentag-em, o faturamento, dispensando-se para efeitos fiscais quaisquer escrituração.
Vêem V. EX.a.s. vê o povo brasileiro. o que doe coerente S•e encontra neste
conjunto de medidas, que não ficaram aí. Veio um projeto de decreto-lei, para
restituição em espécie daqueles adicionais ao Imposto de Renda, os empréstimos
compulsórios de 1951, 19,56, 1972, tanto o 4.069, quanto o 4.242, desse último ano.
óbvio, as quantias não são vultosas, mas é um desafogo que também se dá
à caixa do empresariado privado. Não ficou nisto o elenco de medidas, no ramo
do setor tributário; o Governo deu a concessão, deu um adiantamento de mais
trinta dias no recolhimento do IP!, o que em linguagem comum significa, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, uma prática dispensa deste mês, porque justamente
é o prorrogo ad aeterno um mês, o prazo d·esses recolhimentos sucessivos. Então
o que eu iria r·ecolher neste mês, recolherei no mês seguinte. e o que faria no mês
seguinte já será feito dois me.o.es após o primeiro e, assim, sucessivamente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto só seria pouco. Foi no campo monetário
que o Governo foi buscar, dentro do desafogo que tinha na sua caixa, no seu
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fim de ano e inicio de outro, do comércio e da indústria, abrindo às financeiras
um crédito suplementar de dois bilhões de cruzeiros.
Passou, então, ao campo salarial. Se todas aquelas medidas haviam sido
tomadas, mister se tomava dar maior poder de compra, dar uma maior fluidez
à formação desse mercado e, para tal, sabendo das possibilidades da nossa economia. "envisajando" o que seria o reajuste salarial, mercê da inflação em abril
e maio do ano que vem. Teve o Governo o bom senso de antecipar parte daquilo que seria o reajustamento a se realizar, dando de antemão 10% ao assalariado.
E por que Sr. Presidente, Srs. Senad<Jres? Porque, justamente, o re.síduo inflacionário constante da fórmula que até o momento regia todos reajustes salariais - e, portanto, aplicado no primeiro semestre deste ano - havia sido,
mercê de uma inflação que passou todas as perspectivas, calculado em termos
extraordinariamente otimistas. Apenas o resíduo inflacionário considerava uma
inflação de 15%, quando, na realidade, atê Eetembro deste ano, - o último dia
de setembro-, esta se aproxima de 27%. Então, notava-se uma defasagem bem
grande entre aqueles reajustes que seriam feitos no primeiro semestre deste
ano, e aqueles outros do segundo e do início do ano que vem, mercê de uma
fórmula - que apreciaremos, neste momento - que procurava, aperfeiçoando a
antiga, trazer ainda mais para a realidade aquilo que se convencionou ser a "matematização" dos aumentos salariais.
Sr. Presidente, o orçamento monetário permitia a liberalização dos crédi.tos;
a economia suportava esse abono salarial, que vai ser d·escontado dos diferentes
aumentos salariais a serem executados no ano de 1975; não seria humano. não
seria justo que se postergasse para depois aquilo que, no momento, se poderia
fazer.
Assim, Sr. Presidente, é absolutamente certa, correta - e quanto a ser humana, ninguém discute - a concessão des:e abono por adiantamento; mas ele
só pode ser suficientemente bem apreciado, Sr. Presidente, se examinado dentro
do conjunto das medidas a que atrás aludimos.
A fórmula proposta pelos Srs. Ministros da Fazenda; do Trabalho; da Industria e d.o C<lmércio, e do Sr. Ministro secretário Geral do Planejamento, a Sua
Excelência o Senhor Presidente da Republica, é uma variante daquela hoje existente, e traz um corretivo. É que todo o índice é multiplicado pela expre,são:
(1 + 0,5 qn-1)
(1

+ o5 tn-1)

em que tn-1 é o resíduo inflaci<lnário dos 12 mc.ses anteriores à data co reajuste,
e da qn-1 é, justamente, a alta efetiva do cn.sto de vida, nos 12 meses de vigência
c!<l resídro usar::J no rea)uste anterior.
Em linguagem comum: introduziu-se na fórmula salarial um corretor, de
maneira que o engano, a subestimação, se houvesse, do resíduo inflacionário
- calculado quando do projeto de aumento salarial - seria corrigido imcdia.tamente no reajuste seguinte. Mais ainda, ao Invés de ser a consideração do
salário médio dos 24 meses anteriores ao reajuste, foi apenas de 12 me~es, o que
- não é preciSo, aqui, realçar - mais ainda velo em benefício da classe assalariada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de há multo o sinal da mesa nos advertiu de
que o nosso tempo está a findar. Nestes dois dias que se seguem, do esforço
concentrado, ocasião teremos, mais uma vez, de abordar esse problema; a questão do cálculo da produtividade; mostrar o que o Governo pensa a respeito da
apreciação do valor do aumento da produtividade, que não pode ser confundido
cóm a diferença entre a taxa de cresclment<l do Pm e a taxa de crescimento demográfico. Mostraremos, assim, se o engenho e a arte nos auxiliarem, o que é, nos
diversos países, a diferença entre o aumento do PIB per capita, o aumento de
produtividade do trabalho e o aumento de produtividade nacional. E esperamos,
com a devida calma sem dar ênfase a um problema que, no momento, está si-
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diversas apreciações que muitas vezes estão multo, mas muito longe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da realldade.
Hoje, ficamos na apresentação das medidas. Procuraremos, em próxima reunião, complementá-las com aquelas que o Banco Central houve por bem fazer no
setor do crédito e diScutir a parte da justeza ou não da fórmula e dos índices
que o Governo acha certos, para apreciar a questão salarial.
Que todos estão de acordo com o abono, par.ece que não hã vozes diferentes,
a respeito; que o conjunto de medidas responde a uma necessidade nacional,
também não ouvimos discrepâncias maiores sobre o assunto, a se mal)lfestarem.
Mas, que justamente esse é o caminho certo para· se levar o Brasil ao desenvolvimento, é o objetivo que pensamos ter atingido parcialmente nesta sessão, e que
procuraremos alcançar nas seguin:es. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Com a palavra o nobre Senador Nelson
Carneiro, como Líder.
.
O SR. NELSON CARNEllRO (Como Líder.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
acabamos de ouvir a oração que, com engenho e arte, acaba de pronunciar
o nobre Lider da Maioria, Senador Virgílio Távora.
Vale recordar ainda Camões, quando diza que: "impossíveis não hâ que amor
não vença''. A 5 de agosto, a 13 de agosto, a 17 de setembro, o abono era impossível. 1!: que faltava amor. Porém, de repente, esse amor chegou, e o que parecia impossível, o que Iria destruir a economia nacional, o que iria destroçar
todos os esquemas financeiros, que era o abono ao funcionalismo, tudo isso foi
transposto, porque chegou o amor. O Senhor Presidente da República foi sensível às aflições e às angústias dos assalariados, dos funcionários públicos, e, jâ
agora, dos !nativos e dos aposentados da Previdência Social.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." dâ licença para um aparte. nobre Líder?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com mui:a honra.
O Sr. Virgílio Távora - Embora não tenhamos tido a honra de um aparte
de V. Ex.8 , julgamo-nos na obrigação de, assim, dâ-lo. Não, nobre Senador Nelson Carneiro, em agosto, realmente, não poderia ser dado esse abono. o abono
atual, esse estimulo, foi dado - e dizemo-lo em letra de forma - porque a
Caixa do Tesouro e a execução do Orçamento Monetário permitiram que assim
o fosse, a partir de dezembro. A presente Administração, por maior que seja
o seu coração, por mais sensível que seja aos apelos, profundamente humanos,
das classes assalariadas -, e V. Ex.a vai-lhe fazer justiça - não iria dar um abono aos seus funcionários, não acresceria os proventos dos trabalhadores se isso
significasse emissão, jâ que inflação, fruto desta, está fora de qualquer cogitação. Como deu o Governo esse abono aos assalariados e aos funcionários?
Porque a execução do orçamento monetário permitiu que isso fosse feito a partir de dezembro e essas medidas sucessivas, que o desafogo da Caixa do Tesouro
iria permitir, tornaram factível as providências, não só dos dois bilhões de cruzeiros, como a postergação para 30 dias do recolhimento do IPI. Isto é o que
gostaríamos de dizer: Amor, sim, mas não amor desvairado - amor consciente,
amor racionado; amor que não dá um remédio que, ao invés de curar, mate.
O SR. NELSON CARNEmo - Sr. Presidente, ainda bem que o nobre Líder
Virgílio Távora acabou fazendo o elogio do amor, porque vivemos numa época
em que há um dístico em todas as paredes: "guie sem ódio". Vamos guiar com
amor, pois ninguém pode guiar um pais como o Brasil sem amor.
O Senhor Presidente da República, como os ilustres Ministros, tornou-se
sensível ao problema e o atendeu. E aqui estamos para aplaudi-lo( exatamente
porque atendeu a esta reivindicação. Apenas, em agosto, o Sr. Ministro do Trabalho dizia que não se cogitava do problema e recentemente, dizia que há vários meses se tratava do assunto. Eu não sei quando foi que a Imprensa traduziu fielmente o pensamento de S. Ex.n Certamente agora. Mas, de qualquer for-
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ma, estou aqui como O Estado de S. Paulo quando é censurado - citando versos
de Camões: "Não há impossíveis no ar que o amor não vença". Isto está provado.
E por que creio, Sr. Presidente, no amor; creio no amor dos membros
desta Casa pelos mais necessitados; pelos empregados; pelos funcionários públicos; porque creio no amor consciente, dedicado, desvelado, veraz, do Governo
pelos que contribuem para a Previdência Social, é que ocupo esta tribuna para
formular apenas dois apelos: um a V. Ex." - desde que o Sr. Ministro do
Trab:J.lho se tem manifestado sLstematicamente contra essa pretensão - para
que V. Ex." taça inserir na Ordem do Dia da primeira Sessão, porque já ·está
no tempo. o projeto que assegura férias de 30 dias aos trabalhadores. É uma
velha aspiraçã·o da classe, além de ser o momento propício. Talvez falte um
padrinho. Estou aqui para pedir aos nobres colegas da Maioria que apadrinhem,
que ratifiquem com o seu apoio essa pretensão. Todos os trabalhadores do Brasil,
ficarão agradecidos, não ao modesto orador do MDB, mas à ARENA, a toda
a ARENA, às vésperas do pleito eleitoral. Que a ARENA colabore amanhã,
fazendo aprovar esse projeto, que tem parecer unânime em todas as Comissões.
Sr. Presidente, outro apelo, é endereçado ao Sr. Ministro da Previdência
SOcial. S. Ex." também é dos qu-e guiam com amor; então vamos guiar com
amor; senti·r que há uma disparidad·e gritant·e neste País; que o militar que
passa para a reserva, que o civil que s.e aposenta depois de completado o tempo
de serviço necessário pode ocupar outro posto ou outra posição, sem que perca
a integridade do seu ordenado ou do seu soldo. Mas, ·exatamente o mais humilde
contribuint·e da Previdência Social, o trabalhador, esse trab·alhador a quem nos
dirigimo.~ nos comícios públicos ou através da.s estaçõe.s é!·e te1evisã-o todos os
dias, esse trabalhador se arranja um bico para suprir a modesta aposentadoria
da Previdência Social, p·erde metade da sua pensão. E esse é um crime da
ARENA, porque o MDB lutou, e lutou até a última hora contra isso, quando o
proj·eto da Pr·evidência foi enviado à Casa. no ano passado, por iniciativa do
Pr·esidente Médici. O MDB lutou até a última hora para que esse dispositivo
não fosse aprovado, mas, mesmo assim o foi. Chegou, portanto, o momento de
arranjar um padrinho para essa tese; um padrinho que venha, também, dizer
ao Senhor Presídent.e da República que não é possível que só os trabalhadores,
ao se aposentarem, fiquem proibidos de exercer outra atividade remunerada,
porque se o fizerem perdem 50%. São portuários, comerciários, industriários,
bancários, jornalistas, ·enfim, aqueles que não vivem do dinheiro público. Exatamente esses. quando arranjam um bico. perdem 50% da sua aposentadoria.
Aqui ~stou, Sr. Presid-ente, a fazer apelos; apelos numa hora em que o
Governo está tão sensível, em qu-e o Governo está de coração aberto. Sejamos
nós, também, generosos, abramos nossos corações, neste esforço concentrado,
em duas discu.ssões, que se podem ferir com os intervalos que a Liderança da
Maioria pod·erá .~ollcits.~. aprovemos as férias de 30 dias para todos os trabalhadores bem como para os demais contribuintes da Previdência Social. Que os
tornemos iguais a todos, porque somos todos iguais, perante a lei. Não vamos
criar dissensões. Eles contribuem para sua apo.s~ntadoria com a parcela exigida
pelo Governo. Os patrões também o fazem e se alguém falta é o Estado. Eles
não podem responder pela ausência do Estado.
Sr. Presidente, não guiemos com ódio, não legislemos com ódio; amemos,
lutemos, guiemos, votemos com amor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Sobre a Mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N, 0 248, de 1974

Requeremos urg·ência, nos termos do art. 374, alinea b, do Regimento Interno,
para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 107, de 1974 <n. 0 1. 730-C/73, na Casa de
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inspeção e fiscalização do comércio de f·ertilizantes, corretivos e inoculantes,
destinados à agricultura, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
N. 0 249, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento Interno,
para a Mensagem n.o 325/74 (n, 0 517/74, na origem), encaminhando ao Senado
Federal proposta no sentido de que seja prorrogada a vigência da Resolução
n, 0 58, de 1968.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1974. - Pretrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Os requerimentos lidos serão apreciados
após a Ordem do Dia, nos term<ls regimentais.
Sobre a mesa, projeto de lei que s·erá lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
li: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 136, de 1974
Altera o art. 3.0 da Lei n.0 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que
dispõe sobre a profissão de empregados domésticos, e dá outras providências.
O Coogresso Nacional decreta:
0
Art 1. - O art. 3. 0 da Lei n, 0 5.859, de 11 de dezembro de 1972, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3.0 - O empregado doméstico terá dir.eito a férias anuais remuneradas, na seguinte proporção:
a) vinte dias úteis, após cada período de 12 meses de trabalho, prestado
à mesma pessoa ou família;
b) quinze dias úteis, após cada período de D meses de trabalho, prestado
à mesma pessoa ou família;
c) dez dias úteis, após cada período de a meses de trabalho, prestado à
mesma pesso·a ou famíl!a.
Art. 2.0 - Esta lei entra em vig<lr na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revog·am-se as disposições em contrário.
Justificação
o instituto das férias é de fundo higiênico, pois visa, sobretudo, a conceder
um merecido descanso ao trabalhador, pelas fadigas acumuladas durante um
longo período de trabalho, d·e forma a recuperar-lhe a capacidade laborativa
para novas jornadas.
No caso do empregado doméstico, essa nec·e.ssidade de recuperação das forças
despendidas é tanto maior, vez que, pela própria natur.eza dos serviços que presta,
está sujeito a uma pesada carga diária de trabalho, nunca inferior a dez horas.
A propósi.to, Mozart Victor Russo mano ensina que "está, hoje, cientificamente comprovado que o braço que descansa é o que melhor produz".
O que o presente projeto objetiva é estabelecer um critério de proporcionalidade para as férias concedidas ao .zmpregado doméstico, deferindo-lhe g·arantia
semelhante à assegurada aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho.
E a medida proposta se justifica, pols impedirá que o patrão dispense o seu
empregado doméstico, ant-e.1 que o mesmo complete um ano de serviço, slmplesment.c para não ser obrigado n conceder-lhe férias.
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de emprego, em razão dos inevltáv·els atritos e divergências decorrentes do conta to
diário, íntimo e prolongado com os patrões e seus faml11ares, aos quais está subordinado, ocorre que a grande maioria não chega a completar o atual período aquisitivo do direito a féria.s, pois não cons·egue prastar trabalho, durante doze meses,
à mesma pessoa ou família.
Assim sendo, entendemos que n alteração proposta merece ser acolhida, não
só por estar em consonância com as salutares finalidades do instituto das férias,
como por dirigir-se a uma das mais desassistidas classes de trabalhadores do País.
Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1974. - Benjamin Farah.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.0 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972
Dispõe sobre a profissão de empregados domésticos, e dá outras providências.
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Art. 3.o - o empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas
de 20 (vinte) dias, úteis, após cada período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou família .
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.!

o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O projeto lido vai à publ!cação e em
seguida será enviado às comissões competentes.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard- Jessé Freire- Antônio Fernandes- João Calmon
- Tarso Dutra.
o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Está findn a Hora do Expediente. Vamos
passar à
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974, (n.0
2. 024-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos sanitários, a d:í. outras providências, tendo
PAREOERES, sob n.os 427 e 428, de 1974, das Comissões:
- de Saúde, favorável. noa termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidad·e do substitutivo da comissão de Saúde; e pareceres orais, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável às Emendas de n.os 1 a 4 e contrário
às de n.os 5 a 7, todas de Plenário;
- de Saúde, favorável às emendas de plenário de n.os 1 a 4 e contrário3 às
de n.os 5 a 7; e
- de Economia, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo da Comissão
de Saúde, favorável às Emendas de Plenário de n,os 1 a 4 e contrário
às de n.os 5 a 7.
A Presidêncin lembra aos Srs. Senadores que a matéria teve sua apreciacão
Iniciada em 16 do corrente, em regime d·e urgência, quando foi aprovado o Substitutivo apresentado pela Comissão de Saúde, ficando prejudicados o Projeto de
Lei da Câmara n. 0 88, de 1974, as Emendas de Plenário n. 0 s 5 a 7, a ele apresentadas, e o Projeto de Lei do Senado n. 0 43, de 1974, que tramitava conjuntamente com o projeto em referência. Anunciada a votação das Emendas n.0 s 1 a
4, de parecer favorável de todas as Comissões, e completada n votação, foi soll-

,- 383dtad.a, pelo Sr. Senador Franco Montoro, verificação de votação. Pelo processo nominal, verificou-se a inexistência de quorum regimental. Con.seqüentemente, foi a votação da matéria adiada para a sessão seguinte, dia 17 do corrente, constando da Ordem do Dia em caráter preferencial, nos termos do inciso lli do art. 189 do Regimento Interno. Nesta data, o Sr. Senador Franco Montoro apresentou requerimento de votação em ~eparado da Emenda n. 0 1. Por falta
tle quorum a votação do citado Requerimento foi adiada, sucessivamente para as
sessões de 18 a 25 de outubro, e para a presente sessão.
Passemos, assim, à votação do Requerimento n.o 239, de 1974, de votação em
separado, da Emenda n.O 1, de Plenário.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, p·ermaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para declaração de voto.) :-- Sr. Presidente, não
quero obstruir o trabalho desta Casa, mas quero manifestar a V. Ex.a o pesar com
Cjue vejo a decisão da Maioria ·em relação à Emenda n. 0 1, que merecia, por
certo, ser destacada para aprovação, melhor exame, ou decisão diferente da tomada.
Não pedirei verificação, mas deixo aqui consignado o protesto do .Movimento
Democrático Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Será consignada em ata a declaração de
voto de V. Ex.a
Passa-se, agora, à votação, em globo, das Emendas de n.as 1 a 4, de Plenário.
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o vencido para o turno
suplementar.
Nos termos do art. 388 do Regimento Interno, estando a matéria em regime
de urgência, passa-se imediatamente ao turno suplementar.
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 88, de 1974 (dependendo de parecer da Comissão
de Redaçãol.
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido pelo
Sr. 1.0-Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
N. 0 585, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para
o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da.
Câmara n.o 88, de 1974 (n.0 2.024-B/74, na Casa de origem).
Relato~

Sr. Louriva.l Baptista

A Comissão apresenta a redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao P!'ojeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974 (n.0 2.024-B,
de 1974, na Casa de origem), que torna obrigatória, em todo Território Nacional,
a iodação do cloreto de sódio, destinado ao consumo alimentar, estabelece medidas de fiscalização e controle da sua produção, e dá outras providências.
Sala das Comissões. em 29 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Wilson Gonçalves.

ANEXO AO PARECER
N.o 585, DE 1974
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974 (n.0 2.024-B/74,
na Casa. de origem) .
Subst! tua-se o Projeto pelo seguinte:
Torna obrigatória, em todo Território Nacional, a iodação do cloreto de sódio, destinado ao consumo alimentar, estabelece medidas de fiscalização e controle da. sua produção, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É obrigatória, em todo Tel'ritório Nacional, a iodação do cloreto
de sódio, destinado ao consumo alimentar, na proporção de 10 (dez) miligramas
de iodato de potássio por quilograma do produto exposto à venda, r·efinado ou
moido.
Parágrafo único. - Exclui-se da obrigatoriedade de que trata este artigo
o sal destinado à indústria e à pecuária.
Art. 2. 0 - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, as indústrias
beneficiadoras do sal deverão adquirir o equipamento e o iodato de potássio
(KHI03) necessários.
Art. 3.0 - O iodato de potássio deverá obedecer ·às especificações de concentração e pureza determinadas pela Farmacopéia Brasileira.
Art. 4.0 - IÉ obrigatória a inscrição nas embalag·ens de sal destinado ao
consumo humano, em caracteres perfeitamente legíveis, da expressão "Sal Iodado a 10mg/kg".
Art. 5.0 - Cabe aos órgãos de fiscalização sanitária do Ministério da Saúde,
dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos T·erritórios, a colheita de
amostras para as análises fiscal ·e de controle do sal destinado ao consumo alimentar.
Art. 6.0 - A inobservância dos preceitos desta lei constitui infração de natureza sanitária, sujeitando-se o infrator a processo e penalidades administrativas previstas no Decreto-Lei n. 0 785, de 25 de agosto de 1969.
Parágrafo único. - Estando o sal em condições de ser consumido, aplicarse-à a providência prevista no § 1.0 do art. 42 do Decreto-Lei n.o 986, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 7.0 • -Esta Lei entrará em vigor a 1. 0 de janeiro de 1975, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em discussão o substitutivo, em turno
suplementar. (Pausa.)
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como d·efinitivamente adotado,
nos termos do art. 319 do Regimento Interno.
A matéria voltará à Câmara dos Deputados.
Em conseqüência da aprovação do presente substitutivo, fica prejudicado
o Projeto de Lei do Senado n.o 43, de 1974, que tramita em conjunto com a matéria agora apreciada.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 72, de 1974 (n.o
457-B/71, na Casa de origem), que dispõe sobre a divulgação do livro pela televisão, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 387, de 1974, da Comissão:
- de Educação e Chtltura.
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Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
!!: lido o seguinte:
R.EQUERIMENTO
N.0 2541, de 1974

Nos termos do art. 353, combinado com a alínea c do art. 311 do !Regimento
Interno, requeiro adiamento da votação dG Projeto de Lei da Câmara n. 0 72/74,
que dispõe sobre a divulgação do livro pela. televisão e dá outras providências, a
fim de ser feita na sessão de 28 de novembro próximo.
Sala das Sessões, em 29 de outubro de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram P.ermanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem
do Dia da Sessão do dia 28 de novembro.
O SR. PRESIDiENTE (Ruy Santos) Item 3:
3

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 205, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Danton Jobim, solicitando a retirada do Projeto de Lei
do Senado n.o 114, de 1974, de sua autoria, que Imprime nova redação
ao art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de reduzir, para
dois anos o prazo para aquisição da estabilidade pelo trabalhador.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação sido
adiada por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria será definitivamente
arquivada.
Item 4:
4

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 209, d·e 1974, de autoria do
Sr. Senador Luiz Cavalcante, (autorizado pela Comissão de Eoonomia,
em seu Parecer n. 0 453, de 1974), solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Resolução n. 0 26, de 1974, de autoria da referida
Comissão, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de
1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SP), elev·e o montante de sua dívida consolidada,
mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritária norte-sul do Metropolitano
daquela cidade.
A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão anterior, tendo a votação
sido adiada por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a dellberação do Plenário, a matéria será definitivamente
arquivada.
5

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 241, de 1974, de
autoria do Sr. Senador Franco Mon:oro, sollcitando tenham tramitação
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de sua autoria, que dispõe sobre o superavit do Fundo de Compensação
do Salário-Famíl!a, determinando que o salário-maternidade será pago
pelo mesmo e não pelos empregadores, que o salário do remanescente
será utilizado para custear a elevação do "salário-família", e estabelecendo que o saldo atualmente existente será destinado ao "Fundo de
Assistência Habitacional", a que se refere o ar.:. 66 da Lei n. 0 4.380, de
1964, para o financiamento da aquisição de casa própria pelas populações de renda insuficiente, e de Lei da Câmara n.0 137, de 1974, de
iniciativa do Sr. Presidente da República, que inclui o salário-maternidade entre as prestações da previdência social.
Em votação o requerimento.
Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEmo (Para encaminha-r a votação.) - Sr. Presidente,
o meu voto é favorável ao requerimento, mas esperava que as Comissões que
vão estudar as proposições em conjunto, v·erificassem também a existência de
outros projetes no Congresso Nacional sobre o amparo à mulher gestante; dois
inclusive são de minha autoria. Então a obra seria completa, examinando-se
todos numa só oportunidade. Mas, nada oponho ao requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (·Pausa.)
Aprovado.
Será feita a anexação solicLtada.
6

Votação, em primeiro turno (!lJpreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n.0 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco lVIontoro, que elimina a exigência do prazo da carência para concesão de
benefício> por incapacidad·e para o trabalho aos segurados obrigatórios
e para concessão de pensão aos seus dependentes, tendo
PARECER sob n.O 115, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, dependendo da
votação do Requerimento n. 0 240, de 1974, de adiamento da votação.
A .discussão da matéria foi encerrada na Sessão de 3 de setembro, tendo
a votação sido adiada por falta de quorum. Na sessão posterior, a requ.erimento
do Senador Franco Montoro, a votação da matéria foi adiada para 17 do corrente. Nessa data foi apresentado por aquele nobre Sr. Senador novo r·equerimento de adiamento de votação, qu.e d·eixou de ser votado por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem
do Dia da Sessão de 14 de novembro.
7

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 57,
de 1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que fixa em seis
horas o período de trabalho diário dos operadores em eletr!cidade, e
dá outras providências, tendo
PMiiECERES, sob n. 0 s 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, dependendo da votação do Requerimento n.o 242, de 1974, de adiamento da discussão para audiência
do Ministro do Trabalho.
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Em votação o requerimento de adiamento d-e votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a dellb~ração do Plenário, a matéria sai da Ord·em do Dia
para a diligência solicitada.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Vai-se passar à votação do Requerimento n. 0 248, lido no Expediente de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 107, de 1974.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 107, de
1974 (n. 0 1. 730-·C/73, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização do
· comércio de fertilizantes, corretivos e inoculantes, destinados à agricultura, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 431 e 432, de 1974, das Comissões:
- de Agricultura; e
- de Economia.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida p·elo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA N. 0 1 (de plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 107/74
No art. 7. 0 , item II, dê-se a seguinte redação:
"Art. 7.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
II - multa de até 5 (cinco) vezes o valor das diferenças para menos entre os teores dos macronutrientes primários garantidos no registro e os resultados encontrados nas análises, calculadas na quantidade
de fert!lizante fiscalizada."
Justificação
A legislação atual (Decreto n. 0 50.146, de 27 de janeiro de 1961) permi:e
que a fiscalização caracterize e penalize as .infrações, classificando-as conforme
a gravidade, em produtos "fora de padrão em 1.0 , 2.0 e 3.o graus" e "fraudados".
A cada uma dessas classes é cominada penalidade diferente. Esse sistema dá
ao agricultor a possibilidade de avaliar o grau de deficiência do produto a ser
.utilizado.
O projeto de lei em seu art. 7.0, item II, não permite, entretanto, a graduação da penalidade em função da gravidade da infração.
A alteração aqui sugerida, todavia, permitirá o res:abelecimento da diferenciação dos graus de infração e em função destas, como nos parece da maior
conveniência, a atribuição da respectiva penalidade, segundo se dispuser em
regulamento.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1974. - José Samey.
O SiR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em discussão o projeto e a emenda.
(Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.

-388Encerrada a discussão da matéria em regime de urgência, com apresentação
de emenda, nos termos do inciso I do art. 386 do Regimento Interno, as comissões proferirão os pareceres imediatamente.
·
Solicito ao nobre Senador Wilson Gonçalves o parecer da Comissão de Cons,tltuição e Justiça, sobre o projeto e a emenda.
O SR. WILSON GONÇALVES (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, o
Projeto de Lei da Câmara n.o 107, de 1974, dispõe sobre a inspeção e fiscalização
do comércio de fert111zantes, corretivos e inoculantes destinados à agricultura,
e dá outras providências.
A matéria foi examinada na outra Casa do Congresso Nacional e lá a
douta Comissão de Constituição e Justiça a considerou constitucional e juridica.
Vindo a esta Casa e, em função da emenda agora apresentada, o processo
à encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que nesta hipótese deve
dar parecer sobre o projeto e a emenda.
Nada tenho a acrescer às considerações que foram apresentadas pela douta
·ComiSsão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sobre a constitucionalidade e juridicidade do projeto.
A emenda, matéria nova, procura alterar o i;em II do art. 7. 0 da proposição.
O projeto na sua sistemática, nos primeiros artigos, estabelece a obrigatoriedade da inspeção e fiscalização do comércio de fertilizantes corretivos e inoculantes; depois, classifica esses elementos em três categorias e estabelece normas para que as empresas, que tenham atividade económica com os mesmos,
possam cumprir essas determinações. No ar.;. 7.0 diz que, sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração das normas legais acima acarretará
isolada ou cumulativamente, nos termos previstos no regulamento, as seguintes
sanções: primeiro, advertência; segundo, multa igual a cinco vezes o valor das
diferenças para menos entre os teores dos macronutrientes primários garantidos no registro e os resultados encontrados nas análises, calculadas na quantidade de fer.•ilizantes fiscalizados.
A emenda visa apenas a alterar essa expressão, "multa igual a cinco vezes
o maior valor da diferença" para "multa de até cinco vezes". Segundo a justificação do nobre autor da emenda, o ilustre Senador José Samey, S. Ex.a
desejaria que a multa pudesse ser gradativa, de acordo com a gravidade da
infração ao disposto nos artigos anteriores ao art. 7.0
Não cabe a esta Comissão examinar o mérito do probl·ema, mas sim, apenas,
o seu aspecto constitucional e jurídico. Evidentemente, se a emenda visa a
possib111tar a atenuação de uma penalidade, isto não vai de encontro a qualquer princípio constitucional, nem também à sistemática jurídica. Nessas condições, em nome da Comissão, apres·ento parecer favorável ao projeto e à emenda, considerando-os constitucionais e jurídicos.
1ll o parecer.
O SR. PRESIDENTE (.Ruy Santos) -O parecer da Comissão de Constituição
e Justiça é favorável.
Concedo a palavra ao nobre Senador Renato Franco, para emitir o parecer
da Comissão de Economia sobre a emenda.
O SR. RENATO FRANCO (Pará) (Emite o seguinte parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, à vista d·e emenda de Plenário, subscrit9. pelo ilustre Senador José Sarney, volta ao exame desta Comissão o Proj·eto de Lei da Câmara
n.o 107, de 1974, que "dispõe sobre a inspeção e í!scalização do comércio de
rertili21antes, corretivos e inoculantes, destinad.o.s à agricultura, e dá outras
providências'.
A emenda visa a modificar o item II co art. 7. 0 , a fim de que a multa ali
pre;'is•t.a passe a ser variável "até 5 (cinco) vezes o valor das diferenças para
menos ... " em vez de fixa, conforme previsto no projeto.
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-389Como se obs·erva, res&alvadcs os ·elevados pr·opósitos do ilustre autor da
emenda, a providência, se aco!hkia, criaria situações deveras perigosas na aplicação da lei, ensejand.o fraudes e dlstorcões Inconvenientes à sua perfeita e
justa execução.
·
De fato, o ca.ráter variável da multa ensejaria a sua Incidência em valores
diversos, podendo, em certo.~. casos, ser absolutamente Inócua, em conseqüência
do baixo valor aplicado.
Em face do. exposto, opinamos pela rejeição da emenda de plenário.
!!: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PR,ESIDENTE: (Rtey" Santos) -Tem a palavra o nobre Senador An'tônio
Fernandes, para emitir parecer em nome da Comissão de Agricultura.
O SR.. ANTONIO FERNANDES (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, senhores Senaà.ores.
- Retorna ao exame desta Comissão o projeto de lei que "dispõe sobre a
iuspeção e fiscalização do comércio de fertilizantes, corretivos e inoculantes, destinados à agricultura", por ter sido apresentada emenda, em Plenário, pelo
ilustre Senador José sarney, ao art. 7. 0 , Item II, do proje,!o, sobre a qual nos
cabe opinar.
2
- A proposição, no mencionado artigo, estabelece as sanções cabíveis
no caso de infração das normas legais ora em estudo, dentre as quais a de:
"II - multa igual a 5 (cinco) vezes o valor das diferenças para menos
entre os teores ·dos macronutrientes primários garantidos no registro e
os resultados .encontrados nas análises, calculadas na quantidade de
fertilizante flscallzad a;"
o eminente autor da emenda, ao Invés de "multa Igual a 5 (cinco) vezes
o valor", pretende a adoção de forma mais branda: "multa de até 5 (cinco)
vezes ... " etc.
3
- O autor afirma, ao justificar a emenda, que a legislação atual permite
ao agricultor avaliar o grau cJ.a pena, que é variável segundo a sua gravidade.
4
- Acontece, no entanto, que a simples leitura do art. 7. 0 do projeto demonstra que essa avaliação de gravldad·e continua a ser po.;,sível, vez que fixadas as seguintes sanções: advertência, multas, embargo e cassação do registro.
5
- Note-se, ainda, que geralmente se adota a forma proposta na emenda
- "de até ... " - quando a multa vem ligada ao valor do salário mínimo, fácil de
calcular.
6
- Dlnte do exposto, entendendo que a forma adotada pelo projeto é a
mais correta, permitindo a exata avaliação da gravidade da infração e que,
as.slm, os objetivos da emenda estão atendidos, opinamos pela rejeição da mesma.
!!: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O parecer da Comissão de C<Jnstltulção
e Justiça é favorável ao projeto e à emenda.
Os pareceres das Comissões de Economia e de Agricultur·a são contrários à
emenda de Plenário.
Completada a Instrução da matéria, val-se passar à sua apreciação,
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam senta-e os. (Pausa.)
Apro,·ado.
Em votação a emenda.
os Srs. Senadores que n aprovam, permaneçam sentaclo.s. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à snnção.
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o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI Dll. CAMARA N. 0 107, DE 1974 ·
(N.• 1. 730-C/74, n;, Casa de origem)

(DE INICI.AT:\'A llO SRNHOn PnESIDEUTE

J)A

REPÚBLICA)

Dispõe sobre a inspeçã.o e fiscalização do comércio de fertilizantes,
corretivos e inoculantes, destinados à agricultura, e dá outras provi·
dências.
O Oongres&a Nacional d.ecreta:
Art. 1.0 - É estabelecida a obrigatoriedade da inspeção e fiscalização do
comércio de fertilizantes, corretivos e inoculantes, de.stinados à a.gricultum.
Art. 2.0 - A competência para ex·ercer a inspeção e fiscalização referida
nesta lei é do Governo Federal, por intermédio do :Ministério da Agricultura.
§ 1.0 O Ministério da Agricultura, mediante convênio, poderá delegar
aos Estados, a.oo Territórioa e ao D!Btrito Federal, a competência de que trata
este artigo, re&peitadas as diretrizes gerais estabelecidas nesta lei.
§ 2.0 - ?-Ta fJ.gcalização do comé~cio entre unidades federart~va,g compete
ao Ministério da Agricultura dirimir dúvida, julgar infmções e aplicar penalidades.
Art. 3.0 - Para os efeitos desta lei, entende-se:
a) por fertilizant·e: toda substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes das plantas;
b) por corretivo: todo mat.erial capaz de, quando aplicado ao solo, corrigirlhe uma ou mais característica.:. desfavoráveis às plantas; e,
c) por in-oculantc: tod·o· material conte-ndo microorganlsmos fixadores de nitrogênio e qu.e atue, favoravelmente, no desenvolvimento das plantas.
Art. 4. 0 - As entidades que importem, produzam, manipulem ou revendam
fertilizantes, corre!.ivos ou in-oculantes ficam sujeitas ao registro no órgão competente de fiscalização.
Art. 5. 0 - Os fertilizantes, corr·etivoJ e in-oculantes .só podem ser comercializados quando devidamente registrados pelos responsáveis pela sua importação,
produção ou manipulação, no órgã·o competente de fiscalização.
Art. 6.0 - Serão estabelecidas em regulamento as especificações dos produtos, as norma.~ e obrigações a q,ue ficam submetidas as entidades cuja fisca-.
lização é prevista nesta lei.
Art. 7.0 - Sem prejuízo da responsabilidade penal cabív·el, a infração das
normas legais acarretará isolada cu cumurativamente, nos termos previstos em
regulamento, as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa igual a 5 (cinco) veze,g o valor da.s difer·ença.:. para menos entre
os teores dos macronutrientes primários garantidos M reglst.ro e os resultados
encontrados nas análises, calculadas na quantidade de fertllizante fiscalizada;
III- Multa de até 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no País,
para a& demais infrações não capituladns no item anterior;
IV- Embargo;
V - Cassação do registro.
Parágrafo único -Sem prejuíz·o da.s penalidades previstas neste artigo, sempre que convenient,e n ent!cl.ade fiscalizadora publicará os resultados analitlcos,
indicando:
:r- Nome da empresa;
II -Nome comercl:tl do produt·:>;
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III- Identificação da amostra;
IV- Volume da partida ou lote;
V- Teores de nutrientes garantidos;
VI- Teores de nutrlent·e& encontrados;

VII - Deficiência apurada.
_Art. 8. 0 - Na execução desta lei os serviços prestados pelo Poder Executivo
serao remunerados em conformidrude com o art. 4.0 da Lei n.O 5.760, de 3 de
dezembro de 197•1.
Art. 9. 0

Aplica-se o disposlo n() artigo anterior &os importadores, prod!ltores e manipuladores de fertilizantes, corretivos ou inoculantes, nas opemçoe& realizadas diretamente aos agricultores, cooperativas ou revended.ores.
Art. 10 - O Pod-er Executivo r·egulamentará esta lei no prazo de 90 (noYental dias.
.
Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Ficam revogados o Det::reto n.o 3. 508, de 10 de julho de 1918, o
Decreto-Lei n.o 3 ..802, de 6 de novembro de 1941, e demais disposições em
contrário.
.
O SR. PRESID•EN'11E (Ruy Santos) - Vai-se pass3il', a:g>ara, à votação do
Requerimento n.o 249/74, de urgência lido no bpediente, para a Mensagem

n.0 32'5/74.

Em votação o requerimento de urgência.
Os Srs. Senador.es ·que o aprovam, queiram perma.necer sentac'k>s. (Pausa.)
Alprovado.
Aprovaido o requerimento, passa-se à apr·eciação da matéria, que foi d!espaehad·a às COmissões de Economia e de Cons.tltulção ·e Justiça.
Sobre a me.s:1a os pareceres que vão se·r lidos pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
São lldo.s os seguintes:
PARECER N.0 586, DE 1974
Da Comissão de Economia, sobre a 'Mensagem n. 0 325, de 1974 (n,0
517174- na origem), do !Senhor Presidente da :República, encaminhando
ao Senado Federal proposta do Senhor Ministro de Estado da F:tzenda,
para que seja prorrogada la vigência da ·Resolução n.0 SB, de l968.
·Relator: ISr. 11\rnon de Mello.
•Nos termos do art. 42, item VI da Constituição, o Senihor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro de EstS!do da: Fazenda, para que seja prorrog!lida a vigência da Resolução
n.0 58, de 1968, sucessivam•ent·e prorrogada pelas de n. 0 s 79, de 1970, ·e 52, de
1972.

2. A Exposição de Motlvo.s do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que
acompanha a Mensagem P.residenclal escla.rece que:
"Com base no ref·erldo dispositivo e de ac·o·rdo com a política econômicofinamceir.a do Governo da União, foi enviad·a ao Senad'o Federal, em
1968, proposta. que deu orig·em à Reso'ução número 58, de 23 de outubro
d·e 1968 proibindo, pelo prazo de dois anos, a emissão ·e o lançamento,
pelos Estados e Municiplos, de obrigações de qualquer -natureza, excetu&das as destinadas a operações de crédito para a:ntecipação da receita
autorizada na lei orçamentária e as necessári'as ao resgate de obrigações em circulação, nos limites dos reglstros existentes na: data da vigência daquela Resolução, e prevendo, ainda, as hlpót.eses e condições
em que poderá ser p1e1tea·do o levantamento da proibição para cada caso
esp ec!!ico."
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"Com o adve·nto da Resolução número ln!, de 1968, sucessivamente prorrogada: pelas de n. 0 s 79 e 52, r·espectlvamente, de 1·970 e 1972, pôd·e a
União exercer sua Indispensável autoridade normativa e controladora
sobre as operações ~e crMito N::t.lizadas pslos Esta,dos ·e Municípios,
cujos reflexos positivos se fazem sentir não só no saneamento das fina'Ilças dessas entidades, como também na consolidação do ·conceito do
crédito púb'ico em nosso País."
3. A Resolução n.0 58, de 1968, que foi, sucesslvam.ente, prorrogada pelas
Resoluções de n.0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, diz em seu artigo 1.0 :
"Art. 1.0 - 11: proibida, pelo prazo de 2 ano.s, contado da data de pu·blicação da presente Resolução, a emi~são ·e o lançament~ de· obriga:çõ~s.
de ·qua~quer natureza, dos Estados e Municipios, diretamente ou através de entidades autárqui'Cas, exceto as que se destinem exclusivame'Ilte
à realização de operações de crédito para antecipação da receita autorizada no orçamento anual, na forma .prevista no art. 69 e seu parágrafo
1. 0 da Constituição Federal, bem como as que se destinarem ao l.1esgate
das obrigações em circulação, observado o limite máximo registrado na
data da ·entrada em vigor d·esta Resolução.
§ 1.0 - Poderão os Esta•dos e Municípios pleitear o levantamento temporário da proibição de que trata este artigo, quando se tratar de títulos
especificamente vinculados a financiamento de obras ou serviços reprodutivos, no limite em que o resp·ectivo encargo de juros e amortização
possa ser atendtdo pela renda do ref·erido serviço e obras, ou, ainda:, em
casos de excepcional necessidade e urgência e apresentada, em qualquer
hipótese, cabal e minuciosa fundamenta:ção.;,
4. Em 1968, por ocgsião do ·estudo da Mensagem n. 0 348/68 (SIFl. que propiciou a aprovação da aludida Resolução n. 0 58/68, assim se pronunciou o Senhor
Ministro da Fazenda:
"0 mercad'O de ca:pitais, no Brasil, atravessa neste momento, situação
que revela perigosa exacerbação da procura de fundos, seja pelo se to r
privado, seja pelo setor público. A medida em que o ritmo d:as atividades
e,conômicas, intensl~lcado nos últimos meses, se aproxima da: plena utilização da capacidade pl"cdutlv·a, ess,e dupl•o exc·esso de procura no mercado exerce nítida pressão altista sobre os preços inte-rnos, que cumpre
evitar.
Os lança:mentos de títulos púb'icos e.staduais vêm assumindo, ultimamente, tais proporções que seria temerário permiti·r sua continuidade,
já que se estaria pondo em r!sco a própria estBJbilldade do sistema de
produção, por seus efeitos inflacionários, que d!Jficultam, ainda mais, os
.e,sforços que o Governo Fledera'l vem desenvolvendo para reduzir a taxa
de Inflação.
No passado, a falta de uma lei orgânica do crédito público Impedia a
União de exerc·er sua Indispensável autoridade normativa e controlado·ra
dessas ativldades que são de rel·want·e inter·e.sse público.
Com o a:dv,ento da Constituição promulgada: em 24 de janeiro de 1967,
essa d-eficiência foi sanada, outo,rgando o art. 69· da nova carta Magna
os pod·eres necessários à União para dis'Cipllnar as operações de eréctil to
nos Estados e Municípios, competindo ao Presidente da iRepúb]ca a
iniciativa para o estabelecimento pelo Senado Flederal, através de Resolução (n.0 58/61!!). das normas· e limites regulad·ores da emissão de
títulos públicos pelos Estados e Municípios, as quais poderão:
a) fixar limites globais para o montante da ~Mda consolld'ada dos E.stados e Municf.pios;
b) estabelecer e alte.rar limites de pral?los, mínimo e máximo, ta:xas de
juros e demais condições das olbrigaçõ·es emitidas pelos Estados e Municípios;
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obrigações, de qua'•quer n·atur.eza, dos Estados e Municípios."
5. A Resolução n.0 58, de 1968, como vimos. foi prorroga;cl:a até 30 de outubro
de 1974, conforme estabelece a Resolução n.o 52, de 197·2. Contudo, em 197•0, o
Poder IEx·ecutivo pleiteou aprovação da laesolução n.o 92. d•e 1970, subovdinando à
nova disciplina as ope·rações de crédito das fundações e entidades de administração indlreta estaduais e municipais, bem como vedando compromissos mediante aval de promissórias, aceites de dupllcatas ou operações similares. O
Governo, portanto, restringiu ainda mais a emissão desse tipo de moeda.
6. Assim, o prazo de validade de Resolução n.0 58, de 1968, expirará no dia 29
deste mês, razão por que a presente proposição estende, por mais um ano, a sua
eficácia.
7. O art. 2.0 do projeto, ora apresente:do determina o prévio registro no Banco
Central do Brasil dos títulos da dívida pftblica dos Estados ·e dos Municípios, à
semelhança dos papéis privados.
8. O art. 3.0, além de complementar o artigo 2.0, irá pr·opiciar condições para
um me'hor e:companhamento dos lançamentos dos títulos ·estaduais e municipais,
através de informações mensais sobre suas dividas, acompanhados dos respectivos cronogramas de ••encimentos. permitindo que o Banco Central doo Brasil
transmita às referidas Unidades Fled·erativas, a: experiência colhida na administração da dívida pública da União.
9. Ante o exposto, opinamos pela aprovação da presente solicitação, nos ter.
mos do s•eguinte:
0
PIROJETO .OE ·RESOLUÇAO N. 37, 'DE 1974
Prorroga, pelo prlllljo de um ano, a vigência da Resolução n.0 58,
de 1968, ~ dá outras providências.
Art. 1.0 - É prorrogada. pelo prazo d•a um ano, a vigência ela :Re.solução n.O
•58, de 1968, revigol.'ada pelas de n.Os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, que proíbe a emissão e lança;mento de ·obrigações, d·e qualquer
natureza. dos Estados e dos Municípios.
Art. 2. 0 - Os títulos da d'ivl:da pública estadual e municipal somente poderão ser lançados, ofer·ecidos publicamente, ou ter inlcie.da a sua coloca;ção
no mercado depois de pveviamente registrados no Blliilco Cen~ral do Brasil.
Parágrafo único - O Conselho Monetário Nacional baixará instruções relativ9:S às informações que devam s·er pl'estadas para o registro previsto neste
artigo.
Art. 3.o - Independent·emente dos dados necessários ao registro de que
trata o artigo precedente, d·everão os Estados e Municípios fornecer ao Banco
Central do Br.as!l informações mensais sobre suas dívidas, acompanhad·as dos
respectivos cronogre:mas de v·encimentos.
Art. 4.0 - Esta Resolução entra em vigor no dia 3C de outubro de 1974.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 1974. - Renato Franco, Presidente,
eventual - Arnon de Mello, Relator - Luiz Cavalcante - Helvidio Nunes - Vasconcelos Torres - Franco Montoro, com restrições.
PARECER

N. 0 587, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n,o 37, de 1974, que "prorroga, pelo prazo de wn ano, a vigência da Resolução n. 0 58, de 1968, e dá outras providências".
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Pela Mensagem n. 0 375, de 1974 <n. 0 517174 - na origem), o Senhor Presidente da República submete à del!beração do Senado Federal a proposta do
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um ano, a vigência da Resolu~o n.0 58, de 1968, e dá outras providências".
2. Estabelece o art. 42, item IV, da Constitui~:
"Art. 42 - Compete privativamente ao senado Federal:
I - ··································································
• • • • • • • • • • • o . ' . o • • • ' •.• o • • • • • • • • • . • • • • • • • o • • • • • • • o • • o • • • • • • • • • o • • • • • • • o • • o

II- fixar, por proposta do Presidente da República e mediante resoLução, limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados
e dos Municípios; esta~belecer e alterar limites de prazo, mínimo e máximo, taxas de juros e demais condições da:s obrigações por eles emitidas;
e proibir ou limitar temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades;
• • • • • • • • o •• o ••• o • o o o •••• o • • • • • • • • o ••• o •• o •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • o •• o ••••••••••••• o •••

o o •••

3. Com base no referido dispositivo e de acordo com a política econômicofinanceira do GoveTno da União, foi enviada ao Senado Federal. em 1968, proposta que deu origem à Resolução n. 0 58, de 23 de outubro de 1968, proibindo,
pelo prazo de dois anos, a emissão e o lançamento, pelos Estados e Municípios,
de obrigações de qualquer natureza, excetuadas as destinadas a operações de
crédito para antecLpação da receita autorizada na Lei Orçamentária .e as necessárias a-o resgate de obrigações em circulação, nos limites dos registres existentes na data da vigência daquela Resolução, e prevendo, ainda, as hipóteses e
condições em que poderá ser pleiteado o levantamento da proibição para cada
caso específico.
4. com a edição da Resolução n. 0 58, de 1968, sucessivamente prorrogada
pelas de n.os 79 e 52, respectivamente, de 1970 e 1972, pôde a União exercer sua
indispensável autoridade normativa e controladora sobre as operações de crédito
realizadas pelos Estados e Municípios, cujo . reflexos posi:tivos se fazem sentir
não só no saneamento das finanças dessas entidades, eomo também na consolidação do conceito do crédito público em nosso .Pais.
5. A Resolução n.o 58, de 1968, perderá sua eficácia no dia 29 deste mês, razão
por que a presente proposta estende, por ~ais um ano, o seu prazo de vigência.
6. O artigo do projeto, ora apresentado, determina o prévio. registro no Banco
Central do Brasil, dos títulos da dívida pública dos Estados e dos Municípios, à
semelhança dos papéis privados.
7. · O art. 3.o da proposição, além de comp~ementar o art. 2. 0 , irá propiciar condições para um melhor acompanhamento dos lançamentos dos títulos estaduais e
municipais, através de informações mensais sobre suas dívidas, acompanhados
dos respectivos cronogramas de vencimentos, permitindo que o Banco Central
.do Brasil transmita às referidas Unidades Federativas a experiência colhida na
administração da dívida pública da União.
8. A Comissão de Economia, na forma regimental, depois de examinar o assunto e considerando terem sido atendidas todas as determinações pertinentes à
espécie, concluiu por apresentar projeto de resolução aprovando a sollcitação,
ora sob nosso exame.
9. Ante o exposto. nada ha\'endo no âmbito da competência desta COmissão
que possa ser oposto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e constitucional, entendemos que o mesmo .pode ter tramitação normal.
Sala das comissões, 23 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Vice-Presidente, no exercicio da presidência - Wilson Gonçalves, Relator - Helvídio
Nunes- José Lindoso- Osires Teixeira- Italívio Coelho- Heitor Dias.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O parecer da Comissão de Economia
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n. 0 37/74, concedendo a prorrogação solicitada, e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela
constitucionalidade e juridlcldade do referido projeto.
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Completada a Instrução da matéra, passa-se à sua apreciação.
Discussão, em turno único, do !Projeto de Resolução n. 0 37, de 1974,
da Comissão de Economia, que prorroga, pelo prazo de um ano, a vigência da Resolução n.O 58, de 1968, e dá outras providências.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para discutir o projeto, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à COmissão de Redação.
Sobre a mesa parecer da comissão de Redação que será lido pelo Sr. 1.0 Secretárlo.
!!: lido o seguinte:
PARECER
N. 0 588, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando redação final do Projeto de
Resolução n.0 37, de 19'74.
Relator: Sr. Lourival Baptista
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n. 0 37, de 1974,
que prorroga, pelo prazo de um ano, a vigência da Resolução n.o 58, de 1968, e
dá outras providências.
.
Sala das Comissões, em 29 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Wilson Gonçalves.
ANEXO AO PA:Rffi:OER
N. 0 588, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.0 3'7, de 1974.
Faço saber que o senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
, DE 1974
Prorroga, pelo prazo de um ano, a vigência da Resolução n.0 58,' de
1968, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. I.D - É prorrogada, pelo prazo de 1 (um) ano, a vigência da Resolução
n. 0 58, de 1968, rev!gora!da pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de· 1972, todas do Senado
Federal, que proíbe a emissão e lançamento de obrigações, de qualquer natureza,
dos Estados e dos 'Municípios.
Art. 2.0 - Os títulos da divida pública estadual e municipal somente poderão ser lançados, o.ferecidos publicamente, ou ter iniciada a sua colocação no
mercado depois de previamente registrados no Banco Central do Brasil.
Parágrafo ·único - o conselho Monetário Nacional baixará Instruções relativas às Informações que devam ser prestadas para o registro previsto neste
artigo.
Art. 3.0 - Independentemente dos dados necessários ao registro de que trata
o artigo anterior, deverão os Estados e Municípios forne'Cer, ao Banco Central
do Brasil, Informações mensais sobre suas dívidas, acompanhadas dos respectivos cronogramas de vencimentos.
N.0
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O SR. PRESIDENTE (iRuy Santos) - Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encer·rada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer :>entados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Há, ainda, orado1·es inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. <Pausa.)
S. Ex.n não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presid.ente, Srs. Senadores, na última
semana, faleceu, em Aracaju, João Mota dos Santos, alto funcionário do Banco
do Brasil. Homem estimado por toda a sociedaJde sergipana. Era um abnegado
funcionário que, após !onga carreira, estava para aposentar-se, quando veio a
faLecer. Para todos o.s que o conheceram, foi um exemplo de homem cordial,
prestativo e amigo, que, através de uma vida honrada e inteiramente dedicada
ao trabalho, conquistou, não só entre os seus colegas como na própria comunidade,
um elevado conceito.
Foi com grand·e consternação que tomei conhecimento do seu falecimento e
para lhe reverenciar a memória, participei das últimas homenagens que lhe
foram tributadas, associando-me especialmente aos sentimentos de pesar d·e
todo o funcionalismo do Banco do Brasil.
A João Mota dos Santos, ligavam-me grandes e sinceros laços de amizade.
Amigo dedicado, dele sempre tive manifestações d·e apreço e de solidariedade
em diversos momentos.
Fazendo este r.egistro, quero também assinalar, com grande sentimento de
consternação, o falecimento em Aracaju, também na última semana, de um
colega médico, Doutor Benedito Guedes.
A comunidade sergipana sentiu a perda desse profissional da Medicina, que
se destacou por muitos anos, pelas suas ações humanitárias, pelo desapego aos
interesses materiais em função da nobre causa que abraçou na condição d·e
médico.
Estas palavras não teriam sentido, nesta tribuna. se fossem fruto única e
exclusivament·e da amizad·e que, durante muitos anos, me uniu a ess·es dois
coestaduanos. Mas, João Mota dos Santos e o Doutor Benedito Guedes foram
ilustres sergipanos, que prestaram relevantes serviços a Sergipe e a seu povo.
Necessário se torna, as.sim, que registre em nossos Anais o desaparecimento de
dois velhos amigos, figuras de realc·e da sociedade do meu Estado. É o que,
neste momento, faço, manifestando como represe.ntante do Estado de Sergipe
nesta Casa, meu pesar pela morte de João Mota dos Santos e do Doutor
Benedito Guedes, reiterando a seus familiares minhas sinceras condolências e
associando-me ao pesar de toda a comunidade sergipana. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE -Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos ainda
todos lembrados do ma;gnifico desempenho do então M:lnistro Roberto campos
à frente da politica económico-financeira do Governo castello Branco. O caos
em que a Revo 1ução encontrou O· Pais se refletia numa Inflação de 100 por
cento, que, em menos d·e três ano.s, o Sr. Roberto Campos fez baixar para 25
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por cento. E tudo ele o fez moderadamente, ordenadamente, sere.namente,
persuasivamente- eu diria mesmo que fez humildemente, sem qualquer vislumbre de ademanes de milagreiro. E tudo ele o fez demonstrando, sempre, o maior
apP:·eço ao Congresso Nacional, onde esteve tantas vezes qu.aó,tas requerida
foi sua presença, e sem jamais faltar com a devida cortesia a qualquer Senador
ou Deputado, cortesia que é inerente aos verdadeiros diplom,atas. Diga-se de
passagem, Sr. Presidente, que o seu atual homólogo, o Ministro Mário Simonsen,
tem-se conduzido da mesma maneira educada, elegante, afável, prazenteira.
O renome e o crédito do Sr. Roberto Campos dispensariam estas minhas
palavtas introdutórias, como que a justificar, sem necessidade, a leitura de
artigo do eminente Professor, publicado no jornal O Globo, do dia 23 deste mês.
Não somente lerei o artigo, mas paralelamente me permitirei fazer alguns
comentários, para mostrar a justeza dos ,argumentos e dos números nele contidos.
Logo abaixo do título - "Mudando de profissão", - vem essa de Joan
Robinson:
"Todo mundo é hoje obrigado a aprender um pouco de economia
para se defender dos economistas."
A seguir, começo a leitura do artigo:
"A auto-estima da profissão dos economistas tem decaído muito
ultimamente em virtude de um duplo fracasso. Primeiramente, sua
incapacidade, em diversos países, não só de curar a inflação, como de
chegar sequer a um acordo doutrinário sobre o diagnóstico e terapêutica
do atual processo in!Iacionário, que assumiu caráter epidémico e ecuménico. Segundo, a falência das previsões sobre ritmo de inflação e comportamento do balanço de pagamento, mesmo em paises como os Estados
Unidos, que não sofrem de carência de documentação estatística, nem
de econometristas capazes de matematlzar o erro ... "
Vemos, Sr. Presidente, que o Professor Roberto Campos deixou de mencionar
a ameaça de recessão, que, juntamente com a inflação e o desequilíbrio do
balanço de pagamento, constituem as três pragas da economia d·e qualquer pais.
E por falar em recessão, precisamente há 45 anos, no dia de hoje, verificou-se
o grande estouro da Bolsa de Valores de Nova Iorque, fazendo mergulhar num
tremendo caos a economia de quase todos os países ocidentais, inc'uslve e
principalmente a dos Estados Unidos, que só emergiram da crise em 1933, com
Franklin Roosevelt. Naquele dia, 29 de outubro de 1929, uma segunda-feira que
ficou conhecida na história americana como Black Monday, naquele dia, cerca
de 4Q milhões de títulos foram vendidos na Bolsa a preços que baixaram até
menos de um décimo do valor que eles tinham cinco dias antes. É por isso
que a rec,essão, nos dias de hoje, é ttm verdadeiro espectro.
E continuando com a leitura do artigo de Roberto Campos:
"Em recente e lúcido artigo sobre a inflação norte-,americana, James
Tobin, membro do Conselho de Assessores Económicos do Presidente
~ennedy, sublinhava o caráter exótico dessa inflação, que mistura dois
dos três diferentes tipos de pressão altista: a) o excesso d·e procura,
modelo clássico de inflação; b) a espiral preços-salário; e c) a escassez
e aumento de preços de algumas mercadorias importantes. A atualinflação seria uma combinação dos tipos (b) e (c), conquanto a escalada
inflacionária que começou em 1966 fosse inicialmente do tipo (a) demanda do conflito vietnamês superimposta a uma economia vizinha
do pleno empre.go. O perigo de hoje, segundo Tobin, seria aplicar
a tradicional medicina (old·-time religion) de arrocho monetário e fiscal,
a um tipo de inflação rebelde a esse tratamento, a não ser após um
intervalo politicamente inaceltãlvel de elevado desemprego e aguda
recessão.
No ca~o brasileiro atual, o fenômeno não é menos complexo, se
bem que a etiologia seja diferente. Graças à fórmula salarial tem-se
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compensação, temos dois outros componentes, talvez mais sérios que nos
Estados Unidos: a inflação represada e a infLação importada. No ano
passado, na ânsia de se manter uma promessa estatística, foram represados vários preco.s (inclusive a taxa de câmbio, que teve minidesvaloriza.ções in~>uficiÉmtes). Liberados alguns d!e.s.ses preços, para evitar
distorções permanentes da economia, ocorreu uma revelação estatística
de uma inflação preexistente, uma espécie de "reprise" da "inflação
corretiva" de 1964/1965."
Só no começo do atual G·overno, as comportas que represavam a inflação
foram abertas, revelando, assim, o Governo, também, a verdade inflacionária. .
Estima-se que a inflação "estatística" de 15% no ano passado tenha sido na
realidade de 25 a 27%, sancionada por uma expansão monetária da ordem de 47%.
Quanto à expansão monetária, Sr. Presidente, Srs. Senadores, n·a palestra
que fez nesta Casa, no dia 26 de junho, o Sr. Ministro Mário Simonsan disse que:
"A expansão dos meios de pagamento, em 1973, situou-se em 46,8%."
Aqui, o Sr. Roberto Campos dá 47%, o que, praticamente, é a mesma coisa.
É, também, de se notar que, quanto à inflação de 1973, que s~ tentou conter
em 15%, e mesmo f,azer acreditar que não tinha passado essa taxa, ela só pode
ter sido maior do que a do ano anterior, que foi da ordem de 20%, porque em
1972 a expansão dos meios de pagamento foi de 38%, enquanto em 1973 a expansão foi de 47%. Logo, se em 73 foi maior a ·expansão dos meios de pagamanto,
forçosamente foi também maior a inflação, porque inflação e expansão dos
meios de pagamento. São como irmãos siameses, não se desgrudam nunca.
Continuando com a leitura:
"A outra pressão inflacionária séria provém da elevação do praça de
importações, não só d·e petróleo, mas de matérioas-primas minerais (cobre,
por exemplo), bens intermediários (como fertilizantes) e alimentos (como
o trigo). No primeiro semestre, os preços médios de importação teriam
subido de 63%, o que nos permitiria responsabilizar esse componente
exógeno por cerca de 1/3 d·o atual nível de inflação."
Então, diz o Sr. Roberto Campos que os preços médios de importação, no
primeiro samestre deste ano, foram de 63%. Na palestra que o Sr. Ministro Mário
Henrique Simonsen fez nesta Casa, a 26 de junho. já referida, disse S. Ex.a que
"a média das importações brasileiras custa hoje 60% a mais do que a um ano
atrás". Lembre-se que o Sr. Ministro aqui esteve a 26 de junho, portanto, antes de
expirar o semestre. Mas, depois, a 4 de setembro o Ministro Simonsen este·ve na
Câmara e disse que o custo médio das importações estava em 64%, índice que
até supera a marca dos 63% dada pelo Sr. Roberto Campos.
Prossegue o articulista:
"Assim, nossa atua! escalada inflacionista, que se presume a tinja a casa
dos 35%, encerraria três componentes: a> inflação represada; b) inflação importada; c) inflação correnta."
Assim, no seu a.rtigo, o ex-Ministro Roberto Campos estima que a inflação
este ano atingirá os 35%. ·
Quando esteve nesta Casa em junho último, o Ministro Simonsen não .se
aventurou a fazer nenhum prognóstico q_uanto ·ao nível da inflação, mas já
depois, em sateml>ro, quando esteve na Camara, S. Ex.a disse que o índice de
inflação .serLa, presumivelmente, de 32%.
Tendo em vista, agora, os reajustes salariais, recentemente decretad·o.s, é b·em
possível que a taxa de inflação fique mesmo em 35%, que o Sr. Roberto Campos
augura.
E prossegue o professor Campos:
"Em grosseira simplificação, e obedecendo à propensão nacional por
arranjos ternários - que vão desde n Snntíss!ma Tr!ndnde nos triângulos
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inflacionária é atribuível à política corrente de conc!llar o combate à
inflação com a manuten~ão da alta taxa de crescimento, sendo os dois
terços restantes divididos, mais ou menos irmãmente, entre inflação represada e inflação importada."
Na realidade, possuímos duas singularidades favoráveis, se contempladas
no contexto mundial: não sofremos (ainda) da espiral preços-salário e
exibimos até agora um superávit orçamentário, estado de castidade fiscal
cada vez mais inédito no mundo moderno.
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex.a. um aparte? ·
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com muito prazer.
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O Sr. Virgilio Távora - Ouvimos, com at·enção, o discurso de V. Ex.a., sério
como costumam ser todas as suas intervenções, máxime no domínio económico.
Mas gostaríamos de cl:ar um test.emunho. É o testemunho de quem foi ao país
que representava o exemplo para o desenvolvimento do mundo livre, o Japão.
·Esta nação enfrentou dificuldades' sem nome logo após a sua derrota em 1945.
Mercê do tr.abalho dos seus filhos e de uma política bem orientada, ostentou as
maiores taxas de crescimento entre as grandes nações do globo. O que vimos lá?
Uma inflação simile à que V.Ex.a., provando-se nos dados do eminente ex-Ministro
do Planejamento Roberto Campos, pressagia para o Brasil no ano que vem. É o
contrário do nosso desempenho econômico, desempenho que, sem ser futurólogo,
podemos estimar, neste ano de 9 a 10% de aum~nto do PIB, temos pelo depoimento das autoridades mais abalizadas da terra nipônica, um aumento negativo
de menos de 1,5% que deverá apresentar a economia daquele país. Então, vê
V. Ex.a. que dois países, que se caracterizaram ultimamente pelo alto crescimento
- talvez possamos dlz~r- até anormal do seu produto interno bruto, reagiram
de maneira completamente diferente •e, para orgulho nosso, com grande vantagem da r1o~sa terra ante a conjuntura mundial, ante a crise de petróleo.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Acho que o emin:mte L~der, dada justamente
a sua condição de Líder, está até exigente quando espera uma expansão do nosso
PIB na ordem de 9 a 10%, porque, como disse o Ministro Mário Simonsen, uma
coisa é crescer a 10% quando o mundo todo cr•esce a 6,5%, e outra coisa é cr.escer
a 10% quando o mundo todo cresce a zero por cento.
O Sr. Vlrgílio Távora- Gostamos justamente de fazer a comparação e apresentamos, com o Japão, os dados.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Mas, a propósito do Japão, os demais colegas
e eu não nos sat~sfazemos com o simples aparte de V. Ex.a Na verdade V. Ex."
está nos devendo um discurso sobre o que viu no Japão.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a. não nos deu o prazer de ouvir quando do
nosso último pronunciamento, em que prometíamos à casa, tão logo recebêssemos
o farto material da conferência, cl:ar o depoimento sobre o conclave e o que vimos
nas terras do Sol Nascente.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Muito obrigado a V. Ex." Aguardo ansioso o
seu depoimento.
Quando tive a honra de receber o aparte do eminente Líder Virgílio Távora,
tinha lido esse tracho do artigo do Sr. Roberto IC'ampos onde ele ressaltava o fato
de o Brasil apresentar um estado de castidade fiscal, cada vez mais inédito no
mundo.
Já na palestra que fez nesta casa, o Sr. Mário Simonsen, em junhO, revelou:
"De janeiro a maio a receita da União foi de 25,9 bilhões, enquanto a
despesa situou-se em 21,9 bilhões, deixando um superávit de 4 bilhões,
isto em maio."
Isto, em maio. Hoje, pode-se estimar que ·este superávit não é menor do que
sete bilhõ.es de cruzeiros. Além disso, dev.e-se ressaltar também o fato de que
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bilhões de cruzeiros, e prevê operação de crédito de 3·50 milhões, a fim de equilibrar a despesa com a receita. Nesta altura é absolutamente desnecessária
.esta operação de crédito, porque, como já vimos, a receita vai sobrelevar de
muito a despesa.
O Sr. Vll'gílio Távora - Permite uma achega ao formoso discurso de V. Ex.",
Senador Luiz Cavalcante?
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Pois não.
O Sr. Virgílio Távora -Há pouco tivemos ensejo de chamar atenção e gostaríamos de repetir - já que nem todos os observadores o fizeram - para o
exame da concessão do abono sob o verdadeiro aspecto de que deve se revestir
dentro de um todo coerente, como Instrumento de dinamização da economia brasileira. É que este abono para assalariados e funcionários pôde ser dado - na
época em que é dado- porque, justamente, o Governo tem uma execução orçamentária (Lei de Meios e Orçamento Monetário) altamente superavitárla, como
V. Ex.a. acaba, com multa felicidade, de apl"esentar a esta Oasa. Não fora esta
circunstância, certos estamos de que, por mais Importante, por mais justo, por
mais necessário que ele fosse, para aumentar a capacidade de aquisição do
assalariado, o Gov·erno Geisel, que é um Governo que, antes de mais nada, procura trilhar o caminho da verdade, seja em que setor seja, não se deixaria levar
por considerações que, no fim de contas, traduzissem um deficit de caixa a ser
coberto por medidas inflacionárias.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- O Sr. Roberto Campos e este seu colega agradecem o aparte de V. Ex."
E lembro agora que, para o próximo ano e pela primeira vez, a receita e a
despesa se equilibram rigorosamente, estimadas que estão em 113 bilhões de
cruzeiros - um aumento de S8% sobre os 71 bilhões, de 1974.
Prosslgulndo na leitura:
"A razão por que apenas parte da responsabilidade da recrudescência
inflacionária é atribuível ao desempenho atual deriva precisamente da
casta execução fiscal e da moderada expansão credltícia (em termos reais
pode-s·e falar mesmo em contração de crédito)."
Contração de crédito somente nos cinco primeiros meses, porque, como dlss·e
o Sr. Mário Simonsen nesta Casa, a .expansão dos meios de pagamento este ano
foi limitada em 35%. Segundo o Sr. Ministro, nos cinco primeiros meses haveria
uma expansão de apenas aproximadamente um terço dos 3~%, ficando os outros
2/3 para os sete últimos meses. É o que está aconteoendo agora. Denominou
o Sr. Mário Simonsen a parte Inicial da contração de "dieta de emagrecimento",
e e parte atual, de "dieta de manutenção".
Continuando:
"Mas o empuxe Inflacionário das duas outras origens .e as expectativas
assim geradas dificultam enormemente o sucesso, pois não há como
subestimar o compon·ente psicológico: os preços sobem porque se espera
que vã.o subir. Essas expectativas perversas são parte da "malaise" de
todo o mundo ocidental! ...
Dada a Invulgar competência do Ministro da Fazenda - seguramente o
mais bem instrumentado de nossos economistas - e a a;dequada Institucionalização dos controles monetários, não há como duvidar de nossa
capacidade de refl'ear a inflação de origem puramente interna. Multo
mais difícil é a componente Internacional. somente a alta de preços de
petróleo significou um Imposto, exaclonado dos consumidores pelos produtores de petróleo, da ordem de 60 a 65 bilhões de dólares, em 1974,
dos quais C·erca de 10 bilhões Incidiram sobre os países subdesenvolvidos,
anulando completamente o efeito dos programas de ajuda externa."
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dólares para os países produtores de petróleo, já o Sr. Mário Slmonsen tinha
antecipado, quando esteve nesta Casa, ocasião em que disse:
"O superávit em conta corrente, dos países exportadores de petróleo,
deverá atingir a 6·5,8 bilhões de dólares, Isto é, quase s·essenta bilhões
a mais do que em 1973."
Aqui ainda há outro comentário a fazer: em ent])evista no dia 20 deste
mês, concedida ao Estado de S. Paulo, entrevista que está inserida nos Anais
desta Casa por iniciativa do nobre Senador Vasconcelos Torres, o Sr. Ministro
Mário S!monsen dá curso a uma projeção de Roberto Me Namara, s.egundo a
qual:
"Os países produtores de petróleo teriam, daqui a dez anos, 1 trllhão e
200 bilhões de dólares em seu podér. Evidentemente, se isso acontecesse,
os países da OPEP poderiam comprar vários países do mundo, desenvolvidos ou subdesenvolvidos."
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Estes mesmos números repetiu o Sr. Simons.en na sua recente estada na
Câmara dos Deputados.
continua o Sr. Roberto Campos:
"No caso brasileiro, essa alta equivalerá a um dispêndio adicional
de 2 bilhões d·e dólares, em 1974, ou seja, quase equivalente à receita total
do imposto de renda no ano passado, que foi de Cr$ 13 bilhões. Tudo
se passa como se a econonúa nacional, além do imposto de renda paga
internamente, que é simples transferência de particulares para o governo,
a eles restituível sob diversas formas d·e dispêndio público, estivesse
pagando um imposto de renda externo. E s·e obtivermos financeiramente
do déficit por parte dos exportadores de petróleo estaríamos conseguindo
uma espécie de parcelamento do imposto."
.
Sr. Presidente, confesso que esse Impaciente "vs.galume" da Mesa começa
a mexer com meus nervos. Por Isso peço a V. Ex.a um pouco de clemência, porque estou na derradeira coluna do artigo de Roberto Campos. (Pausa.) Muito
grato pela consideração.
Na entrevista ao O Estado de S. Paulo, diz o Sr. Mário Henrique Simonsen
que "os países podem e querem endividar-se a prazos médios e longos, enquanto
os países árabes, que são superavitários, insistem em colocar a maior parte das
suas apllcações a prazos curtos. Um dos problemas sérios que hoj.e surge no
mundo é que não existe um .cons.enso dos países desenvolvidos, quanto à melhor
forma de promover a reciclagem".
Não existe o consenso dos países desenvolvidos, nem multo menos existe o
consenso dos produtor-es de petróleo de que devam fazer a desejada reciclagem
dos petrodólares.
É por .esse motivo que não falta quem advogue que essa reciclagem deva ser
compulsória, isto é, que os árabes sejam obrigados a empr.estar mllhões dólares
àqueles que deles estão necessitando.
Prossegue o Sr. Mário Slmonsen: "O primeiro problema que surg.e dessa
situação: os países tradicionalmente exportadores de capitais tomaram-se 1mportadores de capitais e, o que é mais grave, passaram a Importar capitais em
larga escala."
É por esse motivo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nós não devemos esperar multa coisa d·e algumas nações que, até há pouco, se mostravam dispostas a
suprir o nosso déficit em conta-corrente, como é o caso do Japão e da Inglaterra.
É o próprio Sr. Mário Slmonsen que o diz:
"É claro que os investimentos diretos que te])emos nos próximos anos virão
especialmente dos Estados Unidos e da Alemanha que são os países que
=epresentam uma melhor situação no balanço de pagamentos."
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de dólares, vindo em segundo lugar, muito atrás, os Estados Unidos, com !!~penas
15 bilhões de dólares.
Esclarece ainda o Sr. Mário S!monsen que, se parte d·essas reservas da Alemanha, em ouro, fossem negociadas ao preço do mercado e não oo pr.eço oficial,
as reservas alemãs elevar-s·e-!am a cerca de 50 bilhões de dólares. Então, o
mais acertado, mais seguro, é tentarmos investimentos alemães.
Prosseguindo, Sr. Presidente:
"Os atuais déficits generallzados do balanço de pagamentos dos importadores de petróleo do mundo não-socialista têm várias conseqüências
negativas: nos países industrializados, provoca reações conflituosas, como
o neoprotecionismo;"
É o que aconteceu, agora, com o nosso calçado. O.S Estados Unidos exumaram uma lei de 1897 para impor uma sobretaxa ao nosso calçado, medida essa
que foi acremente censurada pelo Presidente Ge!sel, no recente Encontro Nacional dos Exportadores.

Voltando à leitura:
"Nos países em subdesenvolvimento, corresponde à ressurreição de um
velho demôn!o, a penúria de divisas como fator limitativo de crescimento, gerando fúteis desejos de autarquização e programas às vezes
antieconôm!cos de substituição de importações; e destrói a solidariedade dentro do Terceiro Mundo, de vez que para todos os propósitos práticos os exportadores de petróleo, a não ser que desenvolvam maciços
programas de reciclagem e ajuda, estarão cobrando um tr!tuto dos
que não podem pagar ... "
A propósito da destruição da solidariedade do Terceiro Mundo, lembro que
o exemplo mais frisante, a meu ver, é o caso do café. Meses atrás formamos a
multinacional do café-Brasil, Portugal, Costa do Marfim e Colômbia. Esta multinacional nem chegou a funcionar. A apertura geral fez com que os parceiros
entrassem em concorrência recíproca, a fim de obterem divisas de qualquer
modo.
Continuando:
"Seja como for, os cultol'es da ciência econômJ.ca não podemos deixar de
estar melancólicos. Antigamente podia-se dizer que o fenômeno inflacionário provinha apenas da indisciplina dos políticos."
este trecho é multo honroso para nós "que não obedeciam ao receituário clássico; os economistas eram apenas inocentes eunucos, que sabiam como, mas não podiam .. , "
É o caso da Missão Abbink, que veio para o Brasil a chamado do então
Presidente Dutra, em 1949, cujo fracassos muitos atribuiram à relutância dos
políticos em se sujeitarem à rigidez do receituário.

E continua o Prof Campos:
"Hoje, dezenas de grand·es economistas chamados à Casa Branca exibem
publicamente funda divisão sobre o diagnóstico e terapêutica da inflação americana. E também foram poucas as vozes que se levantaram
a tempo contra as distorções econômlcas que viriam a ser criadas pelá
excessiva dependência da economia ocidental em relação ao petróleo, combustível que se sabia exaurível e politicamente manipulável
(justiça seja feita, entre nós, ao Professor Gudin, pela sua solitária e
constante pregação contra nosso incontida rodovlar!smo ... ) ".
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Casa que, desde 1972, clama pela Intensificação da pesquisa. Foi precisamente
a 18 de agosto de 1972 que esse Senador disse, desta tribuna, estas palavras:
"É chegad!t a hora de encararmos, realisticamente, o magno problema
da produçao de petróleo, sob pena, de, por imprevidência, estarmos torneando um gargalo para o desenvolvimento nacional. Urge decifrar 0
enigma: Há ou não há bastante petróleo no Brasll?".
Foi o que perguntou o Senador.
· O artigo de Roberto Campos tem o seguinte final:
"Neste momento de autocrítica, bem faríamos os economistas em aceitar
a sarcástica definição que nos forneceu Mário Henrique Simonsen em
épocas mais descontraídas: "O 'economista justifica no pre·sente porque
suas previsões para o futuro fracassaram no passado."
Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se a economia é assim ciência
tão falaz, como esses grandes mestres proclamam, não será aberrante exagero
que, emendando um velho adágio, digamo.s agora: "De médico, de louco e de
economista, todos nós temos um pouco."
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1 Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!
Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Leoni Mendonça.

l

O SR. LEONI MENl>ONÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre o projeto
apresentado em sessão de hoje, quero fazer a seguinte justificação:

j

Até há pouco a jurisprudência se mantinha firme, autorizando a cobrança
ou a condenação da verba honorária do advogado, mesmo em causa própria.
Ultimamente, tem sido vacilante. Há julgados permitindo, outros negando, exatamente for falta de preceito legal regulando a matéria nesse particular.

J

O novo Código de Processo é omisso. E como não é justo perca o profissional todo o tempo despendido em causa própria que poderia empregar em sua
ativldade na defesa de outros estranhos, e a~endendo-se ao princípio da sucumbência, é mister se faça regulam·entar, evitando-se julgados contraditórios. A
verba honorária que passou ao r·egime obrigatóri·O contra aquele que perde,
segundo a regra instituída pela Lei n. 0 4.632, de 18 de maio de 1965, não enClara
a pessoa que aciona, se advogado em causa própria ou se no exercício do mandato a favor do cliente, mas sim quem perde a demanda. Este se sujeitará às
conseqüências de vencido na lide. A posição do autor não modifica a posição
de quem perde.
Relativamente à conciliação prévia de que trata o novo Código de Processo Civil, têm sido controvertido as opiniões. Valendo-se do princípio de que
aquele que paga reconhece a dívida e reconhecendo a dívida, reconhece-se o
acessório. Não harvendo acordo quanto à verba. ao advogado do autor são assegurados os honorários, se de modo diferente as partes não resolverem.
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O projeto visa a sanar as irregularidades aqui apontadas, tornando normativo em nosso estatuto procedimental civil o direito aos honorários aos casos
de que trata, em obediência também ao princípio de que "a toda prestação ocorre
uma contra-prestação" em termos de serviços profissionais executados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 'bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Fernandes) - Concedo a palavra ao Sr. Senador Wilson campos.
O SR. WIDSON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em prosseguimento às consideraçõ•es que vimos apresentando em torno do II Plano Nacional
de Dasell'lolvlmento no que tange à intenção do Governo, de promover o cres-

- 404cimento do Nordeste "a taxas superiores às do l"esto do País, para reduzir o hiato
existente", pretendemos abordar, hoje, o problema referente ao "esforço de
transformação na área rural" e à política de preços.
Eis o que, no particular, anuncia o II PND:
"Ex>ecução do Programa de Desenvolvimento de Areas Integradas
do Nord·este, com recursos de cerca de um e meio bilhões de cruzeiros
<·exclusive crédito à produção), no qüinqüênio, abrangendo os hbulelro~
costeiros (do Rio Grande do Norte à Ba.hia), as s•erras úmidas (Ibiapaba,
Baturité Arnripe e outras) os vales irrigáveis dos rios Gurgéia, Fidalgo
e Parnaíba (Piauí). Jaguaribe (.Ceará), Apodi CRio Grande do Norte e
Paraíba). Moxotó (P·ernambuco) e S.ão Francisco (Bahia), áreas de colonização do Maranhão ·e Piauí e áreas de lavouras xeróf!las. O programa
caracteriza-se por abordagem integrada do desenvolvimento agropecuário
e agroindustrial, contemplando d·esde a indicação de sistemas de produção, até a reorganizacão agrária, a contemplação de infra-estrutura, a
pesquisa e a assistência técnica, o crédito e a comercialização".
Fala-se, inicialmente, num Programa d·e Desenvolvimento d·e Areas Integradas e. logo em seguida explicitam-se regiões, dispersas do Nordeste, como a do
Apodl. do Açu e elo Moxotó, todas pertencentes à Grande Região do Cariri 'N"ord·estino, não citadas. no entanto, micro-regiões das S·erras dos Cariris Novos e
dos Gariris Velhos, que separam n Paraíba e Pernambuco. configurando, também, serras úmidas.
O aproveitamento integrado dos Cariris teve al·entados estudos na '!lerceira
Legi.•latura, principalmente na Câmara do.s Deputados, com uma ampla monografia. em dois volumes. a1Jresentada pelo Sr. Golombo de Souza, .esquecida depois da criacão da SiUDENE.
S·e retomados tais estudos por aquela Superintendência - e acreditamos na
nc!io do Engenheiro José Llns de Albuquerque. quanto ao planejamento da agricultUra ecológica na região seml-árlda do Nordeste - pensamos que se obterão
resultados complementares à tarefa da Irrigação.
Anuncia o II PND que "dentro de.sse programa" será Incluído um "component·e relativo à transformação da agricultura das !'egiões semi-áridas, de modo
a tornar a ativldade produtiva adaptada às condições climáticas. através do
desenvolvimento da tecnologia de cultivo e o manejo racional do solo e da
água".
Ess8. tes·e, já estudada pelo Ministério do Interior, foi d·esenvolvida num
estudo feito no primeiro bimestre deste ano, por dois assessores do S·enado a
convite nosso, sob a nossa orientação; para trabalho da Confederação Nacional
do Comércio.
Irrigação e Ecologia
Suscintamente, na abordag·em do problema do desenvolvimento aJ!;rário da
região nordestina, usado o precioso implemento da irrigagão, diz o II PND:
"Programa de Irrigação do Nordeste, com vistas ao aproveitamento dos
recursos de água e solo.s irrigáveis, considerando-s•e, além da implantação d·e sistemas de irrigação e das lavouras irrigadas. esforço harmonizado de desenvolvimento e de elevação do padrão d•e vida do homem
do campo".
Vimos. há melo século, o esforço despendido pelo Governo Federal, no ~.~nU
do de procurar alterar, beneficamente, a ecologia nordestina, visando a um
combate eficaz às cons-eqüências das secas.
Foi moda, em certo tempo, apelar~se para as chuvas artificiais, de resultados
sempre duvidosos.
A açudagem e a abertura de poços art,eslanos, para o aprov·eitamento de
amp!íssimos lençóis freáticos, também vêm sendo tentadas, minorando os efeitos das longas estiagens, sem, no entanto, solucionar o problema.

- '405· Tais medidas tomadas aleatoriamente, mais para amenlzar efeitos do que
para coibir causas, foram, geralmente, fadadas ao insucesso, por.que não obedeciam a um planejamento racional e integrado.
Felizmente, a partir de 1966, a sistemática do planejamento econôm!co rio
Brasil, com uma metodologia bem mais racional. obteve pelo menos o tratamento de problemas como esse d·e maneira integ!ada. '
'
Daí porque o II PND fala na "identificação de culturas" ·e na "identificação
de sistemas de produção", com "reorganização agrária, complementação da infraestrutura, p.esquisa, assistência técnica, crédito ·e comercial!zaç.ão".
Como recursos ao Programa de Reforma Agrária e Colonização além dos
orçamentários e dos decorrentes dos incentivos fiscais, o PND apÕnta. os do
PIN e do PROTERIRA, a serem aplicados em "áreas prioritárias definidas para.
os Estados de Pernambuco, Ala.goas, Geará, Bahla, Paraíba. e Ma.ranhio".
Essa citação esboça um Nordeste diferente, que não é o Pequeno Norde.ste,
nem o Grande Nordeste. nem o Nordeste Orf.ental, desde que excluídos o P..io
Grande do Norte e Sergipe, enquanto se Incluem a Bahla e o Maranhão.
Mas como, em parágrafo anterior, o Plano fala nos Vales do Açu e do Apodl,
está lembrada a terra. potlgua.r, esquecido, apenas - talvez pelo esforço de
síntese do redator final do documento - o pequenino s:erglpe, onde h:í. apreciável bacia leiteira e uma agricultura bem organizada. reduz!díssima sua faixa
semi-árida, graças aos afluentes da margem direita do São Francisco e cursos
d·e água da bacia do Leste.
Pelas intençõ.es reveladas no PND, vemos que o Governo, agora, pretende
aliar a irrigação ao desenvolvimento de uma agricultura ecológica, com o aproveitamento de boas espécies xeróf!las, já assinaladas em nosso pronunciamento
anterior.
Há pouco regulamentado o POLOAMAZONIA, esperamos, para breve, a explicação do Programa d·e Areas Integradas do Nordeste. Por enquanto, o contido,
a respeito, no PND, jâ no.s autoriZl a congratular-nos com o Gov·erno pelo novo
esforce racional e Integrado, com que encara o desenvolvimento agropecuário
do Nordeste.
Cremos ademais. que os prometidos programas de Trópico Semi-árldo e de
Tr.ópico úmido colocarão o problema das s·ecas, na nossa sofrida região. não
ap.enas em termos de planejamento científico, senão também se traduzirão na
aplicação de recursos efic!ente.s e suficientes, dando condições ao homem nordestino de real participação nos frutos do desenvolvimento nacional.
O Problema dos Preços

Feita esta rápida análise das promessas do II PND ao Nordeste, quer·emos
abordar um aspecto d·e inegável Importância, quando se pretende lançar aquela
região na competição agrop·ecuária. em condições de alcançar o Pais um impulso
no setor primário capaz de ajudá-lo a manter a taxa anual de crescimento em
torno de dez por cento.
Assinalemos, desde logo, o otim!smo desse objetivo, quando se sabe que, como
decorrência da crise energética, nenhum pais, afora os produtol'es de petróleo,
pode ambicionar. no próximo quadriênio, um crescimento superior a seis por
cento ao ano, meta ClU!l vimos superando desde 1968.
Concedamos porém para argumentar que, não somente o Brasil obterá esse
bonançoso resultado, más o Nord·este, principalmente, contribuirá com uma bela
cota nesse crescimento, também no setor agropecuário.
Aqui surge, porém, uma indagação: em tal caso, a política de preços do
GoV'erno Federal responderá, satisfatoriamente, ao ·esforço do homem nordestino?
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possivelmente, no próximo qülnqüênlo- é, no .setor rpr!márlo, a cana-de-açúcar,
produzida, principalmente, em Pernambuco e Alagoas, mas com usinas espalhadas na Zona da Mata, na Paraiba e em Sergipe.
Essa importância tende a aumentar, principalmente em vista da conjuntura
Internacional, quando s·eremos obrigados a produzir crescentemente o álcoolmotor, para misturá-lo à gasolina.
A principal reclamação do Nordeste, que tem nessa lavoura sua mais eficie.nte sustentação -económica, .está em que os preços médios pagos ao produtor
se vêm deteriorando.
Num estudo comparativo de açúcar com o feijão e o milho (Cel'ea!s que o
Nordeste importa em quantid.ade multo maior do qu·e produz), obs-ervaremos que
a política de pr-eços, cont!ngentado o acúcar, resulta em flagrante prejuízo para
o nordesLino: os .gêneros que a economia regional vem ou vai buscar em outros
Estados têm cotação s-empre majorada, principalmente a partir de 1965; o principal produto, o ar(úcar, regional ficou tabelado.
Assim, em 1972,. o açúcar nordestino era vendido a cerca de 718 cruzeiros
a tonelada, cotado o feijão a 1.037 cruzeiros e o milho a 314; no ano seguinte,
o açúcar alcançava 801 cruzeiros, o feijão pulava para 3.060 e o miLho para
456 cru:?leiros.
Desejamos, Sr. Presld·ente, Srs. Senadores, que faça parte integrante deste
pronunciamento, a parte estatística, que elaboramos com todo cuidado e o
devido respeito aos economistas, porque seria enfadonho lê-1:1.
Eis as conclusôes que podemos tirar dela, ao primeiro exame:
1 - com relação aos preços do açúcar, os produtores, apesar da recuperação
ocorrida em 1983 e da estabilizal(áo no período 19ôll/1970, têm recebido sempre
preços reais decrescentes;
2 - quanto aos preços do feijão, apesar da redul(ão ocorrida no período
1963/1968, os produtores, s·empre têm percebido pagamento crescente; mesmo em
d·etrlmento daquele consumo nordestino.
3 - no que tange ao milho, a tendência, até 1967, foi de pr.eços reais crescentes, com estabilização entre 1968 .e 1970 e tendência altista a partir de 1971.
De referência aos preços médios no comércio atacadista, verifica-se igual
comportamento, que se repete no que toca ao mercado varejista.

Em conclusão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o qu-e se pede, paralelamente a
a.pll:caçã.o de um planejamento de que resulte o aumento da produtividade e da
produção agrária no Nordeste é uma política de preços capaz de incentivar o
produtor.
Enquanto o nordestino não produza cereais em quantidade suficiente para
a própria alim-entação, não é possível tabelar seu produto economicamente mais
Importante, liberados aqueles que importa.
Atente o Governo. principalmente, à política de preços, ou o esforço de recuperação da lavoura· nordestina, embora contribua para o crescimento do PIB
nacional às taxas desejadas, não repr.es·entará crescimento real da economia re·gional em termos de promoção económica do homem do Nordeste.
Sr. Presidente, peço fazer constar, como parte integrant·e d·este modesto
pronunciamento, os dados anexos, para conh·ecimento dos Srs. Senadores. V:eja
V. Ex." que tivemos o cuidado de procurar informes no JBG·E, no Ministério da
Agricultura, na SUDENE, na Fundação Getúlio Vargas, na SUNAB e no IAA.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

-407DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. WILSON CAMPOS, EM SEU
DISCURSO:
.
ANEXOS
PREÇOS MtDIOS DE AÇúCAR, FEUAO E MILHO
I - RECEBIDOS PELO PRODUTOR
1.

A PREÇOS CORRENTES
Preços Médios (Cr$/Tonelada. em 31/12)

Anos

Açúcar
Feijão

Centro-Sul

Mllho

Norte/NE

1940

0.,50

0,50

0,58

0,24

1945

1,87

1,77

1,18

0,70

. 1950

2,65

2.,62

1,80

0,96

1955

5,80

5,80

5,75

2,40

1960

15,30

15,30.

23,08

5,66

1961

22·,60

22,60

21,45

7,61

1962

33,73

33,73

55,10

14,78

1963

107,97

73,33

70,45

17,40

1964

107,97

107,97

92,52

40,00

1965

136,67

136,67

141,40

51,98

1966

203,00

194,83

268,92

71,28

1967

337,83

276,50

258,63

92,51

1968

414,83

344,17

299,97

105,54

1969

512,sa

430,17

481,91

136,30

1970

596,17

500,83

638,51

154,68

1971

624,83

617,50

900,00

241,33

1972

7•18,83

710,33

1.087,00

314,00

1973

801,50

792,00

3.016,66

. 456,17

1974<+>

967,67

956,33

2.295,00

527,00

Fonte: IBGE, Mln. da Agr!culturn, SUDENE, Fundnç!io Gctúllo Vnrgns- CEA, SUNAB, IAA • DEP,

t+l

nbrll de 1974.

2.

A PREÇOS DE ABRIL DE 1974

Preços Médios (Cr$ de abriV74/Tonelada em 31112)

Anos

Açúcar
Feijão
Norte/NE

índice

Centro-Sul

índice

índice

Milho

índice

1945

1.314,12

124

1.243,84

117

829,24

52

491,92

125

1950

1.120,76

106

1.108,08

10!

761,27

48

393.32

100

1955

1.109,42

104

1.109,42

10~

1.099,86

69

459,07

117

1960

1.062,13

100

1.062,13

100

1.602,21

100

392.92

100

1961

1.144,69

108

1.144,69

108

1.086,44

68

385.45

98

1962

1.126,58

106

1.126,58

106

1.840,34

115

493,65

126

1963

2.055,75

194

1.396,20

131

1.341,37

84

331,30

84

102

925,20

58

®0,90

102

1964

1.079,70

102

1.079,70

1965

871,41

82

871,41

82

900,72

56

331,11

84

1966

937,70

88

899,92

85

1.239,72

77

328,60

84

1967

1.216,19

115

9i

931,07

58

333,04

85

1968

1.198,86

113

995,®
994,65.

94

866,91

54

305,01

78

1969

1.230,79

116

1.032,41

97

1.156,581

72

327,12

83

1970

1.192,34

112

1.001,66

94

1.277,02

80

309.36

79

1971
1972

1.037,22

98

1.025,05

97

1.494,00

93

400,61

102

1.020,74

96

1.008,67

95

1.543,54

96

445,88

113

1973

985,84

93

974,16

92

3. 710,49

232

561,09

143

1974

967,67

91

956,33

90

2.295,00

143

527,00
--

Obs.: índice

= 1S60 = 100

134
---

- 409I l - NO COl'.mRCIO ATACADISTA
1. A PREÇOS CORRENTES
~

Médios (Cr$/60 kg. em 31112)

FeiJão

lWlho

1,73
2,65
4,41
7,53
9,47
16,24
28,06
23,42
32,69
67,72
67,33
70,75
95,24
193,59
155,91

0,51
1,27
1,16.
1,99
4,81
5,56
9,06
9,54
11,42
17,37
20,[6
24,55
29,32
41,26
46,09

Anos

1960
. 1961
1962
1963
1964
1965

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
<+l1974

Fonte.: mGE, Mln, Agricultura, SUDENE, Fundação OetúUo Vargae '< +) · abril de 1974.

CEA, SUNAB.
'

...

2. A PREÇOS DE ABRIL DE 1974
l'l'eoOII Médfos (Cr$ de Abrll/'74/60 kg, em 31/12)
Anos

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
tNDICE:

= 1:60 = 100.

Feijão

tndfce

lWlho

tndfce

120,11
134,25
•147,32
143.,44
94,70
103,55
129,61
84,33
94,77
162,59
134,93
117,73
135,43 .
239,08
155,91

100
112
123
119
79
86
108
70
79
135
112
98
113
199
130

35,41
64,34
38,75
37,91
46,10
35,45
41,85
34,35
33,11
30,17
40,40
40,85
41,69
50,96
46,09

100
182
109
107
136
100
. 118
97
94
85
114
H5
118
144
130

- 410 III -.NO COMll:RCIO'VAREJISTA'
1.

A PREÇOS CORRENTES
Preços Médios (Cr$/kg. em 31/12)

Anos

Norte/NE

Centro-Sul

Comércio
· Varejista.

0,28
0,33
0,44
0,54
0,66
0,78
0,93
1,11
1,20
1,30

0,28
0,72
0,43
0,42
1,71
1,54
1,64
1,93
6,17
3,69

' 0,13
0,22
0,23
0,27
'0,41
0,40
0,48
0,70
.
0,98
1,o'l'

--~- 1965
1966
1967
1968
1969
1970
19'111
1972
1973
19741<+>

Fonte: lBGE, Mln. Agricultura, SUDENE, FGV -

(+l

CEA., SUNAB, IAA -

'

DEP.

abril de 1974.

2.

A PREÇOS DE. ABRIL DE 1974

Preços Médios (Cr$ de Abril/74/kg. em 31/12)
Anos
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
19'74
:!NDICE ':: 1965

Açúcar

tndice

Feijão

índice

Milho·

tndice

1,79
1,52
1,58
1,57
1,58
1,56
1,55
1,58
1,48
1,30

100
85
88
88
88
87
87
88
83
' 73

1,79
3,33
1,55
1,22
4,11
3,09
. 2,73 '
2,75
6,39
3,69 ''

100
186
87

0,83

100
122
100
94
118
96

68
230
173
.. 153
154
357
206

1,01
0,83
0,78
0,98
0,80
0,80
1,00
1,21
1,07

96
120
., 1416
130

= 100.

IV- PRODUTORES- COMl!:RCIO VAREJISTA DE AÇúCAR
1.

A PREÇOS CORRENTES

Preços Médios <Cr$/kg, em 31/12)
Anos

Recebido pelo Produtor
Comércio Varejista

1965

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
<+)1974

Norte/NE

Centro-Sol

0,14
0,20
0,34
0,41
0,51
0,60
0,62
0,72
0,80
0,97

0,14
0,19
0,28
0,34
0,43'
0,50
0,62
0,71
0,79
0,96

Fonte: IBGE, MA. SUDENE, FIGV • CEA, SUNAB, IAA • DEP.
( +) nbrll de 1974.

0,28
0,33
0,44

0,54
0,66
0,78
0,93
1,11
1,20
1,30

- 4112.· A PREÇOS DE ABRIL DE 1974
Preços Mêdios (Cr$ de AbrU/74/kg, em 3U12) ·
Recebido pelo Produtor

Anos

índice

Centro-Sul

índice

0,89
0,92
1,22
1,19
1,22
1,20
1,03
1.02
0,99
0,97

100
103
137
134
137
135
116
115
111
109

O,!i9
0,88
1,01
0,99
1,03
1,00
1,03
1,01
0,98
0,96

100
99
113
111
124
112
116
113
110
108

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973•
1974
tNDICE

índice

Norte/NE

1,79
1,52
1,58
1,57
1,58
1,56
1,55
1,58
1,48
1,30

100
85
88
88
88
87
f/1
88
83
73

= 1965 = 100
V- PARTICIPAÇAO DO PRODUTOR E INTERMEDIARIOS
NO PREÇO MÊDIO DO AÇ(TCAR (%)
Produtor

Anos

Varejista

(média NINE e CS)

1965
1966
1967
1966
1969
1970
'197.1
1972
1973
<+)1974

33
38
41
41
42
41
40
39
40

67

62
59
59
58
59

60
61
60
57

43

i+) nbr!l de 1974.
5, Preços Médios recebidos pelos produtores, no comércio atacadista e varejista de !eiH!o.
5.1. A preços correntes.

VI - PREÇOS MtDIOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES
NO COMtRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FEIJAO

1.

A PREÇOS CORRENTES
l're,."'S Médios (Cr$/kg. em 3U12)

Anos

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
<+>1974

Recebido pelo
Produtor

Comércio
Atacadista

Comércio
Varejista

0,14
0,27
0,26
0,30
0,48
0,64
0,90
1,09
3,02
2,30

0,27
0,47
0,39
0,54
1,13
1,12
1,18
1,59
3,22
2,60

0,28
0,72
0,43
0,42
1,71
1,54
1,64
1,93
51W
3,69

Fonte: IBOE, MA, SUDENE, FGV·CEA, SUNAB, IAA·DEP.
( +) abril do 1074.

- 4122. . A PREÇOS DE ABRIL DE 1974
Preços Médios (Cr$/kg em 31/12)

Anos
Produtor

tndice

Atacadista

tndice

Varejista

tndlce

0,89
1,25
0,94
0,87
1,15
1,28
1,50
1,55
3,73
2,30

100

1,72
2,17
1,40
1,57
2,71
2,24
1,96
2,26
3,98
2,60

100
126
81
91
158
130
114
131
231
151

1,79
3,33
1,55
1,22
4,11
3,09
2,73
2,75
6,39
3,69

100
186
.87
,68
230
173
153
154
357

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

VII -

1~

106
98
129
144
169
174
419
258

PARTICIPAÇA,O DO PRODUTOR E INTERMEDIARIOS
NO PREÇO DO FEIJAO (%)

Anos

Atacadista

Produtor

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
<+l1974
( +)

206

39
32
36
43
34
34
32
34
2e
30

20
18
24
24
14
19
24
24
26
27

Vare.! is ta
41
50
40
33
. 52
47

44
·42
46
43

= abril de 1974.
VIII - PREÇOS MIIDIOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES,
NO COM);:RCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MILHO

1.

A PREÇOS CORRENTES
Preços Médios (CrS/kg. em 31/12)

Anos

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
<+H974

.Recebido pelo
Produtor

Comércio
Atacadista.

Comércio
Varejista

0,05
0,07
0,09
0,10
0,14
0,15
0,24
0,31
0,46
0,53

0,09
0,15
0,16
0,19

0,13
0,22
0,23
0,27
0,41
0,40
0,48
0,70
0,98
1,07

Fonte: maE, MA, SUDENE, FGV·CEA·SUNAB, IAA·DEP.
( +) nbrU de 1974.

O/aO
0,34
o 41
0,49
0,69
0,77

-.4132. A PREÇOS DE ABBi11L DE 1974
Preços Médios (Cr$ de Abrll/74/kg. em 31/12)

Anos
1965
. 1966
1967
1968
1969 .
1970
1971
1972
1973
1974

Produtor

índice

Atacadista

índice

Varejista

0,32
0,32
0,32
0,29
o;34
0,30
0,40
0,44
0,57
0,53

100
100
100
91
106

0,57
0,69
0,58
0,55
0;72
0,68
0,68
0,70
0,85
0,77

100
121
102
96
126
119
119
123
149
135

0,83
.1,01
0,83
0,78
0,98
0,80
0,80
1,00
1,21
1,07

94
125
138
178
166

índice
100

122
100
94
118
96
96
120
146
130

PARTICIPAÇAO DO PRODUTOR E INTERMEDIARIOS
NO PREÇO DO MILHO
Anos
1965
1986
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
<+)1974
( +) :~brll

Produtor

Atacadista

Varejista

18
16
19
18
16
17
21
21
21
22

33
34
32
34
35
38
36
33
32
32

4S
50
48
48
49
45
43
46
47
46

de 1974.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Fernandes) Senador Renato Franco.

Concedo a palavra ao nobre

· O SR. RENATO FRANCO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em clima de relativa compreensib111dade proc·essa-se a caminhada eleitoral a ser decidida, pelo
eleitorado, a 1•5 de novembro, com a eleição, direta e libérrima, dos seus representantes legislativos federais .e estaduais.

Por vezes, por poucas e excepcionais vezes, tem sido esquecido o fundamento
de um pleito eleitoral; a educação do eleitor em cumprir seu dever cívico, de
votar com acerto, escolhendo livremente seus candidatos.
Nem mesmo a discip!lna partidária, remanescente de tempos atrás, se faz
presente para forçar a unidade de opinião de divergentes dentro de uma mesma
agremiação partidária.
A ARENA, partido político com total força ruralista e parcial poderio nas
. cidades, pelas estatísticas de 1970 sobre as eleições então efetuadas, teve a seu
favor positiva e elevada diferença entre os totais de votos conquistados pelos
candidatos a senadores e entre as legendas para deputados f·ederais e estaduais.
Os governos nos Estados emparelharam-se ao governo central em benefícios
à coletividade e em obras de infra-estrutura e de assistência social e dessa comparação com o passado a ARENA sô poderá elevar o percentual diferencial co. lhldo naquele ano.

- 414A fortalecer essa cert·eza, enfrentamos ·as eleiÇões para novos governadores
por legítimos representantes do povo, por normas mais democráticas.
A mlssõ.o confiada pela Presidência da República ·ao Senador p.etrôn!o Portella. além de destinguir o Poder Legislativo enfatizou-se numa atmosfera de
l!vre manifestação, ouvidos os interessados, forças políticas atuantes, elementos
de projeção e, dentro de um selecionamento visando o progresso do Estado, constituiu-se l!stas tripl!oos, com nomes capazes, dignos por todos os títulos bras!leiros
ciosos de bem cumprir encargo ponderável ante a marcha expedita e awensional
do traçado revolucionário.
O Senador Petrônio Portella houve - se ponderado. ponderoso, háb!l, diplomático e cioso da confiança recebida, desempenhando-Se acertadamente, dentro
da conjuntura atual e nenhum outro melhor procederia.
É de destacar que o Poder Legislativo conceituou-se mais e mais, e positivou
possuir elementos valorosos para as mais altas funções nacionais, daí a acertada
escolha de vários componentes para dirigir poderosos Estados da Federação.
Ante esta escolha é dever de todos os arenistas esquecerem momentãneas
divergências pessoais e, congregados, fortalecerem as r·eeleições dos colegas ou
as eleições de novos parlamentares que honrarão seus antecessores.
Ouçamos o toque d·e convocação emanado do notável e brilhante jornalista
RobertO Marinho, em artigo publicado pelo O Globo e que enriquece, a seguir,
este meu rápido pronunciamento:
"O SIUNCIO DOS POLíTWOS E DOS EMPREJS.MUOS"
Roberto Marinho

o Presidente Geisel se dirigiu à classe política e à classe empresarial, em
dois pronunciamentos extremamente importantes: o discurso de 29 de agosto,
proferido perante os líderes da Arena, e a mensagem de 10 do corrente, que
encaminhou ao Congresso o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento.
Na primeira manifestação, o President·e abordou os problemas relativos à
institucionalização do Pais, sol!citando aos dirigentes do partido governamental
e, bem assim, aos representantes da oposição, que, como "elem·entos vitais na formação de uma vontade nacional, através de programas e teses", propusessem
soluções visando ao aperfeiçoamento de nossa estrutura política, desde que
adequadas, com realismo, aos condicionamentos ainda impostos pela segurança
nacional.
Na Mensagem ao Congresso, o Ohefe da Nação abriu à iniciativa privada, de
forma categórica, numa amplitude jamais admitida por qualquer governo passado, um diversificado campo de atuação nos setores da produção industrial,
agrícola e dos serviços, com a garantia de múltiplos incentivos de carâter fiscal
e creditício.
Em ambos os documentos, o Presidente analisou a crise internacional e suas
conseqüências para o Bras!l, procurando evidenciar a gravidade das decisões
que temos de enfrentar e a necessidade da colàboração de todos os setores responsáveis, na formulação e na implantação das diretrizes a serem adotadas.
Nessas condições, o que se espera dos políticos é que respondam com a mesma
·franqueza e obj.etiv!dade, apresentando sugestões construtivas ou então, quando
seja do seu conhecimento qualquer prática de arbítrio ou violência por parte de
órgãos governamentais, que façam denúncia positiva dos mesmos como r-ecentemente efetivou O GLOBO no caso da morte de dois rapazes fluminenses, atribuída
à Polícia e que, por determinação expressa do Presidente Geisel, passou a ser
objeto de rigoroso inquérito.
Há também aqueles que procuram obter votos explorando as presentes dificuldades da economia nacional. Desse modo, enquanto o Presidente convoca a
Nação para enfrentar o desafio de mantermos o desenvolvimento do Pais mesmo

- 415 em face das crises que se suc·edem no sistema financeiro mundial e na estrutura
de produção das grandes potências, decorrentes do aumento do custo da energia,
surgem candidatos que se contentam em formular acusações e promessas, superficiais e levianas, sem qualquer sentido construtivo.
Por outro lado, os homens de empresa que, nesse particular poderiam e
deveriam assumir uma posição de vanguarda, difundindo pelo Pàis um clima
de confiança na superação dos efeitos negativos que hoje se refletem mais
agudamente no balanço de pagamentos, na elevação dos custos e na retração do
mercado, permanecem voltados para os problemas internos de suas organizações
quando não, repetindo queixas contra as medidas de controle adotadas no prl~
melro sem-estre deste ano.
·
Até agora, com raras exceções, os candidatos atualmente empenhados na
campanha eleitoral aparecem à Nação falando uma linguagem vazia com demagógicos slogans superados, totalmente alheios às questões suscitadas' pelo Presidente e que são justamente aquelas que poderiam atrair o povo ao debate politico.
.
Enquanto isso, os empresários, de um modo geral, se mantém ausentes e
silenciosos, salvo· aqueles diretamente ligados aos setores financeiros, do comércio ou de exportação, que se vêm manifestando em tomo de seus problemas específicos.
A convocação feita pelo Presidente continua portanto sem resposta .

•••
· Não é admissivel que as elites nacionais renunciem às suas responsabil1dades. Não podemos continuar assistindo, nos horários de televisão do TRE, a essas
figuras que insistem em pregar IJ!anhosamente a e~tinção. de poderes e prerrogativas dos quais o Governo nao pode abdicar precipitadamente sem risco
para as pesw~.s e para as lnstltuiçõe.s. Ninguém de boa fé põe em dúvida que os
mesmos ainda permanecem Indispensáveis, menos para permitir o controle dos
resquícios internos da subversão, do que para manter fora de nossas fronteiras
a onda de terrorismo que hOJe abala tantas nações.
O povo está Interessado em condições de respeito, ordem e paz. E essa é
uma promessa do Presidente que, inclusive, afirmou que o Governo pretende
restringir-se ao "minlmo de segurança indispensável", acrescentando que "deseja mesmo, empenhando-se o mais possível para Isso, que essas exigências de
segurança venham gradativamente a reduzir-se". Apelou para a "Imaginação
politica criadora, ciiiPaz de instituir, quando for oportuno, salvaguardas eficazes e remédios prontos e realmente eficientes. · ·
o Governo reconhece "a desarrumação reinante na economia mundial" e
seus efeitos no País. Mas já expôs as linhas de ação pelas quais se empenha
em prosseguir no ritmo de desenvolvimento, prevendo um aumento anual de 20%
nas exportações, a expansão do mercado interno em conseqüência do incremento
do produto e, finalmente, •:J aproveitamento crescente de nossos lmen&Os recursos
naturais, que ainda permanecem como bens geográficos, mas logo estarão transformados em bens económicos, na forma de granéis vegetais e minerais para
o abastecimento do mundo.
O Brasil não tem motivo para se atemorizar com a crise mundial. Talvez
devamos nos preocupar mais com as alternativas de solução que começaram a
ser propostas na base da contenção de pr.eço dos recursos naturais, visando
a equ!l!brar a economia das grandes nações.
Não podemos aceitar tais Imposições. Como fornecedores de bens primários
cujo potencial se eleva muito acima de todo o dinheiro atualmente controlado
pelos povos árabes consideramos que a solução a ser encontrada terá de possibil1tar não apenaS o equilíbrio dos países Industrializados, mas também o crescimento das nações em desenvolvimento.
Evidentemente essa linha de ação exige que o País se una em torno do Governo, no mesmo esforço e no mesmo ânimo de luta, trabalho e construção.

-416Nessa integração, têm os políticos e empresários um papel insubstituível a
desempenhar. :ti: seu dever assumi-lo o quanto antes.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Fernandes) -Concedo a palavra ao Senador
D1narte Mariz. (Pausa.)
S. Ex.a não estã presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Milton Cabral. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, convocando outra,
Extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.0 95, de 1974 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1975", na parte relativa ao Gabinete do Governador e Procuradoria Geral, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 510, de 1974, da Comissão
- do Distrito Federal.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.O 95, de 1974 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1975", na par.te relativa à Secretaria do Governo e Secretaria de
Administração, tendo
·
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 511, de 1974, da Comissão
- do Distrito Federal.
3

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.o 95, de 1974 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercicio financeiro de 1975", na parte relativa à Secretaria de Finanças, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 512, de 1974, da Comissão
- do Distrito Federal, manifestando-se contrariamente à emenda n. 0 1,
apresentada a essa Secretaria.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 95, de 1974- DF,
que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1975", na parte relativa à Secretaria de Educação e Cultura, tendo
PARECER FAVORA'W!lL, sob n. 0 513, de 1974, da Comissão:
- do Distrito Federal, com Emenda que apresenta de n.0 1-DF.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 10 mtnutos.

190.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 29 de outubro de 1974
(Extraordinária)
PRESIDI:NCIA DO SR. RUY SANTOS
As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Gulomard - Cattete Pinheiro - Renato Franco - Clodomlr
Mllet - Fausto Castelo-Branco - Petrônlo Portella - Helvídio Nunes VIrgílio Távora - Waldemar Alcântara- Wilson Gonçalves - Dlnarte
Mariz - Jessé Freire - Domíclo Gondim - Milton Oabral - Wilson
Campos - Lulz Cavalcante - Leandro Maclel - Lourlval Baptista Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Llndenberg
- Eurico Rezende -João Calmon - Benjamim Farah - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Leonl Mendonça Oslres Teixeira - Fernando corrêa - Otávio Cesário - Lenolr Vargas
- Daniel Krleger - Guldo Mondln - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE <Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regim·ental, declaro aberta a
Sessão.
o Sr. !.O-Secretário procederá à leitura do Elq)edlente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
- N.o 333174 (n.o 538/74, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto de
Lei do Senado n.o 63, de 1973, que altera o art. 14 da Lei n.0 5.108, de 21 de
setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito. <Projeto que se transformou
na Lei n.O 6. 124, de 25 de outubro de 1974.)
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento
depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N.0 334, DE 1974
(N.• 539/74, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros d•o Senado Federal:
De conformidade com o art. 4.o (Item ill) da Constituição, tenho a honra
de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do
Professor Antônio Delfim N•etto, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Franc.esa, nos termos do parágrafo primeiro do art. 22 do
Decreto n. 0 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Professor Antônio Delfim Netto, que me Induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa Informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 29 de outubro de 1974. - Ernesto Geisel.
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DO PROFESSOR ANTóN!O DELFIM NETTO
Nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, em 1.0 de mala de 1928. Baoharel em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Unlversidad·e de São· Paulo.
carreira Acadêmica:
- Pr<J.fessor assistente de Estatística Geral e Económica, 19•52 a 1954.
- Professor livre docente de Estatística Geral e Económica, 19'54 a 1959.
- Professor catedrático. desde 1963, de Economia Brasileira, AnáJ!Ise Macro·económ!ca:, ContabilklaJde Nacional, Teoria do Desenvolvimento Económico· e
PlaneJ amento Governamental.
- Dlretor dos Institutos de Acimlnistração e Pesquisas. Económicas da Universidade de São Pau~o.
- Represent.ante da Congregação da Faculdade de Economia e Admlnl.:itração
no Conselho Universitário da Universidade d.e São Paulo.
Carreira Pública e Carg~s Ocupados:
- Consultor da Bolsa de Mercadorias de São Paulo.
- Membro do Conselho de Economia, Sociologia e Política da Federo.(Jão d:J
Comércio do Estado de Sã·o Paulo.
- Membro do Consel•ho do Fundo doe Expansão da Indústria de Base.
- :Membro cio Consel·ho da Bolsa: de Vaiares do Estado de São Paulo.
- Membro do Cons-elho do Serviço Estadual de Mão-de-Obra, d:a Secretaria do
Trabalho do Estado d·e Sã.o Paulo.
- Membro do Conselho Técnico consu'tivo de Assuntos Económicos e Sociais
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.
-Membro do Grupo de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo,
1959 a 1963.
- Funcionário do Departamento de Estrrudas de Rodag.em d•e São Paulo.
- Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, 1966 a 1967.
-!Ministro da Fazenda. 15 de março de 1967 a 15 d·e ma:rço de 1973.
Conferências Internacionais:
- Che•fe da Delegação ~rasileira às As·s·ernbléias Anuais do Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvo~vlme·nto e do Fund<O Monetário Int·ernaclonal.
1966 a 1973.

-

Presidente da: Assembléia Anual d·o FMI/BERD, 1967.

Principais Obras Publicadas:
-O Trigo no Brasil (·em ·colaboração), São Pau·o, 1960.

-

O Mercado do Açúcar no Brasil (em colaboração), São Paulo, 19•58.
O Problema do Café no Brasil, São Paulo, 19'59.
Alguns Aspectos da Inflação BrlllSileira, São Paulo, 1963.
Agricultura e Des·envolvimento, São Paulo, 1966.
VInte anos d'e Substitulçã,.o do Café Brasileiro, São Paulo, 1966.
Planejamento para o Desenvo:vimento Económico, São Paulo, 1966.

- 419 Artigos Publicados:
- "A 'l1endência IEStacional do Preço do Algodão Pa:ullsta no período doe 1940,.-150",
Revista dtos Mercados, julho de 1952.
- "'Rendimentos Reais cos Títulos Públicos Federais em São Paulo - 1944/51",
Revista dos Mercados, fevereiro de 19153.
- "Considerações sobl"e a Depreciação cambial I", Revista dos Mercados, maio
de 19•53.
- ·~Oonsidoerações sobre a Depreciação Cambial II", Revista dos Mercados,
junho de 1953.
- "A Lei de Pareto e o Imposto de Renda em 19 51 no Brasil", Revista dos
Mercados, agosto de 19•53.
- "O Problema do Algodão", Revista dos Mercados, novembro de 1953.
- "Linhas Gerais da: Determinação Estatis·tica da Re·nda Nacionau", Retvista
dos Mercados, janeiro de 19'54.
- "O Algodão Brasileiro na Atual Conjuntura", em co:abOração, sendo a.presentado ao Congresso Internacional do Algodão, realizado em São P.aulo e
publicado na Revista d,Gs Mercados, março de 19·54.
·
- "0 Café BrasUeiro no Mercado dos Estados Unidos, 19·22/29 - Detenn!nação
da Elasticidade de SUJbstituição, Revista dos Mercados, março de 1954.
- "Uma Tabela para o Cálculo da Participação C:os Empregados nos Lucros das
· Empresas", Revista dos MercadOs, outubro de 19,54.
- "A P·olítica Fiscal e Creditícia do Governo". Revista dos Mercados, dezembro
de 19•54.
- "A Comercialização d.a Carne no Estado de São Paulo", monografia lnserta no
volume IV do Plano de Eletrificação do Estado de São Paulo, 19·54.
- "O Sls·tema de Taxa Flexível de Câmbio e o Brasil", Revista dos Mercados,
fevereiro de 1955.
- "Observações· sobre o Conceito da Elasticidade", Revista dos Mercados, março
de 1955.
- "A curva de Procura do Café no Mercado-Americano", Hl25/52, Revista dos
Mercados, maio de 1955.
- "Algumas Considerações sobre o Problema Cafeeiro", edição mimeografada,
maio de 1955.
- "Nota sobre as Condições d·e Estabilidade da Taxa Cambial", Revista de Ciências Econômicas, Ano III, dezembro/março de 1956.
- "A Lei do Imposto de Rend.a e suas últimas Modi11cações", Revista dos Mercados, janeiro de 1957.
- "Apreciação Preliminar de Alguns Aspeclos da Reforma Tarifária", Revista
de Ciências Econômicas, n. 0 77, junho de 1957.
- "Reforma Tarifária", Revista de Ciências Econômieas, junho de 1957.
-- "Apreciação da Nm·a Política Cafeeira", Revista dos Mercados, Julho de 1957.
- "0 Preço do Café e as Expectativas dos Importadores", Digesto Econômico,
n.o 137, setembro/outubro de 19·57.
- "Algumas das Origens das Atuais Dificuldades. do Comércio", Digesto Econômico, n. 0 139, janeiro/fevereiro de 1958.
- "Problemas do Acordo Internacional do Café", publicado na edição comemorativa do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro e Transcrito no Digesto Econômico n.o 140 e no Correio Paulistano de São Paulo, março/abril de 1958.
- "Politica Cafeelra", Dig'csto Econõmico, n. 0 142 julho/agosto de 1958.
1
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"Nota sobre o Desenvolvimento do Processo Inflacionário no Brasil", Digesto
Econômico, n. 0 143 setembro/outubro de 1958.
- "Esperança e Realidade sobre a Ooncorrêncla Africana", Revist•a dos Mercados, outubro de 1958.
- "O Acordo Internacional do Café" Digesto Econômico, n.o 144, novembro/dezembro de 1958.
- "Uma Nota sobre a Equaçã·o e Diferenças Finitas que Descreve o Modelo Celso
Furt-ado", Revista dos Mercados, (transcrito ln Econômica Brasileira, n.0 1/2)
dezembro de 1958.
- "Um Gráfico para o cálculo do Preço da Saca d·e Café na Safra 1958/59,
Revista dos Mercados, 1958.
- "Nota sobre a Estrutura Agrária da Lavoura Paulista", Revista de Ciências
Econômicas, n. 0 2, 1960.
- "Sugestões para uma Política Cafeeira", Revista de Ciências Econômicas,
n.o 1, março de 1962.
- "As Inform-ações sobre a Agricultura num Progresso de Desenvolvimento Económico", Revista de Ciências Econômicas, n.0 2, junho de 1962.
- "Problemas do Desenvolvimento Económico Brasileiro", Digesto Econômico,
·n.0 16·5, de junho de 1962.
- "Nota sobre o Nível de Salário que Maximiza a Renda quando a Produtividade
Marginal de Mão-d·e-Obra é nul-a", Revista de Administração, n. 0 31, dezembro de 1963.
- "Nota >:obre alguns Aspectos do Problema Agrá-rio", Temas e Problemas, n.0 1,
1964.
Secretaria de Esta.~ o das Relações Exteriores, 25 de outubro de 1974. - Octávio
Rainho Neves, Chefe da Divisão de Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.!
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O Expediente lido vai à publicação.
SObre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É

lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N. 0 251, de 1974

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais requeiro tramitação em conjunto com o Projeto de
Lei da Câmara n. 0 137, de 1974, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que inc'ui o salário-maternidade entre as prestaçõ-es da Previdência Social,
os seguintes projetas de minha autoria: Projeto de Lei do Senado n. 0 5, de
1973, que veda dispensa da empregada grávida, sem comprovação de falta grave,
a partir do momento em que o empregador é cientificado da gravidez, e dá
outras providências; e o Projeto de Lei do Senado n.o 81, de 1973, que acrescenta
parágrafo a.o art. 391 da Consolidação das Leis do Trab-alho, apr-ovada pelo
Decreto-Lei n. 0 5.452. de 1.0 de maio de 1943, determinando o pagamento de
indenização, em dobro, para a mulher desp-edida por motivo de casamento ou
de gravidez.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1974. - Nelson carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O l'equ·erlmento lido será publicado e
oportunamente incluído em Ordem do Dia.
O Sr. 1. 0 -Secretário procederá à leitura de requerimentos que se ·enc~ntram
sobre a mesa.
.
· . .
.
.
.
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REQUERIMENTO
N,0 252, de 1974
Requeremos urgência, nos termos d,o art. 374, alínea b, do Regimento, para
o PJoj2to cie Lei da Câmara n.O 121/74, de .iniciativa do Sr. Presidente da
República, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa Brasileira de
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER), e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1974, - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
N,0 253, de 1974
Requer.emos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de La! da Câmara n. 0 138/74, de iniciativa. do Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a constit.ulr a Empresa de Processamento
de Dados da Previdência Social (DATAPREV), e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Os requerimentos lidos, serão apre·
ciados após a Ordem do Dia.
O SR. NELSON C1\RNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE <Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NET.SON CARNEIRO - Sr. President·e, acredito que todo o S·enado
está de acordo com a c.amunicação que vou fazer, que é um protesto contra
uma atitude que assumiram determinadas autoridades da Polícia de São Paulo,
deportando para camanducaia, Sul de Minas, e aí os abandonando nus, noventa
e sete menores.
·
É um protesto, Sr. Presidente, que quero lavrar, porque aqui tenho defendido, muitas vezes, o menor abandonado. Não posso deixar de consignar o
protesto, que sei que é de todo o Congresso Nacional, contra essa violência,
que certamente receberá do Sr. Governador daquele Estado a necessária repressão, para que não se reproduza esse triste espetáculo de um Estado poderoso,
como São Paulo, deportar menores abandonados, alguns .C:·os quais nunca tinham
sido vítimas de qualquer processo. Foram deportados nus para outro Estado, e
aí entregues ao desespero e à miséria.
O protesto que lavro s·ei que é de toda a consciência livre do Brasil, e que
encontrará receptividade em todos os Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
1

Discussão ,em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 95, de 1974 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1975", na parte relativa ao Gabinete do Governador e Procuradoria Geral, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 510, de 1974, da Comissão
- do Distrito Federal.
Em discussão o projeto na parte relativa ao Gabinete do Governador e
Procuradoria-Geral.
Se nenhum dós Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
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Os Srs. Senadores que aprovam os dois anexos, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estâ aprovado.
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para a redação final.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 95, de 1974 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Flederal para o exercício
financeiro de 1975", na parte relativa à Secretaria do Gov·erno e Secretaria de
Administração, tendo
·
PARECEIR FAVORAVEL, sob n.o 511, de 1974, da Comissão
- do Distrito Federal.
Em discussão o projeto na parte relativa à Secretaria do Governo e Secretaria de Administração.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Estâ encerrada.
Em votação.
Os Sr.s. Senadores que aprovam os dois anexos, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estâ aprovada.
A matéria vai à Comissão do Distrito Fed•eral, para r.edação final.
3

Discussão, em turno único, à.o Projeto de Lei do Senado n.o 95, de 1974 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
de 1975", na parte relativa à Secretaria de Finanças, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 512, de 1974, da Comissão
- do Distrito Federal, manifestando-se contrariamente à Emenda n.o 1,
apresentada a essa Secretaria.
Em discussão o projeto na parte relativa à Secretaria de Finanças, e Emenda
n. 0 1.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Estâ encerrada.
Em votação o projeto, .sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram permanecer s-entados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda, que tem parecer contrârio.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para a redação final.
4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.o 95, de 1974
DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1975", na parte relativa à Secretaria de Educação e Cultura, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 513, de 1974, da Comissão
- do Distrito Federal, com emenda que apresenta de n,o 1 - DF.
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Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão do Distrito Federal para a redação final.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, val-se passar à votação
do Re,querimento n. 0 252, lido no ElCpediente, de urgência especial para o Projeto
de Lei da Câmara n.O 121, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados..<Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 121,
de 1974 (n. 0 2.0<27-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATERl,
e dá outras providências (dependendo de pareceres das Comissões de
Agricultura e de Finanças).
Sobre a mesa, o parecer da comissão de Agricultura que vai ser lido pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte
PARECER
N. 0 589, de 1974
Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 121,
de 1974 (n. 0 2.027-B, ·de 1974, na origem), que '"autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão
Rural (m\IBRATER) e dá outras providências".
Relator: Sr. Paulo Guerra
O projeto em exame, de iniciativa do Senhor Presidente da República e
submetido à apreciação do Congresso Nacional nos termos do art. 51 da Constituição Federal, objetiva a autorizar o P.oder Executivo a instituir a EMBRATER
- Empresa Braslleira de Assistência Téenica e Extensão Rural.
Em razão da carência de informações técnicas indispensáveis a,o processo
de desenvolvimento do setor agropecuárlo, conjugada com a necessidade de
melhoria de mão-de-obra no campo, fatores preponderantes do aumento da
produção e da produtividade, houve por bem o Governo Federal propor a criação
da referida empresa pública, destinada a o·ferecer os meios capazes à consecução
daqueles fins.
Tal apoio ao produtor no melo rural constitui importante elemento em prol
da ·concretização do plano global de desenvolvimento agrieola, o qual está assentado no trinômio - pesquisa, crédito e assistência técnica.
O projeto em ,tela, destarte, abandona todo o sistema de Assistência Técnica
existente no Pais e parte para a criação de um órgão federal, a EMBRATER
e de mecanismos estaduais, excluindo, ainda, os órgãos oficiais, as universidades,
os sindica tos r.urais, as fundações, as empresas particulares e os pr-ofissionais
llberals autónomos.
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contrário, tendo por escopo o seu aperfeiçoamento, apresentamos pequenos
acréscimos visando a d.ar flexibilidade ao Ministério da Agricur.tura para, com
exclusividade, disciplinar, coordenar e fiscalizar as atividades de pesquisa agropecuária, de assistência técnica e de extensão rural e admitir, no Sistema, a colaboração imprescindível e experiente de vários órgãos oficiais e particulares
que atuam, há decênios, no setor e, também, criar condições pa;ra que o Engenheiro Agrônomo• e Médico Veterinário exerçam, com inteira liberdade, sua
nobre profissão nas mesma;s condições facultadas aos demais profissionais liberais.
Procurando definir adequadamente o significado e os objetivos da assistência
técnica, para impedir possíveis infrações às normas impostas pelo Banco Central
do Brasil para a concessão de créditos rurais, evitamos a inoportuna interf·erêncla de elemen·tos estranhos ·às atividades específicas do setor rural.
Por outro lado, resulta necessária a fixação da responsabilidade civil do
profissional encarregado da prestação da assistência técnica, pois o deferimento
do crédito é feito com base nos dados e informações por ele fornecidos, dependendo o êxito do empreendimento, fundamentalmente, de sua orientação e assistência técnicas.
Sem embargo das o·bservações contida:s na Exposição de Moth;os em que
estão eonsubs•tamciadas as jus•tlficativas do projeto .em apr·eço, va'e ressaltar
que, não obstante a reconhecida ausência completa da a:ção do Ministério da
Agricultura nos setores da pesquisa, assistência técnica e extensão rural, exi&tem, no Bra;si!, e~erlências vitoriosas realizada;s pc·r órgãos oficiais de fomento
e de valorização regional, estabelecimentos de ensino, profissionais liberais habilitados empres•a;s especill1liza;das, como, por exemplo, ·a ICIEPLAIC, ]NFAOL
<.I·nstltuto de Fomento à Produção de Algodão e Oleaginosas), FECOTRIGO,
CONDEPE, SUVALE, CODEVALE, AGROPECUARIA LAGOA DA SERRA LTDA.,
de Se~tãozlnhD'--'SP, além de pesquisas ·e assistências técnicas que vêm sendo
pl'estadas por Cooperativas Agro•pecuárias e Sindicatos Rurais.
Des•sa forma, faz-se nec.essária uma: maior elasticidade ao Ministério da
Agricu'tura, para promover o credenciamento de outros órgão.s ou pessoas para
participarem dos misteres da pesquisa, assistência técnica e extensão rural, sob
pena: de •Ocorrer verdadeiro retrocesso na evolução já alcançada, com o conseqüente confinamento dos Técnicos da Agricultura no marasmo do empreguismo
estatal.
A discriminação dos objetlvos e d·~ real significado da assistência técnica
constitui matéria relevante que merece expressa previsão legal.
Com efeito. depois que o Ba:nco Central do Brasil passou a exigir que a
apl!cação do crédito rural se conjuga.sse com a assistência técnica, v·erificaramse acentua;das distorções nos objetivos que determinaram a srulutar medida, já
que lnexisti-ndo um órgão para: disciplinar, coordenar ·e fiscalizar a assistência
técnica, o que se propiciou foi a criação generallzada de e.scritórios para ·elaboração de 'Projetas"; o•bviamente, a assistência técnica e a elaboraçáQ de proj.etos, que deveriam ser um f~tor de fom•ento para o d·es·envo"vimento da agricultura, passaram a se constituir em mais um ônus e um entrave para o ruralismo brasl:!eiro.
Sob outro prisma, a exemplo do que se estabeleceu com 11elação ao ·crédito
rural, na Lei n.O 4.829, de 5 d'e novembro de 1974, é recomendável que .~e coloquem
estes meios de apoio e de fomento sob o controle exclusivo do Ministério da:
Agricultura, com a finaUdade de uni~icar os modos de ação e de sua. ampla
fiscallzação.
O Ministério da Agricultura manterá, assim perfeito entrosamento e troca
de Informações com os Oonselhos• Regionais a· que se vinculam os Pro~is>Sionals
que p11estam assistência técnica.
'
Tendo em vista a efetivação cia prestação de assistência técnica, cumpre
ressa:tar que os objetivos norteadores de sua criação não estão sendo adequada-
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substitufdo em benefício do desenvolvimento rural, já está sendo desvirtuado,
sob ónus ao produtor rural, em favor de ·escritórios de planejamento. Por iSso,
é c·onveni·ente que a lei a.ssegure ao usuário do crédito rural, o direito à assistência: técnica, sob condições que serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional,
que, Inclusive, disciplinará a ·remuneração pelos respectivos serviços.
O usuário do crédito rural deve ser cient!Jf1cado· d•e que ele tem direito de
exigir a presença do técnico em seu imóv·el rural e dele exigir orientação para
desenvolvimento de suas atividades.
Com referência à responsabllidllide dos técnicos em face dos seniços profissionais pres·tll!dos ca:be observar que a execução dos p'anejamentos elaborados
pelos técnicos exige a aplicação de recurs•os pelo ruralista ou empresa e os dados
constantes dos proj.etos se constituem em peças fund-amentais de orientação
aos administradores das Instituições financeiras pa:ra deferimento dos empréstimos rurais.
Como a responsabilidade do.s administradores das Instituições financeiras
já s·e acham de·finidas pelo art. 1Ql do Decreto-Lei n.o 2. 627, de 26-9-40. e a
dos usuários do ·Cr·édito rural, pelo parágrafo único do art. ·21 do Decreto-Lei
n.0 167, de 14-~2-67, indJ:spensáve~. também, se torna seja disciplinada a res-.
ponsabllldade c1vil dos tecnicos •que elaboram os plllillejamentos, pois são eles
que estimam os valores das garantias oferecidas, a exeqülbllida:de do l)lano
orçado, a capacidade técnica do proponente e a projeção dos rendimentõs da
atividade, além de acompanhar o desenvo'vlmento da atlvidad•e assistida e
fiscalizar a preservação das garantla.s constituídas.
A medida, ·em síntes:e, merece elogios por satisfazer os anseio.s da vasta
popula:ção rural que pas1sará a contar com mais um instrwnento de real valia
para alcançar o estágl·o ideal de produtividade .
.Ante as razões expo,stas. opinamos pela a•provação do projeto, com as segulnte.s emendas:
EMIEJNDA N. 0 1 - CA·
No art. 1.o, lnc~uir o parágrafo aba:ixo:
"Parágrafo único - Poderão incorporar-se ao sistema, mediante convênio e credoenclamento pelo Ministério da Agricultura, órgãos oficiais
de fomento e de valorização regional. es.ta.bel·ecimentos de ensino, pesso•as
fiSica:s e jurídicas que se dediquem, oob habilitação profissional,· aos
mesmos misteres dos mecanismos referidos no incis·o E:I deste artigo."
EMENDA N. 0 2 - CA
Acl'lescente-s.e ao art. 4.0 ·OS seguintes parágrafos:
"§ 1. 0 - Competem à EMBRATER, com exclusividade, o disciplinamento,
a coord·enação e a fisca;Jização da.s atlvtdades agropecuárias, de ass1stência técni·ca e de extensão ru·ral.
§ 2. 0 - A EMBRATE'R manterá um ~.erviç•o d.e ·c·a.dastl'lo, com vista a catalogar os órgãos e pessoa.s credenciados à pre.stação das atlvidades
r·eferida,s neste ax1:il.go ou ·excluíd·OS des.ta pa~rttcl.pação,
§ 3. 0 - Verificada a exclusão, do sistema, de qualquer órgão ou pessoa
será a .ocorrência comunicada, pela EMBIRA'I1ER, ao competente Conselho
RegionM de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (.aREAl ou ao Conselho IRegiona:l de Medicina v;eterinárla, para as anotações e providências cabíveis.
§ 4. 0 - Além dos objetiv•os definidos no§ 4. 0 do art. 75 doa I.Jei n.o 4."504, de
30 de novembro de 1964, a assistência técnica agropecuária poderá, também abranger:
I - ava:liações, perícias, medições, vistorias, coleta de amostras, aná"ises,
exames, testes, diagnósticos, receituários, recomendações técnicas, ln-
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das ele!)lo rações rlll'als;
II - acompanhamento da execução orçamentária relativa a financiamentos rurrus, com vista à adequada orientação técnica e à verificação
da efetiva aplicação dos créditos, bem como da integridade das garantias
constituídas;
nr - captação dos anseios e necessidades tecnológicas dos ruralistas,
com vista à sua transmissão à Empresa Brasileira de Pesquisas A.gropecuártas- EMBRAP.A.
EMENDA. N. 0 3 - CA.
Acrescente-se o s·eguinte art. 5. 0 , renumerando-se os .demais.
"Art. 5.0 - A assistência técnica é um dos meios de fomento e de proteção da economia rural e será assegurada a,os usuários do crédito rural
sob condições a serem fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1.0 - Os profissionais encarregados da prestação da assistência técnica
não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações assumidas pelo usuário de crédi·to rural, mas, respondem, civilmente, pelos prejuízos que causarem, ao financiado \lU agent.e financeiro, quando proc·ederem, dentro
de su~s atribuições ou poderes, com culpa ou d.olo.
§ 2. 0 - Pratica crime de estelionato e fica sujeito às penas do art. 171 .do
Código Penal o técnico que fizer declarações falsas cu inexatas acerca
-éos bens avaliados ou vistorladcs para efeito de operações ele crédito
rural."
Sala das Comissõe.s, em 14 ode outubro od•e· lfl74. - João Cloofas, Pl'e·sidmte
eventual- Paulo Guerra, Relator- Antônio Fernandes- Fernando Corrêa..

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O parecer da Comissão de Agricultura
conc.J.ui favoJ;av·elment.e ao proj.e•to, ap11esentanôo ·três EmendM, de n.os 1 a 3.
Solicito ao nobr·e Senador Wilwn Gonçalves o parecer da Oomlssão de FInanças.
O SR. WILSON GONÇALVES (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, com a Mensagem do Senhor Pr·esicl,ente da República, é submetido
à deliberação do Congresso Nacional, no.s termos do al"t. 51 da Constituição
Federal, o projeto de lei que au·loriza o Poder Executivo a instituir a Empresa
Braslleil1a de Assistência Técnica .e EJCtens.ão Rural <EMBRA.TERl, e cl.á o•utras
providências.
A iniciativa Presidencial está acompanhada de Exposição de Motlv·os dos
Senhores Ministros de Estact.o da Agricultura e Chefe da Secretaria de Planei amento da Presidência da República, onde são saJi.entados os seguintes aspectos:
"A situação da assistência técnica e extensão rural eslá a exigir uma
maior legitimação por parte d·o governo e um mecanismo de operação
flexível e poderoso, capaz de atender às necessidades de Informação tecnológica que tem o produtor e, ao mesmo tempo, cooperar com a pe.~
qu!.sa na criação de tecnologias que sejam relevantes e viáveis na.~
c·ondiçõ·es cJ,a agricultura bras!J.eira, além de colal:orar na formulação da
política agrícola em vários níveis.
Tendo em vista a necessidade de criação de um organismo forte e ágil,
tomamos a liberdade de informar a Vossa Excelência que o Minis-tério
da AgricuJ.I.ura realizou um culdado.so estudo da .~ituação da assistência
técnica e extensão rural no Pais e, examinando várias posslbllldade3
institucionais disponíveis, optou pela criação de uma empresa públlca,
a Empresa Br•aslle:l!ra de Assistência Técnica ·e Ex.tensão Rural -
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Min!.stério.
Com e.we tipo de organismo, ruosociado a Empresa com objetlros afins,
que se organizam a nível das Unidades da Federação, o Ministro da
Agricultura passa a contar com um instrumento rápido e eficiente para
a execução de programas integrados, visando ao aumento de produção e
produtividade assim como à promoção do homem do campo. Há casos,
na agricultura brasileira, em que os produtores requerem apenas ma!.s
e melhores informações tecnológicas e, nessas circunstâncias, sobressai
o esforço de assistência técnica que o Governo deve fazer para atender
às suas necessidades. Há grupos, porém, que para chegar ao ponto dos
primeiros, demandam a alocação de recursos para elevar o seu nível
educacional e capacidade organizacional, .sobressaindo-se aqui o papel
dos métodos de extensão rural na promoção do homem."
Na Câmara d.os Deputados, a matéria foi submetida às Comissões de Con~
tituição e Justiça, que opinou pela c·onstitucionalidade e juridicidade; ~ de Agncultura e PoU!ica Rural e de Finanças, que concluíram pelil.. aprovaçao.
O G<lverno Federal ao propor a criação da EMBRA'l1ER. - Empresa Brasileira
de Assistência Técnica e Extensão Rural, teve presente a necessidade de melhoria da mão-de-obra no campo, fator indispensável à elevação da produtividade e da produção do· setor.
Com a criação da EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pescjuisas Agropecuárias, cuidou o G<lverno de ampliar e aprofundar a pesquisa, visando a modernas
técnicas para a agricultura nacional.
Relativamente ao crédito rural, devemos destacar sua ampliação crescente,
além de maior facilidade e rapidez de liberação. Este fato, por si só, demonstra
o esforço governamental em busca do desenvolvimento do setor rural.
Após o levantamento e o estudo das condições de assistência técnica e
extensão rural, houve opção por instituir uma empresa pública capaz de atender
às necessidades técnicas do produtor, com flex~bllidade e rapidez de ação.
Essa empresa, cuja criação é proposta, desenvolverá uma ação integrada
de desenvolvimento rural, congregando esforços de entidades federais, estaduais
e municipais, destacando-se, dentre elas, o Sistema Brasileiro de Extensão Rural,
composto pela ·ABOAR - Associação Brasileira de crédito e Assistência Rural
c ·por 24 (vinte e quatro) fll!ados nos Estados e Territórios.
O SIBE'R congrega hoje cerca de 5.000 técnicos, com treinamento especial,
formando uma enorme rede de assistência ao meio rural, que vem executando
trabalho altamente positivo.
No estágio do desenvolvimento brasileiro, a extensão rural tem sido método
dos mais eficazes no apoio ao produtor rural.
O homem do campo deve ser olhado não só como agente mas ·também
como um fim do desenvolvimento; E a extensão rural tem colaborado efetivamente ao fortalecer as instituições que cuidam da promoção humana no meio
rural.
Deve-se ressaltar, na nova empresa pública, a seguinte atuação:
"1 - a ElMBRATER, coordenará a execução da política federal para assistência técnica e extensão rural;
2 - estará Intimamente ligada à EM:BRAPA e demais órgãos de pesquisa, influenciando nos seus programas e difundindo os seus resultados;
3 - se articulará mais intimamente ao crédito rural, orientando a sua
aplicação e avaliando seus resultados;
4 - e, finalmente, contará com uma estrutura suficientemente flexível
para permitir uma íntima integração com os serviços de assistência
técnica, mantidos pela Iniciativa privada, atraindo-os para a realização
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financeiros, dentro de uma fllo.sofla de que asststêncla técnica e extensão
rural devem ser compartilhadas com o setor privado."
A EMBRiA'I1ER contará com os seguintes recursos:
I - as transferências consignadas nos orçamentos anuais e plurianuals
·da União;
II - os recursos provenientes de convênios, contratos e ajustes;
III - os créditos orçamentários abertos em seu favor;
IV - os recursos de capital, inclusive os resultados da conversão, em
espécie, de bens e direitos;
v - a renda de oens patrimoniais;
VI - os recursos de operação de crédito decorrentes de empréstimos e
financiamentos;
VII - as doações que lhe forem feitas;
VIII - recursos provenientes de fundos existentes ou a serem criados,
destinados a promover o aumento da produção e produtividade agricolas
e a melhoria das condições de vida no melo rural;
IX - receitas operacionais;
X - outras receitas.
Segundo o art. 6. 0 do projeto, "o capital inicial da EJMBRA'I1ElR será representado pelo valor de incorporação dos bens móveis e imóveis de propriedade
da União, sob a administração do Ministério da A:gricultura, l'lo montante e na
forma a serem estg,belecidos por ato do Poder Executivo".
O Capital da empresa poderá ser aumentado por autorização do Poder
Executivo mediante incorporação de lucros, reservas e outros recursos, reavaliação e correção monetária do ativo e participação de outras pessoas jurídicas de
Direito Público e de entidades da Administração Indireta.
Estará assegurada, em qualquer tempo, a participação :majoritária da União
Federal.
·
Os Estatutos da EMBRATIER serão expedidos pelo Poder Executivo dentro
de 30 (t.rinta) dias da pub1!cl1Jr;ão da Lei, e aprov•adcs p.or melo de Decreto,
que marcará a data de instalação da Empresa.
As contas da administração· da Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural serão submetidas ao Ministro da Agricultura que, com seu
pronunciamento e a documentação exigida por lei, as remeterá ao TJ.ibunal de
Contas da União para o competente exame, dentro de 120 (cento e vinte> dias
do encerramento do exercício social.
O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito especial de Cr$ 10. OOD. 000,00
(dez milhões de cruzeiros), no orçamento vigente, para fazer face às despesas
Iniciais de implantação e funcionamento da IEMBRA'DER.
Será compensada mediante anulação de dotações constantes do Orçamento
para o corl'ente exercício a abertura do crédito acima re·ferido.
· A douta Comissão de Agricultura do senado, ao examinar o projeto, ofereceu
três Emendas, visando a incluir dispositivos sobre a a tuação da EMB!l'?!ATER,
que passamos a analisar e opinar:
EMENDA N.0 1 - OA
Estão previstos no Inciso IIT do art. 1.0 do projeto mecanismos que
compreendem a.s atividades de pesquisa, extensão rural e assistência técnica,
tornando-se assim Inviável que o Ministério da Agricultura venha credenciar
ou assinar convênios com órgãos oficiais de fomento, de valorização regional e
até pessoas físicas que, normalmente não se dedicam a atlvldades de pesquisa.
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que, direta ou indiretamente, reúnam condições para apoiá-la na execução de
suas tarefas.
Desse modo, o credenciamento de órgãos oficiais e entidades privadas de
assistência técnica deve ficar a cargo da EMBRA'I1ER, como instrumento de ação
do Ministério da Agricultura nessa Unha de atividades.
EMEJNDA N. 0 2 - CA
A pesquisa agropecuária é de respons!libllidade da EMBRAIPA. A assistência
técnica e a extensão rural ca:bem à EMBR!ATER, .que incluirá nos Estatutos dispos!-;ões sobre o s·eu funcionamento, podendo constar as proposições dos §§ 1. 0 ,
2.0 e 3.0 da Emenda.
O proposto no inciso I do § 4. 0 da Emenda implicaria em dispensar as
ações dos órgãos oficiais de assistência técnica e extensão rural, em detrimento
do objetivo básico que devem perseguir, qual seja, a difusão de conhecimentos
científicos de natureza técnica, económica e social.
O disposto no inciso II já integra a própria assistência .técnica. E o inciso III
deve ser objeto de regulamentação.
·
EMENDA N. 0 3 - OA
o Ministério da Agricultura já possui instrumentos, como a COMORED
e o PROAGRO, que evidenciam ser assistência técnica prioritariamente destinada
aos usuários do crédito rural.
A respons!llbilldade dos profissionais que prestam assistência técnica e seus
limites de ação devem se~ re.guladas pela empresa.

Ante as razões apresentadas e no que toca à competência regimental da
Oomissão de Finanças, opinamos pela aprovação do Pr.ojeto de Lei em exame
e pela rejeição das •Emendas de n.os 1, 2 e 3-0A, oferecidas pela Comissão de
Agricultura.
É o parecer, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O parecer da Oomissão de Finanças
é favorável ao projeto e contrário às emendas.
Completada a instrução da matéria.
Passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto e as emendas.
o Sr. Nelson Carneiro - Peço a palavra, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Tem a palavra o nobre Senador Nelson
Carneiro.
·
O SR. NELSON C:ARNEmO - Sr. Presidente, confesso que minha primeira
divergência é quanto à sigla EMBRA'l1ER: soa mal ao meu ouvido; a quem
lê alto, a quem costuma escrever lendo alto parece, assim, uma expressão de
caipira do Interior de São Paulo. EMBRATER soa mal, realmente, ao nosso
ouvido.
Mas minha divergência, Sr. Presidente, é com a própria mensagem. Veja
V. Ex.", nos seus trinta anos de vida parlamentar, se alguma vez V. Ex." viu
um projeto de lei que começasse dizendo o seguinte: "No desenvolvimento da.s
atividades de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural. .. "
Isso é motivo de mensagem. Incluiu-se a mensagem no art. 1.0 Gostaria que
V. Ex." lesse, apreciasse o projeto e que os colegas acompanhassem a leitura.
É um erro de técnica legislativa. Não sou contra a proposição, ma.s não podemos
aprovar projeto que começa dlz.endo: "No desenvolvimento das atlvldades de
pesquisa, o Ministério contará com os seguintes e principais órgãos básicos".
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cria. Deveríamos começar pelo art. 3·. 0 , criando a empresa. Como está redigido,
l'ealmente, é uma exposição de motivos. :É contra a técnica leg!s!at!va que me
insurjo no momento.
Ainda no art. 9°, parágrafo único, se diz que "o decreto que aprovar os
estatutos referidos neste artigo fixará a data da instalação da empresa". Então,
o que é que estamos autorizando o Presidente da República? Exa.tamente a que
S. Ex.a. baixe um decreto para que este, então, fixe a data da criação da
EMBRATEm!
É uma novidade, também, Sr. Presidente, em técnica legislativa. Nós é que
teríamos de criar a empresa e fixar a data de sua instalação e não dar ao
Presidente da República essa prerrogativa, pelo art. 9. 0 , parágrafo único, de
o decreto que aprovar os estatutos fixar a data da instalação da empresa.
Portanto, decl!namos na nossa responsabilidade de fixar a data e de aprovar o
texto. Não estou criando dificuldades, mas estou convocando o Senado a redigir
melhor, para que o projeto saia daqui como uma obra perfeita, ou quase perfeita, mas não com esses vícios que não se encontram em nenhuma lei. Desde
1934, a.tlom,panho a vida parlamentar do BrasH- há 40· anos., po,rtn·nr'o -- •e nm1ca
v! nenhuma lei que começasse dizendo isto: "No financiamento das at!vidades,
etc ... ", para no art. 3.0 , então, criar a empresa.
São erros de técnica legislativa, que podem ser corrigidos na redação final.
· Esse, o apelo que quero dirigir à Maioria, para que aprove o projeto, mas
que modifique essa redação e não a deixe como está, pois não é a redação de
um órgão capaz de dar o grau de capacidade técnica do.s integrantes desta
Casa.
São essas as restrições que tenho a fazer a este projeto. (Muito bem!)
O SR. PMSID'ENTE (Ruy Santos) - Continua em discussão o projeto.
<Pausa.)
iNião havendo mais quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 121, DE 1974
(N. 0 2.027-B/'74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA J>O SENHOil

PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Autoria o Poder Executivo a instituir a Empresa Brasileira de As·
sistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER), e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - No d·esenvolv!mento das at!vidades de pesquisa agropecuária e
de assistência técnica e extensão rural, o IM!nistério da Agricultura contará com
os seguintes principais instrumentos básicos de caráter executivo:
I - a Empresa Bras!leira de Pesquisa Agropecuár!a (EMBRAPAJ, cuja instituição foi autorizada pela Lei n. 0 5.851, de 7 de dezembro de 1972;
II - a Empresa Bras!leira de Assistência Técnica e Extensão Rural, a que
se l'efere o art. 3.o desta Lei;
III - os mecanismos criados em Unidades da Federação, pelos respectivos
G<lvemos, para execução de atividades de pesquisa agropecuár!a e d·e assistência
técnica e extensão rural.
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anterior, visando a:
I - adequar as diretrizes referentes às atlvidades de pesquisa agropecuária,
assistência técnica e ·extensão rural com as políticas globais relativas ao desenvolvimento do setor rural do País;
II - compatibilizar os planos e programas anuais e plurianuais da EM!BRIAPA
e da EMBRATER;
m- acompanhar a execução dos mencionados planos e programas, avaliando seus resultados.
Art. 3.0 - Fica o Poder E~ecutivo autorizado a instituir uma empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Assistência Técnica e. Extensão Rural (EMBRATERl, vinculada ao Ministério da Agricultura, com personalidade jurídica de direito privado e patrlmônio próprio, nos termos do art.
5. 0 , inciso II, do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de f·evereiro de ~·00·7.
Parágrafo único - A EMBRATER terá s·ede e foro na Capital Federal e jurisdição em todo o Território Nacional, atuando em forma Integrada com entidades ·e órgãos de objetlvos afins do 'Ministério da Agricultura ou a este vinculados e com mecanismos criados em Unidades da Federação na forma do
disposto no inciso III do art. 1.0 d·esta. Lei.
Art. 4.0 - São objetivos da EMBRA'I1ER:
- colaborar com o.s órgãos competentes do Mini.stérl·:> da Agricultura na formulação e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural.
II - promover, estimular e coordenar programas de assistência técnica e
extensão rural, visando à difusão de conhecimentos científicos de natureza técnica, económica e social;
m - colaborar com as Unidades da Federação na criação, Implantação e
operação de mecanismos com objetivos afins aos da EMBRAPA.
Art. 5.0 -Poderão a EMBRAPA e a EMBRATER dar apoio financeiro a
empresa sob controle estadual constituídas para os fins previstos no inciso m
do art. 1.0 , desde que se sujeitem estas às seguintes condições cumulativas: ·.
I - adotar diretrizes organizacionais e critérios de escolha de dirigentes
semelhantes aos estabelecidos para a EMBRAPA e a EJMBRATER, conforme o
caso;
II - operar em consonância com os sistemas de programação e de controle
técnico e financeiro fixados pelas Empresas mencionadas no incl.so anterior;
III - ajustar a metodologia de trabalho e de avaliação às normas preconizadas pelas Empvesas a que forem associadas, nos termos do disposto no Inciso
III do referido art. 1.0;
IV - constituir-se no principal instrumento local de pesquisa agropecuária
ou de assistência técnica e ·extensão rural, contando, em conseqüência, com a
maior proporção de recursos destinados, a uma ou outra ativldade, pelo Governo
da respectiva Unidade da Federar.ão.
Parágrafo único - Além das condições estipuladas neste artigo, o apoio
financeiro da EMBRATER dependerá, em cada caso, da absorção, p.ela Empresa
estadual pertinente do acerto físico, técnico e administrativo e dos encargos
trabalhistas do órgão integrante do Sistema Brasileiro de Extensão Rural da
respectiva Unidade da Federação, salvo dellberação em contrário da Associação
de Crédito e Assistência Rural interessada.
Art. 6.0 - O capital inicial da EMBRATER será .representado pelo valor
de incorporação dos bens móveis e !móveis de propriedade da União, sob a administração do Ministério da Agricultura, no montante e na forma a serem estabelecido por ato do Poder Executivo.
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pessoas jurídicas de Direito Público e de ·entidades da Administração Ind!reta,
assegurada, sempre, participação majoritária da União.
Art. 7.0 - Constituirão recursos da EMBRATER:
I - as transferências consignadas nos orçamentos anuals e plurianuais da
União;
II - os recursos provenientes de convênios, contratos e ajustes;
In - os créditos orçam·entários abertos em seu favor;
IV - os recursos de capital, inclusive os resultados da conversão, em espécie, de bens e direitos;
V - a renda de bens patrimoniais;
VI - os recursos de operação d·e crédito decorrentes de empréstimos e financiamentos;
VII- as doações que lhe forem feitas;
vm - recursos prov·enientes d·e fundos existentes ou a serem criados, destinados a promover o aumento da produção e produtividade agrícolas e a melhoria das condições de vida no melo rural;
IX - receitas operacionais;
X - outras receitas.
Art. 8. 0 - A EMBRATElR r·eger-se-á por esta lei, pelos Estatutos a serem
aprovados por decreto do Poder Executivo e, subsidiariamente, pelas normas de
direito aplicáveis.
Parágrafo único - Dos Estatutos de que trata este artigo constarão, além
dos obj.e.tivos, do capital e dos recursos financeiros, na forma do disposto nesta
lei, seus instrumentos de integração com organismos de objetivos afins, inclusive de saúde e educação, a composição da administração e do órgão de fiscalização da Empresa, as respectivas atribuições e as competências de seus dirigentes.
Art. 9,0 - O Poder Executivo expedirá os Estatutos da EMBRATER, no prazo de· 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta lei.
Parágrafo único - O decreto que aprovar os Estatutos referidos neste artigo
fixará a data de instalação da Empresa.
Art. 10 - A prestação de contas da administração da ElM!BRATER será submetida ao M1n!stro de Estado da Agricultura que, com o seu pronunciamento e
a documentação ref·erida no art. 42 do Decreto-Lei n.o 199, de 2:5 de fevereiro
de 1967, a enviará ao Tribunal de Contas da União dentro de 120 (cento e
vinte) dias contados do encerramento do exercício social da Empresa.
. Art. 11 - Mediante ·critério·s fixa::·os ;peJo. M!n1s't~J d,a Agricultura, e akavés
de prévio consentimento da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural
(ABCARl, a EMBRIATER absorverá o acervo físico, técnico e administrativo da
AIBCAR, assumindo, em contrapartida, os encargos trabalhistas desta.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) no vigente Orçamento da União,
para ocorre:r à.s d·e&p.esas iniciais &e implan•taçã,o e funcionamen·t·o da EMBRATER
Parágrafo único - A abertura do crédito autorizado neste artigo será compensada mediante anulação das dotações constantes do Orçamento para o corrente exercício, de que trata a Lei n. 0 5. 964, de lO de dezembro de 1973.
Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
Lamentavelmente, não há redação final porque a matéria terá de ir à. sanção.
Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n.o 253, lido no ~ediente, de urgência especial para o Proj·sto de Lei da Câmara n.0 13·8, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 138, de
1974 (n.0 2.288-iB/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da. República, que autoriza o Poder Executivo· a constituir a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV
- e dá outras providências (d·ependendo de pareceres das Comissões de
Legislação Social e de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Renato Franco o par·ecer da Comissão de Legislação
Social.
O SR. RENATO FRANCO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. senadores, o Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso
Nacional, com fundamento no art. 51 da Const.ltuição, projeto de lei que autorizo.
o Poder Executivo a constituir a Empresa de Processa,mento de Dados da Previdêncl::t Social - DATAPR.EV.
A Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial salienta a
criação da DATAPRE'V, com personalidade jurídica de direito privado e patrlmônio próprio. Com efeito. estruturada, na f9rma do item II, do Decreto-Lei n.0 200,
de 25 de fevereiro de 1967, a Empresa Pública, que o Poder Executivo pretende
constituir, tem como semente o Centro de Processamento de Dados do INPS, um
dos mais modernos e completos da América Latina. Sua transformação, pois, em
Empresa Pública, além das múltiplas vantagens aduzldas na Exposição do Senhor
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, representa solução Idêntica à já adotada pelo Governo Federal, quando criou o serviço Federal de
Processamento de Dados - SERPRO.
Vale salientar, ainda, que o recém-criado Ministério da Previdência e Assistência Social pod·erá, com oa DATAPREV, conoentmr todos os s•eus serviços,
permitindo melhor aproveitamento das ·estruturas sob sua supervisão C()m a pos~lbllldade de análises globais dos problemas atlnentes à Previdência e Assistência
Social.
Corporificado em nove artigos, o proj etc alinha, como finalidade primordial
da DATAP:R.EV, a anál!s.e de sistemas, a programação e a execução de serviços
de tratamento da Informação e o processamento de dados por computação ele·
trônica, bem como a prestação de outros serviços correlates. No art. 6.0 , fica
estabelecida a legislação trabalhista como regime jurídico do pessoal da empresa.
São estes os aspectos mais lmporta~tes qu~ nos compete salientar, no âmbito
ele at:·ibulção regimental desta Comlssao, razao pela qual, opinamos pela apro~
vação do projeto.
É o nosso parecer.
o SR. PRESIOENTE (Ruy Santos) - O par<Jcer da Comissão de Legislação
Social é favorável.
Concedo a palavra ao nobre S'enador Lourival Baptista, a fim de proferir o
par·ecer da Comissão de Finanças.
O SR. LOURIVAL BAFTISTA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Senhor Pr<~sldente da República submete à deliberação do Congresso
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Poder Executivo a constituir a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV - e dá outras providências.
A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência SOcial.
Na Câmara dos Deputados. a proposição obteve parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e das C'omissões de
Trabalho e Legislação Social e de Finanças pela aprovação. A Comissão de Trabalho e Legislação Social aprovou emenda, alterando a sede e o foro da Empresa,
do Rio de Janeiro para Brasília - Distrito Federal.
Justificando o projeto, diz o Senhor Ministro de Estado da Previdência e
Assistência Social:
"0 processamento eletrônico de dados constitui, atualmente, o suporte
do funcionamento normal do Instituto Nacional de Previdência Social
<INPS) e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado (IPAS·El, sem o qual seria Impraticável a execução das tarefas
que os equipamentos nele ut!l!zados realizam com perfeição, regularidade
e economicidade.
A evolução permanente das técnicas usadas, a exigência de pessoal e•pecial!zado e de formação carente no mercado de trabaliho, a utilização
de materiais de consumo próprios e específicos com características adequadas aos equipamentos e a conveniência de colocar tais setore~ em níveis de competição com as entidades privadas de idêntica flnal!dade, a
fim de dotá-los das melhores condições de desempenho, justificam a
criação de uma entidade, com personalidade jurídica de direito privado e
patrlmônio próprio, mais v·ersát!l e eficiente.
Além disso, a concentração de todos os serviços do Ministério da Previdência e Assistência Social, em matéria de processamento eletrônico de
dados, permitirá melhor aproveitamento das estruturas desses setores das
entidades sob sua supervisão e possib!l!dade de análises globais dos problemas l!gados à Previdência e à Assistência Social, unificando-se, apurações, procedimentos, m!crof!Imagem de documentos e arquivamento dos
mesmos, assim como facilitando-se o entrosamento desses serviços com
os de outros órgãos centrais de processamento de dados. inclusive com os
do Serviço Federal doe Processamento de Dados (SEJRPRO).
O Centro de Processamento de Dados do INPS é atualmente um dos
mais modernos e completos da América Latina, real!zando tarefas e serviços sem -equivalência com os demais do Brasil e de grande interesse
nacional, d·e forma que a sua transformação em empresa pública representará solução Idêntica à já adotada pelo Governo Federal, ao criar a
empresa pública Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO."
Em seu art. 3.0 , a Iniciativa presidencial estabelece que o C:l.p!tal inicial da
DATAPREJV será de C'r$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) com a seguinte
constituição:
" I - 51% (c!nqüenta e um por cento), pelo menos, serão de propriedade
da União;
II - o restante pertenc-erá ao Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS) e ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), na proporção do valor dos bens Imóveis, móveis, equipamentos e Instalações do domínio de cada uma dessas entidades, que por
elas venham a ser destinados para aquele fim."
A Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, vinculada ao
Ministério da Previdência e Assistência Social, terá autonomia administrativa c
financeira, com a finalidade de análise de sistemas. programal}ão e execução de
serviços de tratamento da informação e o processamento d-e dados através de
computação eletrônica, bem como a prestação de outros serviços correlates.
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I - as receitas operacionais;
II- as receitas patrimoniais;
III - as receitas eventuais;
IV- as doações;
V - o produto de operações de crédito;
VI - os de outras origens, Inclusive orçamentários.
Os estatutos da nova empresa serão aprovados por decreto, no prazo de 90
(noventa) dias da data da vigência desta lei.
o art. s.o do projeto prevê, como regime jurídico do pessoal da DATAPREV,
o da legislação trabalhista.
Flca o Poder Executivo autorizado a abrir o cr·édlto especial de Cr$ 510.000,00
(quinhentos e dez mil cruzeiros), em favor do Ministério da Previdência e Assistência Social, para atender à participação da União no capital Inicial da Empresa. Essa despesa será compensada pela anulação de dotação orçamentária.
Trata-se de medida da maior conveniência e oportunidade a criação de empresa pública destinada ao Processamento de Dados da Previdência e Assistência
Social. Tal processamento é hoje o suporte do funcionamento do INPS e do IPASE.
Os serviços destas duas entidades, com a adoção do processamento eletrônico,
ganharam, como salientado, sensível melhora em regularidade e economicldade.
O próprio Governo Federal já criou a empresa pública Serviço Federal de
Processamento de Dados- SERPR.O.
Em face das razões apresentadas, e nada tendo a opor ao projeto, opinamos
pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ru,y SantllS) - o parecer ó favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua a:Dreciação.
Em discussão o projeto.
O Sr. Nelson Carnell'o - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ru,y Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro para discutir o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, pedi a palavra para registrar
uma novidade e manifestar o meu aplauso.
A novida·de é que, no ar•t. 3.0 , § 2.0, ao invés de se dizer o que era mais claro
- os quarenta e nove por cento restantes serão constituídos pelo Instituto Nacional da Previdência social e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado se diz "o restante". Cinqüenta e um por cento se dJz no
n. 0 1; no n.o 2, se diz "o restante". Que res·Lante? Quarenta e nove por cento.
Isso é que há em toda lei. Em toda lei que trata de ações se diz: detarminado
cidadão terá determinado quantitativo, o Presidente terá vinte por cento, o
Vice-Presldente dez por cento, etc. Tod.as as leis do Brasil sempre consignaram
as proporções e não "o res-t:ante", Parece que não se sabe que o restante é quarenta e nove por cento.
Sr. Presidente, trata-se apenas de uma emenda de re.dação, que é possível
fazer, para que a lei sala correta daqui, esclarecendo-se que os restantes quar.cnta e nove por cento serão distribuídos.
O aplau.<JO é para o Senhor Presidente da República, que Iniciou um regime
pelo qual multo ambicionamos: o da contagem recíproca do tempo de serviço.
Com efeito, Sua Excelência, no parágrafo único do art. 6. 0 , diz o seguinte:
"0 servld.or do INPS e do IPASE que preste serviço nos setores de processamento de dados, dele desmembrados e lncol'J)orados à data prévia
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sua vigência, para ingressar no qua,dro d·e pesso•al da empresa, mediante
expressa audição, ficando-lhes assegurada, neste caso, a contagem do
respectivo tempo de serviço prestado sob o regime estatutário."
Ora, pelo art. s.o do projeto, o regime jurídico do pessoal d•a DATAPREV,
será o da legislação trabalhista.
Assim, no parágrafo único, o Governo vem em socorro de uma nossa velha
aspiração. Pode S·er o primeiro passo; a contagem recíproca se inicia •aqui e, ·
daqui, pode estender-se por todos os outros setores.
Nesta parte, Sr. Presidente, quero felicitar o Governo porque inicia o atendimento a uma velha aspiração de quantos trabalharam no s·erviço públlco e
nas empresas particulares. Na outra, é apenas uma emenda de redação. Onde
se diz "o restante", poder-se-la dizer, os 49% serão constituídos pelo Instituto
Nacional de Previdência Social, na proporção dos valores, em vez de "o restante".
É apenas um erro d·e técnica legislativa.
Era o que eu tinha que dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Continua em discussão o projeto.
O Sr. Virgílio Táv&ra - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Goro a palavTa o nobre Sr. Sen•ador
Virgílio Távora.
O SR. VffiGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, apenas para fixar que já ouvimos o nobre Li:ler da Oposição, aqui, ·elogiar uma iniciativa governamental.
Não achamos, data venia, sem maior relevância o problema de dizer quarenta
e nove por cento ou o rest.ante clnqüenta e um por cento - o restante só poderia
ser mesmo quarenta e nove por cento. Gostaríamos de respigar justamente o
ponto que parece ser o f·OCQ de afirmação de S. Ex.a e dizer que, realmente, o
Govern<J procura sempre o caminho certo no tratamento dos dire!otos dos funcionários públicos e daqueles que pr·estam serviços .também sob a· forma cl.e CLT.
A prova maior é o contido no § 1.0 do art. 6. 0 S. Ex.a não perd·e por esperar· que
iniciativas outras, no mesmQ sentido, virão a esse Plenário.
Eram as •oonsiderações que tínhamos que fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Continua em -ciiscus.são o projeto.
Se nenhum outro dos Srs. SenadQre.s desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa,)
Está encerrada.
Em V<Jtaçã<J.
O.s Srs. Senadores que aprovam o pr<Jjeto queiram permanecer sentadoõ.
(Pausa.)
Está aproyado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprQvad<J:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 138, DE 1974
(N.• 2.288-B/74, na Casa de origem)
(DE: INICIATIVA DO

SENHOR

PRESIDENTE DA REPÓ'DLICA)

Autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa de Processamento
Dados da Previdência Social- DATAPREV - e dá outras providênCias.
o congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo •autorizado a constituir. nos termos d.::>
art. 5. 0 , item II, do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, uma empresa
d~

públlc:t, wb a denominação de Empresa de Processamento cl.e Dados da Previdência Social - DATAPREV, vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com peroonalià !lide jurídica de direito privado, pa.t.rimônio próprio e
autonomia adminl.strativa e financeira.
ral.'igrafo único - A DATAPREV terá sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, ação em todo o território na.ci<mal ·e dependências
onde for julgado necessário para o bom desempenho de suas finalidades.
. Art. 2. 0 - Constituem flna!i.àades da DATAPREV a análise de sistemas, a
programação e execução de serviços de tratamento da informação e o processamento de dados através de computação ele·t.rônica, bem como a prestação de
otitros serviços correlatas.
Art. 3.0 - O capital inicial da DATAPR!EV, que será de Cr$ 1.000.000,00 (um
.
milhão de cruzeiros), terá a seguinte constituição:
I - 51% (cinqü·enta. e um por cento), pelo menos, serão de propriedade
da União;
II - O restante pertencerá ao Instituto Nacional d·e Previdência Social
(!NPS) e ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
(!PASE), na proporção do valor dos bens imóveis, móveis, equipamentos e instalações do domínio de cada uma dessas entidades, que por elas venham a ser
destinados para aquele fim.
§ 1.0 - Para efeito do disposto neste artigo, o valor dos bens do INPS e do
IPASE será fixado por comissão, de.signada pelo Ministro da Previdência e
AsSistência social, da qual participarão representantes das duas entidades.
Observado o disposto no art. 5.0 do Decreto-Lei n.o 900, de 29 de
~etembro de 196'9, o capita• da DATAPREV, por ato do Poder Executivo, poderá
ser aumentado mediante incorporação de reservas e reinversão de lucros, na
forma do que dispuserem os Estatutos, assim como de outros recursos que, a
título de acréscimo de capital, lhe forem destinados, pela União, pelo INPS. pelo
IPASE ou por outras entidades subordinadas ou vinculadas ao Ministério da
Previdência e Assistência Social cuja participação for julgada conveniente, a
juízo do Ministro de Estado.
Art. 4.0 - constituem recursos da DATAPREV:
I - As receitas operacionais;
II - As receitas patrimoniais;
III - M: rec.eitas eventuais;
IV - As doações;
V - O produto de operações de crédito;
VI - Os de outras origens, inclusive orçamentários.
Art. s.o - A DATAP:RJEV será regida .por esta lei, pelos Estatutos a serem
aprovados por decreto, no prazo de 90 <noventa) dias da data da vigência
desta J.ei, e pelas normas de direito aplicáveis.
§

2.0

-

Parágrafo único - Dos Estatutos de que trata este artigo constarão, além
das finalidades, do c:>.pitai e dos recursos, na forma do disposto nesta lei, a.
composição da administração e do órgão de fiscalização da DATAPREV, as
respectivas atribuições e a competência de seus dirigentes.
Art. 6.0 - O regime jurídico do p·essoal da DATAPREV será o da legislação
trabalhista.
Pal'ágrafo único - Os servidores do INPS e do IPASE que prestem serviço
nos setores de processamento de dados deles desmembrados e incorporados à
DATAPREV, por força do disposto nesta lei, terão o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados de sua vigência, para ingressarem no quadro de pessoal
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contagem do respectivo tempo de serviço prestado sob o regime estatutário.
Art. 7.0

A prestação de contas da Administração da DATAPREV será
submetida ao Mlnlstro de Estado da Previdência e Assistência Social que, com
seu pronunciamento e a documentação de que trata o art. 42 do Decreto-Lei
n.o 199, de 25 de fevereiro de 1967, a enviará ao Tribunal de Contas da União
até 31 de maio do exercício subseqüente ao da prestação.

Art. 8.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da
Previdência e Assistência Social crédito especial de até Cr$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil cruzeiros) para atender à participação da União no capital inicial
da DATAPREV.
Parágrafo único - A despesa autorizada nest-P. a·rtigo será compensada
mediante anulação de dotação orçamentária.

Art. 9.0

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Lembro aos Srs. Senadores que o
Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizar-se hoje às 19
horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, e destinada à leitura das Mensagens de n. 0 71 e 72, de 1974.
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca os Srs. Senadores
para uma Sessão Extraordinária, a realizar-se amanhã, às 10 horas, com a
seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno únlco, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensa&~em n. 0 322, de 1974 (n.o 513, de 1974, na origem), de 15
de outubro de 1974, pela qual o Senhor Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Almirante-de-Esquadra Octavlo José Sampaio Fernandes,
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Mll!tar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Almirante-de-Esquadra Waldemar de Figueiredo Costa.
2
Discussão, em turno únlco, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer n.O 482, de 1974), do Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 13, de 1974 (n. 0 148-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos
da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual,
assinada em Estocolmo, a 14 de julho de 1967, e da Convenção de Paris para a
Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, a 14 de julho de
1967.
3

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer n. 0 489, de 1974), do Projeto de Decreto Legislativo
n.o 17, de 1974 (n. 0 147-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no
Mar, 1972, concluída em Londres, a 20 de outubro de 1972.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 21, de
1974 (n. 0 168-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Projeto

Adicional sobre Relações de Trabalho e Previdência Social Relativo aos Contratos
de Trabalho dos Traba'hadores, dos Empreiteiros, Subempreiteiros de obras e
Locadores e Sublocadores de Serviços, assinado no contexto do Tratado de Itaipu,
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em Assunção, a 10 de setembro de 1974, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 557 e 558, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Legislação Social.
5
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto rkgislativo n.0 25, de
1974 (n. 0 163-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre ao-Produção Cinematográfica, firmado entre a República Federativa do
Br·asll e a República Federa.! da Alemanha, no dia 20 de agosto de 1974, em
Brasilia, tendo
PARECERES FAVORA:VEIS, sob n. 011 561, 562 e 563, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores;
- de Economia; e
- de Educação e Cultura.
Está encerra:da. a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 19 horasJ

191.8 Sessão da 4.8 Sessão Legislativa da 7.8 Legislatura,
em 30 de outubro de 1974
(~raor~a)

PRESIDI.:NCIA DO SR. RUY SANTOS
As 10 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:

José Gulomard -Flávio Brltto- José Esteves - Cattate PinheiroRenato Franco - Clodomir Milet - Fausto Ca.stelo-Branco - Petrônio
Portella- Helvídio Nunes- Virgílio Távora- Waldemar AlcântaraWilson Gonçalves - Dlnarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire Domicio Gondim- Milton Cabral- Wilson Campos- Luiz Cavalcante
- Teotônio Vilela - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourlval
Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos
L!ndenberg - Eurico ·Rezende - João Calmon - Benjamim Farah Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Franco
Montare- Orlando Zancaner - Leoni Mendonça - Osires TeixeiraFernando Corrêa - Accioly Filho - Otávio 'Cesário - Lenoir vargas Daniel Kriegar - Guida Mondin - Tarso nutra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
•Não há Expediente a ser lido.
O Sr. 1.0-Sacretário procederá à leitura de projeto de lei que se encontra
sobre a mesa.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 137, DE 1974
"Altera a redação do art. 370, do Código Civil."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 370, do Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 370 - Ninguém pode ser adotado por duas pessoa.s, salvo se forem
marido e mulher ou se comprovarem a existência ·de vida em comum há
mais de 5 (cinco) anos ou que já tenhamos filho comum."
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publ!cação.
Art. 3.0 -Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O instituto jurídico da adoção (ou filiação civil) é de origem antiqüíssima,
tendo sido admitido no direito romano, onde tev·e largo acolhimento, destinando-se a perpetuar, na contlnutdade das famílias, o culto doméstico. (cf. EDUARDO
ESPíNOLA, in A Família .no Direi•to Civil BrasHel'ro, Ed. Conquista, pág. 537.)
Conqu:mto tivesse perdido prüjeção na Idade Média, indo qua.se ao desaparecimento, readquiriu extraordinário prestígio no direito moderno, encontrando-se
reconhecido e regulado, com maior ou menor liberalidade, pela generalidade dos
códigos vigentes.
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·
adotado.
No Brasil, apesar de algumas evoluções ·ditadas pelas novas realldades sociais
e suas conseqüências no âmbito da famíl!a (v. Lei n. 0 3 .133, de 8 de maio de
1957), mantida ficou a regra geral segundo a ·qual ninguém pode ser adotado por
duas pessoas (art. 370, do C.C.l.
·Assim, não é possível ·que dois irmãos, ou duas irmãs, ou um irmão e uma
irmã, ou duas pessoas quaisquer adotem o mesmo filho simultânea ou suce.ss!vamente. (cf. J. M. CA'RVAIJHO SANTOS, "ln" Código Civil Brasileiro Interpretado,
Ed. Frelttas Bastos·, vol. VI, pág. 17.) ·
O motivo praponderante desta regra, evidentemente, é a aconselhável prudência manifestada pelo legisJ.ador quanto às eventuais. - mas, nem por isto
impossíveis ou remotas - diSputas pessoais de direitos e deveres em relação à
pessoa do adotado.
A exceção à regra vem consignada no próprio texto do art. 370, onde se permite a adoção por duas pessoas, desde que essas sejam marido e mulher. Nada
mais justificáveis - rpondera Carvalho Santos -eis que "aí a ficção não briga
com a realidade".
Entretanto, as mesmas razões, da ordem jurídica, econômica, s-ocial ou m{)~:tl,
que mllitSJram em favor da edição ·da Lei.n.0 3.133/57 e de tanta~ out!•as d·e atuação
especifica no âmbito do Direito de Família. todas tendentes a amenizar os rigores
de uma legislação acantuadament.e preconceituosa, quanto a reconhecimento de
filhos fora do casamento, a direitos da companheira não-casada. etc., fazem que,
no momento, seja aceitável e mesmo compatível a extensão do direito de adotar
a duas pessoas que, ambora não casadas, tenham vida comum regular.
A prática forense registra cuos freqüentes de pessoas que, vivendo em comum
e desejando adotar uma criança, são forçadas a fazê-lo somente através de uma
delas, face à regra do art. 370, do Código Civil. E quem geralmente o faz é a
mulher, restando ao "pai adotlvo" a condição de viver uma lrrealldade em· relação à criança adotada. A estepai adotivo, em casos que tals,.não são assegurados
direitos nem impostos deverl's em rJlação à crlança adotada, embora a situaçãç
devesse ser a mesma e·mergente da união conjugal, particularmente no interesse
da própria criança.
O projeto que aqui vai .elaborado. visando corrigir esta lacuna no insti.tuto
da adoção, consubstancia, além de toda a coerência jurídica que exsurge de seu
próprio texto, uma sugestão que recebo e acolho de experiente advogado em
questões de Direito de Familla: o Dr. Sérgio Paula de Souza Caiuby.
É claro que, por uma questão de cautela mesmo, não se deve deferir o direito
de adoção a todos os casais que vivam em comum, senão que àqueles cuja união
seja ·duradoura. As condições qua o projeto apresenta para aferir esse. carâter
de união duradoura (prazo superior a cinco anos ou existência de filho comum),
parecem-nos de toda coerência e eficácia.
Sala das Sessões. em 30 de outubro de 1974. - Nelson Carneiro.
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(A Comissão de Constituião e Justiça.)

-.442-O SR. PRESIDENTE (·Ruy Santos) - o projeto lido val à publicação e
depois será distribuído à eomissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0-Secretário.
Sêo lld•o.s os seg.uinte.•.
REQUERIMENTO
N.0 254, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 124/74, de iniciativa do Sr. Presidente da Repúbllca. que autoriza a ineorporação da Faculdad·e de Serviço Social de Juiz de
Fol'a à Universidade Federald e Juiz de Fora.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1974. _; Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
N.0 255, DE 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 12•5/74 (de Iniciativa do Sr. Presidente da Repúbl1cal, que auto•rlza a Superln.tenr.ênda .~o De~·envohimen.to ,ct.a Roegião CentroOeste (SUDECO) a alienar bens Integrantes do seu patrimônlo.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) após a Ordem do Dia.

Os requerimentos lidos serão votados

Passa-se à

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n. 0 322, de 1974 (n.O 513, de 1974, na origem), de 15 de
outubro de 1974, pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Almirante-de-Esquadra Octávio José Sampaio Fernandes,
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Almirante-de-Esquadra Waldemar de Figueiredo Costa.
A Presidência,. de ofício, altera a Ordem do Dia. para submeter esta matéria após o seu último item.
2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer n. 0 482, de 1974\, do Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 13, de 1974 (n. 0 148-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova os texto.~
da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual,
assinada em Estocolmo, a 14 de julho de 1967, e da Convenção de Paris para a
Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, a 14 de julho de 1967.

Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar
<Pausa.)
Está encerrada.

dl.~cuti-la,

encerrarei a discussão.

Não llavenüo emtlliÜI:IIl nem requerimento no sentido de que seja submetida
a votos, é a redação final c:msiderada definitivamente n.provada, independente
de votação, nos termos do art, 3•62 do Regimento Interno.
O projeto val à promulgação.
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a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 13, de 1974 (n.0
148-B/74, na Câmara dos Deputados.)

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso
I, da Constltulçao, e eu,
, Presidente do Senado Federal promulgo o seguinte
, DE 1974
Aprova os textos da Convenção que institui a OrganJzaçãD Mundial
DECRETO LEGISLATIVO N.O

da Propriedade Intelectual, assinada em Estooolmo, a 14 de ju:lho de
196'7, e da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo, a 14 de julho d'e 1967.

o Congresso

Nacional decreta:

Art. 1.0 - São ~~~provados os .textos da Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo, a 14 de Julho
de 1967, e da convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.
revista em Estocolmo, a 14 de julho de 1967.

Art. 2.0
cação.

'i'

-

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi-

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Item 3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer n. 0 489, de 19·74), do Projeto de Decreto Legislativo
n.o 17, de 1974 (n.0 147-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos
no Mar, 1972, concluída em Londres, a 20 de outubro de 1972.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas nem requerimento no sentido de que seja submetida
a votos, é a redação final considerada definitivamente aprovada, lndepedente
de votação, nos termos do art. 362 do Regimen:o Interno.
O projeto vai à promulgação.
É

a seguinte a redação final aprovada:

Red'ação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 17, de 1974 (n.0
14'7-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, Inciso I,
da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N.0
, de 1974

Aprova o texto da Convenção sobre o Regulamento Internacional
para Evitar Abalroamentos no Mar, 1972, concluicl.a em Londres, a 20
de outubro de 19'72.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - É aprovado o texto da ConvenQão sobre o Regulamento Internacional para EVitar Abalroamentos no Mar, 1972, concluída em Londres a 20 de
outubro de 1972.
Art. 2.o - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 21,
de ,1974 . (n.o 163-B/74, na Câmara dos Deput.ad,os), que a,prova o. texto
do P.rotocolo Adicional sobre Relações de Trabalho .e Previdência So.c!al
!Relativo aos Contratos de Trabalho dos Trabalhadores, dos Empreiteiros,
Subempreiteiros de Obras e Locadores e Sublocadores de Serviços, assinado no contexto do Tratado de Ita!pu. entre a República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em Assunção. a 10 de
setembro de 1974, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 557 e 558, de 1974, da.s Comissões:
- de Rel~õets Exteriores;e
- de Leglsi~ão Social.
Em· discussão o projeto;
Se nen•hum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram conservar-se sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto Irá à comissão de Redação.

Item 5
. . .Discussão, em turno único, do ProJeto de Decreto Legislativo n.O 25,
de 1974 (n, 0 163-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre Cc-Produção Cinematográfica, firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha, no dia 20
de agosto de 1974, em. Brasil!a, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 561, 562 e 563, de 1974, das Com!sl!Ões:
- de iRelações Exteriores;
- de Economia; e
- de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, declararei encerrada a discussão, (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. '(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
Dever-se-la passar, agora, ao item n.0 1 da pauta. Entretanto, tratando-se
d!! matéria a ser apreciada em Sessão Secreta, para melhor ordenamento de
no&Sos trabalhos,· se não houver manifestação em contrário do Plenário, passaremos à apreciação dos requer!men.tos de urgência anteriormente lidos. (Pausa.)
Passa-se à votação do Requerimento n. 0 254, lido no Expediente, de urgência para o Projeto d~ Lei da Cíi.mar~. n.o 124, de 1974.
Os Srs. Senadores que o ruprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passaremos à apreciação do projeto.

-·445li

I[

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 124, de
1974 (n.0 2.176-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor :Pre-

sidente da República, que autoriza a incorporação da Faculdade de Serviço Social de Juiz de Fora à Universidade Federal de Juiz de Fora. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educação e Cultura e. de Finanças.)
Sobre a mesa parecer da Comissão de Educação e Cultura que vai ser lido
pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte

PARECER
N. 500, de 1974
Da Comissão de iEducaçio ~ Cultura, sobre o 1Projeto de /Lei da Câmara n. 0 124, Ide 1974 •(Projeto Ide tLel n. 0 2·176-B, de 1974, na !Câmara
dos Deputados), )C(Ue autoriza a incorporação da !laculdade .de Serviço
Social de Juiz de Fora à Universidade Federal de 1Juiz de Fora. ·
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
O presente Projeto autoriza a incorporaçã~ da Faculdade de sen1ço Social
de Juiz de Fora, reconhecida pelo Decreto n.o 52.210, de 2 de julho de 1963, à.
Universidade Federal de Juiz de Fora. Todos os bens móveis e imóveis, assim
como os direitos do referido estabelecimento de ensino superior, vão ser incorporados ao património da Universidade indicada, mediante escritura pública
de doação e independente de qualquer indenização.
Será aproveitado, na forma estabelecida na legislação em vigor, mediante
proposta da Universidade, o pessoai'em exercício na Faculdade, correndo as despesas com a execução da lei à conta das dotações atribuídas à UFJF..
O Regimento da Faculdade deverá ser adaptado ao Estatuto da Universidade
e submetido, no prazo de sessenta dias a contar da data da Lei,. à. aprovação do
Conselho Universitário.
Quanto aos recursos necessários à manutenção do estabelecimen:o a ser incorporado, .já foram as'segurados no Orçamento da Universidade para 1975.
Sómos, portanto, pela aprovação do projeto em exame, cujas conseqüências,
no plano educacional, .serão de inegável estímulo à mocidade de Juiz de Fora:
Sala das •Comissões; 17 de outubro de 1974.- Jarbas Passarinho, Presidente
em exercício - cattete Pinheiro, Relator - Helvídio Nunes - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Solicito ao nobre Senador Virgillo Távora o parecer da Comissão de Finança;s,
' O SR. VIRGíLIO TAVORA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Projeto em tela, submetido à apreciação do Congresso Nacional
pelo Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51 da Constituição, tem
por objetivo a incorporação à Universidade Federal de Juiz de Fora. da Faculdade de Serviço Social do mesmo município.
Estabelece a proposição em exame que a forma da referida transferência de
património será a escritura pública de doação, bem como prevê o aproveita.mento do pessoal em exercício na Faculdad·e pela Universidade incorporadora,
respeitados os mandamentos legais pertinentes.
Em razão da unificação das entidades, a Faculdade incorporada terá seu
Regimento adaptado ao Estatuto da Universidade, o qual será submetido, no
prazo de 60 (sessenta) dias, à aprovação do respectivo Conselho Universitário.
Cabe ressaltar, por derradeiro, que, consoante dispõe o art. 4.o d::. proposição
as dt:.sp~:;as decorrentes da incorporação correrão à conta das dotações atribui~
das à Universidade Federal de Juiz de Fora, cujos recursos poderão ser reforçados por verbas consignadas no subanexo do Orçamento destinado aos Encargos Gerais da União, sob a supervisão da Secretaria de .Planejamento da Presidência da República.
·
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Assim, lnexlstlndo óbice de natureza financeira, opinamos pela aprovação
do projeto.
1!: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRES<IDENTE (Ruy Santos) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a Instrução da matéria, passa-se a sua apreciação.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer U'EO da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
os srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está· aprovado.
Aprovado o projeto, a matéria vai à •sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 124, DE 1974
(N.0 2.176-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚDLICA)

Autoriza a incorporação da Faculdade de Serviço Social de Juiz de
Fora à Universidade Federal de Juiz de Fora.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizada a Incorporação da Faculdade de Serviço Social
de Juiz de Fora, reconhecida pelo Decreto n.0 52.210, de 2 de julho de 1963, à
Universidade Federal de Juiz de Fora.
Art. 2.0 - Serão incorporados ao pa:rlmõnio da Universidade Federal de
Juiz de Fora, mediante escritura pública de doação e Independente de qualquer
indenlzação, todos os bens móveis e Imóveis, assim como os direitos da Faculdade de Serviço ·Social de Juiz de Fora.
Art. 3.0 - O pes•soal em exercício na Faculdade será aproveitado na forma
estabelecida na legislação em vigor, mediante proposta da Universidade.
Art. 4.0 - As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações atribuídas à Universidade Federal de Juiz de Fora.
Art. s.o - A Faculdade de Serviço Social de Juiz de Fora deverá adaptar o
seu Regimento ao Es:atuto da Universidade Federal de Juiz de Fora e submetêlo, no prazo de 60 (sessenta) dias, à aprovação do Conselho Universitário.
Art. 6.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Passa-se à votação do Requerimento
n.0 255, lido igualmente no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n.o 125, de 1974.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, pas•sa-se à apreciação do projeto.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 125, de
1974 (n.0 1.877-B/74, na Ca.>a de origem), de iniciativa dü Senliül' Pl'esidente da República, que autoriza a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (SUDECO) a alienar bens integrantes do
seu património (dependendo de pareceres das comissões de Assuntos
Regiona~s e de Finanças).
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Sol!cito ao mbre Senador Dinarte Mariz o parecer da Comissão de Assuntos
Regionais.
O SR. DINARTE iHARIZ (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto em estudo foi submetido ao Congresso Nacional pelo Senhor
Presidente da RepúbUca, na fo,rma do art. 51 da ConstLtuição, o·bjetivando a necessária autorização legislativa para que possa a SUDECO alienar bens de seu
patrimõnio.
Na Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Interior, que
acompanha a Mensagem PresidencialJ são indicados procedimentos legislativoo
anteriores no mesmo sentido, fundaoos nos Decretos-Leis n.os 288, 292 e 301,
.todos de 28 de fevereiro de 1967, e beneficiando, respectivamente, a SUFRAMA,
SUVALE e SUDESoUL.
Dispõem os diplomas citados sobre a al!enação de bens, fazendo-a depender
de proposta do Superintendente, da aprovação do Conselho Deliberativo e da
homologação do Ministro de Estado. É como estabelece o art. 1.0 da proposição,
que atende assim a sistemática estabelecida na legislação vigente.
Informa, ainda, o Senhor Mini-stro ·da Interior, que a SUDECO pretende
alienar bens integrantes do acervo oriundo da extinta Fundação Brasil Central,
que lhe foi transferido pela Lei n. 0 5.365, de 1.0 de dezembro de 1967, constituído
por hospitais, hotéis, estabelecimentos industriais, e lotes de terrenos urbanos e
turals, cuja manutenção, além de onerosa para o seu orçamento, foge às final!·
dades da autarquia.
A autorização solicitada representa medida de grande conveniência, vez que
proporcionará a transferência dos bens e equipamentos mencionados para órgãos
públicos ou entidades privadas capazes de manejá-los satisfatoriamente, recuperando-os para as utilidades sociai-s a que se destinam, retirando, por outro lado,
da SUDECO, o custoso encargo com a posse improdutiva dos mesmos.
Diante do exposto somos pela aprovação do projeto, por oportuno e conveniente.
É o nosso parecer.
O SR. PRESm•ENTE (Ruy Santos) - Conc·ed-o a pa:Javra ao nobre Senador
Lour!val Baptista, a fim de proferir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. LOURIVAL BAfPTlSTA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o projeto em exame, de iniciativa do Senhor Presidente d"a República
e submetido à apreciação do Congr.e~so Nacional, nos termos do art. 51 da
Constituição Fede-ral, tem por objetivo autorizar a Superintendência da Região
Centro-Oeste a alienar bens integrantes do seu patrimônio.
Trata-se de medida •que visa a dctar a SUDffilCO doe Instrum-ento legal c~:tpaz
de atender aos interesse.; da referida autarquia com relação aos imóveis constantes d'o acervo que lhe fora tra:nsf·erido nos termos do art. 11, da Lei n. 0 •5. 63•5,
de 1.0 de dezembro de 1967.
Com efeito, a transferência dos bens então pertencentes à Fundação Brasil
Central, muito.s dos quais constituídos de terrenos rurais e urbanos, hotéis, hospitais e estabelecimentos ind·ustriais, representa considerãvel ónus. ao mesmo
passo em que refoge às fina~idades pre~1sta:s para a autarquia.
Assegurando os r.eais interesses da enti-dade, es·clarece a Exposiçã.oo de Motivos,
subscrita pelo Ministro de Estado do Interior:
.
"Os atos aJienatórios, na hipótese, se permitidos, serão realiza-dos mediante licitação, quando os interessa:do.s na aquisição forem entidades
privadas, ou se poderã cuidar de dQação quando os bens se destinarem
a órgãos da AJdministração. De qua:1quer forma, o objetivo é atender
ma1.~ cC~nvenientemente às populações da.s árca.s onde .:;stão .situados o.>
referidos bens."
A a:utorização pleiteada, além do mais, ·encontra-se condicionada, em cada
caso, à aprovação pelo Cons·elho Deliberativo da Superintendência e conseqüente
homologação do Titular da Pasta do Interior.
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do proj'eto.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (·Ruy Santos) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a Instrução d.a matéria, vamos passar à sua apreciação.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
· Encerrada a dls{:u.s.são.
Os Srs. Senadores que aprovam o proJeto queiram permanecer senta-dos.
(Pausa.)

A!Provado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEii DA CAMARA N.0 1Z5, DE 1974
(N.• 1.877-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Autotiza a Superintendência do Desenvolvimento da. Região CentroOeste (rSUDECO) ra. Wienar bens integrantes do seu patrimônio.
O Congres~So :Naclona! decreta:
Art. 1.0 - Fica a Superintencl:ência do· Desenvolvimento da Região CentroOeste (SUDEOOl autorizada a alienar, observa:da a l·eglslação pertinente, bens
imóveis Integrantes do seu património, mediante proposta do Superintendente
aprovada pelo Conselho DeUberatlvo e homologada pelo Ministro de Esta-do do
Interior. ·
Art. z.o- Esta lei entrará em vigor na da:ta de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. l'IRESI!DEN'I1E (Ruy rSanilos) - Colliforme foi ·esclal'lecldo pela Presidência, ·passaremos, nesta oportunidade, à apreciação do item n. 0 1 da pauta.
DIScussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a Mens~:tgem n.o ~22 de 1974 <n.o 513, de 1974, na origem),
de 15 de outubro de 1974, pela qual o Senhor Presidente da República
sumete ao Senado a escolha do Almirante-de-Esquadra Octávio José
Sampaio Fernandes, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribuna:! Mi'itar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Almlrante-de-iEsquadra Wa;ldemar de Figueiredo costa.
Nos termos da alínea h do art. 405 do Re·gimento Interno, esta matéria deverá ser apreciada em Sessão Secreta.
Sollclto dos Srs. funcionários as providências nece~sárias, Et fim de ser mantido o preceito regimental.
· (A Sessão ~ranstorma-se em Secreta às 10 horas e 25 minutos e volta
a ser pública às 10 horas e 35 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Sobre a mesa, red·ações finais que
serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São I! das as seguintes:
PAiBECER N.0 591, DE 1974
Da rComissão de IRedação, apresentando a. redaçíilo final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 21, de 1974 (n.0 168-B/74, na Câmara
iiüS Dêputâ.Uus).
Relator: iSr. Wilson Gonçalves.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo· n. 0
21, de 1·974 (n." 16·8-!B/74 na Cámara dos Deputados), que a;prova o texto do
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Protocolo Adlcional sobre Relações de Trabalho· e Pr·evidência: Socia! Relativo
aos Contratos de Traibalho dos Trabalhadores, dos Empreiteiros Subempreiteiros
de obras e Locadores e Sublocadores de Serviços, assinado no contexto do Tratado
de :rtaipu, entre a República: Federativa do Bras11 e o Governo da Repúbllca
do Paraguai, em Assunção, a 10 de setembro de 1974.
Sala das Comissões, em 30 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Wilson Gonçalves, Relator - Cattete Pinheiro.
AINiiDXO AO P.ARCEla:mt N.0 '591, IDE 1974
Redaçãlo final do Projeto de iDecreto Legislativo n.0 21, de 1974 (n.0
168-B/74, na Câmara dos iDeputados).
Fa:ço salber que o congresso Nacional aprov()u, nos termos do art. 44 inciso
I, da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promu'go o seguinte
DIEJOR!ETO LEGISLAITIVO N. 0
, iDE 19·74
Aprova o texto do Protocol? Adicional sobre •Relações de Trabalho
e Previdência ,Social ·Relativo ajos Contratos de Trabalho dos Trabalhadores, dos Empreiteiros, !Subempreiteiros de obras ~ ILooadores ·e !Sublocadores de Serviços, rassinado no contexto do Tratado de Itaipu, entre
a República Federativa do Brasil e (f 'Governo rda República do Paraguai,
em Assunção, a lO de setembro de 1974.
O Congresso Nacional] decreta:
Art. 1.0 - É aprovado o texto do Protocolo .Adicional sobre Relações de
Trabalho e Previdência: Social Re ativo· aos Contratos de Trabalho dos Traba}hadores, dos Empreiteiros, Subempreiteiros de obras e Locadores e Sublocadores de Serviços, ass!n!lJdO no contexto do Tratado de Itaipu, entre a República
F'ederativa do Brasil e o Governo da República do Paragua:i, em Assunção, a 10
de setembro de 1974.
Art. 2. 0 - Este decreto legislativo entra em vig·or na data doe sua publicação.
PA:REOER N.O 592, iDE 1974
Da Comissão de IRedação, !apresentando a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n.0 25, de 1974 (n.0 163-B/74, na Câmara dos
Deputados).
Relator: Sr. Cattete Pinheil10
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto LegiSI!ativo n.O
25, de 1~74 (•n.o 163-!B/74, na Câma:ra dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Co-P!1odução Cinematográfica, lfirmwdo entre a Repúbli•ca Federativa do Brasdl e a República Federal da A'emanha, no dia 20 de agosto de
1974, ·em Brasília.
Sala: das Comissões, em 30 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Cattete Pinheiro, Relator - LOurival Baptista.
ANEXO AO PJIBffiJGm N. 0 ·59Q, DE 1974
Redação final .do Projeto de Deere.() )Legislativo n.0 25, de 1974
0
(n. 163-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço saber :que o Congresso Nacional aprovou, nos termos d·o art. 44, inciso
I, ca Constituição, e eu, Presidente do Senaido Federal] promulgo o seguinte
DEl.laETO IlElGTSLATIVO N.0
, D!E 1974
Aprova o texto do !Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da !República Federal da IAlemanha sobre CoProdução Cinematográfica, !firmado em Brasília, a 20 de ragosto >de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - ll: aprovado o texto do Acordo entre o Gcwerno da República Federativa do Brasl! e o Governo da Repúbllca Federal da Alemanha sobre ccProdução Cinematográfica, firmado em Brasília:, a 20 de agosto de 1974.

-450Art. 2.o - Este decreto· legislativo ·entra em vigor na da.ta de sua publicação.
O SiR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É !Ido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 256, DE 1974
Nos termos do art. 359 do !Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 21, de 1974, que aprova o texto do !Protocolo A:dicional sobre Relações de Trabalho e Previdência Social Relativo aos contratos de Trabalho dos
Tr3ibalhadores, dos Empreiteiros, Subempreiteiros de obras e Locadores e Sublocadores de Serviços, assinado no contexto do :rratado de Itaipu •. entre a Repftbllca Federativa do Brasil e o Governo da Republica do Paragua1, em Assunçao, a
lO de setembro de 1974.
Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.O 21, de
1974, anteriormente !Ida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores d·esejar fazer uso da palavra, vou encerrar a
·
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final. O projeto vai à promulgação.
Sobre a mesa, requerimento que será !Ido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É !Ido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 257, DE 1974
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 25, de 1974, que aprova o texto do Acordo sobre Cc-Produção Cinematográfiea, firmado entre a República Federativa do Brasil e a ·República
Federal da Alemanha, no dia 20 de agosto de 1974, em Brasília.
Sala 'das Sessões, em 30 de outubro de 1974. -Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em votação o requerimento.
O Sr. Nelson Carneiro- !Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Tem a palavra o nobre Líder Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON cARNEmO (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
não posso deixar de consignar um reparo ao que o Senado acaba de aprovar.
·
Estamos cada vez mais com textos sintéticos.
Há pouco, examinamos o Projeto de Lei da Câmara n.o 124/74, que acaba de
ser aprovado, e temos, aqui, a Mensagem n. 0 40<1, do Senhor Presidente da República, que faz referência à Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado. Mas
essa Exposição de Motivos não existe. Votamos, apenas, a mensagem, sem conhecer os motivos. Espero que, de outra feita, isto não ocorra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Proj.eto de Decreto Legislativo n.0 25, de 1974, igualmente lida pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vai encerrar
a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
. Aprovada.
Aprovada a redação final, o pro·jeto vai à promulgação.
O Sr. Nelson Carneiro - S.r. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Tem a palavra o nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo encaminhar à Mesa a seguinte declaração da V Conferência de Jornalistas Mineiros ·que
.se realizou na cidade de São Lourenço.
''

.

i'

i

"V CONF.Erul:NCIA DE JORNALISTAS MINEIROS
DECLARAÇAO DE SAO LOURENÇO

Os jornalistas mineiros, reunidos na cidade de São Lourenço, conscientes
da importância do momento em que se reúnem e dispostos a continuar, sob a
liderança do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de ·Minas Gerais, em sua
constante luta pela valorização da classe, pelo aprimoramento profissional e pela
manutenção das conquistas alcançadas após muitos anos de luta sindical, declaram terem estabelecido que:
1) é premente, e está a exigir uma tomada de posição consciente e eminentemente pr<Jfisslonal, a r•egulamentação dos estágios de alunos dos cursos de
Comunicação Social, para que seja eliminado da sistemática de burla da legislação o sistema de estágio profissional fora de laboratórios da própria escola superior. É pr.emente que se ex!j am as modificações da legislação do ensino de comunicáção, visando só se permitir a autorização ou reconhecimento de cursos e
escolas de Comunicação que mantenham, na própria unidade universitária laboratórios para prática de artes gráficas, redação e editoração, radlojomal!smo,
telejornalismo, publicidade, relações públicas, fotografia e cinema, entre outras
indispensáveis;
2) o jornalismo do interior, que foi o pioneiro na busca da Instituição da
imprensa e que continua sendo atingido por todos os meios e métodos, sem se
levar em conta o pioneirismo e o vigor dos homens de imprensa interiorana,
requer maior apoio das autoridades constituídas, principalmente eom vistas ao
continuo Incentivo às suas iniciativas. E é necessário que a legislação em vigor
seja atendida, principalmente no que tende à constituição do Estado de Minas
Gerais, que determina sejam os atas dos poderes públicos municipais divulgados
através dos veículos locais e/ou regionais;
SJ conta com integral apoio a proposição feita ao Governo federal no sentido de que seja tornada exigência prévia a necessidade de comprovação do registro de Jornalista Profissional a todos os candidatos a cargos privativos de jornalistas no serviço público, em todos os seus níveis, numa iniciativa que visa a
valorização da profissão ·e estímulo ao decadente mercado de tra.balho da categoria;
4) os jornalistas mineiros Integram-se Incorporados, em apoio ao Projeto
de Lei n.o 750-A, do !Deputado Tidéllo Martins, que re·gula a atlvldade pro·flssional
nos jornais de empresa, o qual estabelece que a dlreção e a redação dos jornais,
revistas e demais instrumentos técnicos de divulgação escrita que se edi,tem em

-452qualq.uer empresa, bem como nas entidades associativas, Inclusive as de classe e
os clubes, serão confiados obrigatoriamente a jornalistas profissionais regularmente habllltados;
5) apóiam Incondicionalmente a campanha nacional já encetada pelas classe, a fim de que os jornalistas obtenham aposentadoria aos 25 anos de serviço
com fundamento nas razões já ·encaminhadas ao Governo da União e nas pesquisas sociomédicas promovidas pelos próprios órgãos oficiais;
6) é imperativo que o aperfeiçoamento prático dos universitários seja levado
às redaçóes de jornais e emissoras de rádio do interior do Estado, estendendose, naturalmente, o "campus" da própria universidade a todas as comunidades
Interessadas em novos, atualiza.dos e eficientes métodos de comunicação social.
A posição não deve ser encarada como estágio profissional e sim como Intercâmbio natural de conhecimento que a universidade tem por dever irradiar para o
aperfeiçoamento das comunidades em que se inserem;
7) insistem em que se faz necessária uma rigorosa fiscalização do exercício
profissional, através dos órgãos competentes, .face ao que dispõe o Decreto-lei
n.o 972/69;
8) consideram altamente válida a pesquisa realizada pelos alunos da Faculdade de Comunicação da Universidade Católica de Minas Gerais, sobre o jornalismo interiorano, recomendando-a à apreciação governamental;
9) apóiam as providências já solicitadas ao Ministério do Trabalho no sentido da adoção do adicional por tempo de serviço para o jornalista;
10) a V Conferência dá s·eu integral apoio à iniciativa do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo e aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, criando o Curso Especial de Comunicação para jornalistas já registrados e
não diplomados, e recomenda sua adoção em Minas através da ação do Sind·icato
dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais.
São Lourenço, 27 de outubro de 1974."
1

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O Senhor Presidente da República
encaminhou à deliberação do Congresso Nacional, com a Mensagem n.0 73, de
1974-CN, o texto do Projeto de Lei n. 0 10, de 1974-CN.
Para leitura da Mensagem e demais providências Iniciais de .sua tramitação,
convoco Sessão do Congresso Nacional, a realizar-se hoje, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
Designo para a próxima, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos de hoje,
a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão. em turno único, do Proj.eto de Lei da Câmara n. 0 118, de 1974
(n°. 2.036-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que acrescenta parágrafo único ao art. 566, da Consolidação das Leis do Trabalho, para assegurar a sindicalização dos empregados de sociedade de economia
mista, tendo,
PARECERES, sob n.<>s 499 e 500, de 1974, das C,omissóes:
- de Legislação Social, favorável nos termos do substitutivo que apresenta; e
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de Legislação Social.
-2Dlscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 128, de 1974,
<n. 0 2.140-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Repú-

I
I

.I
:I

-453blica, que prorrog.a, por período indeterminado, o pra2:o fixado no art. 51 da Lei
n.O 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, tendo
P&RECE&ES FAIVORA.VEJ:S, sob n.e>s 540 e 541, de 1974, das Comissões:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas: e
- de Finanças.
-3Discussão. ·em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 131, de 1974
0
(n. 2 .193-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Repúbl!ca, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Justiça. em favor
do Ministério Públ!co da União, o crédito especial de Cr$ 78. 500,00, para o fim
que especifica, tendo
PARECER FA:VOR:AVEI., sob n. 0 532, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 132, de 1974
(n.O 2.194-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Repúbl!ca. que autoriza o Poder Executivo a abrir, à Justiça do Trabalho, em favor
do Tribunal Regional do Trabaho da 7.a. Região, o crédito especial de Cr$ ..... .
3CO.OCO,OO (trezentos mil cruzeiros), para o fim que especifica, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 537, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
-5Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 133, de 1974
0
(n. 2.243-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presid·ente da República, que acrescenta parágrafo ao art. 1.0 da Lei n. 0 4. 557, de 1() de dezembro
de 1964, tendo
PARECER FAVORA.VEL, sob n. 0 564, de 1974, da Comissão:
-de Economia.
-6Discussão, em segundo turno, do 'Projeto de Lei do Senado n. 0 89, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Cattete Pinheiro, que altera e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei n. 0 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código do Processo
Penal, tendo
PARECER, sob n.0 465, de 1974, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 40 minutos.)

192.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 30 de outubro de 1974
PRESID1:NCIA DOS SRS. RUY SANTOS E AUGUSTO FRANCO

As 14 horas e 311 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Guiomard - Cattete Pinheiro - Renato Franco - Clodomir Milet
Fausto Castelo-Branco - Helvidio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcâru:.a:m. - Wl1son Goncalv•es - Dlnar.te MM'iz - J.e,ssé Freire Domiclo Gondim- Milton Cabrâl- Wilison Campos - Luiz CavalcanteAugusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio
Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Llndenberg - Eurico
Rezende - João Calmon - Benjamim Farah - Nelson· Carneiro Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Leonl Mendonça - Osires Toeixeira - Fernando Corrêa - Otávio Cesário - Guido
· Mondim - Toatoo Dutra.
O SR. PRES111DENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Becretário vai proceder à leitura do Expediente.
11: lido o seguinte

EXPEDIENTE
EXPEDIEN'I1E RECEBIDO

LISTA N. 0 0·7, EM 30 DE OUTUBRO DE 1974
Agradecimentos:
- do General Alvaro Tavares do Carmo, Presidente do Instituto do Açúcar e
do Alcool. agradecendo a transcrição nos Anais do Senado Federal do seu
pronunciamento na ocasião da "Instalação do Segundo Encontro Nacional
do Açucar', em CamJl(ls-RJ, conforme Requerimento do Senador Vasconcelos· Torres;
- do General-de-Brigada Túlio Chagas Nogueira, Comandante da AMAN, agradecendo a transcrição nos Anais do Senado Federal da Ordem do Dia que
proferiu no dia 24 de agosto do corrente ano, por ocasião da cerimônia de
Entrega de Espadim, conforme Requerimento do Senador Vasconcelos Torres.
Congratulações: ·
- do Dr. Nelson de Carvalho Seixas, Presidente da Câmara Municipal de São
José do Rio Preto-S.P, congratulando-se com o Deputado Flávio Marcílio,
Presidente da Câmara dos Deputados, por seu pronunciamento solicitando
o fim do Ato Institucional n. 0 5 e a restauração da Ordem Jurídica no País;
- do Sr. Jair Nogueira, Presidente da Federação de Indústria do Rio de Janeiro, congratulando-se com esta Casa, pela aprovação do nome do Almirante Floriano Peixoto Faria Lima, para Governador do novo Estado do
Rio de Janeiro;
- do Sr. Nelson dos Santos Gonçalves, Prefeito Municipal de Volta RedondaRJ, congratulando-se com o Senado Flederal pela aprovação do nome do
Almirante Floriano Peixoto Faria Lima, para Governador do Estado do Rio
de Janeiro.
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Comunicações:
- do Sr. Adão Herodes Xavier, Prefeito Municipal de Antonio João-MT, comunicando ter sido nomeado pelo Sr. Governador do Estado para exercer o
cargo de Prefeito naquela cidade;
:.__ do 3r. José Ignácio da Silva, Prefeito Municipal de Marinópolis-SP, comi.i. nicando sua posse no cargo de Prefeito, daquela cidade, durante o período
de 1.0 de outubro de 1974 a 3 de janeiro de 1975, por motivo de llcençà do
titular do cargo.
Manifestações sobre Projetos:
- do Sr. Derclo Pasln, Presidente da Câmara Municipal de Caieiras..,....SP. manifestando-se fa,voravelmente à aprovação do Proj.eto de Lei do SenadQ n.o 92,
de 1974, de autoria do Senador Danton Jobim;
do Sr. Gabriel Gonçalves de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de
Diadema-SP, manifestando-se favoravelmente à aprovação do Projeto· de
Lei do Senado n.o 92/74, de autoria do Senador Danton Jobim;
- d.J Sr. José Papa Júnior, Pre.sidente da Federação do Comércio. do Estado
de São Paulo, manifestando seu integral apoio à aprovação dos Projetas de
Lei do Senado n.os 22/74 e 70/74;
- do Sr. Antônio Maria Filho, Presidente da Câmara Municipal de Santo André-SP. manifestando seu apoio à aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n. 0 56/74, d·e autoria do Deputado Francisco Amaral;
- elo Dr. Mário Leão Ludolf, Presidente da Federação das Indústrias do Estado
da Guanabara, apres·entando sugestões ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 81,
de 1974, de autoria do Deputado Francisco Amaral;
- do Sr. Rubens Xavier de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna SP, manifestando Integral apoio à aprovação do Projeto de Lei do Senado
n. 0 92/74, de autoria do Senador Danton Jobim;
- da Irmã Altiva Paixão, Dlretora da Faculdade· de Serviço Social de Juiz
de Fora-MG, solicitando interess·e especial à aprovação do Projeto de Lei
da Câmara n.o 124/74;
·
- do Dr. Terson Moulin, Presidente do Rotary Club de Bom Jesus de Itabapoa:n:a - RJ, soUci1Jando a •aprova~ã·~ do ProjetJ· de Lei do Senado n.0 92/74, de
autoria do Senador Danton Joblm;
- do Dr. José Carlos Barelll, Presid·ente do Lions Club Divisão ·B/1, de Bom
Jesus de Itabapoana-RJ, solicitando a aprovação do Projeto de Lei do
Senado n. 0 92/74, de autoria do Senador Danton Jobim;
- do Sr. Rubens RodrigiUes Ferraz, Presidente da Associação CO\mercial de
Bom Jesus de Itabapoana-IW', solicitando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n.o 92/74, de autoria do Senador Danton Jobim.
Apelo no sentido da extinção da gratuidade do mandato de vereadores:
- do Dr. Pedro Mudrey Basan, Pr-esidente da Câmara Municipal de Tupã- SP.
Re'messa de publicação:
- do Dr. Geraldo Bastos da Costa Reis, Presid·ente do Clube de Engenharia, Rio
- GB, enc!llminhando relatório referente ao I Simpósio Nacional de Integração
de Projetos na Amazônia, realizado de 2 a 6 de s.etembro do corrente ano, na
sede daquela Casa.
Diversos:
- do Sr. Cláudio Dihl Gosta, Prasidente da Câmara Municipal de Gravataí-RS,
sol!citando elaboração de Projetos no sentido de ser criada a aposentadoria
para a dona de casa;
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do Sr. José Figueiredo dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Maceió
- AL, comunicando consignação em Ata de Voto de louvor ao Ministro Ney
Braga, por seu incansável esforço no que se refere à regularização e oficial!za~
ção da Universidade Autônoma de Maceió - AL;
- do Sr. RubeM Xavier .de Lima, Presidelllitle da Câmara Munic!,pal de Ibiúna. SP, sol!citando:
1) construção de armazéns gerais, com escritórios de orientação para lavrado~
res mais próximos às áreas de produção;
2) simpl!ficação do processo de financiamento de maquin:í.rio :1gricola;
3) fixação de melhores preços para produtos agrícolas, inclusive hortifruti·
granjeiros;
- do Dr. Adi Forgiarini, Presidente da Câma:ra Municipal d·e Vereadores de
Santa Maria - RS, sugerindo:
1) a elaboração d·e legislação modifioa,tiva no s.eguro Obriga.tbrio para veículos
automotores, visando colocar sob a égide do INPS a obrigação e processos
dos Seguros Obrigatórios de veículos;
2) para que a hab!l!tação seja feita na Agência do INPS mais próxima;
3·) e. que o prêmio correspondente seja recolhido ao INPS, desvinculando-se as
Companhias particulares;
- do Dr. Adi Forgiarini, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa
Maria - RS sugerindo a elaboração de legislação que torne obrigatório o depósito, em baneo oficial. do salário dos empregados de todo o estabelecimento
comercial ou industrial que tenha mais de dois empregados;
-do Sr. José Henrique Raam, Pl'esidente do Rotary Clube de Alfenas-MG, e
do Rotary Clube de Itaúna--MG, s•ol!dtando ;pmvià.ências no .S•en•tldo d·e que
sej-am adotadas medidas proibindo romarias de leprosos nas principais estradas e ruas das diversas cidades daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE {Ruy Santos) - O Expediente lido vai à publicação.
Há requerimento sobre a mesa, que será !!do pelo Sr. 1.0 -Secretário.
J!: lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 258, de 19'74
SEnhor Presidente:
Nos termos do art. 2-34 . do Regimento Interno, requeremos a transcrição, nos
Anais do Senado, do editorial lido na "Voz do Bras!!", do dia 25 do corrente, frisando refletir o pensam·ento do governo e o sentido das palavras do Presidente
Ernesto Geisel. a estudantes em Curitiba, onde afirmou ser "necessário que a juventude, principalmente a univ.ersitâria, exercite sua tendência politica, pelas
vias normais e abertas das organizações polít!co-partidárias".
Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1974. - Lourival Baptista - Ruy Santos
- Eurico Rczende.
O SR. PRESIDENTE {Ruy Santos) - De acordo com o art. 234, § 1.0 do
Regimento Interno, o requerimento lido será submetido ao exame da Comissão
Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretârio.
J!: !!do o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 259, de 1974

Requeremos urgênc~a, nos termos do art. 374, alínea b, do RJegimento, para
o Projeto de Lei da Camara n.0 134, de 1974 <n.o 2,,258-B/74, na origem) de
iniciativa do Senhor Presidente da Repúbl!ca, que dispõa sobre a transformação

-457do Conselho Nacional de Pesquisas em Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPql, ·e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRE,SIDENTE (Roy Santos) - Nos termos do art. 378, item n do Regimento Interno, o requerimento lido será votado após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa. projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É

lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 49, DE 1974
· "Altera o Regimento Interno do Senado Federal nas partes que menciona".
Art. 1.0 - O Regimento :mterno do Senad.o Federal, aprovado pela Resolução
n.o 93, de 1970 e alterado pelas Resoluções n.os 21/71, 66/72, 31 e 62/73 e 21/74,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - após o art. 59 - acréscimo do seguinte dispositivo:
"Art. 59-A- Compete, ainda. aos 2.0, 3.o e 4.o Secretários, supervisionar
os S·erviços administrativos do Senado Federal. ·
§ 1.0 - A Comissão Diretora, em Ato que deverá ser publicado dentro de
30 (trinta) dias após a sua constituição, fixará, para os fins do disposto
neste artigo, as ár·eas de supervisão de cada Secretário, prevalecendo, até
esta data, a divisão de atribuições fixada pela Comissão Dlretora anterior."
II- art. 96 - acréscimo de parágrafo único, com a seguinte redação:
"Parágrafo único -As atribuições das Comissões Permanentes, ressalvado o disposto no § 2.0 do art. 74, são lndelegávels."
III- art. 97, inciso IV- nova redação:
"IV - nomear, promover a transformação ou transposição de cargos,
exonerar, demitir. r.eadmitlr, aposentar, promover, conceder licença e praticar de acordo com o estabelecido no Regulamento Administrativo do
Senado Federal, quaisquer outros atas referentes aos funcionários da
Casa e ainda: contratar e dispensar servidores sob o regime de emprego
da Legislação Trabalhista ou o do previsto no Código Civil."
IV - art. 52 - supressão dos n.os 38 e 39.
Art. 2.0 - A Comissão Dlretora apresentará, no prazo de 90 (noventa) dias,
Projeto de Resolução adaptando o Regulamento Administrativo do Senado Federal
às disposições desta e das Resoluções anteriores que, Implícita ou explicitamente,
o tenham alterado.
Art. 3,0 -Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente P'rojeto de Resolução visa a corrigir uma séria lacuna existente
na parte administrativa do Senado Federal, no que diz respeito às atribuições dos
componentes da Comissão Diretora.
A correção se faz necessária a fim de que os trabalhos da Casa correspondam
aos anseios e exigências dos tempos modernos e uma salutar divisão se proceda.
O reconhecimento da necessidade em se aparelhar o Legislativo, de maneira
que o seu aperfeiçoamento aumente a eficiência, sem perder de vista as suas
prerrogativas, é uma aspiração nacional.
Tendo em vista os objetivos acima mencionados, e a exemplo da Câmara dos
Deputados, o Projeto em tela e.stabelece o sistema colegiado na administração
do Senado Federal e possibilita à Comissão Dlretora instituir o regime descentralizado na execução e supervisão das diversas áreas.
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Diretora formulem uma nova politica administrativa para a Oasa, estabelecendo
a supervisão dlr·eta e conseqüent·~ avaliação da funclonaUdade de seus serviços.
Veda, ainda, o Projeto, de maneira geral, a delegação de poderes nas atribuições que o Regimento do Senado estabelece, como condição precipua. às· decisões
colegiadas. evitando-se possíveis distorções quanto à aplicação de cláusulas que
permitam, a qualquer membro das comissões Permanentes assumir encargos que,
de acordo com a decisão da Casa, são privativas do órgão coleg!ado.
O R--egimento em passado recente estabelecia como prerrogativa do plenário
do Senado a apreciação dos casos previstos no item IV do art. 97 através d.e
Projeto de R-esolução. Posteriormente, essa competência foi delegada' à Oomlssão
Diretora que, por sua vez subestabeleceu tais poderes ao Sr. Presid.ente. Em nosso
entendimento este proc·edlmento não pode merecer apoio regimental.
Afora todos os argumentos que justificam o presente Projeto de Resolu~ão,
acre3centam-se os ditames de Imp-eriosa n·ecessidade no sentido de compatibilizar
o que estatul a moderna administração notadamente no que diz r.espelto a contratação de pessoal.
·
Finalizando, acrescente-se qu~ nada adiantará tentar-se elevar o nível admlnf.~tratlvo do Senado, a fim d·e dar aos parlamentares as condições necessária~
para o bom desempenho de seus mandatos, sem se Introduzir um sistema d.e supervisão e avaUal)ão dos mesmos, através de definição de metas, orçamentos programas, etc.,. baixados pela Comissão Dlretora, com amplo r·espaldo no con'~:enso
dos Senhores Senadores.
Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1974. - :Milton Cabral.
O SR. PRESIDENTE <Ruy Santos) - O projeto lido será publicado e ficará
sobre a mesa pelo prazo de 3 sessões, a fim d-e recebimento de emendas, após o
que será despachado às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourlval Baptista, que falará em nome
da Liderança do Governo.
O SR. LOURIIVAJ.. BM'TJjSTA (Pela Liderança do Governo) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores. preliminarmente, devo agradecer a gentlleza com que_ o nobre
Senador Vlrgil1o Távora propiciou-me a oportunidade de ocupar, hoje, esta
tribuna, em nome da Liderança do Governo.
Ontem o eminente lider Virgílio Távora aqui discorreu, com a competência,
o conhecimento e o brilho de sempre, sobre a Importância das medidas adotad:::.s
:pelo Gov.erno no s.etor ·eccm.ôm!,co-financet·o.
Hoje modestamente, me toca abordar, aqui, um assunto que acho de Importância Inestimável para o Estado de Sergipe, que repres·ento nesta Casa, e de considerável significação para o dsenvolvimento brasileiro.
De 14 de abril de 1971 a 5 de agosto do corrente ano, ocupei esta tribuna 21
vezes para tratar de assunto que sempre considerei da máxima relevância para
Sergipe e o futuro brasileiro. Refiro-me à ~xploração das Imensas riquezas minerais do solo serglpano, até hoje lnaprov·eltadas, multiplicando-se, a cada ano,
os prej uizos do Brasil.
Quando ainda ·Deputado Federal, Inúmeras vezes aludi ao problema, para
cuja solução me empenhei, ao máximo. quando no Governo de Sergipe. Esforço
esse que foi mantido, com penlstêncla ·~ coragem, pelo Governador Paulo Barreto
de Menezes, conforme Incisivo dl!:curso que proferiu por ocasião da 168.n reunião
da SUDENE, em Aracaju, no dia 26 de junho do corrente ano, cuja transcrlcão
requeri e obtive em nossos Anais, dada a sua Imp-ortância, uma vez que con.stltul comprovação da lúcida e firme po.slção do atual Governador de Sergipe sobre
questão de tão grande relevância. Esse, um pronunciamento que os sergipanos
d~verinm reler, a fim de que bem conheçam a posição uo seu Governador e se
Inteirem do esforço por ele empreendido em prol do Estado .
. .sr. Presidente, imenso, assim, o júbilo, com que vejo concretizada a associação da PETIROQUISA c·om a Kalllum Mineração S/A, visando a garantir a rápida

'

I

,I
i

i

,,I
I'

i

I

-459exploração do potá.<:isio serglpano, de tão grand·e significação para a economia
brasileira, bem como a implantação de projeros outros de Igual relevância para
o meu Estado e o Brasil.
Sob o título GRIUPO LUME E !PfETROQUIISA se associam, os jornais de
hoje publicaram nota que passo a transcrever face seu conteúdo:
"Foi assinado ontem em Aracaju, Sergipe, protocolo que formaliza o
acordo de aclonlstas, celebrado entre Kallium Mineração S.A. e a
Pa:robJ:ás Química S. A. (PETROQU:rBA), com .a pre.sença do Dr.
Bernardino Ge!:sel Filho, v!:ce-presldente da PETROQUIS:A, Llnaldo
Uchoa Medeiros, •Presidente do Grupo ·Empresarial Lume, Governador do
Estado, Sr. Paulo Barreto de Menezes, estando presente também o futuro
governador José !Rollemberg Leite, entre outras autoridades.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." me honra com um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com multo prazer, eminente Senador Eurico
!Rezende.
·
O Sr. Eurico Rezende - Note que Serg:!,p·e s·e vai reerg·u·endo do seu mara.smC>
económico e se tornando um Estado economicamente forte. Isto me faz lembrar
o Espírito Sanro. que antes da R-evolução só tinha o Espírito, e a Revolução lhe
deu o Santo, fazendo com que o meu Estado tenda a ser proporcionalmente,
dentro de dez anos, a Unidade economicamente mais importante da Fed·~racão.
Ali, ·estamos implanta:ndo cln:co grandes projeto.<:r: o siderúrgi.:co, o naval, c• paraquímlco, o portuário e o turí:stico, gracas à política revolucionária, que não
encara Estados .grandes ou pequenos, que[' "em termos políticos, quer em termos de
extensão territorial. Es.se complexo que se vai instalar em Sergipe será a redenção
niío só do Estado, mas de uma região, porque era incrível o faro de o Brasil
não ter produzido, até hoje, uma grama de potássio. Sempre importamos essa
matéria-prima, apesar de termos recursos naturais •para a sua produção.
Verificou-se, aí, a associação 'Cie duas .grandes empresas, principalmente a
PETROQUISA, subsidiária da PETROBRAS. Quero, ao manifestar minha solidariedade ao pronunciamento congratulatório de V. Ex.", lembrar que tive oportunidade de ouvir pelo menos dois discursos de V. Ex." convocando a atenção
do Governo Federal para essa indústria que, como disse, é de Importância fundamental e decisiva não só para aquela região mas para todo o País. Contemplo,
f:'ntão, nesse :00nsó~cio industrial que se vai e.s.tabeJ.ecer, uma gr~mde parcela.
do esforço vitorioso de V. Ex.a que, de mãos dadas com o Governador Paulo
Barreto, tem a alegria Incontida de verificar que a sua pregação se transformou
numa auspiciosa realidade.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex", eminente Líder,
Senador Eurico Rezende, por e.sse aparte que muiro vem enriquecer o meu discurso.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex." dá licença para um aparte?
o SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muito praz.er, eminente Líder, Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex." me permita, mas· desta vez ainda o Espírito
Santo não elegeu um Senado[' para vir a esta Casa. De modo que me cumpre,
em nome dos outros espíriro-santenses, fazer ligeiro reparo à eloqüência habitual
do Senador Eurico Rezende: não é possível esquecer que o Espírito Santo existia
antes da Revolução e não só o Espírito, mas também o Santo, pois ali, de há
muito se trabalha pelo progresso do Espírito Santo, antes mesmo de 1964. S. Ex."
é testemunha e pode 11ef·erir vários n:Omes do,s que trabalha:ram ,para o Espírito
Santo. Não é possível dividir o Estado em dois períodos: um Espíriro e outro o
Santo. Não. o Santo se toma em determina•das ocasiões: há o Sanro e a senhR.
H!i. twnbém o Santo nas macumbas. Mas. o Espirita Santo sempre foi a terra
do Espírito Santo: uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Nunca foi
apenas o Espírito... foi sempre o Espírito Santo. Desta vez a eloqüência do
Senador Eurico Rezende não tem razão de ser. Ele não pode dividir o seu Estado
em dois períodos: um, antes da Revolução, em que era apenas o Espírito, e outro,
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o espírit.o, no Espírito Santo.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muito prazer, eminente Líder.
· O Sr. Eurico Rezende - O Sr. Senador Nelson Carneiro, com sua malícia
rendilhada, procurou .e r•ealment·e -d:~u Jnt.erp·r•etação ·tl.!.srtorcl.da ao• meu apar!~·
Mantenho o que disse: antes, éramos .só o Espírito, hoje temos o santo. Isto nao
quer dizer que o Espírito não tenha trabalhado muito. Mas trabalhou sozin~o.
com os seus próprios recursos, com a força do seu orçamento doméstico. Nao
foi como a Guanabara, em todos os tempos. que sempr·e esteve ancorada no
Orçamento da União, tendo s~do beneficiada pelo realejo de empréstimos exter··
nos. E os Anais desta Casa recolheram essa drenag.em permanente de recursos
orçamentários da União e de recursos creditícios do Exterior, para a Guanabara.
Não nego que outros Governos multo fizeram: fizeram o que lhes foi possível
fazer e esgotaram todas as suas energias criadoras e impulsionadoras do progresso do Espírito Santo, mas nunca supúnhamos que fôssemos ter os cinco
complexos industriais que ora temos. O Sr. Senador Nelson Carneiro esteve no Espírito Santo, há dois anos na eleição de prefeitos, 'Como esteve o Sr. Senador
Danton Joblm. S. Ex.as devem ter visto a mudança portentosa que se está verificando em meu Estado, depois de 1964. ll: o "santo" que faltava ao "espírito".
Aliás. lembro-me. perfeitamente, :do resultado das andanças dos dois eminentes
Senadores do MiDB: foram lá para Incrementar, Incentivar, honrar e dignificar
a vit::iria de candidatos do MDB, com uma diferença: nos municípios percorridos
pelo Senador Danton Jobim, o MDB ganhou; nos municípios que ouviram a
pregaç§.o do Senador Nelson Carneiro, o MDB perdeu.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Continuo, Sr. Presidente:
O acordo prevê participação da PETROQUISA S/A no capital Kallium Mineragão S/ A, empresa do Grupo Lume, para fins de exploração, industrialização,
comercialização dos sais evaporíticos em S·ergipe. Isto representa um passo decisivo para a produl(ão de potássio no País e, conseqüentemente Ubertação das
importações de potássio, cada dia mais onerosas.
O Sr. Wilson Campos - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com prazer, eminente Senador Wllson
Campos.
O Sr. Wilson Campos - Quero congratular-me com V. Ex.a pelo pronunciamento que faz, porque, como sabe, estive em Sergipe, na oportunidade primeira em que se faziam estudos para assinatura do contrato da Kallium com
a PETROQUISA. Era um lndus.trial pernambucano o pr.esid•ente da Ka11Ium e
eu participava do seu contentamento. E hoje, quando V. Ex.a. traz ao conhecimento da Casa o positivismo deste ato, que multo engrandecerá a economia de
Sergipe e economizará divisas para o Brasil. eu me parabenizo com V. Ex.a.,
pelo pronunciamento que faz, e com o povo de Sergipe, porque o motivo desse
contrato trará a Sergipe oportunidade para seu crescimento. Portanto, parabéns a V. Ex.a pelo discurso que profere, nesta Casa, no dia de hoje.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou multo grato a V. Ex."', eminente Senador Wilson Campos, pelo aparte com que honra meu modesto pronunciamento.
Paralelamente, Sr. Presidente, outros empreendimentos serão implantados
pelas associadas, de acordo com o cronograma que será estabelecido. Entre esses
empreendimentos teremos: produção de barrllha, magnésio metálico, óxido de
magnésio, brometos e sais para consumo humano e industrial, com ampla
possibllldade de exportação de todos esses produtos minerais. Com relação aos
fertlllzantes potásslcos, é de se ressaltar que o Brasll, em 1973, importou !IRO
mil toneladas, sendo as previsões para 1978 de um consumo nacional de 1. 600.000
tone'adas, ano em que a fábrica d·e Sergipe, a Kall!um Mineração S/A, da qual
participam o Grupo !Empresarial Lume e a PETIROQUISIA, deverá estar em ;pleno
funcionamento. Para se concluir da Importância do empreendimento, basta
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-461referir que o preço atual de uma tonelada de potá>sio importado é em tomo
de US$ 105,00, no porto de Santos. No momento, o Brasil não produz um só
grama de potássio.
O Sr. Leandro M:wiel - Permite V. Ex.a um aparte?
. O SR. LOURIVAL BAPTISTA- C<>m muito prazer,. eminente Senador Leandro Maciel.
O Sr. Leandro Maciel - Solid:arlzo-me .c•om V. Ex.a no reglstr.o oportuno
que está fazendo do acordo ontem assinado, no Palácio do Governo em Aracaju,
na presença do Governador Paulo Barreto de Menezes, entre a Kalllum Mineração S/A ·~ a PETROQUISA, para a exploração dos evaporltos de Sergipe. A
presença da PETROQUISA num empreendimento dessa natureza já assegura
pleno êxito. Os s·ergipanos já viviam desesperançados, cada dia mais pobres,
pisando o s·olo mais rico deste País, sem conseguirem a extração dessa riqueza,
que seria uma saída para o seu desenvolvimento e também de conseqüências
p.ositlvas para a economia nacional. Eu vivi dentro deste empreendimento. Lutei
como pude, no Departamento de Produção Mineral, na companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais, no Grupo de Trabalho, conhecido como Projeto Potássio,
do Ministério das Minas e Energia, so'icitando e rogando se fizesse a exploração
dos sais solúveis do Estado. Infelizmente, nenhuma providência foi tomada, a
não ser 'Com a Revolução de 1964, com as primeiras medidas do saudoso Presidente Costa e Silva, que foi realmente q1.1em começou a examinar seriamente
o problema, criando o grupo conh-ecido por Projeto Potássio. Espero que, com
essa providência de se instalar uma fábrica, inicialmente, para extração do
potássio, fe11:ill1zante tão .::olicit:J.,co no Pai~. numa. demanda cada. dia mais erescente, na oportunidade se cuide tam·bém 1de examinar um assunto muito sério, que é
o problema do transporte. Com uma produção maciça, a começar do potássio,
calculada em um milhão de toneladas, quando não temos ainda um porto para
embarque dessa mercadoria, é o momento para cuidarmos do porto de Sergipe,
ou do porto de Aracaju para exportação dessa produção maciça que começa
pelo potássio. VI, ·em Is·rael, a :r•etirada de um por ·CJento do potássio exiStente
no Mar Morto. Vi, também, instalada uma fábrica de 750.000 toneladas, e que
iria no ano seguinte para uma produção de um milhão de toneladas de potássio,
e já com um termina' setorial no Porto d·e Asdorth para dois milhões de toneladas dentro de dois anos. Ora, se o nosso potássio não é de um por cento e
sim de 23% em média, a nossa produção será muito mais fácil com volume
muito maior. Agora, pergunto, se essa produção não tiver transporte, que poderá
acontec·er? Precisamos imediatament·e pedir a atenção do Governo para o . Porto
de Aracaju para o escoamento desta riqueza. E ao lado do potássio virá uma outra
imediatamente, que é a da barrilha, porque o potássio trabalhado por dissolução
produz o que chamo de resíduo, que é o sal-gema. Então teremos a barrilha
mais barata do mundo, pois na composição dos preços da barrilha, o sal-marinho
ou o sal-gema que for ·empregado é o elemento mais caro. ora, se nós temos
Isto como resíduo, ou aproveitamos ou jogamos fora. Então só há um caminho:
a sua aplicação numa fábrica de barrilha, resultando assim a barrilha mais
barata do mundo, como já disse, porque temos o sal refugado do potássio. Espero
e confio que o Senhor Presidente da Repúl:•lica mand-e proceder, concomitantemente à exploração desses minério.s do subsolo serglpano, a um estudo de como
poderemos ter um porto em Aracaju, ou noutro !ugar de Sergipe. Quando a
barra é tida como Impraticável, tudo Indica que se faça um porto, semelhante
ao Malhado na Bahia, que é um porto de mar aberto. A minha alegria é Igual
à dos sergipanos, à de V. Exa; estamos vendo que uma nova era se abre para
o desenvolvimento do nosso pequeno Estado.
O SR. LOURIVAL BAI'TISTA- Sou muito grato a V. Exn, eminente Senador
Leandro 1'.1:aclel, per c~sc depoimento que acaba u>tl prestar. V. Ex." disse muito
bem. Quando, no Governo Costa ·e Silva, foi iniciado o Projeto Potássio, lembrome de que, em agosto de 196'7, em uma reunião de governadores no Recife - era
eu Governador de Sergipe - assisti à assinatura do decreto que criou o referido
Projeto. Quanto a·o problema do porto de Aracaju, V. EX", e nós parlamentares,
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Menezes, que tudo fez para que o assunto fosse resolvido. O futuro Governador
José RoLLemberg LeLte já come·rou a tomar providência, no .s.entJ,.:o de que haja
uma solução junto ao Governo Federal, desse velho problema: o porto de
Ar acaju.
Sou multo. grato a Vossa Excelência pe'o aparte, que multo enriqueceu o meu
pronunciamento.
O Sr. Heitor Dias -

Permite V. Ex." um aparte?

O SR. LOURlVAL BAPTISTA- Ouço com multo prazer, o eminente Senador.
. O Sr. Heitor Dias - O discurso de V. Ex." ventila assunto da maior imporLância, não apenas para seu Estado, mas também para o Brasil. Sergipe é, sem
dúvida, terra fecunda, com um povo admirável p.alo trabalho e pela persistência.
Aí está a prova: depois de tanto requerer, de tanto pedir - e V. Ex." foi constante nesse pleito, nesse apelo - Sergipe vê hoje consumado um de seus grandes
objetivos. O consórcio que se vem de assinar e do qual V. Ex." deu conhecimento;
inclusive faz.sndo transcrever notas divulgadas pela imprensa, ontem, é da maior
importância para o nosso País, sobretudo quando todas as forças são empenhadas
no sentido de se evitar o consumo de nossas divisas na importação de produtos
necessários ao progresso nacional. Não tenho dúvida de que V. Ex." está vendo
coroado de êxito seu trabalho, tantos têm sido aqui seus pronunciamentos. Eu
sempre soube das riquezas de Sergipe, mas na sua profundidade, em sua extens:io, delas tive conhecimento preciso através dos pronunciamentos que tem feito
V. Ex." neste Senado. E muito oportunas são as palavras do ilustre Senador
I.eandro Macicl quando também cuida de problema correlato, que é o do porto,
da via· de acesso - porque de nada va'e produzir se não há como transportar o
produzido. V. Ex." e.stá de parabéns, de parabéns Sergipe. E não tenho dúvida
de que novas atividades irão demonstrar que Sergipe é um terreno fecundo,
com um povo admirável pelo trabalho e pela persistência.

o SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex.", eminente Senador Heitor Dias, por esse aparte que muito me sensiblllzou. Nada mais fiz que
o meu dever. Minha contribuição no assunto é modesta. como representante do
povo, aqui falei, como disse inicialmente, .sobre este assunto, vinte e uma vezes,
mas, V. Ex." também tem participação. Nessas vinte .a uma vezes que usamos a
tribuna, para tratar de assuntos ligados ao minério de Sergipe, V. Ex", sem exagero, deve ter dado uns doze ou quinze apartes; hoje, vem dar mais um, e neste,
V. Exa. comunga como eu, como o Senador Leandro Maciel e como todos desta
casa, do mesmo júbilo por esta vitória de Sergipe, do seu Governo e do seu
povo.
Muito obrigado, S~nador Heitor Dias.
Sr. Presid;ente, velha a lUJta qu·e .travamos pela e·xp;o•:açã.o das imensas
riquezas minerais de Sergipe. Não só visando o enriquecimento do meu !Estado,
mas consclentes da excepcional significação para o futuro brasileiro desses empreendimentos. Dessa convicção nos adveio ânimo para ocupar tantas vezes esta
tribuna, discorrendo sobre o problema, e tomando o tempo de nossos }>rezados
colegas.
Hoje, graças à chamada crise do petróleo, com a elevação dos preços do
óleo, o mundo inteiro apercebeu-se da situação de'icada em que se encontra.
Assim é que, mais grave do que a denominada cris.e energética, é o problema
alimentar, que, sabemos todos, constitui a mais sombria ameaça sobre centenas
de milhões de vida. Paralelamente, questão de gravidade que não pode ser
exagerada é a que diz respeito à utilização de inseticidas e pesticidas. cujo uso
está, hoje proibido na maioria dos países desenvolvidos. Daí a preocupação com
que o Governo do eminente Presidente Geisel dá prioridade à agricultura, cujo
desenvolvimento acelerado é fundamental para o prosseguimento de nosso crescimento econômico e, também, indispensável para garantir alimentação sempre
melhor e mais abundante à nossa população, que cresce com taxas elevadas. E,
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petróleo. Este é um d()s aspect•os UJOr' nós .o:.empre !'e.~sa:lt•a,do, nos múmeros pronunciamentos que aqui fizemos em torno da exploração do potássio sergipano.
. · Sr. Presidente, a assinatura, ontem em Aracaju, do. contrato de associação
entre a Kallium Minerações e a PE'I1R.OQUISA constitui, finalmente, a certeza de
que. as enormes riquezas do solo sergtpano não continuarão inexploradas e, em
breve, contribuirão poderosamente .para o enriquecimento nacional! A presença
da PETROQUISA no empreendimento é garantia maJs que suficiente para isso
e, assim, fácil se rorna ·comp!l"e·ender no~so júbJl.o, bem como d·e rodo o povo
serglpano! Após tantos anos de luta, vem-nos, afinal, a vitória, e da melhor
forma possível! Não poderia de forma alguma, deixar de' dar vàzão ao sentimento que sinto neste momento, congratulando-me com o povo do meu Estado
e observando que não foi em vão que confiamos no atual >Governo Federal;
iniciado há tão poucos meses mas já possuidor de um elenco sobremodo vasto de
importantes e corajosas decisões da mais alta re'evância. nacional!
A decisão romada pelo Governo, associando a PETROQUISA à exploração
das riquezas minerais de Sergipe é de suma relevância, conforme tantas vezes
demonstramos desta tribuna, onde sempre apontamos a exploração, industrialização e comercialização do potássio como problema de nítida significação para
a segurança nacional!
Mais uma vez, e agora mais do que nunca, o povo sergipano ·vê o acerto com
que sempre confiou nos governos da Revolução, que tanto têm ajudado o desen.,
volviménto de Sergipe, em todos os ·setores. E, agora, é anunciada a deUbera·ção
de significação talvez sem precedentes para o nosso Estado. E ao que estou
informado, o eminente Presidente Ern·esto GeiSel, no discurso que fará hoje,
no Recife, perante reunião extraordinária da SUDENE, aludirá ao acontecimento,
na afirmação do propósito em que está de ver as riquezas do solo sergipano
exploradas, industrializadas e comercializadas, para garantia do desenvolvimento brasileiro!
É, assim, co~ grande expectativa que aguardamos todos, o pronunciamento
que ag·ora estara sendo feito em Recife pelo Chefe do Governo Federal!
..
Sr. Presid·ente, o contrato de associação ontem firmado pela PETROQUISA
garante a rápida conclusão do Projeto Potássio. para o qual está previsto um
investimento de 657 milhões de cruzeiros. Mas não s.e limita a isso! Mais quatro
grandes projetas estão previstes e. agora, plenamente assegurados para rápida
concretização:
Projeto Burilho com investimento de 9·32 milhões de cruzeiros. ~roieto
Magnésio, com investimento de 355 milhões d·e cruzeiros. Projeto Bromo, com
investimento de 15 milhões de cruzeiros. Projeto do Sal, com investimento de
164 milhões de cruzeiros. Num total que ascend-e a dois bilhões e· 120 milhões
de cruzeiros, quantia que por si só expressa a importância e a dimensão gigantesca desse complexo de empreendimentos, agora sob a responsabllldade direta
da PETROQUISA e, portanto, sem qualquer risco de atrasos e fracassos!
Com seu petróleo. que já supera os 40.000 barris, em terra, por dia, Sergipe
propicia ao Brasil economia de divisas que hoje nos são mais preciosas do
que nunca. Hoje, importamos cerca de 50 mi'hões de dólares de potáSsio e com
a exploração do potássio sergipano nova economia de divisas advirá para o
Brasll. É preciso que reafirme, mais uma vez. que Sergipe apresenta condições
excepcionais para a exploração e industrialização de suas riquezas minerais de
tal forma que poderemos abastecer o mercado interno e concorrer, de modo o
mais vantajoso, no mercado int.ernaclonal outro aspecto da maior importância
do problema.
· Necessário é, também, que exalte a atuação esclarecida; confiante, firme e
corajosa do Governador Paulo Barreto de Menezes para concretização dessa
velha reivindicação de Sergipe. E para o feliz desfecho, que tanta euforia levou
ao povo se·rgipano muito contribuíram o Ministro das Minas e Energia, Dr.
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Dr. Bernardo Gelsel Filho, Vice-Presldente da PETROQtl LSA. E, acima de tudo,
temos a exaltar a competência e a firmeza do eminente· IPt ~sldente IElrnesto Gelsel,
ao qual Sergipe se torna para sempre grato!
Sr. Presidente, antes de encerrar rápidas considerações, confesso que sinto
forte emoção, ao antever a vitória que surge numa já antiga luta da qual
participei com firmeza e entusiasmo, sempre confiando nos governos da Revolução.
E desejo reafirmar ao povo sergipano no que pode confiar, Integralmente, na
competência, patriotismo e capacidade do eminente Presidente Ernesto Gelsel,
ao contrário do que vozes isoladas, daqueles que se apressam em extrair proveitos
de dificuldades e desgraças alheias, tentavam Impregnar na generosa inteligência do povo de Sergipe, com evidente fracasso!
ontem, Sr. Presidente, foi uma data que se tornará histórica para Sergipe
e, sem dúvida, para o desenvolvimento econômico do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
Sr. Presidente, para melhor ilustração dessa nossa fala, ao encerrarmos, tornamos parte Integrante da mesma trecho de noticlárto estampado na edição
de hoje do Jornal do Brasil, no qual o grande matutino carioca nos dá uma
avaliação rápida da Importância de cada um dos projetas que serão agora
executados, em ritmo de priortdade, no meu Estado, sob a responsabilidade
dlreta da PETROQUISA. (Muito bem!)

Documento a que se refere o Sr. Lourival Baptista, em seu discurso:
Levantamento feito no Rio mostra que os evaporltos são a carnal!ta (associação de
cloretos de potáEsio e magnésio) a silvlnlta (cloretos de potássio e sódio), a taquedrlta
(cloretos duplos de cálcio e magnésio) e a hallta (cloreto de sódio). li: a partir desses
sais que se pode produzir o cloreto de potássio e o magnésio metálico.
A a vaUa~ão de cada projeto é a seguinte :
Projeto Potássio - a produção inicial prevista para 1978 é de 1 milhão de tonela·
das de cloreto de potássio, passando para 2 milhões em 1992. Com isso, o Brasil será
auto-suficiente neste fertil!zante, cuja importação, este ano, está estimada em 1 milhão
de toneladas, ao custo de 100 milhões de dólares (Cr$ 722 milhões). O método de lavra
é a mineração por dissolução. A produção anual está valorizada em Cr$ 45 milhões (a
preço de março deste ano). Serão criados 528 novos empregos.
Projeto Magnélsio - consumindo, no momento, 10 mil toneladas anuais de mag·
nésio metálico, o Brasil necessita a partir de 1977/78, além das quantidades hoje consumidas, de mais 12 mil toneladas anuais, para atender ao processo de produção de
titânio metálico, segundo estimativa do centro Técnico At!roespacia1 do Ministério da
Aeronáutica. A produção prevista no projeto é de 30 mil toneladas anuais de derivados
de magnésio, com a criação de 375 novos empregos. O valor anual da produção será
de Cr$ 193 milhões. A matéria-prJma básica a ser utilizada é o cloreto de magnésio
refugado da fábrica de cloreto de potássio. o projeto garante a auto-suficiência brasi·
lelra no setor, com o excedente exportado para a América Latina.
Projeto Sal - A produção nacional de cloreto de sódio será acrescida de 3 milhões
de toneladas anuais, sendo que 700 mil toneladas estarão comprometidas com a produção programada de 400 mil toneladas anuais de barr!lha. Do restante, mil toneladas
Irão atender ao mercado interno, que vem apresentando uma taxa média anual de
crescimento de 18,5%. Segundo a Comissão Executiva do Sal, a demanda prevista para
1979 ficará em 4 milhões 379 mil toneladas a serem parcialmente atendidas pela produção de 3 milhões 768 mil toneladas. As demais 1 mil 300 toneladas serão dirigidas ao
mercado externo. A criação de novos empregos será de 119, com o valor da produção
atingindo a Cr$ 78 milhões 200 mil. A matéria-prima a ser utilizada será a salmoura
do rofugo do prOC;)SSü de cü·PL't:cipitação de cloreto de potássio e salmoura primária
de hallta.
Projeto Bromo - cem toneladas de bromo elementar, 2 mil de brometo metlllco,
120 de brometo composto, 70 de brometo metálico e 50 toneladas de dlbrometo etfilco
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Com um valor anual de produção estimado em Cr$ 21 milhões, a preço de junho deste
ano, o Brasil deixará de Importar essas substâncias, que embora consumidas em pequenas quantidades, apresentam uma larga faixa de utilização Industrial, o que as
tornam de elevado custo de aquisição. O projeto criará 69 novos empregos,
Projeto Barrllha - Para uma produção prevista de 400 mil toneladas anuais de
barrllha, entre os tipos densa e leve, o projeto produzirá, anualmente, um valor de
Cr$ 463 milhões, criando 285 novos empregos. Utilizando-se do sal obtido do aproveitamento das salmouras refugadas na fábrica de cloreto de potássio, adotará, como
processo de produção, o método Solvay, O nível de produção previsto permitirá ao
Brasil, não só livrar-se da importação de barr!Jha, como também lhe dará ccmdlçües
de competir no mercado Internacional, principalmente nas áreas de frete favorável
<América do Sul e Central, Caraíbas e Afrlca Ocidental),
Além do sal (700 mil toneladas) o projeto prevê a utilização de calcário (600 mil
toneladas) de suas próprias jazidas, com a PETROQUISA, fornecendo a amOnia (mil
toneladas),
O consumo atual de barrilha no Brasil está ao redor das 250 mil toneladas anuais,
estimando-se que passe para 600 mil toneladas em 1977/78.
o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador

Ne'son Carneiro, como Llder.
O SR. NELSON CARNEmO - (Como Líder.) - sr. Presidente, Srs. Senadores, ao iniciar esta oração, que espero s·eja br·eve, desejo como S. Ex." o
Senador Lourival Baptista, também congratular-me com o Senhor Presidente
da República, mas por outro motivo, além daquele a que acaba de .se referir
o nobre colega. Quero cumprimentar Sua Excelência pela sua decisão de não
participar do pleito presidencial. E nesse sentido sua primeira medida foi aquela
de suspender as audiências a parlamentares dos d·ois Partidos. É uma atitude
digna de louvores que contrasta, Infelizmente, com a atuação recente de alguns
Ministros, pela televisão, num programa nitidamente pré-eleitoral, e contrasta
com a atitude de alguns Governadores eleitos, e outros em e~ercício, que, através
de pressões e ameaças., exercem as suas atlvidades nos Estados.
Faço questão de ressa'tar aqui que a atitud·e do Senhor Presidente da República só pode ser interpretada como um seu propósito de ficar isento de qualquer
eiva de parcialidade no pleito a que deverá presidir como juiz.
Sr. Presidente, também quero dirigir a Sua Excelência um apelo para que
corrija um equívoco no recente decreto-lei que baixou e que fixa novos valores
da magistratura, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, etc. sua Excelência manteve a proporção habitual entre os vencimentos do Supremo TrilJunal
Federal e dos Tribunais Federais, que funcionam em Brasília, ou sejam, o Tribunal Federal de R-ecursos, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior do
Trabalho e o Tribuna1 Superior Eleitoral. Entretanto, Sua Excelência criou uma
desigualdad·e que é a primeira que se verifica nesse setor. No § 3.o do art. 2.o do
d·ecreto-lei concedeu-se uma representação m-ensal aos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, ao Consultor-Geral da República e ao Procurador-Geral da
República de 20%, calculado sobre o valor d·OS vencimentos estabelecidos nesse
artigo para os respectivos cargos. E esqueceu-se de dar a. mesma representação
mensal aos Integrantes do Tribunal Fed·eral de Recur.~os. do Superior Tribunal
Militar, do Tribunal Superior do Traba'ho e do Tribunal Superior Eleitoral.
Acredito que tenha sido um equívoco ou um esquecimento, que Sua Excelência
poderá corrigir, através, já agora, de novo decreto-lei. Não é possível, porém,
numa hora em que se procura fazer justiça, criar uma desigualdade até agora
não existen t•e.
Espero, tA.mbém, que não s•e retarde Sua Excelência em enviar a esta Casa
ou a baixar d·ecreto-lei referente ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Contas
do Distrito Federal, assim como aos servidores desta Capital.
Sr, Presidente, meu propósito, neste ensejo, é referir algumas das reivindicações do Estado do Rio, através do estudo que ora passo a ler:
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ao Departament<> Nacional de Estradas de Rodagem e ao Departament<> Nacional
de Estradas de Ferro - de que não nos podemos desobrigar, para cumprir missão
parlamentar no exterior, tivemos a oportunidade de receber, de algumas dezenas
de Municípios fluminenses, um sem-número de reivindicações, bastante e!oqüente
no sentido de revelar-nos que a realidade municipalista brasileira está a exigir
a maior atenção dos poderes públicos.
Is!:<> nos fez voltar quase trinta anos no tempo, quando, na bancada da
imprensa do velho Palácio Tlradentes, palco da Constituinte de 1946, ouvíamos
mover o interesse do Plenário o problema da discriminação de rendas no sistema
federativo, tocando a todos os Municípios, de cerca de dez por cento da arrecadação tributária nacional, enquanto à União se reserva mais de sessenta. por
cento, r·ecebendo os Estados menos de trinta por cent<>.
Parece que a situação, de então para cá, se agravou. enormemente. E não
poderia ser de outro modo, principalmente a partir da década de 1960, quando,
no Brasil, a União passou a monopolizar a aplicação de mais de oitenta por cento
dos 11ecursos arrecadados ao contribuinte, seja pela n1áqu!na clássica do fisco,
seja por intermédio de contribuições pára-fiscais, cuja determinação é amplamente conhecida, sem que, no entanto, nos resta qualquer instrumento vá'ido
para fiscalizar a sua aplicação.
Se aos Estados, mais solidamente amparados por essa discriminação do
produ!:<> da arrecadação tributária, alguma coisa cabe, para; ao menos, prover
os seus serviços .essenciais de educação e ensino, higiene e saúde, polícia e organização judiciária, ou, até mesmo atender a investimentos intra-estruturais em
energia e tl'ansportes, quase nada resta aos esquecidos municípios brasileiros
para sustenar, apenas, uma deficiente rede de ensino primário, reduzida moalha
de estradas vicina!s e um pobre funcionalismo, percebendo, na maioria, Individualmente, menos do que o salário mínimo.
Sei que outros colegas, de regiões menos desenvolvidas, como o Nordeste e
a Amazônia, terão números e dados multo mais desalentadores do que nós a
apresentar, desde que o novo Estado, decorrente da fu>:ão, que aqui representamos, está inserido na região Sudeste, considerada a mais desenvolvida do País.
Mas uma rápida análise das condições sócio-económicas dos municípios fluminenses menos próximos da Capital da nova Unidade federativa pode servir
de módulo a reve'ar, claramente, a crescente pauperização das edilidades brasileiras, a quem o texto constitucional confere autonomia administrativa, no que
tange ao seu peculiar Interesse, mas não têm um suporte económico e financeiro que lhes empreste o necessário dinamismo à tarefa administrativa.
Um circulo vicioso
As estatísticas oficiais demonstram que a população rural brasileira já é,
hoje, Inferior à dois centros urbanos, e embora procurem os modernos estudos
sócio-econômicos demonstrar que essa vocação se apresenta em !:<>do o mundo,
a partir da revolução Industrial do século pasado, mostrando-se Irreversível
depois do último conflito mundial, com o rápido Ingresso na era tecnológica,
vale assinalar que, no quadro bras!leir·o, a rapidez da transformação tende a
pauperizar cada vez mais os municípios de dominância do setor primário, até
à comp'eta exaustão económica.
De certo contribuiu para o fenômeno, não apenas da urbanização, mas, já
agor.a.. da crescente m-etropollzação do País, o famoso efeito· demonstração, de
que falam os economistas, ao assinalar, corer.spondendo ao desejo de afirmação
e melhoria de status, nos indivíduos, um correspondente espírito de emulação
nas comunidades, cm busca de melhores pad!·õe~ àe vida.
A explosão dos meios de comunicação, nos últimos trinta anos, que justificou
a frase de Mac Luhan, encarando o mundo como uma "aldeia global", tem
manifestado poderosa ação catalítica no efeito demonstração e, por via de canse-
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- 467 qüência, despovoam-se de elit.es os Municípios brasileiros, quando seus habitantes
procuram, nas Capitais, aquele standud de vida que não obtêm no interior.
Já antes de 1950, quando não tínhamos um simples esboço de Estatuto do
Trabalhador Rural, os serviços propiciados pela incipiente Previdência &leia!,
como a capacltação educacional e técnica oferecida pelas organizações das classes
patronais do tipo SESC e SENA!, a melhor assistência sanitária, a existência
de meios de divulgação aliados aos trabalhadores, faziam com que o homem do
campo, o desajudado município brasileiro, procurasse os centros industriais e
urbanos, despovoando as atividades da lavoura.
•Foi. justamente nessa conjuntura que os Constituintes de 1946 decidiram
fortalecer o municipalismo brasileiro, sem êxito, no entanto.
1!: que a União continuava a melhorar às condições lnfra-estruturals nas
urbes e nas metrópoles, impressionando-se com os centros mais dinâmicos da
economia, onde se concentram as atlvidad·es s-ecundárias e terciárias, enquanto
órgãos como o antigo Instituto Brasileiro de Assistência aos Municípios ou o mais
recente serviço Federal de Habitação e UrbaniSmo acudiam, de preferência, à.<!
edilidades mais desenvolvidas.
ora, se antes do regime instituído pela Constituição de 1967 - com todos
os seus defeitos orgânicos e estrutur.ais podíamos nós, na Câmara e no Senado,
atender a algumas reivindicações municlpallstas, por via de emendas ao Orçamento da União, já agora - e cada vez mais crescentem·ente estamos de mãos
atadas para qualquer interferência válida, limitando-nos a aprovar o que a
tecnoburocracia oficial nos impinge, segundo planos trienals ambiciosos, onde
os Municípios, quando aparecem, estão inseridos num contesto regional, ou. mais
recentemente. no quadro das regiões metropolitanas.
Um caminho possível
Na voz do nosso desalento não se procure ouvir, porém, nenhum intuito
contestatário ou, sequer, a mais vaga esperança de mudar, em médio prazo e
tempo útil, o quadro Institucional brasileiro, no que tange à organização financ·elra e à apUcação dos recursos orçamentários. Não temos nenhuma saudade
das caudas orçamentárias, resultantes de exagerado poder de emenda do Legislativo; mas também não é a República dos nossos sonhos aquela em que a um
Poder do Estado só se confere a franquia de apoiar, aplaudir ou silenciar, sem
Instrumentos, meios e atribuições parn. contribuir no planejamento nacional,
multo menos para fiscalizar, eficientemente, o desempenho da Administração.
Aqui, num período em que a'gumas esperanças nos movem, um cons•elho
aos desajudados municípios fluminenses: às vésperas do pleito, em que se renovam niimdatos legislativos, compareçam à.<! urnas para sufragar os nomes de
quem lhes mereça confiança, fortalecendo, nas duas Casas do Congresso as
bancadas que, se podem, ainda, influir, pelo número, no processo decisório, não
se recusam, ao menos, a Interpretar, corajosamente, suas legítimas aspirações.
Em março próximo, instala-se o Poder Legislativo do novo Estado do Rio
de Janeiro. Não temos dúvida de que, fluminenses e cariocas, desejam, para
essa nova unidade federativa, formada por duas Invejáveis comunidades, um
quadro institucional suficiente a conter -nos limites do possível- uma organização admlnLstrat!va capaz de promover o desenvolvimento harmônico do Rio
de Janeiro.
Se a maioria for conferida ao Movimento Democrático Brasileiro, como esperamos, teremos condições de assegurar ao Governador Faria Lima, que já se
colocou acima e fora dos Partidos, o necessário apoio para que atenda às indeclinávels re!vlndlcac;ões dos Município~ flumln·enses, aptas, uma vez aceitas, a
abrir-lhes novos horizontes ao desenvolvimento. ·
Nii.o ousaríamos imaginar, para tão logo, aquela estrada real que ambicionamos; mas encontraríamos, numa coalizão possível entre o Executivo nomeado
e o L·egl.slntiva eleito, um palmo de terra comum que nos ensejasse procurar,
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e verdadeira vocação para o serviço público - os caminhos do bem comum.
Reivindicações municipaUstas
Antes que se abram a;, urnas e muito antes da posse do GQvemador Faria
Lima - em busca, desde há algum tempo, de equacionar os problemas do nosso
Estado - queremos levar à sua agenda de administrador algumas dessas reivindicações municipalistas, usando aque'es dados que nos foram espontaneamente
oferecidos pelas suas Câmaras Municipais.
Comecemos por Macaé, a terra do Presidente Washington Luis, o primeiro
a ver, neste País, a importância da malha rodoviária no contexto da economia
nacional.
A primeira se refere a uma "obra de Santa Engrácia", prometida, há vinte
anos, pelo Ministério dos Transportes: terraplenagem e asfaltamento da Rodovia
RJ-67, que substitui um ramal ferroviário extinto há dois decênios. A ferrovia,
de saudosa memória, ligava a sede do Município à Vlla de Glicério, vasta região,
de próspera pecuária e rica agricultura, desde então com a economia local
estrangulada pela ineficiência -dos transportes.
A segunda reivindicação se refere à construção de viadutos e passarelas sobre
a via férrea, ligando a cidade aos populosos bairros de Visconde de Araújo e
Miramar, sendo de assinalar o número de desastres que, por falta daquelas
providências, vêm ocorrendo tanto na rua Téllo Barreto como na estrada MacaéGllcério.
O terceiro pedido consiste na terraplenagem e asfaltamento da rodovia
Cabiúnas-Carapebus-Quissamã, onde estão localizadas duas grandes usinas
de açúcar, com enorme potencial económico, apontando-se como os principais
Distritos da Indústria Açucareira da América do Sul, podendo interligar-se com
a BR-10t1, na litorânea Rio.-Bahla.
Apesar de instantes ofícios da Câmara de Vereadores aos Departamentos
Federais de Estradas de Ferro e d·e Rodagem, nenhuma providência se tomou
para atendimento a esses reclamos e a estrada RJ-67, até o quilómetro 17, está
crivada de buracos, sem sinalização nem acostamento, curvas perigosíssimas e
praticamente imprestável a pista de rolamento, com p·erigo de vida para os
usuários e grav.es transtornos à economia local.
Vale sa'lentar que não se têm consignado verbas no Orçamento da &epública
para a conclusão das obras das Oficinas de Energia Mecânica da Rede Flerroviária Federal em Imbetlba, nem para a construção da canc·ela sinallzadora
da passagem doe nível de Carapebus, nem para o prometido asfaltamento da
RJ-162, de Atalaia até cachoeiras d·e Macaé.
Têm encontrado ouvidos moucos, na Companhia Leop<~ldina Ra!lway, a partir
de 1955 e, post.eriormente, na Rede Ferroviária Federal, Insistentes apelos da
Câmara Municipal de Macaé, no sentido de, para melhoria da s·egurança do
tráfego f.erroviário e dos próprios ped·estres, constituir e manter passagens de
nível com cancelas nas confluências com ruas, da sede ·e dos Distritos, não providenciadas apesar das exigências legais que obrigam a.s f~rrovias a tomar tais
medidas de segurança.
Também, no âmbito da administração estadual, o povo de Macaé não tem
tido êxito: assim, desde 1967, a Câmara Municipal reclama ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro a r-econstrução de pontes e a comp1ementação da estrada Macaé-Gllcério, sobre o l·eito de antigo ramal ferroviário,
sem qualquer providência.

O Município de Mendes, pelo seu Prefeito, encaminhou-nos ofício, solicitando incluísse no orçamento da União para 1975 uma verba destinada à construção da estrada Mendes-Morslng-Rosa Machado, llgando-o ao Estado de

!
1

j

I
'
i

-469São Paulo, através da Presidente Dutra. Trata-se de um trecho de apenas vinte
quilômetros, assinalando-se que o atual caminho, no período das chuvas, é
totalmente intransitável, carecendo de pouco trabalho sua retificação e total
asfaltamento.
Trata-se de uma estrada turística, com hotel, a esse fim destinado, a dois
quilôm·etros da sed·e do Município, além de inegável va'or industrial, caminho
dos produtos de São Paulo e via de escoamento da grande produção manufatureira fluminense, destacando-se o papel, cerâmica e frios. Reveste-se, esse
trecho, também, de importância estratégica, como alternativa à paralisação
da Via. Dutra. como ocorreu em 1967, com o desabamento de uma barreira na
serra das Araras, desviado todo o tráfego para a variante Mendes-ParacambiCabral-Via Dutra.
Servido por cinco estações da Rede Ferroviária Feder.al, o Município de
Mendes reclama a construção de viadutos sobre as passagens de nív.el, principalmente na estação de Mendes, onde o movimento de veículos é dos mais inten-

sos.

Dentre as reivindicações do Município de Mangaratiba, onde a Rede Ferroviária Federal eliminou o transporte de passag.airos, para ·servir, exclusivamente, ao
transbordo de minérios de Aguas Claras, está o restabelecimento dos trens que
serviam aos usuários entre a Ilha Guaíba e Junqueira, com destino àquela cidade,
hoje sujleitos a balà:ea.çãro para os ônibus que ·S:erv·em a Ilha Grande, Angra dos
Reis, Parati e Conceição de Jacareí.
Contava a população de Mangaratiba, até r·ecentemente, com lltorinas, composiçõe.s com ar refrigerado, trens especiais confortáveis e tudo lhe foi repentinamente retirado, a partir da construção de um terminal marítimo de minérios.
Agora, concluído esse melhoramento portuário. pedem os municípios de Mangaratíba o restabelecimento da lltorina, bem como a conclusão da BR-101, iniciada ao tempo em que governava o Estado o Almirante Amaral Peixoto e reparos
urgentes na BR-14 que, partindo da Presidente Dutra, no Município de Itaguaí,
liga vários municípios da região ·e servirá, necessariamente, aos trevo.s que conduzirão à futura BR-101.
Porciúncula, Vassouras e Sapucaia
A reivindicação do Município de Porciúncula, no que tange ao setor rodoviário, cinge-se, principalmente, ao asfaltamento de uma estrada ligando sua sede
ao Estado de Minas Gerais, numa extensão de 32 qul!õm.etros. Aqui funciona,
mais uma vez, o efeito demonstração. É que Minas Gerais. no último quadrlênlo,
no esforço emprestado às ligações rodoviárias com os Estados vizinhos, de preferência, está asfaltando a estrada que llg.l Carangola a Porclúncula, já ultrapassando o Município mineiro de Eugenópolis. Pr·etende Porclúncula, com essa iniciativa, que pode ser atendida pelo Governo estadual. à semelhança da realização do
Governo mineiro, melhores condições para o escoamento d.e minérios, açúcar e
produtos da lavoura.
Ninguém desconh-ece a insuficiência de recurso.s do DER fluminense para
prover a modernização do seu parque rodoviário. Dai porque o Município de vassouras apresenta um quadro demonstrativo de prioridades, cujos serviços poderiam nesse importante setor. ser executados sob o regime de obra delegada, com
recursos do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, aplicados pelo
Departamento de Estradas de Rodag·em do Rio de Janeiro.
Tal plano abrang.eria 90 quilôm·etros. compreendendo o asfaltam·ento dos
trechos Avelar-Arcozelo-Arlstldes Lobão-Barão de Vassouras, VassourasPalmas, Patí do Alferes-Quindins e Pati do Alferes-Petrópolls, no total de 72
qullômetro.s e obras de terraplanagem nos tr.echos Sebastião de Lacerda-Aliança,
Sebastião de Lacerda-BR-16, Vassouras-Aliança, num total de 29 qu!lõmetros.
Trata-se de um dos mais tradicionais Municípios do interior fluminense,
conhecido desde o Império, pelo seu desenvolvimento cultural, que tem dado,
ao Estado' e à Nação, vultos dos mais eminentes, desde o jurisconsulto S·ebastlão
d·e Lacerda ao brilhant·e advogado e Ministro das Relações Exterior.~s do. Governo
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primeiro Governador do Estado da Guanabara.
Mais modesto em suas pretensõe3, o Município de Sapucala apenas solicita o
asfaltamento de um trecho rodoviário, entre a BR-116 e a BR-393, cuja abertura
data de cerco. d.e cem anos, numa '"xtensão de 18 quilómetros e que convenientemente retlflcado, se reduziria a 14 quilómetros, evitando uma longa volta de mais
de 40km para quem se dirigisse da cidade do Rio de Janeiro .a Juiz de Fora.
Essa obra pod·erla s.er feita multo mais facilmente pela União, por Intermédio
do DNER, do que utilizados os de.ssangrados cofres públicos fluminenses.
Quanto ao Município de São Sebastião do Alto Alegre apenas pede que se pavimentem 15 quilómetros, ligando a RJ-116 à RJ-172, passando por aquela S·3de
municipal.
Volta Redonda, Rio das Flores e Pirai
Ninguém ignora que, hoje, Volta Redonda ·é uma das mais prósperas ed1lidades fluminenses, graças, sobretudo, à Instalação ali na década de 194~, no Governo
do Presíd·ente Vargas, da Usina Siderúrgica, catalisadora, de um notavel complexo
Industrial. que Inclui a cidade entre aquelas de mais desenvolvido setor terciário
no territól·io fluminense.
Suficientemente próxima da cidade do Rio d·e Janeiro sem configurar, porém,
uma das suas chamadas cidades-dormitório. carece de mais eficiente ligação
com outros municípios vizinhos, daí por que apresenta, no que tange ao sistema
rodo-ferroviário, as S·egulnte.s reivindicações:
a) uma estação ferroviária à altura do desenvolvimento cl:l. cidade;
b) a pavimentação da estrada que liga as localidades de Santa Isabel e Volta
Redonda; e
c) a pavimentação do trecho que un.e a sede do Município ao Distrito de
Pinheiral, no Município de Pirai.
Por sua vez, o Município de Rio das Flores, próspera edilidade do Val·e do
Paraíba do Sul, pede, em nome de uma vasta r·egião, sejam concedidos auxílios
federais para complementar a pavimentação da RJ-145, de responsabilidade
estadual, Interligando aquel·e com os Municípios de Valença, Barra do Pirai e
Pirai, num total de 107 quilóm~tros. Saliente-se que faltam apenas onze quilómetros de revestimento asfáltico para que a rodovia fique compLetamente pavimentada. situados ·exatamente dentro do Município de Rio das Flores, entre a sede
e o Distrito de Manuel Duart·e.
Nesse distrito. a rodovia estadual encontra-se com a RJ-151, que interliga
a sede do Município com um Distrito de Três Rios, denominado Monte Serrat.
cortado pela BR-040, que penetra a zona da mata mineira, em ligação direta
com Juiz de Fora, cuja pavimentação também se impõe.
O revestimento asf:lltlco dessas duas rodovias estaduais não seria apenas
benéfico a todo o Vale do Paraíba, mas encurtaria a distância entr.e Rio de Janeiro e Belo Horizonte, poupando combustível e conseqüentemente, economizando
divisas.
Iniciada a terrapl·ena~em nessas duas rodovias, com recursos federais, estão
paralisadas há algum tempo, e não atenderam, assim, ao pressuposto do aproveitamento viário de antlgo.s leitos da Central do Bras!!.
Sallente-se que as obras de terrapl•enagem já foram realizadas, na RJ-151,
num trecho de 33 qu!lómetros, há vários anos, perfazendo, com os 12 quilômetros
da RJ-145, apenas 45 quilômetros, cujo asfaltamento contribui para a maior
eficiência das ligações rodoviárias <)lltr·e Minas Gerais e o Oeste flumi:1ense.
Quantü à P:rt:r~iLura àe Pirai, apresenta pectldo elos mais modestos: a pavimentação de cerca de 12 quilómetros da rodovia designada como PI-Z, ligando
os Distritos de Arroba! .e Pinheiro, ·esta a única comunidade daquele município
servida pela Estrada de Ferro Central do BrasiL
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passando pela sede através da Rodovia Presidente Dutra, ter-se-la, com reduzidos
gastos, a dinamização económica de uma área que contribui, apreciavelmente,
para o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro.
Nilópolis, Itabapoana e São Fidélis

ri

Nilópolis, um dos moenor·es municípios fluminenses quanto à extensão territorial e uma das cidades de maior densidade populacional do País, tem, na
cidade do Rio de Janeiro, o seu principal mercado de trabalho.
Por isso foi, há bastante tempo, apelidada de cidade-dormitório, dedicada,
preferencialmente, aos setores s.ecundárlo e .terciário da economia, e assim colocada entre as mais progressistas do Estado.
Sua reivindicação, no que tange ao plano rodoviário, é das mais modestas:
apenas a construção de uma passagem sob o leito da via férrea, na confluência
com a Rua Máximo Soares a Estrada Dr. Nilo Peçanha, que substituiria, com
vantagem, a antiga cancela, outrora existente a montante, próxima à Estação
de Olinda, já arrancada.
A inexistência dessa passagem subterrânea para o leito da rodovia tem resultado numa sucessão de desastres quase fatais para os motoristas que, num ou
noutro sentido, são obrigados a cortar, pela Rua Máximo Soares, o pavimento
ferroviário.
Vejamos o que reclama a Pr·efeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana:
a) verba para o asfaltamento da RJ-340, no trecllo que liga a sede do Município a Santo Eduardo; e
b) construção de uma ponte sobre o rio Itabapoana, ligando o sistema rodoviário fluminense ao caplxaba.
· Trata-se de estrada já Implantada, s·ervindo ao escoamento da produção
açucareira do Municiplo, com previsão de um milhão de sacas, limite que não
atingiu justamente por falta de acesso às canas da fábrica.
Pede, ainda, aquela edilidade que, no plano federal de saneamento sejam
Incluídos os valões de Soledade e Santa Rosa, criada uma sub-resldência do
DNOS naquela cidade, vinculada, possiv·elmente, à residência de Campos.
Quando tanto s.e fala na luta contra a poluição, é necessário que ela se
estenda aos municípios do Interior e, no caso, a drenagem dos dois valões contribuiria, decisivamente, para a salubriciad·e da sede do município.
No Norte fluminens•e, o Município de São Fldélls solicita uma ajuda bem
modesta: a construção de uma ponte sobre o rio Paraíba do Sul, lig:mdo a usina
ali existent·e ao Distrito de Pureza.
Alega-se que, sendo o Município produtor de cana, está ameaçado de ver a
usina desfazer-se da sua cota pelas dificulc.ades de escoamento da produção,
quando, atendido aquele reclamo, poderia expandir-se na disputa de mercados,
promovendo o maior desenvolvimento económico da edilidade.
Junto ao apelo de São Fld.élis, vem uma n>Jtícla dramática: A de que seria
para.lisado o ca.bo-aéreo responsável pelo tra·nspo11te .sobre o rio Paraíba do Sul,
por ter o material vencido o prazo de duração garantid·J pelo fabricante e não
ser fâcil a esta altura, a reposição de lmplementos fabricados na Al·emanha.
Cambuci é o único município do norte fluminense que não dispõe sequer
de um quilômetro de estr!lida asfaltada.
Pede que, no traçado da RJ-086, sejam asfaltad.os ll qui!ómetros, ligando
cantagalo a Portela, bem como os 21 qullômetros que ligam cambuci a Itaocara.
Porciúncula é, igualmente, pouco exigente: de.•.eja a ab-ertura e asfaltamento
de apenas 25 quilômetros de rodovia3, llganC:o sua sede a Eugenópolls.
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Entre Vclta Redonda, a cidade co aço e Angra dos Reis, centro naval e
nuclear, o Município de R!o C}l!lro tem tudo para propiciar a instalação de Indústrias, mas s~:a pretcns§o esbarra no estrangula.mento vlãrio.
Tudo começa com à existência de um viaduto no centro da cidade: estreito
e baixo, não dã passagem nem para os ônibus, nem para qualquer veículo cuja
carga ultrapas~e três metros de aJ,t.ura. Essa mínima providência, de ampliação
do viaduto, vem sendo reclamad·a, insistentemente, à administração da Estrad.a
de Ferro Centro-Oeste, sediada em Belo Horizonte, que faz ouvidos de mercador
aoo fluminenses de Rio Claro.
Outro problema consiste na falta de atenção dQ DNER para um pequeno
trecho nã~ asfaltado, de C·erca de três quilôme:.ros d.a Rio-Sã.O PauLo, no 5. 0
Distrito de R'o Claro, a partir do trevro onde se inicia a e.:trada de Bavra Mansa
ao Rancho Grande.
Além de bastante denso, no local, o trãfego de veículos, aprove!:tam o caminho os sitiantes próximos ·e os munícipes de Bananal e cidades circunvizinhas.
Ellminadc o .estreito ga·rgalo - o que não exigirã grandes dispênd.los, pela
sua reduzida extensão - lucraria uma região das mais produti''as, princ!palmerrLe no setor agmpecuá:io e, conseqüentemente, a economia fluminense.
Ainda em Lídice, 2.o Distrito de Rio Claro, em virtud.e dos aguaceiros, uma
ponte de 52 metros ligando o centro da cidade à povoação, cedeu nos pilares
centrais, oferecendo enQrme perigo ao tráfego. Mais de uma vez a edilidade
ap.elou, sem proveito, à Estrada de Ferro Centro-Oeste e ao DER enquanto a
pilastra central, que já afundou s·ess·enta centímetros, ameaça desabar.
Finalmen:te, o E.stad·o do Rio abriu uma estrada estra:tégica, partindo da
BR-16, em Rio Claro, em demanda à Rio-Santos, em Mangaratiba.
Faltam, ainda, quatro obras de arte, votadas para as calend•as gregas, por
falta de r ecurses ou de diligências.
Mas Rio Claro espera que •O futuro Governo da nossa Unidad.e federativa
possa ultimar essas obras. não .apenas em proveito dos munícipes mas de toda
a com unidade fluminense.
Talvez a mais modesta reivindicação, nQ Estado do Rio r10 que tange à
estrutura viária, seja a que nos apres.enta a Prefeilt,ura Municipal de Silva Jardim:
o asfaltamento de •apenas quatm qul!ômetros do acesso que liga a BR-101 à
.~ede do Município.
Seu Pref·eito, há dois anos, vem batendo seca e meca, do DNER ao Ministro
d,os Transportes, sem conseguir uma palavra de esperança no que tange ao acolllimento de tão modesta pretensão.
São duas as reivindicações de Três Rios, quanto à melhoria dos transpo!1t.es:
retirada, pela Central do Brasil, do parque de manobras ali localizado; iluminação
e sinalização dos trevos existentes r:os l:airros doe C:mtagalo, Boa União e Ponte
das Garças.
A primeira re-ivindicação, - que envolve muito mais uma reclamação assinala que, no afã de exportar nosso minério de feJ:IrO, criaram-se composições
ferroviãrias de mais d.e cem ,-agões, que só param em Três Rios para manobras,
interrompendo, várias vezes, durante o dia, o trânsito urbano, com prejuizo à
indústria, ao comércio, a todas as atividades da produção, quando um parque
de manobras poderia ser instalado em lugar menos habitado.
Reclama-se, aind·a, a remoção de perigosas passagens de nível existente.~
no centro d.a. cidade, bem C<llllü a cünstruçiio d~ urn ~r~vo, nas proximi,dades da
Ponte das Garças, substituindo o atual palco de freqüentes desastres, talvez
por erro técnico na construção prejudicada •a visib!l!dade de quem o ultrapassa
de automóvel por uma lombada não convenientemente removida.
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na estrada Miracema-Pádua, provicl.enciando-se o asfaltamento da rodovia Miracema-comendador Venâncio e a construção de uma rodoVia ligando Mlracema.-Campelo~.Paraoquena.-Santa Cruz-Pirapetinga.
Advertem os mlracemenses que o asfaltamento da r.o:lovia ligando Miracema-Palma-Laranjal representaria. um grande incentivo não somente à Zona
da Mata mineira mas apreciável impu!.~o ao desenvolvimento da economia nortefluminense.
Acjui terminamos um râpido relatório a respeito da sit.uação dos transportes
d,e superfície no território fluminense.
Como OU\iram Vossas Excelências, de dois terços dos municípios que reclamam solução para ingentes problemas infra-estruturais se encontram no norte
fluminense .. Concordamos, decerto, em que a região Suleste, em que se inserem a
Guanabara e o Estado do Rio, hoje componentes de uma só UnMade federativa,
ao menos a. partir de março próximo, seja das mais del?·envolvida.s do Pais.
Mas é inegável a existência, ali, nos limites com o Espírito Santo e a Mata
mineira, um verdadeiro bolsão d.e subdesenvolvimento, provocado, em primeiro
lugar, pelo estrangulamento dos transportes.
A erradicação dos chamados ramais deficltários, eliminando-se os trechos
ferroviários considerados antl-econômicos, velo agravar, notavelmente, a situação
dessas edilidades antes servidas pelo transporte sobre trilhos, porque não se
implantaram, para substtt.uí-los, as prometidas ferrovias pavimentadas.
Entretanto, o que mais nos estarrece, no que tange à imprevisão governamental, é o perigo permanente a que s.e submetem os humildes munícipes interioranos, com a permanência cl.e velhos monjolos nas passagens de nível que
adentram as cidades, quando mais do que •aconselhável, como solução possh·el,
a passagem subterrânea dos trilhos ou da rodovia, respeitada a segurança de
:notorlstas e pedestres.
Vimos, nesse relwtórlo, em uma dezena de cidades fluminenses, a constância
dessa reivindicação. E não conseguimos compr-eender como a aclmlnlstração dessas ferrovias faz ouvidos moucos aos reclamos ·da segurança, em nome, talvez, de
uma economia de palitos.
Já nos alongamos bastante c ped!mos escusas r.os nossos pacientes ouvintes.
Mas queremos, neste pronunciamento, dar conhecimento do já escolhido e
futuro (l{)vemador do Estado do Rio de Jo.neiro a. respeito de sérios e graves
problemas cl.o nosso Estado sempre minimizados pela indiferença de tantos
homens públicos, tocados pela miopia administràiUva, embora pretendam ver
mais longamente os altos interesses nacionais.
A Nação forma sua grandeza graças à participação dos seus municípes,
que representam, somados, a dispensa elo seu abastecimento, primeiros deposltârlos das suas riquezas naturaiS, marcos históricos antecedentes à soberania
nacional.
Ou atendemos às Jídima.s reivindicações das edllldacl.es interioranas fluminenses ou nelas terá o desenvolvimento do Estado do Rio o seu calcanhar de
Aquiles.
S.e atenção merecem as áreas metropolitanas, onde uma população aflita se
debate entre a pobreza e a poluição, enquanto reduzidíssima. minoria industrial
e mercant!l ostenta eleV'ados pad.rões de vida, é preciso não esquecer a importância. do setor primário, que alimenta a massa enorme das urbes e das metrópoles, numa luta inglória pela própria sobrevivência.
Finalmenot.e, Sr. Pr.;&ldente, queria também, daqui, dirigir um apelo aos nossos
companheiros da ARENA, para que não tumultuem o processo eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral já fez este apelo, esta recomendação, através
dos tribunais regionais dos vários Estados. T!v·emos, recentemente, a dissolução
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Governador dA:> Estado, nem das autoridades federais - de um comício do
Movimento DemocrM!eo Brasileiro, no interior àe Pernambuco.
Hoje, porém, Sr. P·residente, a notícia é mais grave, porque afeta a própria
tranqüilidaàe pública: é a ARENA que briga com a ARENA. Está no Correio
Braziliense de hoje o seguinte:
·
João Pessoa - Um comício da ARENA r.ealizado na cidade de Conde
resultou em tiroteio, socos, ponta-pés e ferimento a bala no Vice-Presidente da Câm111ra Municipal, Everaldo Alves de Souz>a e no ex-Prefeito
Almir Correia."
Quando comecei a ler a noticia, pensei que era uma d.i.sputa entre a ARENA
e o MDB, que eram duas correntes que se chocavam, mas a natdcia continua:
"O futuro Governador Ivan Bich111ra, presente à concentração conseguiu
a muito custo apaziguar os ânimos e retirou-se logo em seguida para
João Pessoa. O comício foi organiz>ado pelo ex-Prefeito Almlr Correia
para indicação àe seus candidatos à Câmara Federal e à Assembléia
Legislativa, com a presença de Ivan Bichara e d·o candidato ao Senado
Aluizio Afonso Campos (ARENA) . Quando iniciaram os discursos, chegou
ao palanque o Deputado Egídio Madruga (ARENA), Presidente da Assembléia Legislativa e candidato à r-eeleição, acompanhado de mais dois
chefes políticos loCais, Charles Ribeiro e Wilson Gomes, dizendo-se eleitor do Parlamentar. O Sr. Almir Correia informou ao Deputado Egídio
Madruga e aos seus adeptos que não permitia que "eles falassem no comício", organizado e custeado por ele, Almir, para "divulgação exclusiva
de seus candidatos."
Então, ai, houve o chartvari. ·
Sr. Presidente, o apelo que faço à ARENA é para que não cresça tanto, que
crie dentro de suas próprias fileiras esses choque&; não cresça tanto, que haja
tantas "ARENAS" que se conflitem, que se agridem, que troquem tiros, socos e
pontapés. Este o apelo que daqui dirijo ao ilustre Presidente da ARENA. o
sr. Senador Petrônio Portella, para que S. Ex." colabore, para que S. Ex.a. faça
tudo que lhe seja possível para que a ARENA não tumultue o próximo pleito
eleitoral. (Muito bem!)

Documentos a que se refere o Sr. Nelson Carneiro, em seu discurso:
R.EPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
28.390 - CAMARA MUNICIPAL DE PORCiúNCULA

N.• 141/74
A Sua Excelência o Sr. Senador Nelson Carneiro

Em 22 de outubro de 1974.

Senado Federal
Brasília - DF.
ama/ama.
Senhor Senador:
Pelo presente, envio a Vossa Excelência, em anexo, cópia da indicação apresentada
a esta Câmara, em reunião realizada em 18 do corrente, pelo vereador Senhor Luiz
Paulo Bastos Guedes, e unanimemente aprovada.
Certo da atenção de Vossa Excelência para com a indicação em apreço, valho-me
da oportunidade para reiterar-lhe os meus protestos de alta estima e consideração.
- Manoel António Martins de Almeida, Pre~ldente.
Anexo: cópia da indicação (1).
INDICAÇAO

Indico à Câmara ouvido o plenário seja endereçado oficio u S. Ex.• o Sr. Senador
Nelson Carneiro, pedindo para que reivindique junto ao Ministro dos Transportes a
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de extensão.
Justlfica.tiva.
A abertura e o a.sfaltamento da referida estrada. beneficÚU'á não só a Porciúncuia,
como também as cidades de .Antônio Prado e Eugenópolis, sendo estas duas últimas
no Estado de Minas Gerais. A· abertura e o asfaltamento desta estrada será, sem
dúvida, de uma grande Importância económica para as três cidades.
Salá das sessões, 18 de outubro de 1974. - Luiz Paulo Guedes, Vereador.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL.DE· MACAE
GABINETE DO PRESIDENTE
Ofício n. o 333/74.

Em 17 de setembro de 1974.

Ex:MO, SR.

SENADOR NELSON CARNEmb
DD. Relator da Comissão referente aos Deptos. N. Estradas de Rodagem e de Ferro.
Exmo. Sr. Senador,
Acusando o recebimento do telegrama em que Vossa Excelência nos comunica ter
sido designado Relator na parte referente ào Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem e Departamento Nacional de Estradas de Ferro, no Orçamento da República
para 1975, solicitando o envio de reivindicações do interesse deste Município das partes
acima referidas, é com satisfação que levamos ao conhecimento de Vossa Excelência
ai gumas das principais de Macaé :
: • . a) terraplenagem e a.sfaltamento da Rodovia RJ·67, Macaé-Gl!cério, que teve
seu ramal ferroviário extinto há mais de vinte anos, cUja obra foi iniciada e paralisada,
causando enormes prejuízos à região;
b) viadutos e passarelas sobre a linha férrea, ligando a cidade aos populosos
bairros Visconde de Araújo e Miramar, e também a rua Téllo Barreto (cidade) à
Estrada RJ -67, Macaé-Giicéric, locais onde têm havido inümeros acidentes com
vítimas fatais;
c) terraplenagem e asfaltamento da Rodovia Macaé (Cabiúnas)-Carapebus--Quls·
samã, onde estão localizadas duas importantes usinas de açúcar, sendo os principais
distritos da Indústria açucareira da América do Sul, com enorme potencial, cUja
estrada inter!lga-ee, via Macaé, com a BR-101 IRic-Bahia, via litoral),

.

''

1. A primeira reivindicação vem sendo feita desde que, .por motivos desconhecidos,
houve a paralisação dos serviços de asfaltamento da Rodovia Macaé-Gl!cérlo (RJ-67),
cujos trabalhos foram iniciados, após ter sldc extinto o ramal ferroviário que ligava a
sede do município à Vila de G!icério (7.0 Distrito), vasta e rica região em pecuária e
agricultura, por ter sido considerado antieconómico. A pavimentação foi iniciada. ,·em
1963 e, em agosto de 1964, as obras foram paralisadas, originando o Requerimento n.0 55,
de 1964 (apenso), de autoria do vereador Natálio Salvador Antunes, que lamentava a
retirada das máquinas para outro município.
Antes dos protestos da população que até hoje continua a reivincilcar o término da
obra, através dos Requerimentos n.<>s 44 e 45/63 (apensos), os edis Robe:to Carneiro
da Silva Caldas e Juarez Nocchi solicitavam providências acerca da construção da
Estrada de Rcdagem Macaé-Gllcério, que mereceu resposta do Diretor Superintendente
da Rede Ferroviária Federal através do Ofício n. 0 1.409/63 (apenso).
Até esta data, são raras as reuniões em que os edis não se manifestam com referência
ao angustiante problema, principalmente por ser hoje uma rodovia importante, interll~
gandu-se com a .I:Ut-ll>l, Rio-Bahla, via litoral, e única de acesso a Macaé, por
onde, diariamente, trafegam centenas de veículos.
O estado atual da estrada RJ-67, até o qu!lômetro 17, com buracos, sem sinalização
e acostamento, curvas acentuadas e outros detalhes que atestam a segurança dos usuários,
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para o futuro.
2. Com referência. ao Item b, desde o ano de 1955 o Vereador Domingos Gutmarll.eB
Costa teve o ~erlmento n.0 93/55 (&penso> aprovado pelo plenário, em que o eclil
solicitava à então Leopoldina RaUway a segurança necessária para os que trafegam
na passagem de nível que dA acesso aos bairros Visconde de Araújo e Miramar.
Sem discorrer multo sobre o assunto, de vez que enumerar acidentes e transtornos
que têm sido causados com a falta. dos respectivos viadutos e passarelas para pedestres,
anexo cópias dos requerimentos encaminhados às autoridades sem que a soluçfi.o para
o problema fosse encontrada.
3. Outrossim, .seguem a.lnda, em resumo, outru reivlnd.1caç6es de D0610 munlcfplo,
as quais vêm há muitos anos prejudicando de certa maneira o bem-estar de nossa
população e constituindo pontos de estrangulamento ao desenvolvimento de Macaé e à
Administração da mesma.

Finalmente, cumpre a esta Presidência no momento a.gradeeer penh!'T!Ldamente o
Interesse de Vossa Excelência, em nome da comunidade que este Poder representa., e
na. oportunidade reiterar manifestações de meu apreço e admiração.
Saudações Legislativas. - Naciff Sa.lim Selem, Pre.!ldente.
OUTRAS REIVIN'DICAÇ0l!19

Do Vereador Mauro Rodrigues:
- solicitando consignação de verba no Orçamento d& Repllbllc&/75, para conclu.sA.o
das obras das Oficinas de Engenharia Mecânica da Rede Ferrovi!íria Federal - Imbetiba,
em Macaé.
- BO!Idta.ndo viaduto, cancela s!na.llzadora, para a passa.gem de nível localizada
em Carapebus, 3.0 Distrito de Macaé, entre a sede do Distrito e a Praça Cordeiro,
considerando que é um distrito que multo representa para a economia <lo município;
- solicitando asfaltamento da estrad& RJ-162 (Atalaia), até Cachoeires de Macaé,
sede do 6.0 dl.stnto.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA. MUNICIPAL DE MACAÊ
RIEQUERIMENTO N. 0 55/64

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, seja enviado Oficio ao Exmo. Senhor Ministro
dos Negócios de Viação e Obras Públicas, Marechal Juarez Távora, expondo-lhe a
supressfi.o do ex-ramal ferroviário que ligava a cidade de Macaé a Gllcério (local onde
está construlda a Usina Elétrica de Macabu), para ser substitulda por estrada de rodagem
a fim de atender à maior regi!ío agrlcola do Munlclpio de Macaé, 5.0 , 6.0 , 7.0 e s.a distritos.
Expondo-lhe ainda que, depois de passados 2 anos da supressão do ramal, foi iniciado
o serviço de terraplenagem para a construção de necessária estrada; mas que lamentavelmente, acerca de 30 dias, o serviço foi paralisado e as máquinas retiradas para outro
município, sem qualquer expllcaç!ío aos moradores da reglfi.o atingida e prejudicada
com a supressão do ramal ferroviário; ficando assim ao completo abandono toda
aquela zona, pela falt& de estrada adequada, para dar vazão à produção daquelas
regiões para os centros de consumo.
A falta da estrada, que tanto ânimo vinha dando aos moradores daqueles distritos,
com o inicio dos trabalhos de terraplenagem, trará grande abalo à economia do
Munlclpio de Macaé, e comprometerá sobremaneira a produção, fator prepond~rante
para a emancipação agrlcola do Pals.
Nesta altura, em que o Pais está entregue a homens honestos e honrados, que
procuram soluções para velhos problemas, s. Ex.• o Sr. Ministro de VOP nfi.o deixará de
det.erminstr o 1med1~.to reinicio de. construção de t!io !mporta:1te melo de comunicação,
a que fazem jus todos os prejudicados com a supressão do ramal ferroviário.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1964. - NatáUo Sa.lva41or Antunes, Vereador.
Correspondência p/Oflclo n. 0 283/64
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CAMARA MUNICLPAL DE MACAÉ
GABINETE DO PRESIDENTE
REQUERIMENTO N. 0 44/63

Requeiro ao Sr. Presidente que, após ouvir o plenário, sejam solicitadas aos srs. Presidente da Rede Ferroviária Federal e Diretor do Departamento Nacional de Estradas
ãe Rodagem, informações acerca da construção da estrada de rodagem Macaé Glicérto,
em substituição ao extinto ramal da EFL.
Sala das Sessões, 29 de março de 1963. - Roberto Carneiro da Silva Caldas, Vereador.
Justificativa
A àita estrada virá atender grande região, imensamente prejudicada com a extinção
do aludido ramal.
ESTADO DO RIO DE JANmliRO
CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
GABINETE DO PRESID~'ITE
RIEQUERIMENTO N.0 45/63

Ementa SOlicitadas providências junto à Rede Ferroviária Federal S.A. para que
seja asfaltada a rodovia Ma.ca.é-Glicério.
Requeremos ao digno Sr. Presidente, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Exmo. sr.
Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A., com remessa de cópia autêntica deste
requerimento, encarecendo a necessidade de ser asfaltada, em caráter de urgência, a
rodovia Maca.é-Glicérto.
Sala das Sessões, 29 de março de 1963. - Juarez Nocchi, Vereador.
Justiflcaçã.o

O Governo Federal extinguiu vários ramais ferroviál·ios no Estado do Rio de Janeiro,
com o compromisso de proceder ao necessário asfalta.mento em rodovias.
A Vila de Glicério foi sacrificada com essa medida governamental e o seu laborioso
povo aguarda seja construída a rodovia, asfaltada, de maneira a não continuar lutando
pela falta de transporte.
Confiamos na ação do eminente Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A., vindo
ao encontro da população ào Município de Macaé.
Data supra. - Jua.rez Nocchi, Vereador.
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Macné.
REQUERIMENTO N. 0 93/55

Na qualidade de vereado1· do Partido Democrático Cristão e de acot·do com os
meus nobres Colegas,
RlEQUEIRO:

a) seja oficiado pela Câmara Municipal à Cia. Leopoldina Raüway a fim de que
mantenha, durante o dia, na passagem de nível existente na Rua Moreira Neto, que
àá. acesso à estrada de Glicério, um guarda, ou, então, providencie, como faz obrigatório
a lei, a feitura de uma cancela, obra de defesa necesssária aos que ali trafegam;
b) que a medida, acima pedida, seja, também, providenciada no prolongamento da
Rua Silva Jardim e que faz acesso aos bairros ae Visconde de Araújo e Miramar.
Defesa e Justificação

Há, como é de conhecimento geral, uma lei federal que obriga as estradas de
!erro a providenciarem as obras de segurança necessárias, nas passagens de nível,
sendo que isto para defesa e garantia da vida dos que pelas referidas passagens
de n!vel são obrigados a trafegar. Nas aludidas passagens, já houve desastre, acidente
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em que morreram quatro pesscas, alés de inúmeros ferido~. uns gravemente. No
prolongamento da Rua Silva Jardim, tão concorrida é aquela passagem, que não se
faz mister melhor justificar a medida requerida.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 1955. - Domingos Guimarães Costa, Vereador,
REDE PERROVIARIA FEDERAL S.A.
ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA
Ofício n.• 1.469/63
Proc. n.• 2.051/63-A
Assunto: - Informação <Presta). Em 11 de junho de 19G3
Ao Ilustríssimo senhor Presidente da Cámara Municipal de Macaé.
Estado do Rio de Janeiro.
Senhor Presidente,
Acusando o recebimento dos O~íclos n.Ds 111 e 112/63, de 6 de maio último, encaminhando cópias dos Requerimentos n.os 44 e 45/63, de autoria dos Srs. Vereadores
Dr. Riberto Carneiro da Silva Caldas e Juarez Grion Nocchi infOrmo a V. s.• que, de
acordo com dados obtidos no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Rio de Janeiro, foi assinado um convênio com o Departamento Nacional de Estradas
de Rcdagem para o início da construção da estrada entre Macaé e Glicérlo, havendo
para 1963 uma dotação de Cr$ 48.000.000,00 e de Cr$ 158.400.0CO,OO para o ano de 1964.
Esclareço, ainda, que já foi feita concorrência para o primeiro trecho entre Macaé
e a BP.-5, tendo sido vencedora a firma Engenharia Repl'esentações e Comércio--ERCO
S.A., que deve iniciar o serviço ainda no mês de junho, enquanto a conclusão do 1-estante
do trecho até Glicério está programada para o ano de 1964.
Sem outro motivo, sirvo-me do ensejo para expressar a V. s.• meus protestos de alto
apreço e distinta consideração. - Ten. Cel. Eng.• Mauro Moreira, Diretor Superintendente.
ESTADO DO RIO .DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ
REQUERIMENTO N.0 118/67
Requeiro à Mesa, ouvido o plenário, seja enviado ofício ao sr. Secretário de Estado
de Comunicações e Transportes, solicitando abertura de inquérito a fim de serem apuradas as razões por que a estrada Macaé-Glicérlo está seguindo em grande parte pelo
leito da antiga estrada, sem que haja da parte dos responsáveis a preocupação de
encurtar o máximo possível a distância entre a sede do Município e o distrito de G!lcér!o.
Sala das Sessões, 21 de julho de 1967. - Natálio Salvador Antunes, Vereador.
· Justificação
Por decreto do ex-Presidente da República, o ramal da Estrada de Ferro Leopoldina
foi suprimido, a fim de serem servidas por estradas de rodagem as localidades prejudicadas com a· supressão do. referido ramal. Anos depois da supressão, foi Iniciado o serviço
·da estrada de rodagem, saindo de Macaé pelo leito da ex-estrada, deixou o leito da ex'ferrovia e começou a seguir por traçados estranhos, com curvas desnecessárias, aumentando conseqüentemente a distância.
Acresce, ainda, que sem motivos convincentes a referida estrada está seguindo em
grande parte por cima do leito da estrada velha, trazendo, em conseqüência,· graves
transtornos a toda população da região da serra; pois com qualquer chuva a estrada
fica interrompida por dias seguidos, :;em que providênciua

ücj~m

tomada::; pelo DER, ou

pela companhia empretelra. Carros, como: caminhões, ônibus, automóveis e outros
veículos são por vezes arrastados por tratores de esteiras, visto que os de pneus são Insuficientes para arrastarem os referidos veículos, em razão da precariedade dn estrada,
trazendo assim enormes prejuízos, com danificação de material,
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CAMARA MUNICIPAL DE MACM
REQUERIMEI,TO N. 0 31170
Senhor Presidente,
Considerando que, quando da extinção do ramal ferroviário Macaé-Gllcério, o Governo ua União se prontificou: a aproveitar o leito daquele ramal para construção de
uma estrada asfaltada;
Considerando que, de há multo, foram realizados os serviços de construção da referida
estrada;
Considerando mais que para conclusão dessa Importante estrada necessário se to1·na,
apenas, os serviços de 10 quilómetros de terraplenagem e 25 de asfalto;
Considerando que a estrada aludida, após concluida, permitirá maior progresso p:l.l'a
uma vasta região agrícola e pecuária e onde ainda se localiza Importante usina h!drelétrlca das Centrais Elétrlcas Fluminense S.A.,
R.equelro, ouvido o plenário, encaminhamento de correspondência ao Ex.mo Sr. Ministro dos Negócios dos Transportes, Cel. Mário David Andreazza, encarecendo a S. Ex.•,
com o mais vivo empenho, a conclusão da aludida estrada, propiciando o tão esperado
progresso para aquela rica região.
Sala das Sessões, 31 de março de 1970. - Juarez Grion Nocchi, Vereador.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE MACA!l:
REQUERIMENTO N.• 04/67
Requeiro ao Sr. Presidente, na forma regimental, seja enviada correspondência a
S. Ex.• o Dr. Heródoto Bento de Melo, DD. Dlretor Geral do Departamento de Estradas
de Rodagem (DER-.RJ), encarecendo a S. Ex.•, tendo em vista haverem sido destruidas,
pelas enchentes, as 2 <duas) pontes que ligam Gllcérlo, 7. 0 distrito deste Município, à
sede, seja. concluida, com a máxima brevidade, a estrada Macaé-Giicérlo, sobre o leito
do .ex-ramal :ferroviário, evitando-se assim a construção de 4 (qua.tro) grandes pontes.
Que a. construção dessa estrada seja Iniciada do distrito de Gllcério, escoadouro natural
de toda produção daquela vasta região bem como do Município de Trajano de Morais.
Sola das sessões, 9 de fevereiro de 1967. - Juarez Grion Nocchl, Vereador.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P.RE::l''EITURA MUNICIPAL DE MENDES
GABINETE DO PREFEITO
Of. n.• 150/74
Mendes, 20 de setembro de 1974.
Do: Ex.mo Sr. Prefeito Municipal de Mendes
Ao: Sr. senador Nelson Carneiro
Assunto: Em resposta ao telegrama do dia 3 de setembro
Exmo. Sr. Senador Nelson Carneiro
Venho mui respeitosamente agradecer a sua gentileza ao colocar-se à minha dispo·
s!ção como relator na. parte referente ao Departamento Nacional de Estrada de Ferro e
Estrada de Rodagem.
Aproveito a oportunidade para pedir ao Ilustre amigo para Inclui!· no Ol'çamento da
União para 1975 u:ma verba a ser empregada na Estrada Mendes-Morslng-Rosa Ma·
chado, que liga o Município de Mendes ao Estado de São Paulo através da Presidente
outra, numa extensão aproximada de 20 km.
A mencionada. estrada, no período das chuvas, torna-se Intransitável, por ser o seu
piso em terra batid;, e s;.n,~,·o, o Ideal seria afasta-la.
A seguir esclareço as razões da. necessidade de sua. atenção:
t.•) Esta estrada ~crú turística na vlrtu'Cie da existência do Hotel Boa Esperança a
2 k.m du rede do Município e muitos sitias à sua margem.
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vindas do Sul do Pais, principalmente São Paulo para nossas Indústrias, como também
o escoamento de toda produção manufatmada, papel, cerllmlca, frios, etc.
3.0 ) Podemos também considerá-la uma Estrada Estratégica, pela facilidade qU'e
oferece, no caso de deslocamento de tropas da Guanabara para São Paulo, uma possível
paralisação da VIa Dutra, como aconteceu em 1967 com o desabamento na Serra das
Araras, em que todo o trllnslto foi desviado através do Município de Pirai, passando pelo
Município de Mendes-Paracambi-Cabral-Vla Dutra. Sem esta Estrada as dificuldades
seriam enormes.
4. 0 ) Sendo o Município de Mend·es servido por 5 (cinco) estações da Rede Ferroviária
Federal <Humberto Antunes, Nery Ferreira, Mendes, Martins Costa e Mors!ng) ficaria
multo grato, se V. Ex.• se Interessasse pela construção de viadutos sobre as passagens
de nível, principalmente na Estação de Morslng, onde o movimento de veiculas é enorme,
com linha de ônibus Barra do Plrai-Paracambl, além do transporte pesado como foi
dito acima.
Contando com vossa iniciativa e apoio, apresento meus protestos de elevada esttma
e consideração.
Atenciosamente. - Francisco Garcia Gomes, Prefeito Municipal.
Mangaratlba, 17 de setembro de 1974.
De: Orlando Lopes Ribeiro <Vereador da Câmara Municipal de Mangaratlbal
Ao: Senador Nelson Carneiro
Nesta oportunidade acuso o recebimento de seu telegrama de 30-8-74 p.p., que devido ao
recesso somente hoje chegou ao meu poder.
Felicito ao presidente da comissão pela designação do brilhante Senador como Relator do assunto focalizado no telegrama já mencionado, passando a fazer as reivindicações
de interesse de nosso Município.
Estrada de Ferro: Servido o nosso ramal pela Rede Ferroviária Federal S/ A, que de
passagem se diga serve mal, com trens sujos, quebrados, mal Iluminados, piorando agora
com a exportação do minério, procedente de Aguas Claras, Minas Gerais, com passagem
prioritária em nosso Município até o grande cais construido na Ilha Guaíba, pelo grupo
a que pertence a firma Minerações Brasileiras Reunidas S/ A. Em conseqüência da construção desse cais em nosso Município, a Rede Ferroviária Federal S/ A resolveu suspender os trens de passageiros da (Ilha Guaíba) estação de Junqueira para Mangaratlba,
ficando assim os passageiros que demandam Mangaratlba e Dha Grande, Angra dos
Reis, Paratl, Conceição de Jacareí (via marítima), sU',jeltos â baldeação para ônibus.
Também foram suprimidas as Litorinas, composições com ar refrigerado, os trens especiais, finalizando por dizer, todo o conforto foi retirado.
Reivindicação: Volta as Litorinas e o prolongamento dos trens até Mangaratlba, pois
sua suspensão já não mais se justifica, visto estar o terminal marítimo já concluído.
Estrada de Rodagem: Construídas nos tempos Idos do Governo do Coru. Amaral
Peixoto, no Estado, e Vitor de Souza Breves, no Municiplo, permaneceu no barro até pouco
mais de 2 anos, quando tivemos o prazer de ver o Inicio das obras da BR-101. verbas
várias haviam saído, mas, sempre desviadas para obras prlorltárlns. Lamentavelmente
ai estão as obras se arrastando sem que se saiba ao menos qU'ando vai terminar, obra
morosa, concorrência ganha por firmas em decadência, serylços paralisados dando toda
sorte de prejuízos aos municípios.
Estrada R.T-14: Em completo abandono, sendo mesmo difícil transitar nos dins de
chuvas, o Governo Estadual retirou a conservação, naturalmente por conseqüência de ter
aqui pela primeira vez perdido as eleições municipais.
Estra-da. R·!o C!P..ro--Mang2-~tib2.: Prometida de longo. data, a.té hoje nfi.o foi concluida. Firmas fra.ncas venceram as concorrências, e até hoje sem grande trecho aberto e
retificado existem 7 ou 8 pontes no chão, dando passagem apenas a carros altos, por
dentro do 1io. Não será exagero se afirmar que no tempo de D. Pedro a estrada era
melhor em multo.
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Reivindicação: BR-101, com o plano de execução das obras, se !or o caso, a sua
se o caso for falta de verbas, com os suprimentos devidos.

~ccleração,

Estrada Rio-Manga.ratiba: Suplementação de verba capaz de acabar de uma vez
com essa obra Inacabada, a fim de que se pague de uma vez de nossa memória os argolões
onde D. Pedro amarrava a égua quando demandava à cidade do Rio de Janeiro.
Ertrada RJ-4: Com ·a construção um dia da BR-10~, aquela estrada ficaria ao abandono, tal a forma como vem sendo tratada, mas para ligação entre os distritos de Mangaratlba, ela será de multa valia para os municípios, mesmo sabendo-se que por ela
terá que ser obrigatoriamente a passagem para os trevos que Irão surgir, a fim de dar
ações à BR-101. Interceda, nobre Senador; em favor de Mangaratlba no que for possível,
e aqui estaremos para . reconhecer o que tivermos que reconhecer em nome de uma
comunidade que sofre de tudo.
São essas as reivindicações, nobre Senador, que desejo fazer sentir em nome de nossa
rr:unlclpalldade, da qual eu sou legitimo representante, tendo recebido a maior votação
nas eleições passadas.
Multo cordialmente se subscreve o amigo e correligionário. - Orlando Lopes Ribeiro.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
28.390- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCiúNCULA
N.o 210;74 ..
Em 24 de setembro de 1974.
A sua Excelência o Sr. Senador Nelson carneiro
Senado Federal
Brasilla - DF
Senhor Senador,
Acusamos o recebimento do telegrama de Vossa Excelência, em 3 de setembro, colocando-se à disposição deste Município, junto ao DNER e DNEF, onde empresta o brilho
da cultura de vossa Excelência.
Temos Senhor Senador, nosso pedido: abertura e asfaltamento de estrada ligando
Porclúncula - RJ a Eugenópolls - MG, numa extensão de· 32 lan.
Exposição de motivos: - No momento o Estado de Minas Gerais está asfaltando
estradas ligando Carangola a Porclúncula; se completada com a estrada objeto de nossa
solicitação, em multo vai. facllltar o .Intercâmbio rodoviário e servirá, com o encurtamento de distância, o· escoamento de mlnér!os, açúcar e prOdutos da lavoura.
Agradecido pela atenção do Ilustre senador em meu: nome e de Porclúncula, apresentamos os nossos protestos de alta estima e consideração. - Edison &a.rreso de c1a.rvalho, Prefeito.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO
Em 2 de outubro de 1974.
401;74-G.P. (DAl
As.- Remessa 'de quadro demonstrativo
Ex.mo sr. Dr. Nelson Carneiro
DD. Senador da República
Senado Federal
' Brasília - DF
Senhor Senador.
Em resposta ao seu atencioso telegrama com referência a problemas rodoviários deste
Município, em anexo, temos a grata satisfação de encaminhar a V. Ex.•, o Quadro
demonstrativo Indicando ns prioridades, cujos serviços poderão ser executados >ull o ,·~g-i
me de Obra Delegada, junto ao DNER, face a carência de recursos do DER - do Estado
do Rio de Janeiro.
Agradecidos, renovamos a V, Ex.• os nossos protestos de elevado apreço e distinta
consideração, - Carlos Eugênio Mexias, Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DEPARTAlVIENTO DE ADMINISTRAÇAO
Quadro Demonstrativo a que se refere o
Oficio 401/74-G.P. (DA), de 8 de outubro de 1974
Rodovia

Distância

Avelar-Arcozelo
Sebastião Lacerda-BR-116
Sebastião Lacerda-Aliança
Aristides Lobo-Barão de Vassouras
Vassouras-Palmas
vassouras-Aliança
Patl do Alferes-Quindins
Pati do Alferes-Petrópolls

12km
9km
8km
16km
12km
12km
6km
16km

--

·---·--·--··
Natureza do serviço
Asfaltamento
Terraplenagem
Terraplenagem
Asfaltamento
Asfaltamento
Terraplenagem
Asfaltamento
Asfaltamento

Prefeitura Municipal de Vassouras, em 8 de outubro de 1974 - Carlos Eugênio Me:adas,
Prefeito Municipal.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
GABINETE DO PREF'EI1'0
Sapucaia, 12 de setembro de 1974.
Ofício n.0 181/74.
Ex.mo Sr. Dr. Nelson carneiro
DD. senador da República Federativa do Brasil
Brasi!ia- DF.
Senhor Senador,
Com grande satisfação tenho o prazer de acusar o recebimento de seu telegrama e a
nossa única reivindicação é a seguinte:
Há um trecho muito necessitado de ser asfaltado, que é uma estrada que faz a
ligação entre a BR-116 e a BR-393·, passando pela vila N. S. Aparecida, trecho construido
há mais ou menos 100 anos, e que tem a extensão de 18 km, mas que retlficado, poderá
cair para uns 13 km.
Seria de grande utilidade e evitaria uma longa volta de mais de 40 km para quem
do Rio se dirigisse até Juiz de Fora, etc., evitando os inconvenientes e as infinitas curvas
da atual estrada que do R!o vai a Juiz de Fora.
Caso o nob;·e Senador consiga convencer os dirigentes do DNER para esta construção, terá prestado um serviço Inestimável a todos que se interessarem por tal trecho.
Contando com a boa vontade do nobre Senador, valho-me da oportunidade para
apresentar a v. Ex.• meus protestos de elevada estima e distinta consideração. - Edson
l!tampinl de SoU2a, Prefeito Municipal.
TELEGRAlVIA
Senador Nelson Carneiro
Senado Federal - Brasilia, DF.
Solicito vg encarecidamente Vossencla Incluir Orçamento Unlão-Exerclcio 1975 verba
neces~ária para pavimentação dos 15 km da Rodovia RJ-176 que liga a RJ-116 a RJ-172
passando pela sede do Muni c! pio de S. Sebastião do Alto do Estado do Rio de Janeiro pt
Abrs Hermes Pereira Ferro Prefeito.
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.ESTADO !:>0 RIO DE .JANEJRO
·Ao Ex:mo Sr.
Em 26 de setembro de 1974.
Senador Nelson carneiro
DD. ·Líder elo MD'B no Senado Federal
Senado Federal - Brasll!a - DF.
Senhor Senador,
Em resposta à vossa solicitação, es~amos, nesta oportunidade, enviando para conhecimento e providências de Vossa Excelência, as reivindicações da nossa região:
1.. Uma Estação Ferroviária. à altura do. desenvolvimento da cidade de Volta Rec!cnd::.
·•
2. Pavimentação da Estrada que liga as localidades de santa Izabcl e Volta Re. c!onda.
3. Pavimentação da Estrada que liga as localidades de Pinheiral (Município de
·Pira!) e Volta Redonda.
·
Estas reivindicações são das mais reclamadas nesta região, e, temos certeza, muito
poderá Vossa Excelência nos ajudar a alcançá-las.
Outrossim, apresentamos a Vossa Excelência nossas sinceras congratulações pelo seu
traba1!1o no Senado FederaL Que o grande arquiteto do Universo o Ilumine em seu mister.
Cordialmente.- Jorge Pa.ntaleão Alves, MDB.
ESTADO DO RIO DE JANEffiO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES
Ofício de n. 0 132;74
Em Rio das Flores, 9 de setembro de 1974.
Do: Prefeito Municipal de Rio das Flores - RJ
Para: Ex.mo Sr. Senador Nelson Carneiro
DD. Senador da República Federativa do Brasil
Assunto: Reivindicações: faz
Sr. Sen_ador,
Acusando o recebimento de vosso telegrama de Brasflla, em que V. Ex.•, honrou
sobremaneira este humilde Município, que julgava-se desconhecido por parte de vossa
pessoa, apesar de saber da árdua luta de vossa ilustre figura de representante do povo
carioca e brasileiro no Senado Federal, sem distinção de classes ou categorias sociais,
econômicas ou d·e pujança municipal, tenho a honra e satisfação de dirigir-me a v. Ex.•,
no sentido de reivindicar para o Mtmiciplo de Rio das Flores, para o vale do Paraíba
do Sul, para o enriquecimento ainda maior deste novo Estado que surge, do qual esta
Municipalidade é parte Integrante, a inclusão de uma verba no corpo Orçamentário do
Ministério dos Transportes da República Federativa do Brasil, para a pavimentação das
Rodovias Estaduais - RJ-145, que Interliga os municípios de Rio das Flores, Valença,
Barra do Pira! e Pira!. perfazendo o total de 107,2 km, sendo que destes, 95,9 encontramse devidamente pavimentados, faltando apenas a pavimentação de 11,3 (onze km e três
metros), que encontram-se colocados exatamente dentro do Município de Rio das Flores
(trecho compreendido entre o 1.0 distrito (sede) e o 2.0 distrito Manuel Duarte).
Esta 1odovia estadual encontra-se em Manuel Duarte, com uma outra rodovia estadual de sigla RJ-151, que interllga este Mtmlciplo de Rio das Flores, com o clistrlto do
Município de Três Rios - RJ, denominado Mont Serrat, por onde passa a BR-040, que
faz l!gação dlreta com Juiz de Fora, Belo Horizonte e demais zonas da mata.
Pelo traçado rodoviário que ora reallzo com V. Ex.•, poderá vossa !lustre pessoa ter
uma noção de quanto representa a pavimentação destas duas rodovias estaduais, não só
para o Município de Rio das Flores, mas para todo o vale do Paraíba, para o Estado do
Rio de Janeiro e para o Brasil, pOis sendo pavimentadas, essas duas rodovias encurtarão
cm multo as distâncias entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com todo o tráfego fluindo
por nosso Estado, trazendo mais divisas, pnupando combustivel, encurt~ndo de forma
considerável ns distâncias.
Estas duas rodovias citadas encontram-se no Município de Rio das Flores, apenas
agl!ardando pavimentação, visto terem sido as mesmas objeto de obras e serviços de
tcrraplcnar.:cm cm suas extensões, sendo pal'nlisadns neste ponto, visto estas obras serem
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EE.trada de Ferro Central do Brasil, extintos neste Municipio -. mas, que, no entanto,
não previam suas respectivas pavimentações por parte do DNER, do Ministério dos
Transportes ou do próprio Estado do .Rio de Janeiro.
Esclarecendo ainda mais a V. Ex.•, o trecho que compreende a RJ-151 no Município
de Rio das Flores, começando em distrito de Manuel Duarte e acoplando com a BR-040,
compreende 33,7 km de estrada, cujas obras de terraplenagem já foram executadas há
vá.rios anos, aguardando apenas a devida pavimentação para que o tráfego possa por ela
fluir, chegando à RJ-145, diminuindo consideravelmente as distâncias entre as capitais
citadas.
Esta administração dirigiu-se ao Ex.mo Sr. Ministro dos Transportes da República
Federativa do Brasil, fazendo o mesmo relato que ora faço a V. Ex.•, sendo que o mesmo,
mui dignamente, respondeu-me através do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que as referidas rodovias, foram objeto de serviços e obras de terraplenagem por
parte do DNER por estarem localizadas em trechos por onde passavam os extintos leitos
da. EFCB, sendo que constava do esquema do mesmo Departamento, apenas a abertura
das mesmas, não constando sua pavimentação.
Como esta administração já fez várias tentativas junto à Secretaria de Transportes
do Estado do Rio de Janeiro para a pa.v!mentação destas rodovias, sempre ret1ebendo
como resposta não dispor a mesma de recursos orçamentários para tal fim, venho à
presença. de v. Ex.•, atendendo à vossa inestimável lembrança para com esta Municipalidade, solicitar a Inclusão de verba no corpo orçamentá.rio do Ministério dos Transportes
- DNER. para a conclusão em pavimentação destas duas rodovias, que perfaz 4&km, mas
que representam muito para a economia nacional e de nosso Estado, conforme cópia de
trajeto das mesmas que ora anexo ao presente.
Na certeza de contar com vossa efetlva colaboração, no auxilio direto ao Munlclpio
de Rio das Flores, aguardando um comunicado em breve de V. Ex.• sobre a viabilidade
da presente solicitação, mais uma vez penhoradamente agradecido a vossa Ilustre pessoa
pela lembrança a esta humilde comunidade, que apesar desta humildade, trabalha e auxilia de uma forma ou de outra na construção desta Pátria Amada, aproveito-me do ensejo
para extemar a V. Ex.• os votos de profunda. e distinta consideração. - Benedito Machado da Fonseca, Prefeito Municipal.
Em anexo: cópia de mapa - fotostátlca..
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P.REFEITURA MUNICIPAL DE PIRA!
GABINETE DO PRE!''Efi'O
Oficio n, 0 481/74
Em 6 de se.tembro de 1974.
Do !Prefeito Municipal
Ao Exmo. Sr. Nelson Carneiro
DD. senador Federal
Ilustre senador,
Recebemos, com multo agrado, o telegrama pelo qual Vossa Excelência, na condição
de relator de partes referentes ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, no
orçamento da União para 1975, dispõe-se a estudar as reivindicações de interesse de
nosso Município.
Em resposta, temos a honra de informar a Vossa EXcelência que há enorme empenho
de Plraf no sentido de Eer pavimentada a rodovia designada como PI-Z, na extensão
de 12 quilómetros, ligando o 3, 0 Distrito - Arrozal, ao 4. 0 Dlstrtto - Pinheiral.
O Interesse maior de nosso Munlciplo está no fato de ser o Distrito de Pinheiral a
única comunidade de Pirai servida pela Estrada de Ferro Central do Brasil, e uma
uma estrada pavimentada ligando os dois Distritos e, em conseqüência, à sede do
Município através a Rcdovla Presidente Dutra (BR-116), haverá de trazer grandes
beneficies ao desenvolvimento da região.
Assim sendo, multo oportuna foi a lembrança de vossa Excelência, que por certo
há de se fazer credor da perene gratidão do povo p!raiense.
Valemo-nos de ensejo para apreEcntar a Vossa Excelência os protestos de real
estima e admiração. - Nurldlm Hassun, Prefeito Municipal.
ESTADO DO RIO DE JANEmO
CAMARA MUNICIPAL DE NILóPOLIS
Nllópolis, 6 de setembro de 1974.
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Nelson Carneiro
Senhor Senador,
Acusando o recebimento do gentil telegrama do nobre senador, oferecendo os elevados préstimos do alto posto ocupado como Relator do Orçamento Nacional, apraz-me
Eolicltar, dada a importànc!a para o nosso Munlclplo, a consignação de dotação para
a construção de uma passagem sob o leito da via férrea, em Olinda, 2. 0 Distrito do
Munlclplo de Nllópolls, solução única para ligamento de um ao outro lado, marginal
às linhas férreas, o que virá ainda beneficiar o povo nilopolitano, principalmente aos
residentes no 2.0 distrito.
Certo de contar com o reconhecimento e o alto prestigio de Vossa EXcelência, antecipo
os agradecimentos, com saudação emedeblsta. - Alexandre Laporte, vereador.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ofício n.O 200/74
A·s. Ex."
Senador Nelson Carneiro
Senado Federal - Brasília - DF

Bom Jesus do Itabapoana, 3 de setembro

d~

1974.

senha!' Senador,
Acusando o recebimento do seu atencioso telegrama de hoje; de início felicito-o e à
Nação pela designação do ilustre Senador para r.elator de tão 'importante setor.
Duas são as reivindicações mais prementes de nosso Município:
1.•) Varba paxa o asfaltamento da rodovia RJ-230,_ no trecho Bom Jesus do Itabapoana a Santo Eduardo. Trata-se de , estrada já Implantada que serve à produção
açucareira . do Município (Uslná. Santa Maria S.A., com produção prevista para um
milhão de sacas, limite que ainda não atingiu, justamente por falta de facilidade no
acesw de canas à fábrica, o que serli resolvido com o asfaltamento>.

2.•> Verba para a construção de uma .ponte sobre o rio Itabapoana, em nosso
Município, !nterl!gando o sistema rodoviário fluminense ao ·caplxaba. Esta ponte é de
grande importância e já está programada há multo tempo.
Aproveito a oportunidade para solicitar ao Ilustre senador Interceder. junto ao
relator correspondente a inclusão no plano de saneamento dos valões Soledade e santa
Rosa, que certam a nossa cidade, d~Jsaguando no Itabapoana, criando uma sub-residêncla
do DNOS em nossa cidade (já existe uma residência em Campos). Esses va!ões sujeitos•
a enchentes periódicas causam grande transtorno à população urbana, prejudicando a
salubridade da cidade.
·
Encerrando, valho-me do grato ensejo para renovar a V. Ex.• os meus protestos
da mais ai ta consideração· e apreço.
Atenclo~as

saudações. -

Noé da Silva Vargas, Prefeito Municipal.

REPúBLICA DOS. ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO FIDll:LIS
São Fldélis, 2 de setembro de 1974.
Eminente Senador Nelson Carneiro:
Foi com viva satisfação que recebi o 'telegrama de V. Ex.•, o qual nos anima bastante
em podermrs pleitear um benefício que é de grande amplitude, por tocar dlretamente
à economia de próspera região do norte do Estado. - Refiro-me à possível destinação
de auxilio para que possamos ver realizado o nosso sonho: construção de uma ponte
ligando Pureza à Usina Pureza, sobre o rio Paraíba do Sul, justificando que a Indústria
do açúcar em nosso Município é uma das mais Importantes do Estado - prestes a
desfazer-se de sua quota -, por falta da pretendida ponte, por onde caNeará a matéria·
prima e fará e~coar a sua produção.
Esclareço que a falta da ponte é a causa do aperreamento do desenvolvimento da
Usina que precL~a e tem condição de expandir-se para Ir disputar os mercados e aumentar
a sua produção.
Ficaria agradecido se estudos no sentido de auxll!ar a construção da mencionada
ponte pudessem ser realizados, Inclusive obtendo no DER (Niteró!) as Informações
técnicas.
Há bem poucos dias foi anunciada a paralisação do cabo aéreo que faz o transporte
sobre o rio Para!ba do Sul, em fo.cc do ma.terin.l já c~tn.r fora do prazo de duração,
ga.J.'antido pelo seu fabricante, na Alemanha.
Agradecido pelo acolhido que sei há de receber este pedido, subscrevo-me, cordial·
mente. - Alberto Guimarães Araújo, Vereador.
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Senador Federal - Brasrua - DF
Acu~o Rcceb!me~to Seu Telegrama Nossa Principal Reivindicação Setor Rodoviário
Incluir T1·echo 11 Quilõmetro& Portela Traçado RJ Oitenta e Seis Ligando cantagalo
Portela Conseqüente Alfaltamento Trecho Vinte e Um Quilómetros Cambucl rtaocara
Via Portela. Ca.riter Prioritário Cambucl único Munlclplo Norte Fluminense sem Asfalto
Assunto Várias vezes Debatido Câmara. Municipal e Imprensa segue Breve completo
R.elatório saudações Emedebistaa José Souza Parla Vueador.
TlilLlllGRAMA

Senador Nelson caonelro
Senado Federal - Bl:"a.sllla. - DP
Atendendo Telegrama V. Ex:.• Reivindico Abertura e Alltalta.mento Estrada Porclúnctrla
RJ a Eugenópol!s MO 0025 Quilómetros de Ex:tensAo PT Ab!'8QC& Lulza Paulo Guedes
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICllPAL DE RIO OLARO
GABINETE DO PR.EFEITO

Oficio n.• 62/74
Ao Elmo. Sr.

Rio CIIIZ'O, 13 de 1111temmo de 19'7-L.

Dr. Nelson Carneiro
DD. Senador da Repábllca.
Senador Federal - Brasllla - DP
Senhor Senador,
Tem este a finalidade de encaminhar a V. Ex:.• o relatório anexo, sm atenção
ao seu telegrama de 4 de setembro próximo passado.
Agradeço a atenção da comunicação e espero contar com a colaboração de V. Ex:.•
ao que solicito.
Sendo o que se me apresenta para o momento, aproveito o ensejo para renovar
a V. Ex." os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenc!osa.mente. - Cid Magalhães Silva, Prefeito.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEliTORA ·MUNICllPAL DE RIO CLARO
GABINE'I'E DO PREFEITO

Assunto: Rodoviário e Ferroviário
Exmo. SI:.

Dr. Nelscn Carneiro
~. SenadorFed~

Brasilla. - DF
Exmo. Sr. Senador,
sensibilizado com o telegrama de V. Ex.•, dou pressa em respondê-lo, já. atendendo
ao altruísmo de v. Ex.•, já por ser o telegrama de transcendental lmportâ.ncla para o
Município.
2 - Sr. Senador Dr. Nelson Carneiro, nosso Município tem !alta de recursas. E
Isto acontece nas proximidades de Volta Redonda, cidade do aço; e junto à Angra
dos Reis, cidade da Indústria naval e da energia. nuclear. Assim, ainda não me foi
possível conseguir Indústrias para estabelecerem-se em Rio Claro.
". . . e, em tal maneira é graciosa <a terra) que, querendo-a aproveitar, dar-se-á
nela. tudo, por bem das águas que tem". Pero Vaz de Caminha. Mas, esteja certo,
Sr. Senador, o telegrama de V. Ex" deixou-me eufórico.
3 - Sr. senador, já recorremos às autoridades superiores dos diversos setores, quer
rodoviilrio, quer ferroviário. Bem assim a senadores e Deputados amigos, as responsabilidades do prefeito, visando os desenvolvimentos cultural, soclllil e económico do
Munlciplos, sflo Ingentes.
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Claro pelo centro; dentro da cidade tem um viaduto: estreito e baixo, não dá passagem
aos ônibus qu~ demandam a essa mesma cidade. Senhor Senador, a ampllação desse
viaduto para a EFCO, é coisa de somenos. Penso, que uma palavra de v. Ex." ao Sr. Dlretor
em Belo Horizonte, o Município lucrará multo.
A antiga estrada de rodagem Rio-São Paulo, no 4.0 Distrito de Rio Claro, está.
com pequeno trecho sem asfalto, do trevo onde Inicia a estrada de Barra Mansa até ao
Rancho Grande, três quilómetros mais ou menos. Neste trecho de Rio-São Paulo há
muitos sitiantes e também o tráfego de ve!culos é grande, a cidade .de Bananal e circunvizinhas se aproveitam desta estrada; assim este asfaltamento é de suma necessidade.
6 - Dentro da cidade de L!d!ce, 2.0 Distrito de Rio Claro, a ponte de. 52 metros que
liga o centro da cidade à povoação na estação da EFCO selou no centro por motivo. de
grande aguaceiro na região. Já recorri ao Departamento de Estrada de Rodagem, esta·
ponte foi feita pelo saudoso Dr. Francisco Braga, chefe do Departamento. A plla&tra do
centro já C{)deu uns 0,60 cm, mais algt:ma alteração e as duas loca!ldades ficarão !soladas.
7 - O Estado abriu uma estrada estratégica, partindo da BR-16, em Rio Claro, à
Rio-Santos, em Mangaratlba, praticamente, a estrada já está aberta, faltando apenas
quatro obras-de-arte; esta estrada é de máxima utilidade, somente assim o povo do
interior terá assistência condigna de pessoa humana: gente que anda léguas e léguas em
busca de medicamentos e do médico, etc.
8 - Sr. Senador, estou esperançoso com o advento do novo Estado do Rio de Janeiro,
para a conclusão dessas obras.
ll: o quo me cumpre levar ao conhecimento de V. Ex.• e, aproveitando a oportu:nldade,
para apresontar-lhe os protestos de minha distinta consideração.
Rio Claro, 13 de setembro de 1974. - Cid li'iagalhã.es Silva., Prefeito.
5 -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICH'AL DE SILVA JARDIM
GABINETE DO PREFEITO
Em 10 de setembro de 1974.
Of. n.O 396!74
Do Prefeito Municipal de Silva Jardim
Assunto: Agradece e Sollclta
Ao Exceletlssimo Senhor Senador Nelson Carneiro
DD. Relator de Assuntos Relacionados com o DNER e DNEF
Ilustre senador,
Ao agradecer a gentileza do telegrama de Vossa Excelência, tenho a Informar, ao
ilustre patrício, que, desde que assumi a Chefia deste Executivo, venho tentando, por todos
os meios, primeiramente junto ao DNER, e depois junto ao ex~Ministro dos Transportes
e, ultimamente, na área estadual, o asfaltamento. numa extensão de apenas 4 (quatro)
km, do acesso que liga a BR-101 à sede do Município, sem nenhum êxito, até agora.
Outras reivindicações seria licito fazer; porém, aquela é da mais fundamental importância, razão pela qual a ela me limito.
Quero, na oportunidade, renovar meus agradecimentos pelo interesse demonstrado
por Vossa Excelência e pela ajuda que venha. a prestar ao nosso. Munlclpio.
Prevaleço-me do ensejo para externar a Vossa Excelência os protestos de meu respeitoso apreço. - Geraldo Gomes Rodrigues, Prefeito.
CAMARA DE VEREADORES DE TR:eS RIOS - RJ
Três Rios, em 13 de setembro de 1974.
Ex.mo Sr.
Senador Nelson Carneiro
senado Federal
Brasllla. - DF
senhor senador,
T.:nhü a honra de oúll(;itar a V. Ex." prúvidências pa1·a as reivindicaçcies abaixo
descritas:
l) Necessidade de retirada, pela central do Brasil, do parque de manobras em Três
Rios, Estado do Rio de Janeiro.
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União e Ponte das Garças, todos pertencentes à faixa federal, no mesmo município.
Nobre Senador, para justificar nossa solicitação, passo a focalizar trechos dos comentários do Deputado Alberto Lavlnas na tribuna da Câmara, que são os seguintes:
O Governo, no afã de exportar nosso minério de ferro, criou composições ferroviárias
de mais de 100 vagões arrastadas por três ou mais locomotivas. Essas composições não
passam por Três Rios, param na citada cidade, às vezes, permanecendo estacionadas ou
manobrando em marcha lenta por mais de 30 <trinta) minutos. Não raro, Impedem o
trânsito por mais de 40 <quarenta) minutos, e estacam a vida da cidade, Impedindo a
passagem do povo. São milhares de estudantes que, retirados à torça, perdem a aula ou
até mesmo chegam atrasados aos colégios, como também operários que chegam ao seu
serviço atrasados, perdendo assim a sua remuneração. As Indústrias ficam desorganizadas por este impedimento de seus funcionários, prejudicando, assim, a sua linha de produção. Inclusive, as viaturas de hospitais, casas de saúde ou maternidades, ficam paralisadas nas passagens de nível da ferrovia. Nem por tsso os responsáveis da Rede Ferroviária Federal determinam a desobstrução das travessias. E os ·motoristas particulares, de táxis, de ónibus etc., sentem-se Irritados e infernizam a cidade com suas buzinadas,
peJa paralisação Injustificável.
Quanto à minha solicitação, no sentido de Iluminação e sinalização para os citados
trevos, é wna das mais Justas, porque virá Impedir a perda de vidas preciosas. Senhor
Senador, o trevo do Bairro Ponte das Garças já fora cognominado "Trevo da Morte", e
todos eles ponto dos mais perigosos "marginais", razão pela qual solicito do nobre Senador sejam Inseridas no "Orçamento de 1975" verbas para solução destas reivindicações,
mais reclamadas pelo povo trirriense.
Sem mais, pelo presente, meus protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente. -

Wílson Silva, vereador <MDBJ, Líder do Governo.

CAMARA DE VEREADORES DE Tru:S RIOS - RJ
Trê.9 Rios, 10 de setembro de 1974.
Ex.mo Sr. Dr. Nelson Carneiro
DD. Senador da República
Senaào Fede1·a1 - Brasilia - DF
Senhor Senador,
Tiv~ a satisfação de receber o telegrama de V. Ex.•. solicitando sugestões de interesse
deste Munlcipio para inclusão no Orçamento para 1975, na plrte referente ao DNER e
as Estradas de Ferro, das respectivas verbas.
Agradecendo a atenção que me dispensou, passo a reivindicar, no setor da ferrovia, a
remoção das passagens de nível existentes em grande número no centro de nossa cidade,
prejudicando enormemente o trânsito que por aqui é feito de Minas para o Rio de .Janeiro e também parn São Paulo, uma vez que nos~o Mun!cipio se localiza num dos maiores
centros rodoferrovlários do Pais.
Temos também outro problema, este no ámbito do DNER, qual seja um trevo construido na entrada da cidade. nas proximidades de Ponte das Garças que, talvez por wn
defeito técnico, tem sido palco dos maiores desastres aqui ocorridos, muitos deles com
conseqüências fatais. Creio que, se removida wna lombada existente nas proximidades
do referido trevo, dando maior visibilidade aos motoristas, seja sanado o problema que é
dos mais graves.
São estes os casos mais importantes que tenho a reivindicar, alertando ao Ilustre
Senador que inúmeros pol!ticos têm prometido ao nosso povo a soluçã1:> dos mesmos, mas,
até a presente data não foram resolvidos.
Segundo aiguns Informes que pude colher, o caso relativo à Central do Brasil encontra-se em estudo na competente repartição, já há algum tempo.
Com os meus cwnprlmentos, as minhas saudações emedebistns. - ItauJ Ga.rcia de
Souza, Vereador - MDB - 1.0 -Secretário da Câmara.
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Sen. N~lson Carneiro
Senado Federal - Brasflia - DF
Novo traçado ferrovia vg evitando a passagem - Nível centro cidade e iluminação e
f.!nalização - Dlver8os trevos rodoviários vg são reivindicações - Munlcfplo Três Rios pt
-- Sarnir Macedo Nasser vg Prefeito pt
CAMARA PE VEREADORES DE MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Miracema, 4 de setembro de 1974.
Ex.mo Sr. Senador Nelson Carneiro
::;cnado Federal - Brasflia - DF
Prezado Senhor:
Atend~ndo seu telegrama hoje recebido, Indico a V. Ex.• uma verba destinada à
abertura da Estrada Miracema-Para!so-Monte Alegre, no norte do Estado do Rio de
Janeiro.
Com relação a outras rodovias, Indico a necessidade de verbas para reparos na estrada Mlr~cema-Pádua, para asfaltamento da Estrada Miracema--Comendador Venâncio,
e para a construção da rodovia Mlracema-Campelo-Paraoqüena-Santa Cruz.-Pirape-

tinrra.
Lembro-lhe ainda que o asfaltamento da rodovia, ligando Miracema-Palma-Laranjal, :rspresenta um grande melhoramento para o norte do Estado do Rio e Zona da Mata
mineira.
São essas, pois, as obras que interessam, meu Município.
Contando com sua atenção, apresento-lhe, antecipadamente, os meus agradecimentos. - Ivany Sarne!.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Ofício n.• 283/GP
Casimiro de Abreu, 17 de outubro de 1974.
Elnno. Sr. Dr. Nelson Carneiro
SeMdo Federal - DF
Senhor Senador,
Proiundn.mente sensibiliza;lo pelo telegrama em que Vossa Excelência solicita que
exte1·nemos as reivindicações no setor de rodovias, tendo em vista os estudos para o
orçamento referente ao elCercíclo de 1975, informo que gostaríamos de ver o DNER intere::sar-s~ pela ligação entre Muri (Nova Friburgo) e Casimiro de Abreu, pelas razões
que ::ba!::o expo;nPs:
1 - a estrada está desbravada em toda a sua elCtensão (cerca de 60 kml;
2 - para que tenha tráfego permanente, necessário se torna a melhoria e consoliclnçfto do leito e construção de algumas pontes de pequ'Cno porte;
3 - o Estado, depois de desbravar o traçado da estrada, abandonou-a (a manutenção do trecho cm tráfego é feita pela Pl-efeltura) ;
4 - a estrada &travessa região de grande beleza natural e zona de produção agropecu(tr!u, com alguma re~erva de madeira e ocorrência de vürlos minerais;
5 ·- conslitui um11 das poucas estradas que fazem a llcraçii.o direta do planalto com n.
baixada fluminense;
r. -- rronta. ccmtitulr-sc-ü no v~ículo de troca comercial, produtos hortigranjelro:>
1serraJ " pescados <litoral);
7 - incrementaria o turismo interno, num Intercâmbio permanente: serra x mar; e
s a cEtrada ser:i via de penetração mais rápida para o interior do Pais, interessando sobretudo o Estado de Minas Gerais.
sendo esta, uma estrada de Importância vital para o Município de Cas!miro de Abreu
c. intcrcsmndo, também, aos Municípios de Nova Friburgo e Macaé, levamos à conslde-
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asp~ctos.

Agradecendo o Interesse demonstrado pelo nosso Município, apresentamos a Vossa
Excelência, os nossos protestos da mais alta estima e distinta consideração. - Wil~on
de Barros VIeira, Prefeito.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Fausto
Castelo-Branco.

O SR. PRESIDENTE (•Ruy Santos) Fausto Castelo-Branco.

Concedo a palavra ao nobre Senador

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, semanas
llitrãs, fiz pronunciamento nesta Casa sobre recursos humanos para a saúde e me
prontifiquei a voltar ao assunto, que considero 1ios mais importantes. Aqui estou,
cumprindo o meu compromisso, com a satisfação de ter visto no o Globo uma
semana depois do meu discurso, uma mesa-redonda sobre .o mesmo assunto ou,
pelo menos, um assunto correlato, presidido pelos Professores Newton Nogueira
de Castro, Diretor do Instituto Biomédico, Helvira de Souza, Diretora da Faculdade de Enfermagem. Neusa Teresinha ·de Cavalcante. Diretora do Instituto de
Nutrição. E recebi, também do Sr. Ministro da Saúde, telex de congratulações
em que dizia que "só naquela data, tive oportunidade de ler, com merecida
atenção, o discurso de V. Ex.", pelo que envio sinceras congratulações. Saudações,
Paulo de Almeida Machado."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O V·ertlglnoso crescimento populacional da América Latina, gerando a expressão "explosão d·emográfica", que define corretamente o problema, trouxe
em conseqüência um aumento da demanda quantitativa de serviços envolvidos
na prestação de bens de saúde.
. Evidentemente, a incorporação à sociedade desses novos e compactos contingentes populacionais, motivados, ainda mais, pela elev·ação dos níveis de cultura
e pela extensão ao interior das técnicas que promovem e Incrementam o progresso, aumenta, sem dúvida, as expectativas e esperanças com vistas ·ao bemestar e saúde.
creio não ser necessári<l nenhum esforço de previsão, antecipando para os
problemas de saúde uma considerável ampliação e diversificação de bens e
serviço.;, para cuja satisfaçã<l as instituições devem estar preparadas e organizadas num padrão de cresc·ente complexidade. As universidades, principalmente,
devem manter-se sintonizadas com esse aumento de ritmo dos serviços, acelerando programas de formação de profissionais que harmonize, com a aptidão
científica, .um comportamento social adequado e compreensivo em face das novas
exigências comunitárias.
Entretanto, não há porque ocultar a existência de um divórcio, jâ tradicional
e aparentemente irremovível, entre as escolas de Medicina de todo mundo e as
instituições de saúde. Derivando desse erróneo e estranho comportamento, estabeleceram-se planos educativos totalmente alheios á realidade social e aos programas de saúde, nem sempre contemplados com o pessoal dotado das qual!f!cações requeridas pela sua real demanda. A grande dificuldade dos técnicos que
hoje estudam o problema consiste justamente na definição dos objetlvos comuns
que identificam as instituições, a fim de que os projetas específicos se encartem
numa programação racionalizada, visando à mutual!dade dos benefícios.
A planificação dos recursos humanos é indissociável do planejamento geral
de saúde, da qual faz parte integrante. Tal axioma, todavia, de compreensão tão
simples, e que não demanda nenhum esforço polêmico para afirmar-se, t.rope"a
inesperadamente na prática em estranhas dificuldades.
De um lado, é sumamente complicado quantificar os recursos disponíveis,
uma vez que as ações do programa diluem-se numa complexa e infindável tela
de objetivos .. De outra parte, muitos dos planos de interesse direto e lmed!a·to
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explicações dessa recusa em alegações menores de autonomia institucional. Esse
desacerto de pontos de vista. é dramaticamente negativo, considera:da a vital importância da universidade como órgão formador do pessoal de alto nível, destinado futuramente às tomadas de decisão nas definições e execuções dos programas.
iElm termos esquemáticos, na prática, duas razões estorvam o enlace dos planejamentos ·de recursos humanos de planificação geral de saúde:
- os dirigentes dos programas educativos não participaram do processo de
planificação, e desconhecem, portanto, a relevância do elemento educativo no
aparte das suas metas e objet!vos;
-habitualmente, os planos não incluem o detalhamento dos recursos necessários e suficientes para a formação dos recursos humanos.
Em face dessas controvérsias, a providência primária é a definição de quem
deve participar do planejamento desses recursos. E nesse sentido, parece lógica
a mobilização de dois grupos:
- Instituições de Saúde, do Ministério da Saúde ou Previdência Social (ou
ambas), ou ainda. de um único serviço de saúde e o órgão formador de pessoa),
incluindo-se as universidades, as escolas médicas e vocac!onais, etc.
Na opinião de eminente especialista, Jimenez Arango, é indispensável que
as Universidades receb'am permanentemente de parte dos organismos envolvidos, na formação dos planos gerais de saúde, uma demanda específica de
número, qualidade e nível de pessoal de saúde, nas suas diferentes qualificações. De outro lado, a Universidade deve tomar o seu lugar como colaboradora
extremamente valiosa na programação, sobretudo no que diz respeito a um dos
seus aspectos mais essenciais: a Investigação.
Sem tolher, todavia, a liberdade da investigação científica, que deve ser
preservada, será fundamentalmente importante que o investigador, antes de
mais nada, conhe!,la bem os problemas e anseios da comunidade onde vive, a
fim de que seja. possível orientar os seus estudos num sentido objet!vo de procura
de soluções.
A necessida:de dessa coordenação foi, aliás, claramente definida nas "D!scussiones Técnicas de la. XVII Conferência Sanitária Panamericana", quando,
em. uma das suas recomendações, admitiu que "em relação com a formação de
pessoal, é indispensável a participação conjunta da Universidade com os órgãos
de saúde, tanto nas discussões teóricas como na utilização de áreas destinadas
a finalidades assistencia!s e docentes".
Ao lado desses argumentos, já de si tão convincentes, um esforço de coordenação dos planos cresceria de Importância se analisasse quais os elementos passíveis de seleção para uma avaliação global dos recursos humanos. Até o presente, os processos utilizados para definir a situação ou a meta perseguida
em matéria de pessoal de saúde (a ·taxa de médicos por habitantes, por exemplo),
não respondem satisfatoriamente ou, no máximo, fornecem indicadores secundários, apenas parc!·ais. Dada a complexidade das suas origens, é perfeitamente
óbvio que a coleta dessas informaçõ.es não dependa do esforço de uma só instituição, antes de uma constelação de entidades, cada uma das quais trabalhando ·em faix:a própria, mas visando objetivos comuns.
Ao final da década, a população brasileira terá aumentado de 30 milhões,
somando então aproximadamente 125 milhões, dos quais mais de 65% estarão
vivendo •em cidades, mantid·as as taxas atua!s de incremento populacional e de
urbanização.
De acordo com infol'mações oficiais, a aue se Juntam dados coletados diretamente pelos órgãos do Ministério da Saúde, nos anos próximos a 1971, existiam na área de saúde 116.345 profls>ionals de nível universitário. dos quais
49% eram médicos, 29% dentistas, 12% farmacêuticos, 5% veterinários e 5% enfermeiros, Em termos de população, a cada 10.000 habitantes, correspondiam
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enfermeiros.

A distribuição J)t!las diferentes regiões geo-econômica.s mostrava-se bastante
desigual, observando-se a maior concentração desses profissionais nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Conforme se esperava, as capitais dos Estados
acomodavam número de profissionais muito supt!rior ao constatado para o Interior.
Estudos realizados com o objetivos de esclarecer a natureza dos empregos
ocupado,s pelas diferentes categorias de profissionais ligados ao sistema Institucional de saúde Indicava que, em 1970, existiam 311.747 empregos (33 por
10.000 habitantes), dos quais, a grande maioria correspondia aos estabelecimentos hospitalares (72%), em contraposição com os 15% para os serviços oficiais
de saúd·e pública e 13% para os estabelecimentos pára-hospitalares. A mão-deobra do setor saúde organizado apresentava uma composição na qual a cada
lOO profissionais correspondia 10 técnicos e 227 auxiliares em geral.
Dentre os profissionais, os médicos representavam ~6% no gobal de 92.559
empregos. Tal Informação, comparativamente ao quantitativo de médicos existentes em 1970, corresponderia a uma relação de 1.5 empregos por médico, ao
passo que para dentistas e farmacêuticos essa mesma relação é de o.3 e O. 2,
Indicando que estes últimos são absorvidos em maior proporção pelo sub.setor
privado ou se desviam para outras ativldades.
A estrutura ocupacional das diferentes regiões geo-econômicas, quando referida a 100 profissionais, apresentava as seguintes relações para os níveis técnicos e auxiliar em geral, respectivamente: Norte- 10 e 364; Nordeste - 7 e 283;
Sudeste - 9 e 197; Sul - 11 e 160; Centro-Oeste - 11 ·e 222. A mão-de-obra do
sistema institucional de saúde que, em 1961, se compunha de 52% de profissionais de nível universitário, 4% de técnicos e 44% de auxiliares em geral, passou,
em 1970, a 30% e 67% respectivamente. Tal tendência a uma redução progressiva da participação de Tecursos humanos de nível universitário e um marcado
aumento de pessoal auxiliar revelou-se constante em todas as regiões geoeconômlcas e em todas as Unidades da Federação, não guardando relação com as
diferenças de renda interna observadas nas várias Unidades. No tocante à distribuição geográfica, verifica-se que, na década de 60, dos 211.845 empregos
criados, 120.592 o foram nas capitais. No mesmo período, o crescimento do número de empregos ocupados por profissionais de nível universitário foi de 25.330
nas capitais e 14.868 no interior (88% e 63%, respectivamente).
Considerando que os médicos constituem 49% do estoque de pessoal de saúde
de nível universitário, e considerada a sua distribuição por municípios como um
indicador válido para estimativa e cobertura da população, os dados levantados
mostram que apenas 55% dos 3.967 municípios dispõem de pelo menos, um
médico residente. Examinada, entretanto, essa distribuição em termos de população, constata-se que 86% dos brasileiros residem nos 2.161 municípios providos de algum atendimento médico.
Em 1972, no setor Educação, existiam 196 escolas de nível superior para a
formação de profissionais da área da saúde, assim distribuídas: Medicina - 73;
odontologia- 49; Enfermagem 32; Farmácia- 26; Veterinária- 16.
Tais escolas ofereceram, em conjunto, em 1971, um total de 16.480 vagas,
sendo que o número das oferecidas pelas escolas de Medicina foi 3· vez;es superior
ao das disponíveis de Odontologia e 7 vezes maior do que a das escolas de Enfermagem. Em 1970, graduaram-se nessas Escolas 7. 764 profissionais da área
da saúde, dos quais, 44% em Medicina, 23% em Odontologia, 16% Farmácia,
10% em Enfermagem e 7% em Veterinária.
O treinamento de pessoal para os serviços de Saúde Pública vem sendo fP.itn
p~las 5 Escolas especializadas exlsten tes no País, pela Fundação Serviços de
saúde Públ!ca e pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Dessas escolas, algumas
ministram cursos formais de especialização em saúde pública, para graduados
das áreas das ciências blomédicas e da engenharia, enquanto que outras vêmse dedicando esse.ncialmente ao preparo de pessoal ele nivel técnico e auxlllar.
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prevista na Ill Reunião Especial de Ministros de Saúde das Américas, que é de
8 médicos para 10.000 habitantes correspondendo, em números absolutos, a
100.000 médicos para o Brasil.
O incremento já alcançado no número de vagas para a formação de odontólogos, permite prever que o estoque alcançará, em 1980, aproximadamente 60. oon,
isto é, a 4.8 por 10.000 habitantes. A situação, se comparada com o índice-meta
de 2.2 por 10.000 habitantes, contida no Plano Decenal, indica posicão plenamente satisfatória.
·
As atuais condições do mercado de trabalho e as projeções indicam que, em
1980, o Brasil contará com cerca de 20.000 farmacêuticos, satisfazendo plena"
mente as previsões. Quanto aos profissionais de Veterinária, se o atual fluxo
de formação for mantido até 1980, indicará um estoque d·e 8. 000 novos profissionais (já deduzida a evasão escolar). No final do década, esse estoque será
compatível com as previsões fixadas no Plano Decenal.
O fluxo de formação de engenheiros d·e saúde pública revela-se insuficiente
;>ara o atendimento da meta de 1.600 eng.enheiros disponíveis no País, até o
final da década. Assim, o programa de preparação de pessoal, na área da Engenharia Sanitária, prevê a expansão d·e número de cursos ou de vagas nos
cursos atuais, de modo a formar anualmente cerca de 140 novos engenheiros
sanitaristas.
E aqui encerro, Sr. Presidente, as considerações que desejava tecer em torno
do sempre importante problema de formação dos recursos humanos, na área da
saúde. Não o farei, porém, antes de expressar a minha confiança nos novos
caminl1os que estão sendo abertos no Ministério da Saúde, graças a um grave
e compenetrado esforço do Ministro Paulo de Almeida Machado e da sua qualificada equipe de colaboradores.
·
Bem sei como é fácil e, sobretudo cômodo, apontar erros e imperfeições numa
programática complexa, como essa da saúde, com enorme abrangência sobre fatores sociais, técnicos, psicológicos e económicos. Estou convencido, todavia, de
que a responsab!lidade pelo insucesso de muitas iniciativas nesse setor, tem sido
erroneamente avaliado. E esse erro de avaliação, como é natural, impede a
aplicação do corretivo prof!lático adequado, permanecendo assim intocada a
sementeira que gera enganos e distorções. Não vejo, aliás, porque despender
muito ·esforço de imaginação para compreender que nenhuma boa perspectiva
aguardará um projeto respaldado numa estrutura deficiente de recursos humanos, considerados nos seus aspectos de qualidade e quantidade . E essa colocação
do problema me par·ece tão clara, que eu mesmo me pergunto, sem entretanto
encontrar uma resposta lógica, porque razão demoramos tanto tempo em assimilá-la.
Todos sabem, de outro lado, que um dos mais notáveis responsáveis por esse
atraso de posição deve ser pesquisado nos meandros dessa equívoca política salarial, que vem transformando o serviço público num simples instrumento municiador de pessoal qualificado para a empresa privada. Agora, porém, estamos
acordando para uma estratégia de mudança em face do trabalho técnico. Na
área específica do Ministério da Saúde, de propósitos eminentemente sociais, a
alocacão de novos recursos com vistas ao incremento da formação e atualização
dos sêus quadros mais qualificados impõe-se como medida da mais grave urgência. Afinal, se permanecer·em as atuais obsoletas condições de trabalho, o Ministério dificilmente continuará se afirmando como responsável pela definição da
Política Nacional de Saúde, um desafio com demn.ndn. c:::igcnte c coniplcx·a..
Era o que tinha a diz·er, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR PRESIDENTE (Ruy ,Santos) - Com a palavra o nobre Sr. Senador Dinarte Mariz.
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eminente Presidente Ernesto Geisel, hoje, em Natal, para testemunhar com sua
assinatura a criação de uma subsidiária da Alcal!s - a A[JCANOR'I1E - é um
acontecimento que marcará, dentro do tempo, o inicio de uma caminhada para
o desenvolvimento do Rio Grande Norte.
Sr. Presidente, há quantas décadas perseguíamos essa oportunidade! Acompanhei o saudoso ex-Governador e ex-parlamentar, o grande homem público
Dr. José _Augusto Bezerra de Medeiros, há cerca de quarenta anos, na sua luta pela
instalaçao, no Rio Grande do Norte, da primeira indústria de barrilha no País.
Infelizmente a preferência foi pelo Estado do Rio.
Nesessário se tornou que viesse a Revolução e com ela a orientação dos seus
governantes em promoverem a integração económica do País, propiciando · ao
Nordeste a ·exploração de suas potencialidades económicas. Justo é destacar o
brilhante discurso hoje aqui pronunciado pelo eminen~e Senador Lourival Baptista, registrando acontecimento igual ocorrido em Sergipe, com indústria semelhante.
Quando s·e discutia a possibilidade de levar para o Nordeste uma fábrica de
barrilha e as opiniões dos técnicos se dividiam entre o Rio Grande do Norte e
Sergipe, procurei o então Ministro Pratini de Morais para reivindicar e apresentar argumentos em favor do meu Estado, tendo ouvido de Sua Excelência o seguinte esclarecimento: "Senador, não há necessidade de emulação, pois, já se está
encaminhando um trabalho de pesquisa para verificar a viabilldade do Rio
Grande do Norte e se forem positivos os estudos, será Imediatamente encomendado o projeto". Efet!vamente. mes·es depois recebia do seu gabinete a alvlssa·re!ra notícia da aprovação do Governo aos estudos real!2ados. Com a descoberta
de um promissor campo petrolífero em Macau, e a instalação ali da fábrica
de barr!Iha, poderá o ·Rio Grande do Norte, nos próximos anos, transformar-se
num Ests.do economicamente rico e socialmente feliz .
•ramais poderemos, nós rio-grandenses-do-norte, esquecer o gesto do eminente Presidente Ernesto Geisel determinando a criação da ALCANORTE, sem
dúvida, caminho redentor para a economia potlguar.
O Rio Grande do Norte, pela minha voz, agradece ao Presidente e inscreve
o seu nome com relevo, nas páginas de sua História, entre os seus maiores benfeitores.
Era estas as palavras que, por um dever de gratidão, me impunha pronunciar neste momento. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (·Ruy Santos) - Sobre a mesa, requerimento que s·erá
lido pelo sr. Lo-secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 260, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea "b'', do iRJegimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.o 137, de 1974 (n. 0 2.2715-B/74, na Casa de origeml,
de inicl!tt!va do S.r. Pres•idente da República, que inclui o sailário-maternldade
entre as prestações da previd·ência social.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O requerimento que acaba de ser lido
será votado após a Ord'em do D-ia.
Sobre a mesa, vequerimoento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprov~do o seguinte:
REQUERil\IENTO N. 0 261, DE 1974
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada Sesosão do Senado
no dia 1.0 de novembro de 1974, nem haja expediente em sua SecretariR.
Sala dns Sessões, 30 de outubro de 1974. - Guido Mondin.
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do Estado d'e Pernambuco, o Ofício n.o S-3'5, de 1974, sollcltando autorização
do Se·nado Federal a fim de qu.e aquele Estado possa contratar op·eraçãc de
crédito externo, até o valor de US$ 10000,000.00 (dez mHhóes de dólares) ou o
e•qulva;Iente em out~as moed-as, para o fim que especi~ica.
A matéria: será despachada às Comissões de Finanças. e de Constituição e
Justiça.
CO.MP.ARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Flávio Brltto - José Esteves - Petrônio Portella - Luís de Barros - Teotônio Vilela - Gustavo Capanema - Accloly Filho - Lenolr Vargas - Danie~
Krleger.
O SR. PRESIDEN'rE (Ruy Santos) - Els•tá terminado o período destinado
ao !Expediente.
Pass•a-se à

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma:ra n. 0 · 118, de 1974
cn.o 2. 036-B/74, na Casa de origem), de lniclativa do Senhor Presidente da Repú~flca, que a~escenta parágrafo úni'co ao art. 5>66, da Consolld·ação das Leis
do Trabalho, para: assegurar a slndlcallzação dos empregados de sociedade d'e
economia mista, tendo
P.A.:P...ECEF'..ffi:S, SO·b n.0 .s 499 e 500, de 1974. das· Comissões:
- de Legislação Social, favoráv·e.J nos termos do substitutivo que 31presenta; e
- de Constituição e Justiça, pela constltucionaiidade .e juridlcldade do substitutivo doa Comissão de Legls•lação Social.
Em discussão o projeto e o &ubstltutlvo.
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja:r fazer uao da palavra, vou encer.rar a
· discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o substltuth:o, que tem preferência regimental.
O.s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o substitutivo, passa-se à vota:ção do projeto.
Os srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto Irá à sanção.
l!l o seguinte o projoeto a.provado:
PROJETO DE LEI Dâ CAMARA N.0 118, DE 1974
(N. 0 2.036-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIAnY.\ DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'Ó'DLIC.\)

Acrescenta parágrafo único 210 art. 566 da Consolidação das 1Leis
do Trabalho, para assegurar a sindicalização dos 'empregados de sociedades de economia. mista.
O •Congresso Nacional decreta::
Art. 1.0

Acrescenote-s·e ao art. 566 da Consolldação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-ILei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, o seguinte parágra.fo único:
"Art. 5&6 - .... ' ' ' ' . ' .. ' •. ' ' .. ' ' . ' ' . ' ' .. ' .. ' .. ' . ' ' ' ' .... ' .... ' ' .. '
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os empr.egaidos ·de sociedades d'e economia mista."
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na cl!ata de ~a public·ação, revogadas
as disposições ·em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) ItCJm 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 128,
de 1974· (n.O 2.140-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor
Presidente da República, que prorroga, por período Indeterminado, o
prazo fixado no art. 51 da Lei n.o 4.117, de 27 de agosto de 1962, que
institui o Código Brasileiro de Telec·omunicações, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 s 540 e 541, de 1974, das Comissões:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a di~cussão. <Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
Os srs. Senadores que o aprovam queiram p·ermanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto Irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 128, DE 1974
(N. 0 2.140-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Prarroga, por período indeterminado, o prazo fixado no art. 51 da
Lei n.0 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro
de Telecomunicações.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O prazo fixado no art. 51 da Lei n.o 4.117, de 27 de agosto de
1962, para arrrecadação dos recursos que constituem o Fundo Nacional de
rrelecomunicações, a que se refere o art. 10 da Lei n. 0 5;792, de 11 de julho de
1972, fica prorrogado por período indeterminado.
Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data d·e sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 131,
de 1974 (n.o 2.193-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder ~ecutivo a abrir ao
Ministério da Justiça, em f,avor do Ministério Público da União, o
crédito especial de Cr$ 78.500,00, para o fim que especifica, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 532, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
Em discussão o p1·ojeto.
se nenhum dos srs. Senadores desejar fazer uso da palavra. vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
E3tá encerrada a discussão,
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Os srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O Projeto Irá à sanção.
É

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 131, DE 1974
(N.• 2.193-B/14, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA JlO SENHOR PRESIIIENTE DA llEPÚIILICA)

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Justiça, em ·favor
do Ministério Público da União, o crédito especial de Cr$ 78.500,00, pll!'a
o fim que espeeifica.

O Congresso Nacional d·ecreta:

1\rt. 1.0 - Fica o Poder EJC~ecutlv·o autorizado a abrir ao Ministério da Justiça,
em favor do Ministério Público da União, o crédito especial de Cr$ 78.500,00
(setenta e oito mi! e quinhentos cruzeiros>, para atender encargos com Contribuições de Previdência Social.
Art. 2.0 - Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vlg'ente Orçamento ao
subanexo 20.00, a saber:
20. oo - Ministério da Justiça
20. 04 - Ministério Público da União
2004.0104.2062 -Defesa dos Interesses da União em Juizo
3.1.4.0- Encargos Diversos

Cr$ 1.00

78.500
Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dlsposlções em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -

Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 132,
de 1974 (n. 0 2.194-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da &epública, que autoriza o Poder Executivo a abrir, à
Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
7.a Região, o crédito especial de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros),
para o fim que especifica, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 537, de 1974, da Comissão:
-

de Finanças.

Em discussão o projeto.
Se n·enhum dos Srs. senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a dlSCUS'SãO. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
O.:; SL·~. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto Irá à. sanção.
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o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DI'\. CAMARA N.0 132, DE 1974
(N.• 2.194·8/14, na Casa de nrlgem)
(nE IN'ICIA'l'IVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

. Autoriza o. Poder Executivo a abrir à Justiça d'o Trabalho,. em favor

do Tribunal Regional do Trabalho da. 7.a Região, o crédito especial de

o

Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), para.
firn que especifica.
o Congresso Naciona! decreta:
Art 1. 0 ..:.;. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Justiça do Trabalho,
em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região, o crédito especial
de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), para atender despesas com .a aquisição da 'sed~ para a Junta de Conc!llação e Julgamento em Pamaíba - PI.
,M.•t. 2.0 ~ Os recursos necessários à execução desta lei decom-erão de anulação· parcial de dotação orçamentária consignada no vi·gente Orçamento ao
subanexo, a saber:
Cr$ 1,00
0800 - JUSTIÇA DO TRABALHO
0808 - Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região
Projeto- 0808.0106.1002.001.47
4 .1.1. o - Obras Públicas
300.000
0
Art. 3. - Esta J.ei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
::.s disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -

Item 5:

DiScussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 133,
de 1974 (n. 0 2.243-B/74, na Casa de orig.CJm), de iniciativa do Senhor
Pr·esidente da República, que acrescenta parágrafo ao art. 1.0 da Lei
n. 0 4.557, de 10 de dezembro de 1964, tendo
PARECER. FAVORAVEL, sob 1;1.0 564, da Comissão:
- de Economia.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa..)
Está encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
OS Srs. Senadores qu·e o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 133, DE 1974
(N.• 2.243-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDRNTE DA REPÕDLICA)

Acrescenta parágrafo ao a.rt. 43 da. Lei n. 0 4.502, de 30 de novembro
de 1964, re ra.o art. l,o da Lei n. 0 4.557, de 10 de dezembro de 1964.

O Congresso Nac.tonal uec!'t: L1:1:
A.rt. 1. 0 - o art. 43 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964, é acrescido
do parágrafo seguinte:
·"Art. 43 - ........ ; ...............
o •••••••••

o ••••• o •••••••••••••••
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A indicação da origem dos produtos, consubstanciada na
expressão "Indústria Brasi!eira", poderá ser dispensada em casos especiais, de conformidade com as normas que a esse respeito forem baixadas
pelo Cons·elho Nacional do Comércio Exterior, para atender as exigências
de parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 2.0 - - O art. 1.0 da Lei n.o 4.557, de 10 de dezembro de 1964, é acrescido
de parágrafo único, com a seguinte redação:
"Art. 1.0 - •••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único - A marcação prevista neste artigo poderá ser
dispensada em casos especiais, no todo ou em parte, ou adaptada de
conformidade com as normas que a esse respeito !orem baixadas pelo
Conselho Nacional do Comércio Exterior, para atender às exigências do
mercado importador estrangeiro e à segurança do produto."
. Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Item 6:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 89,
de 1973, de autoria do Sr. senador Cattete Pinheiro, que altera e acrescenta dispositivos ao Decreto-lei n.o 3.689, de 3 de ·outubro de 1941
- Código do Processo Penal, tendo
PARECER, soJJ n. 0 465, de 1974, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte:
EMENDA N. 0 1 (de plenário)

Ao Projeto de Lei do Senado n. 0 89, de 1973.

Ao art. 1.0
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 221 do Decreto-Lei n.0 3.689,
de 3-10-41 - Código do Processo CivU - referido no art. 1.0 do Projeto:
"Art. 221 - O Presidente e o Vice-Pres!dente da República, os Soe!lladores e Deputados Federais, os Ministros de Estado, os Governadores
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; os Secretários de
Estado, os Prefeitos dos Municípios, os Deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, os Membros do Poder Judiciário, os mimstros, juízes
e conselheiros do Tribunal de contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e do Município de São Paulo, bem como os do Tribunal Marítimo
e os oticiais-·generais e oficiais superiores das Forças Armadas serão
inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o
juiz."
Justificação
o art. 191 da .Constituição Federal extinguiu os tribunais de contas municipais, exceto o de São Paulo, Capital.
·
A Proposição procura resguardar as pessoas "que desempenham funções
de responsabi'ldade ou ocupam cargos na Magistratura ou no Ministério Público".
No entanto, lapso natural levou à omissão elo Mun!cip!o de S:i.o P:::.ulo, no textü
do art. 221 referido no art. 1.0 do Projeto.
o objetlvo da Emenda é suprir a lacuna em apreço.
Sala das sessões, em 30 de outubro de 1974. - Cattete Pinheiro.
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a. discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
A matéria irá às comissões competentes, em virtude do recebimento de emenda de plenário.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n. 0 259, lido no ElCPediente de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 134, de 1974.
'
Os Srs. senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à B~predação do projeto.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 134,
de 1974 (n.o 2.258-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa dO· Senhor
Presidente da R>epúbllca, que dispõe sobre a transformação do Conselho Nacional de Pesquisas em Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico <CNPq), e dá outras providências. (Dependendo de parecel'es das Comissões de Educação e Cultura, de Legislação
Social, de Serviço Público Civi! e de Finanças.)
Sabre a mesa parecer da comissão de Educação e Cultura que vai ser lido
pelo Sr. 1.0 -Secretário.
E lido o seguinte:

PARECER
N.o 593, de 1974
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projero de Lei da
Câmara n. 0 134, de 1974 (n.0 2.258-B, de 1974, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a transformação do Conselho Nacional de
Pesquisas em Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e dá outras providências.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
o projeto que vem ao exame desta Comissão é da Iniciativa do Senhor
Presidente da República e tem a finalidade de transformar o Conselho Nacional
de Pesquisas em Conselho Nacional de Desenvo!vlmento Científico e Tecnológico CCNPq) vinculando-o, sob a forma de fundação, à Secretaria de Planejamento
da Presidência da República.
As finalidades do conselho (art. 2. 0 , caput) são as seguintes:
1 - .auxiliar o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento
no desempenho das atribuições que a este foram conferidas pelo art. 7. 0 , item
m, da Lei n.o 6.036, de 1.0 de maio de 1974;
2 - analisar planos e programas se to riais de ciência e tecnologia;
3 - formular e atualizar a política de desenvolvimento científico e tecnológico, e.stabeleclda pelo Governo ]1edera1•
Para atender às suas finalidades, ao CNPq (art. · 2. 0 , parágrafo único) é
facultado manter os Institutos subordinados ao Conselho Nacional de Pesquisas e criar novos estabelecimentos do gênero e outros Instrumentos.
O Conselho terá sede no Distrito Federal; seus estatutos serão aprovados
no prazo de 90 dias a contar da data da lei, e sua instalação coincidirá com0
a publicação, no Diário Oficial, da nomeação do seu primeiro dirigente (art. 3.
e seu parágrafo único).
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de bens Imóveis, móveis e Instalações do Conselho Nacional de Pesquisas que
lhe sejam tr:msrer!dos; dotações consignadas no orçamento da União; receitas.
op.eracionais líquidas; receitas patrimoniais liquidas; doações; recursos de outras
or.!gens.
Parce'a das dotações do Conselho Nacional de Pesquisas, consignadas no
orçamento da União do corrente exercício, poderá ser transferida (art. s.ol
para o novo órgão, cujo regime jurídico. do pessoal será o .da legislação. trabalhista cart. 6.<'). É facultado o aproveitamento do corpo técnico e administrativo do Conselho Nacional de Pesquisas na fundação (art. 7.0, caput), computando-se para o gozo de direitos da legislação trabalhista e de previdência
social, o tempo de serviço anteriormente prestado à adil'linistração pública pelos
funcionários que forem aproveitados (àrt. 7.0 , § 1.0 ); a contagem de tempo de
serviço obed·gcerá às normas do regime estatutário, inclusive computando-se
em ctobr·o.. para ef·elto· de aposentadoria, os períodos de licença especial não
gozada (art. 7.0. § 2. 0 ); anualmente, serão incluídos no orçamento da União,
vecursos específicos em favor do INPS, para custear a parcela de a;posentadoria
correspondente ao tempo de serviço prestado sob o regime estatutário (art. 7. 0 ,
§ 3. 0 ); os servidores não aproveitados ou não optantes pela legislação· trabalhista
integrarão Quadro Suplementar a ser regulado pelo Executivo (art. 7. 0 , § 4. 0 ).
Finalment·3, a Presidência da República providenciará .a .oportuna extinção
do Conselho Nacional de Pesquisas (art. 8. 0 ).
O organismo, cuja transformação é preconizada no projeto, impôs-se ao
respeito geral pelo fecundo trabalho de coordenação e f::>mento. à pesquisa
fundamental e aplicada. Trouxe nova mentalidade e concorreu para a tomada
de consciência de nossas necessidades, em relação ao :de~envolvlmento científico
e tecnológico. Tant::> que, no Plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, toi-'he atribuído papel relevante, no amparo à investigação científica, em articulação com os Ministérios e as entidades interessadas.
.
..
Isso demonstra que o .conselho -Nacional de Pesquisas é eficaz instrumento
de condução da política científica nacional, orientada para o alto objetivo de
promover, em escala cresc·ente, .a expansão da pesquisa voltada para a ciência
e a tecnologia, no País.
O estímulo à formação de pessoal altamente qualificado tem sido possível
através da concessão de bolsas de estudo. Milhares delas permitiram cursos de
Iniciação científica, de aperfeiçoamento, de pós~graduação, de pesquisador etc.
·Fundado •em 1951, o Conselho Nacional de Pesquisas representou grlllnde
passo na aquisição de "know-how", marcando sua presença na história. cientí·
fica do Brasil. Hoje, atuando nos setores da agricultura da biologia, das ciências
médicas, sociais e da Terra; da física e da astronomia, da matemática e da
química, da tecnologia e da veterinária, o referido Cons·elho fornece verbas para
aquisição do material que o cientista precisa para trabalhar - desd·e equipamentos, livros e animais para experiências, até recursos. para remuneração de
·
·
·
··
técnicos d·e apoio.
O Conselho Nacional de Pesquisas é diretamente subordinado à Presidência
da República. Agora, vai dar orlge!m a novo órgão, que Ihe manterá a sigla
(ONP'ql >e será fortalecido, dispondo de flexibllldade financeira e admlnlstràtiva
suficiente. Funcionará como órgão c·entral do sistema nacional de ciência e
tecnologia e trará malar Integração entre os órgãos oficiais e os homens de
laboratório. A intenção do Governo é desenvolver plenamente a ciência e a
tecnologia, tanto que vultosos recursos estão consignados para os próximos anos.
Há pouco tempo, o Ministro Reis Vello~o expós o pensamento gov.ernamental
sobre as modificações previstas no projeto em exame. Deixou assinalado que, "a
partir de 1973, o mundo experim·entou transformações que o desarrumaram",
em virtude da escassez de aUmentos e de matérias-primas. Além disso, ninguém
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natureza que, agora, tem que se adaptar ao que resta dela".
INia exposição de motivos que acompanha a. proposição, o titular da Secretaria de Planejamento afirma que a transformação ora em estudo objetlva.
modernizar e flexib11izar a estrutura de órgão, sob a forma de fundação. o sistema
já é adotado em grand·e número de países industrializados, no tocante ao assessoralll!ento de Governo nesse campo. Frisa a exposição:
"O novo Conselho deverá auxiliar esta. Secr.etaria de Planejamento no
desempenho das citadas atribuições, principalmente quanto à análise de
planos e programas setoriais de ciência e tecnologia e quanto à formulação e atualização da política de ciência e tecnologia do Governo.
·
Desta forma, estar-se-á criando o mecanismo eficaz para consolidar o
importante trabalho que o Conselho Nacional d·e Pesquisa vem realizando,
incll!sive no estímulo à at!vidade de pesquisa, básica e apllcada, à formaçao de pessoal altamente especializado, assim como na reallzação de
estudos e sugestão de opções e diretrizes. A integração que o atual Conselho vem promovendo, entre representantes de Governo e cientistas e
tecnológicos, deverá ser mantida e ampllada, com a nova estrutura."
As informações divulgadas sobre a implantação dos serviços, no campo
abrangido pelo futuro Conselho, deixam claro o pensamento governamental,
de contemplar os profissionais com altos níveis de remuneração. Fácil é avallar,
portanto, que a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico poderá tranqüllizar a comunidade cientifica do País. Todos os
detalhes da matéria foram demoradamente examinados antes de encaminhamento da proposição, o que permite a convicção de que o !Brasil tem excelentes
.
perspectivas de avançar, no setor.
Somos, assim, pela aprovação do pres-ente projeto de lei.
Sala das Comissões, em 17 de outubro de 19.74. - Jarbas Passarinho, Presidente em 'exercício - Cattete Pinheiro, Relator - Helvídio Nunes - Franco
Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O parecer da Comissão de Educação e
Cultura é favorável.
Solicito. a.o nobre Senador Franco Montoro o parecer da C01111issão de Legislação Social.
O SR. FRANCO MONTO·RO (Para emitir parecer.) - Sr. Pl'esidente, Srs.
Senador.es, o Senhor Presidente da Repúbllca, com a 'Mensagem n.0 446, de 1S74,
submete à consideração do Congresso Nacional projeto d'e lei dispondo sobre a
transformação do Conselho Nacional de Pesquisas em Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
O projeto define as atribuições do órgão a ser criado, que terá personalidade jurídica de direito privado, como agente aux!llar do Ministro-de-Estado
Chefe da Secretaria d-e Planejamento, na análise de planos e program11s setariais de ciência e tecnologia e na formulação e atualização da política de desenvolvimento científico e tecnológico, estabelecida pelo Governo Federal.
A proposição fixa também a sede e foro do Conselho no Distrito Federal e
dispõe sobre o patrimônio do novo órgão, estabelecendo a transferência, para
o mesmo, dos bens do Conselho a ser extinto.
Justificando a transtol11llação pretendida, o M!nistro-de-,Estado Chere da
Secretaria. de 'Planejamento da Presidência da !ltepública salienta que "desta
forma.. estar-se-á criando o mecanismo eficaz para cnnRollàar o Importante
trabalho que o Conselho Nacional de Pesquisa vem realizando, inclusive no estimulo à atividade de pesquisa, básica e aplicada, e à formação de pessoal altamente especializado, assim como na reallzação de estudos e sugestões de opções
e diretrizes. A integração que o atual Conselho vem promovendo, entre repre1
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com a nova estrutura".
O art. 6.0 da proposição estabelece que o regime jurídico do pessoal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, será o da !legislação Trabalhista, incumbindo, pois, a esta Comissão examinar a situação, tanto
dos funcionários que não forem aproveitados, oomo dos que integrarão o corpo
técnico e administrativo daquel•e órgão.
Entendemos que os direitos destes últimos estão devidamente resguardados,
pois será computado, segundo as normas pertinentes ao regime estatutário, para
o gozo dos direitos da Legislação Trabalhista e de Previdência Social, o tempo
de serviço por eJ.es prestado à Administração Pública, além do que, há determinação ·no "Sentido de que seja computado enn dobro, para efeito de aposentadoria, os períodos de licença especial não gozada, cujo direito haja sido adquirido sob o m-esmo regime.
•No tocante aos funcionários que não forem aproveitados ou que não optarem,
pelo l'egime da Legislação Trabalhista, o projeto estabelece que os mesmos integrarão Quadro Suplementar, a ser regulado oportunamente.
Estão, assim, asseguradas as exigências legais relativamente à parte de Previdência Social e Legislação do Trabalho, no proj,eto ora em discussão.
A vista do exposto e dentro da competência desta Comissão, entendemos
que o projeto em exame merece aprovação.
't o paJJecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) é favorável.

O parecer da Comissão de Legislação

Solicito ao nobre Senador Leoni Mendonça o parecer da Comissão de Serviço
Público Civll.
O SR. LEONI MENDONÇA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. se~
nadares, com a Mensagem n. 0 446/74 o S·enhor Presidente da !República submete
à apreciação do Congresso Nacional, projeto d!e lei dispondo sobre a transformação do Conselho Nacional de Pesquisa em Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
o art. 2.o da proposição define a finalidade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico como órgão auxl!iar do Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Planejam·ento, e põe em 'evidência que a sua competência. básica será analisar os planos e programas setoriais de ciência e tecnologia e formular e atualizar a politica· d!e desenvolvimento científico e tecnológico.
Em fundamentada Exposição de Motivos, o Ministro-de-Estado Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República enfatiza que "o desenvolvimento científico e tecnológico está destinado· a const~tuir no próximo estágio de desenvolvimento, um dos mais importantes camponentes da estratégia de
desenvolvimento" e que o proje·to apresentado "obj·etiva modernizar e flexibilizar a 1estrutura do órgão, sob a forma de fundação . solução adotada em grande
nÚilllero de países industrializados para o assessoramento de governo nesse
campo".
Além de estabelecer que o regime jurídico do pessoal do órgão será o da
legislação trabalhista, o citado projeto dispõe sobr·e o aproveitamento de integrantes do corpo técnico 'e administrativo do Conselho ·Nacional de Pesquisas.
Os direitos dos funcionários a serem aproveitados estão resguardados, pois
a ·proposição prevê que o tmnpo de s·orviço anteriormente prestado pelos mesmos
à Administração Pública será computado, segundo as normas pertinentes ao
regime estatutário, para o gozo dos d!r·eitos da legislação trabalhista e de previdência social.
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de aposentadoria, os períodos de llcença especial não gozadas, cujo direito haja
sido adquirido sob o mesmo regime .
A situação dos funcionários que não forem aproveitados ou que não optarem
pelo regime da legislação trabalhista trumbém está perfeitam12nte. disciplinada,
vez que a matéria, em seu art. 8. 0 , dispõe que os mesmos integrarão Quadro
Suplementar, a ser .vegulado mediante a to do Poder Executivo.
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do projeto sob exame.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O parecer da Comissão de Serviço Público Civil é favorável.
Com a palavra o nobre Senador Virgílio Távora, para emitir parecer em
nome da Comissão de Finanças.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é submetido à dellberação do Congresso Nacjonal o presente projeto
de lei, de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbllca, que trata da transformação do Conselho Nacional d·e Pesquisas em Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPql.
Cabe-nos o exame da matéria, pela Comissão de Finanças do Senado Federal.
2. Devemos destacar, inicialmente, que a Exposição de 'Motivos do Ministro-deEstado Chefe da Secretaria de Planejamento é bastante esclarecedora e convincente dos propósitos governamentais.
O objetivo central do projeto é a modernização da estrutura do órgão de
pesquisa devendo o novo Conselho auxiliar decisivamente a Secretaria de Planejamento no des.empenho d·e suas atribuições de coordenação da política de
desenvolvimento científico e tecnológico, especlalment.e em seus aspectos económico-financeiros.
Em resumo. o projeto em ·exame cria um órgão capaz de compatibilizar o necessário avanço científico e tecnológico do Pais com o próximo estágio de desenvolvimento para o qual marchamos.
3. O art. 4.o do projeto dispõe sobre o património do novo Conselho. Aqui, o
que S·e deve ressaltar é a tran:ferência dos bens Imóveis e instalações da antiga
para a nova entidsde, conforme o item I.
Entretanto, como se trata de uma Fundação, o § 1.0 desse mesmo art. 4. 0 •
excetua a aplicação do disposto nas alíneas a e b, do art. 2.0 do Decreto-Lei

n. 0 900/69.
V:ejamos o que dizem os referidos dispositivos:
"Art. 2.0 - Não serão instituídas pelo Poder Públlco novas fundações que
não satisfaçam cumulativamente os s·egu!ntes l"equ!s!tos e condições:
a) dotação específica de património, gerido pelos órgãos de dlr·eção da
fundação segundo os objetlvos estabelecidos na respectiva l-ei de criação;
bl participação de recursos privados no património e nos dispêndios corr·entes da fundação, equivalentes a, no mínimo, um terço do total;
••••••••••••

'

••••••

'

•••••••

'

•••••••• ~ ••••••

'

••
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Compreende-se a providência do § 1. , por se tratar apenas da transformação
de um órgão exl.stente em outro com as mesmas flnalldad·es básicas, e de um lnteresEc nacional urg.mte em dinamizar o setor de pesquisas, não podendo dess::t
m::tneira aguardar qu·e se forme a massa de recursos privados. equlvalr.nte 8. um
terço du loL~l do patrimônio. como exige a alínea b do art. 2. 0 do Decreto-Lei
n. 0 900, acima transcrito.
4. Quanto a transferência das dotações consignadas ao Conselho Nacional de
Pesquisas, prevista no art. 5. 0 , é perfeitamente normal e vállda.
0
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11: o nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE CRuy Santos) - O parecer da Comissão de Fialanças é
também favorável.
Completada a instrução da matéria, vamos passar à sua apreciação. Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Sr.s. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão (Pausa).
Está -encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à. sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 134, de 1974
(N. 0 2.258-B/7'4, na

Cas.~

de origem)

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre a transfonnação do Conselho Nacional de Pesquisas em
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico c Tecnológico (CNPq),
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É instituído, com personalldad·e jurídica de direito privado, sob a
forma de fundação, vinculada à Secretaria de Planejamento da Pres!dência da
República, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
ION.Pq), por transformação do Conselho Nacional d·e Pesquisas.
Art. 2.0 - O Conselho terá por finalidade auxiliar o Ministro-de-Estado Chefe
da Secretaria de Planejamento no desempenho das atribuições que a este foram
conferidas pelo art. 7. 0 • item II, da Lei n.0 6.036, de 1,0 de maio de 1974, principalmante quanto à análise de planos e programas setoriais de ciência e tecnologia
e quanto à fonnação e atualização da política d·e d·esenvolvimento científico e
tecnológico. ·estabelecida pelo Governo Federal.
Parágrafo único - Para atender às suas finalidades, o CNPq poderá manter
os Institutos subordinados ao Conselho Nacional de Pe.>qulsas, bem como criar
novos Institutos ou outros mecanismos.
Art. 3. 0 - O Conselho terá sede e foro no Distrito Federal ·B reger-se-á por
estatutos a serem aprovados por decreto, no prazo de 90 Cnov.enta) dias, contado.s
da data da publicação desta lei.
Parágrafo ilnico - O Conselho consid·erar-se-á instalado na data da publicação, no Diário Oficial, do ato de nomeação do respectivo dirigente. na conformidade dos estatutos.
Art. 4.0 - Constituirão património do Conselho:
I - bens imóveis, móveis e instalações do Con.selho Nacional de P·esquisas
que sejam transferidos para a nova entidade;
II - dotações consignadas no orçamento da União;
III - receitas operacionais líquidas;
iV -- rec·21tas patrimoniais líquidas;
V - doações;
VI - recursos de outras origens.
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Decreto-Lei n. 0 900, de 29 de setembro de 19(39.
§ 2. 0 - O decr-eto que aprovar os estatutos do Conselho s·erá acompanhado de
relação contendo a discriminação e caracterização dos bens imóveis de que trata
o it·em I deste artigo, a qual será de título, par~. :J. transcrição destes no respectivo r·egistro de Imóveis.
Art. 5. 0 - Fica autorizada a tramfe~·ência, para o Conselho, de parcela das
dotações consignadas ao Conselho Nacional de Pesquisas, no orçamento da União
para o corrente exercício.
Art. 6.0 - O regime jurídico do p.essonl do Conselho será o da legislação trabalhista.
.
Art. 7.0 - O Conselho poderá aproveitar Integrantes do corpo técnico e administrativo do Conselho Nacional de Pesquisas.
§ 1.0 - Será computado, para o gozo dos direitos da l-egislação trabalhista e
d·e previdência social, o tempo d·e serviço anteriormente prestado à Administração
Pública pelos funcionários que forem aproveitados na forma do disposto neste
artigo.
§ 2. 0 - A contagem do tempo de serviço a que se refere o § 1.0 far-s.e-ã
segundo as normas pertin·mtes ao regime estatutário, inclusive computando-se
em dobro, para ef.eito de aposentadoria, os periodos de licença ·especial não gozada. cujo direito haja sido adquirido sob o mesmo regime.
§ 3.0 - A União custeará a parcela d·e aposentadoria correspondente ao tempo de serviço prestado sob o regime estatutário, mediante Inclusão no orçamento,
anualmente, de dotação .específica em favor do INPS.
§ 4. 0 - Os funcionários que não for-em aproveitados nos termos deste artigo,
ou qu.e não optarem pelo regime da legislação trabalhista, integrarão Quadro Suplementar, a s.er regulado por ato do Poder Executivo.
:\rt. 8. 0 - O Poder Executivo adotará as providências necessárias à oportuna
e~tinção do Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 9. 0 - Esta lei entral'á em vigor na data de sua publicação, r-evogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRES-IDENTE (Ruy Santos) - Passa-se agora, à vot9.çáo do Requerimento n.o 260, I!do igualmente no Expediente, de úrgêncla para o Projeto doe Lei
da Câmara n. 0 137, de 1974.
os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o r·equerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto d·e Lei da Câmara n.0 137, de
1974 Cn.o 2.275-B/74, na Casa de origeml, d·e iniciativa do Senhor Presidente da Repúbl!ca, que inclui o salário-maternidade entr-e as prestações
da previdência social (dependendo de pareceres das comissões de Legislação Social e de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Franco Montoro o parecer da comissão de Legislação Social.
· o SR. FRANCO MONTORO (Para proferir parecer) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, de iniciativa do Senhor Presidente da República, o presente Projeto
visa a incluir, entre as novas prestações de previdência social, o chamado salário-maternidade.
Na Mensagem do Mlnistl'ü àa Previdência e ASSistência Social, que acompanha.o Projeto, esclarece Sua Excelência que "a transferência, para a previdência
social, da obrigação atribuída às empresas pelo art. 393 da Consolidação das
Leis do Trabalho, isto é, de pagarem o salârio da empregada gestante durante
as quatro semanas anteriores e as oito semanas posteriores ao parto, viria as-

§ 1.0
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trabalho feminino, que não mais sofreria a discriminação imposto pelo õnus
em questão, cuja incidência se tornaria indlreta, alcançando indistintamente
todos os empregadores. Essa medida eliminaria, com efeito, as restrições ao
ingresso da mulher no mercado de trabalho, decorrentes do procedimento a.ntisocial que conslte em negar-lhes acesso às atividades mais condizentes com
suas qualificações e pendores naturais".
Realmente, o pagS~mento pelo empregador do salário integral à empregada
gestante nas semanas anteriores e posteriores ao parto, vinha g'erando, desde a
iserção dessa obrigatoriedade no texto consolidada, um problema social dos mais
agudos, vez que, por decorrência natural, os empregadores criam todos os óbices
possíveis à admissão da mulher casada ao emprego, justamente para não correr
o risco de ter de suportar aquele ônus.
O problema, aliás, não é apenas brasileiro. A Organização Internacional
do Trabalho (OIT), por mais de uma vez, trouxe à baila a matéria, vindo a
aprovar, na Conferência Geral d·e 1952, com voto do Brasil, a Convenção n.o
103, que estabeleceu, entre outros, as seguintes normas:
"As prestações serão concedidas quer nos moldes de um sistema de
seguro obrigatório, quer mediante pagamento efetuado por fundos públicos (art. IV - inciso 4)."
"Em nenhuma hipótese deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas à mulher que ele
emprega (art. IV inciso 8) ."
O Brasil, ao assumir esse compromisso, evidentemente, se fll!ava à corrente doutrinária, hoje mundialmente aceita, de que aquele pagamento não
poderia se constituir numa retribuição do trabalho, sendo, nitidamente, uma
prestação de natureza previdenciária.
Com o mesmo objetivo apresentamos ao Congresso Nacional em 1971 proposição visando a transferir o suporte pecuniário do salário-maternidade para
previdência social.
Esse projeto de n. 0 113, de 1971, teve sua anexação ao presente projeto f'.provada pelo Plenário desta Casa. Nele, propunhamos que o salário-maternidade, a
exemplo do salário-família fosse custeado por um sistema de compensação,
utilizando-se o superavit do "Fundo de Compensação do Salário-Família", cujo
montante a cada ano, apresentava saldo maior. Tal superavit não podendo ter
:outra destinação sem lei autorlzat!va, permanecia bloqueado nos cofres do
antigo INPS.
Esse projeto, aprovado por unanimidade na forma do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do nobre Senador Helvidio Nunes,
aguardava oportunidade de ser apreciado pela Comissão de Legislação Social,
quando adveio a iniciativa governamental, daí a sua anexação.
Pelas razões que justificam o nosso proJeto, não podemos deixar d.e s·er favoráveis à aprovação deste, destacando apenas que a iniciativa inicial do Congresso Nacional precisou aguardar dois anos e meio para afinal ser aprovada
quando houve a iniciativa do Executivo.
Assim, o presente projeto, pondo termo a essa momentosa questão, vem ao
encontro das aspirações de todos os estudiosos e interessados no assunto, porquanto, a passagem do salário-família para o âmlblto exclusivo da previdência
social, beneficiará, em primeiro lugar, a mulher que trabalha, eliminando as
a:tuals discriminações que: lhe restringem as possibilidades de emprego. Beneficiará,
também, as empresas, que ficarão dispensadas de um ônus discriminatório. E,
sobretudo, beneficiará o bom nome do Brasil, que honrará mais um compromisso
social no plano internacional.
Nessas condições, somos pela aprovação da matéria nos termos do projeto
do Executivo.
É o parecer.
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O SR. PRESmENTE (Ruy Santos) - O .parecer da Com!
Social é favorável.

I

Solicito ao nobre Senador Virgílio Távora o parecer da Comi:
O SR. VmGtLIO TAVORA (Para emitir parecer) - S:
Senadores, o projeto de lei em estudo visa a incluir o auxílio-;
as prestações previdenc!árlas constantes na Lei Orgânica da ;

I'

Sobre o assunto, vale .salientar, tramita nesta Casa, o ;
Senado n.0 113, de 1971, de autoria do ilustre Senador Francr
por força de Requerimento aprovado em Plenário, deverá trar
com o projeto ora em exame.

iI
i

I

I
i

Sobre a matéria providências já multo vêm sendo reclama
como forma de superar os preconceitos existentes em relaçã<
minino.
2. Pelo sistema ora proposto, deverão ser eliminadas as a
mão-de-obra da mulher brasileira, decorrentes dos encargo
gestação da empregada, presentemente sob a responsabilidad
O assunto, dada sua relevância, foi objeto de expressa
Organização Internacional do Trabalho.
3. Nos termos vigentes, sendo a responsabilidade direta do
relação à.s suas empregadas, tal sistema tem-se revelado inadeq•
empecilhos ao ingresso da mulher em várias áreas do mercad·
O projeto de lei do Poder Executivo transfere essa resp<
o Instituto .Nacional de Previdência Social, pela inclusão do sa
entre os benefícios constantes no elenco de prestações da pre;
Assim, fica incluído o salário-maternidade entre as presta
no item I do art. 22 da Lei n.o 3.807, de 26-8-1960, com a re
dada pelo art. to da Lei n.O 5.890, de 8-6-1973, segundo dispõe o
de lei em exame.
4. Quanto ao custeio dessa nova prestação previdenciária, a f
diploma legal ora analisado é bastante adequada e correta,
cançar indistintamente todos os empregadores, de modo ind!.
o montante das contribuições sociais dos mesmos, já que os 0,3'
maternidade corresponde ao mesmo percentual reduzido dos ·
salárlo-familia, que passarão a apenas 4% (art. 4.0 do projeto ;
A sistemática a ser adotada é a mesma prevista nos artlg
da Consolidação das Leis do Trabalho, cabendo às empresas ef<
vos pagamentos, cujo valor líquido será deduzido do monta
recolhido ao INPS (art. 2. 0 ).
Pelo disposto no § 1.0 do art. 2. 0 , ficam excluídas do cá
maternidade as restrições do § 4.0 do art. 3.0 e do inciso II
Lei n.o 5. 890, de 8-6-1973.
5. Pelo que se verifica, portanto, a medida consubstanciada n
n.0 137, de 1974, atende a oportuno interesse social, vindo co
distorção de nosso ordenamento previdenciário.
Sob o enfoque financeiro, nada há que .obste a aprovação
esta Comissão, na forma do Projeto de Lei da Câmara n. 0 1
considerá-lo que atinge os objetlvos com maior amplitude e at<
dação da Organização Internacional do Trabalho, no tocante 11
venientes do sist-ema de seguro soclal.
lll o parecer Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O Parecer da Comissã
também, favorável.
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Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Com a aprovação do Projeto de Lei .da Câmara n.o 137, de Úl74;' fica prejudicado e vai ao arquivo o Projeto de Lei do Senado n.o 113, de 1971, que com ele
tramita em conjunto, de autoria do nobre Senador Franco Montoro.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 137, de 19'74
(N.• 2.275-B/74, na Casa de Origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Inclui o salário-matelrnidade entre as
social.

presta~ões·

da. previd'ência

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica incluído o salário-maternidade entre as prestações relacionadas no item I do art. 22 da Lei n. 0 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação
que lhe foi dada pelo art. 1.0 da Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973.
Art. 2.0 - O salário-maternidade, que corresponderá à vantagem consubstanciada no art. 393 da consolidação das Leis do Trabalho, terá sua concessão
e manutenção pautadas pelo disposto nos arts. 302, 393 e 395 da referida Consolidação, cumprindo às empresas efetuar os respectivos pagamentos, cujo valor
líquido será deduzido do montante que elas mensalmente recolhem ao Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS) a título de contribuições previdenciárias.
§ 1.0 - Não se aplicam ao cálculo do valor do salário-maternidade as restrições contidas no § 4. 0 do art. 3. 0 da citada Lei n.O 5.890 e no inciso III do
seu § 5. 0
§ 2.0 - Serão fornecidos pela previdência social os atestados médicos· de
que tratam os §§ to e 2. 0 do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3.0 - O salário-maternidade continuará sujeito ao desconto da contribuição previdenciária de 8% (oito por cento) e à incidência dos encargos sociais
de re.sponsab111dade da empresa.
Art. 4.0 - O custeio do salário-maternidade será atendido por uma cantribuição das impresas igual a 0,3% <três décimos por cento) da folha de saláriode-contribuição, reduzindo-se para 4% (quatro por cento) a taxa de custeio do
salário-família fixado no § 2. 0 do art. 35 da Lei n.0 4.863, de 29 de novembro de
1965.
Art. 5.0 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de
60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação e ·entrará em vigor no
primeiro dia do mês seguinte ao do término desse prazo, revogadas as disposições em contrário, especialmente as da Consolidação das Leis do Trabalho que
com ela colidam.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santo•s) - Concedo a palavra ao no·bre Sr. Senador Benjamim Fara•h.
O SR. BENJAMJM FARAH - Sr. Presidente. Srs. Sena:dores, é com o mais
profundo pesar que trago ao conhecimento da casa a triste noticia do falecimento, oc·orrido domingo último, na cidade paul!Sita de Campinas, de Dona Valentina d'e Figueiredo, vítima de insuficiência ca:rdíaea.
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d'e reatares no País (-com adequado índice de nacionalização, e observaelos os aspectos ·de vlabrldade econômlca) ."
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com que orgulho pod•emos dizer, a esta Ca.sii',
que o anteprorjeto ora submetido à apreciação do Sen!lido disciplina o exercício
do monopólio que permanece inalter.a.do, dotando o Poder Ex·ecutivo de inStrumentos mais consentâneos ·com a sua execução e as finalid-ades da: citada .politica
naciona:l de energia nuclear.
iDe outro lado de uma maneira cJ.a,ra e Insofismável, é f.eita a distinção entre
:u ativida:Ge.s r:o::ma;tivas e fiscalizadoras que ficam a cargo da Oo·missão Nacional de Energia Nuclear. e ·SJquela.s de execução, constituindo o objoetivo máximo da nove! Empresa Nuclear Brasllelra S.A. - NUOLEBRÃS - sucessora da
Companhia BrasHeira de Tecno:ogla Nuclear.
Permitimo-nos, neste fim de ta:rde, nos deter um pouco nos aspectos até
aqui citados.
..
.
Intc·cado o monopólio, remove o projeto óbices à mineração nuclear, mediante Incentivos que possibilitam o incremento da pesquisa mineral no setor,
sem s.e descurar de estabelecer os controles nec•essários ao comércio 'dos mlLterials nucleares que, no âmbito daquele monopólio, competirá .à NUOLEBIRAS,
que, comprov!lida for a existência dos estoqu.es para a execução doo Programa de
Energia Nuclear e das reservas estratégicas pelo Presidente da Repúb:ica, poderá, inclusive, com a aprovação deste, expor.ta:r os exced·entes no mais alto
grau de benefici-amento possível - isto é, o próprio combustível.
À ~ tlcarla reservada, como funçãlo precípua, o assessoramento ao
MME, não só no estudo das medidas necessárias à formulação, pelo Presidente
da Re•pública. res.ponsável maior pela: Política Nacional de Energi·a Nuc1ear
como no planej amento da execução dessa, sem falar naquelas de promOÇã.o· e
incentivo da utilização da .energia nucl·ear para fins pacificas nos diferentes
setore;; do desenvo·v·imento naciona:l e de formação de cientistas, técnicos e especialistas para ·tal necessários, assim c·omo toda a parte normativa e de flsc•alização do ,s.etor.
· ·
.

Ficam pois, pelo diploma subm·etido à apreciaç~o desse Congresso multo
bem de~inidos os campos de ação da: Comiss,ão Nacional da Energia NÚclea.r e
da NUOLEB!R.AS.
Para se ter idéia srs. Senadores, do que cometido a esta última em projeto,
basta assinalar que 'determinado ·O Governo a lnst~ar no Brasil todo o ciclo
de comlbustível, o c~ital dessa empresa - que, repetimos, suc·essora da oompanhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, terá t·~mbém a seu ca:rgo a comercialização dos materiais ura;níferos e toríferos - passa de 10{) mllhões 'Cle cruzeiros que era o da CB'I1N, para: um bi1hão de cruzeiros nov·os, ou ,s.eja, um trilhã.o de cruzeiros antigos, constituindo, de·sde o seu nascimento, a NUCttJEBRAS,
uma sociedade de economia de primeira plana.
Por outro lado, são aJocll!Cios a essa: sociedade a,queles recursos do artigo 1.0 ,
da alínea a.a., do Decl'eto-Iei n.O 1.279 - Decr·eto que a·qui aprovamos o ano passooo - fazendo a redistribuição d'o Imposto único de Lubrificantes e Combu~
tiveU!. Gasosos e Uquidos. Nela é centralizada: tod-a a atividade de mineraçao
dos minerais físseis e férteis do Pais.
Gosta;riamos, ainda, de dizer que:
a) No conj-unto do projeto, na exposição de mo~ivos, expressa-se. aquela
c'ara determinação do Gov·erno Geisel, de fazer o PaiS entra:r, decididamente,
na área da energia nuclear, seja para .a. cons~r~ção de reatares, seja para_rL
acum~rl~ão de estoque de m.lubdús - tor10, uramo - e seJ·a para a f3!br1caçao
do ciclo completo de combustiveis.
Era esta a comunicação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que neste fim de
tarde, achamo-nos nós na obrigação de fazer, prioritariamente, repetimos até,
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A hora em que falamos aqui, Sua Excelência O· Senhor Presidente da República já deverá ter dado ·aos nossos conterrâneos, de uma região tão sofrida,
esta noticia que é mais um halo de espe11ança:. Sobre ela, oportunamente, uma.
vez conhecidos os detalhes do pro.grama.- e de hoje para amanhã esperamos ter
o mesmo à.s mãos - pronunciar-nos-emos, na. certeza antecipada em .que ficamos de que, realmente, é mais um passo adiante que o Nordeste dava. (Muito bem!

Palmas.)

O SR~ PRESI!DENTE (Augusto Franco) - Conce<lo a palavra ao nobre senador Franco Mon:toro.

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma Comissão
da Radialistas de São Paulo, tendo à frente um dos mais categorizados representantes da classe, o Senhor Irineu de Carl!, passou a nossas mãos fundamentado memorial sobre os problemas que afligem os trabalhadores de rádio e televisão de todo o País.

Questões como o adicional de pariculosidade para pessoas que trabalham em
ambientes de intensa radioatlvldade, horário de trabalho especial, normas de
prevenção de acidentes, de higiene e sagurança. do trabalho, salário profissional
e matérias semelhantes estão a exigir uma regulamentação especial para os
Radialistas, adaptada às condições atuais dessa atividade.
Encaminhamos esse estudo à Ass·essorla do Senado para seu exame e elaboraração de projeto de lei regulamentando a profissão de Radialistas e atlvida.des
afins.
Ao garantir os dlraitos desses profissionais, o Congresso Nacional estará
contribuindo para o alto nível dos integrantes dessa importante categoria, que
exerce função de Importância central para a vida e o desenvolvimento· da comunidade nacional. O Rádio e a Televisão constituem hoja os grandes meios de
comunicação de massa e os melhores Instrumentos de educação e de cultura
para nossa população.
Sr. Presidente, desejamos também fazer ref·arêncla a duas medidas que
acabam de ser propostas pelo Poder Executivo e que estão na iminência de ser
aprovadas pela Casa mas que, por uma questão de justiça ·e de verdade, devem
ter sua origem e sua paternidade fiXiadas neste Plenário.
Entre as diversas medidas propostas pelo MDB no sentido de ser concedido
aos assalariados brasileiros um abono da emergência, destinado a corrigir a
violenta elevação do custo de vida, deve ser destacado o Projeto de .Lei n.0 2.259,
de 1974, apresentado pelo Deputado Francisco Amaral no mês de setembro último.
Esse proj·ato, fundado em reiVindicação dos trabalhadores bancários, prevê
um abono de 12% e o seu financiamento, em 50%, com recursos do Programa
de Integração SOcial <PIS).
A justificativa do Projeto Francisco Amaral - que foi Presidente da Comissão de Legislação Social da Câmara dos Deputados - contém sugestões
e dados da maior Importância para a elaboração da nova Lei solicitada pelo
Execu·tlvo.
No mesmo sentido - como já foi dito neste plenário - manifesta11am-se
outros representantes da Oposição, como o Senador Nelson Carneiro e nós mesmos, através de reivindicação formulada da tribuna desta Casa.
Requeremos, por isso, se.lam considerados partes Integrantes do presente pronunciamento o inteiro teor do projeto Fronclsco Amaral, bem como a esclarecedora justificação que o a.companha.
I.sto poderá pres·tar valiosos serviços e subsídios à Comissão que deve examinar o projeto do Executivo.
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deu a sua aprov,ação, ao projeto do Executivo, que diSpõe sobre o salário-maternidade, que deixará de ser pago pelas empresas e correrá por conta de um fundo
da Previdência Social.
.
Esta matéria também, é preciso que se assinale, para ga11antir a verdade
histórica e tirar 'dai as ilações políticas, que devem ser tiradas, esta matéria,
foi objeto de proposição, de nossa iniciativa, representada pelo Projeto de Lei
n. 0 113, de 1971.
Desde a apresentação deste projeto, com documentação exaustiva, com Indicação de recursos, que não é prevista na proposta encaminhada pel~ Executivo,
passaram-se três anos, para que a matéria objeto de uma luta contmua, de requerimentos de urgência, de debates no plenário viesse, afinal, ser coroada com
a sua aprovação.
Fomos Relator da matéria na Comissão de Legislação Social, e demos nosso
parecer favoravelmente. O Movimento Democrático Bras!lelro votou favoravelmente à medida. Mas não se pode deixar d·a mencionar, neste instante, para
que se fixem as autorias e as responsabilidades, que essa matéria, cuja urgência
foi requerida para ser também aprovada em regime de urgência, há três anos
tramita nasta casa, com a obstrução, a oposição aberta ou oculta, daqueles que
não permit~ram que a matéria chegasse à sua aprovação normal.
Essa medida deve servir-nos de alerta para que outras sejam examinadas,
discutidas e votadas pelo Congresso Nacional. Cada vez que o Congresso Nacional
assim decide, ·ele abre mão, um pouco, de sua competência. Matéria de iniciativa
do Congresso Nacional, com aprovação unânime da Comissão de Justiça, mediante
substitutivo brilhante do nobre Senador Helvídio Nunes, permaneceu .três anos
aguardando a sua inclusão na Ordem do Dia, ou a sua aprovação nas Comissões
especializadas. Mas, bastou requerimanto do Executivo para que ela fosse con~
sidel'ada matéria de urgência e, em algumas horas, aprovada.
Parabéns à família trabalhadora, à mulher trabalhadora que recebe, assim,
o seu atendimento. Mas frise-se, para as lições do futuro, que o Congresso Nacional não clave adotar posições contraditórias como esta, mas sim eltaminar,
independentemente de sua origem, e dentro de sua rigorosa competência, as
medidas de interesse social que forem propostas por qualquer Congressista.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Wilson Campos.
O SR. WILSO;N CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a inclusão do
Complexo Industrial de SUAPE no II Plano Nacional de Desenvolvimento tem
sido festejada em Pernambuco, prestes a ence·rrar-se o Governo do seu idealizador, como uma das mais brilhantes vitórias do Ministro Eraldo Gueiros, essa
figura de estadista que só a perspectiva do tempo deline,ará completamente à
vista dos seus contarrâneos.
Falando a propósito dessa vitória da tenacidade do Governador de Pernambuco, declarou o Sr. Anchleta Helcias, um dos planejadores daquele complexo:
"0 trabalho de um estadista não é aquele que se prende a uma só
geração, m·as o que, como seu Governo, se estende por vár1as gerações,
deixando marcas indeléveis."
Comparecendo à DIP,ER, com a maioria do seu Secretariado, o Governador
Eraldo Guelras, na oportunidade em que com eles confraternizava, por aquela
decisão do Governo Federal, não escondeu o seu imenso contentamento, sobretudo porque a decisão governamental aparecia como prova real da viabilidade
do plano, pondo-se fim ao pesSimismo de alguns, QUe desconfiavam da sua exeqülbllldade.
Na oportunidade, ressaltou o Governador de Pernambuco que a equipe do
DIPER tem sido um exemplo de coragem, ousadia e desprendimento, na execução
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uma obra que, acima de qualquer coisa, exige garra", como acentuou Sua Excelência.
O Complexo Industrial

No ano passado, ocupei esta tribuna, para dar contas ao Congresso Nacional
a respeito dessa iniciativa do Governo pernambucano, visando a assegurar ao
nosso Estado uma infra-estrutura portuária capaz de embasar o seu desenvolvimento Industrial, pela garantia de escoamento dos n08Sos principais produtos.
Tive oportunidade de salientar as dificuldades impostas ao desenvolvimento
de Pernambuco, pela precariedade dos seus s·erviços portuários. O assoream·ento
do porto do Recife, agravando-s·e hâ um decênio. fez com que se mand•asse para
lá. uma draga que, desgraçadamente, afundou diante de um dos nossos principais
armazéns, ficando lâ dois anos, sem qualquer providência para a remoção.
De cada onze navios que demandam, do Rio e de São Paulo, os portos setentrionais do País, apenas um ·ancora em Recife, para o transbordo de carga, destinando-se os restantes a Belém e Manaus.
Estrangulado o transporte, por desaparelhamento dos portos toda a economia exportadora pamambucana se ressente, com esse óbice ao desenvolvimento do Estado.
Diante desse quadro, decidiu-se o Governador de Pernambuco, o eminente
patrício Eraldo Guelras a elaborar um plano que possibll!tasse ao Estado o escoamento marítimo da sua produção. Surgiu a idéia do complexo Industrial de
SUAPE, agora incluído nas pr.;)vlsões do n Plano Nacional de Desenvolvimento.
A enseada de SUAPE, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi o primeiro porto
natural da costa pernambucana a ser utilizado pelos europeus, no início do
século XVI, quando portugueses franceses ·e holandeses procuravam comercializar
o pau-brasll. Situado ao sul do Recife, entre os municípios de Cabo e Ipojuca,
goza de privilegiada situação geográfica, não somente em relação às principais
cidades lltorânaas do nosso Estado, mas também com referência aos centros consumidor·es mundiais, na orla mais oriental do Atlântico Sul.
Por ali se embarcaram as primeiras exportações de açúcar e para manter
aquela posição, no segundo quartel do século XVII, muito se esforçaram os Invasores holandeses.
Vendo as angústi·as do porto do Recife, além de assoreado insuficiente, pela
proximidade dos arrecifes, para comport!llr desenvolvimento consentâneo com
as necessidades exportadoras de Pernambuco, o Governo estadual estendeu suas
vistas para SUAPE. Diante do crescente desenvolvimento industrial do Estado,
quando novas frentes se abriam à exportação, ideal!zou a instalação e um Complexo em SUAPE que reunisse um terminal marítimo, primeira condição para
revitalizar as importações, dotando-se, ainda, a zona próxima, de um distrito
industrial exportador.
A iniciativa se complementa com a criação de pólos industriais, nas proximidades, com tripllce destinação: uma usina de fertllizantes e dois conjugados,
um mecânico metalúrgico e outro sucroquimico.
Se a indústria químico-açucareira tem reais possibilldades de implantação
e ampliação em Pernambuco, segundo produtor de cana do p.ais, devemos salientar que a indústria de laminação e extração de alumínio já está plenamente
vitoriosa em nosso Estado, graças à ASA e ao descortínio do &eu Presidente,
o industrial Eurico Pflsterer.
Elaborado o projeto de SUAPE, o Governador Eraldo Guej.ros transformou-o
no princip:ll obj etive da sua administração.
E, agora, antes de terminar o seu mandato encontra, na aprovação do novo
Governo Federal, um estímulo ao seu trabalho e um reconhecimento dos seus
méritos de estadista.
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Embora .amplamente significativa para o nosso Estado essa decisão dÓ Poder
Central, incluindo o Complexo de SUAPE no II PND, não estaríamos aqui, alongando um pronunciamento, se, na verdade, o investimento não interessasse à
economia .de todo o Nordeste.
Por ali, serão escoados, principalmente, os produtos de toda a região: o alumínio processado no Estado, à bas.e da aluminita procedente de Itaqui, no Maranhão; os adubos e os subprodutos da indústria petroquímica a instalar-se em
S.ergipe; o sal-gema desse Estado, como os sucos de frutas produzidos no Ceará;
o algodão e agave da Paraíba e os minérios raros do Rio Grande do Norte; as
conf~cções têxteis de Alagoas e os produtos extrativos do Piauí. Será a grande
porta do Nordeste para o Atlântico, em busca dos mercados norte-americano,
europeu e africano. SUAPE dista poucas horas das grandes rotas atlânticas, que
escoam produtos entre a América do Norte, a Europa, Asia e a Africa. Conseqüentemente, desempenhará importantíssimo papel no barateamento dos custos
do transporte marítimo, item indispensável quando se pretende viabilizar uma
·
política de exportação.
Quando o Governo F·ederal aprovou esse plano grandioso, incluindo-o no II
PND, decerto não pensou apenas em Parnambuco, mas num grande impulso ao
desenvolvimento de toda .a economia nordestina, abrindo, ainda, à Transamazônica um grande escoadouro atlântico.
Repercussão no Estado
Mas SUAPE não é apenas um porto: seu plano Inclui, também, um grande
complexo industtial, segundo a magnltud~ permitida pela economia nordestina.
Desse complexo participa a Empresa BrasUelra de Fertilizantes, cujo projeto
se encontra em exame pela SiUDENE, implicando no aproveitamento de matériasprimas não apenas locais, mas regionais: os d.epósitos de calcário de Pernambuco
e suas jazidas litorâneas de fosforita, bem como os resíduos petrolíferos de Sergipe e Alagoas, além de outros componentes químicos encontrados no subsolo da
região.
A indústria açucareira, que se apresta para incrementar a produção do álcool-motor, segundo preconiza, também, o II PND, terá facilitadas as exportações,
ânimo para se atirar a novos Investimentos sucroquímicos, com produtos facilmente absorvíveis tanto no mercado Interno como no âmbito internacional.
Também a produção local de laminados e extrudados de alumínio eliminado
um ponto de estrangulamento dos transportes, abrirá novos horizonte~ ao desenvolvimento económico do Estado e da Região.
Será esse, no Nordeste, o prlm.eiro empre·endimento multiplicador de vulto, à
altura da capacidade empreendedora e do espírito Industrioso do nosso povo.
Possibilitando não só o aproveitamento de matéria-primas locais e regionais
mas, também propiciado um grande impulso à mobilização d·e mão-de-obra ociosa'
novas riquezas serão geradas em Pernambuco e no Nordeste, pelo desenvolvimentÓ
das exportações, que propiciarão mais divisas ao País, equilibrando a nossa balança de pagamentos e incorporando aquela região estratégica no desenvolvimento
integrado da Nação.
Ao congratular-me com o Governo Federal pela inclusão de SUAPE no II
Plano Nacional de Desenvolvimento, parabenizo-me com o Governador Eraldo
Guelras pelo esforço de planejamento com ampla visão de estadista, e levo aos
pernambucanos e nordestinos minha palavra de fé e esperança no porvir da região e nos destl.nos do Brasil.
Sr. Presidente, Srs. s~nadores apraz-me multo, nesta tribuna, aproveitar a
oportunidade, para dirigir-me, numa mensagem de fé, de confiança e de esperança, a uma classe a que pertenci por oito anos. Refiro-me aos comerciárlos brasileiros.
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:S:oje, comemora-se, no Bras!!, o "Dia do Comerciário", esta classe laboriosa,
por cujas mãos passam as riquezas do Brasil. Não podia nesta oportunidade, com
assento nesta Casa do Congresso Nacional, d·eixar de enviar meu abraço e manifestar satisfação por ver a compreensão dos comerciários brasileiros, que, mesmo
no.s balcões das suas lojas e das suas vendas de feira ou d·e ambulantes, se conscientizam da sua grande responsabllldade, qual seja, a de fazer a circulação da
riqueza brasileira.
Domingo passado, quando em Recif·e me encontrava, participando daquelas
comemorações. pude ver o contentamento dos comerciários, mesmo num domingo,
no direito de comemorar o seu dia. E como anteriormente havia um dia consagrado, era o comércio fechado para que os comerciários pud·essem fazer as suas
comemorações. Mas não foi mais possível; os comerciários representam a mola
mestra deste País, e a eles foi dado o direito d·e, no dia consagrado à sua classe,
continuarem trabalhando, para que o País não parasse.
Como se sabe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, digo desta tribuna que, sendo
oriundo daquela classe. recebi apelo que quero transmitir, nesta oportunidade, ao
Sr. Ministro do Trabalho, o nosso companheiro Deputado Arnaldo Prieto, para
que estude a possibilidade de, no último sábado d.e cada mês. de outubro, naturalmenta compensando as horas do sábado na sexta-feira, se consagre o "Dia do Comerciário" para que, com isto, possa o comerciário também f·estejá-lo, da maneira
como faz o funcionário público, que tem, todos os anos, ponto facultativo para
as comemorações do seu dia, o que seria justo.
li: uma classe que, hoje, tem grande responsab!lldade na vida brasileira. Vemos,
principalmente em Pernambuco, o meu Estado, na cidade do Reclf.e, com que
denodo, com que destemor e com que formação cívica o Presidente do Sindicato
dos Comerciário.s, Sr. Luiz Generoso, pode conduzir mais de cem mil associados
no Estado. dentro de uma compreensão, de um programa de trabalho, de uma
organização qu·e causa inveja a muitos outros.
Portanto, desta tribuna deixo o meu apelo .ao Sr. Ministro do Trabalho e, aos
comerciários braslleiros, principalmente aos p.ernambucanos, o meu abraço, a
minha confraternização ·e a minha esperança de dias melhores para aquela
classe, incentivando-a para que continue trabalhando para o engrandecimento
do Brasil. <Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - T·em a palavra o nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVíDIO NUNES - Sr. Presidente, Srs. Senadores. no elenco dos fatores responsáveis pela verificação, e até mesmo pelo agravam:ento, dos desníveis
regionais, de generalizado consenso, ocupa destacado lugar o atual mecanismo do
Imposto de Circulação de Mercadorias.
Evidente que não constitui o único fator, é bom que se frise, o único elemento
gerador das disparidades que ainda maculam a vida nacional. Ninguém tem dúvidas. entretanto, de que o ICM, longe de atingir os objetivos dos seus idealizadores,
paradoxalmente passou a concorrer de modo indisfarçáv.el para acentuar, cada
vez mais, os graves descompassas ·econômicos entre os Estados bras!leiros.
Em razão disso, autorizadas vozes desta casa têm reclamado do Governo Federal substanciais modificações na. sistemática do ICM, entre as quais cumpre
referir, ainda com o perigo d·e omissões, as dos Senadores Luiz Cavalcante Virg!llo
Távora. Rui Carneiro, Alexandre Oosta, Milton Cabral, João Cleofas, Paulo Guerra
e Wilson Gonçalves.
Na s·ensibilldad·e do eminente Senador Magalhães Pinto, também, não poderia
deixar de repercutir a insatisfação geral dos Estados, sobretudo dos menos desenvolvidos, que amargam mais de perto os efeitos espollat.lvos do mecanismo vigente.
Pr·esidente da Comissão de Economia., o Senador Magalhães P1nto criou Subcomissão para o levantamento e exame dos problemas, na área estadual, suscitados pela cobrança do ICM, decisão adotada na 23." reunião daquele colegiado,
realizada no dia 25 de novembro de 1973.
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nome da Subcomissão, :presidida pelo Senador Magalhães Pinto e composta, ainda pelos Senadores Renato Franco, Jessé Freire e Franco Montoro, à Comissão de
Economia . o relatório que faz parte integrante deste pronunciamento.
Publicando-o, Senhor Presidente, Senhores Senadores, não tenho outro objetlvo senão o de levá-lo ao conhecimento dos Interessados, dos estudiosos e autoridades responsáveis, a fim de que, convencidos da Importância e da gravidade
da matéria, possam oferecer subsídios à reformulação que se Impõe, no Interesse
de crescimento harmónico do País.
Aliás. cumpre deixar explícito que o próprio Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, v.em, antes mesmo de 15 de março do corrente ano, preocupado com o probJ.ema. Assim é que constitui um Grupo de Trabalho para estudar,
avaliar e medir as conseqüências e o alcance das modificações que pretende e que
já decidiu Introduzir.
Em resultado, o relatório nada mais significa do que o esforço, a contribuição,
a participação de quem ainda que modestamente, tem o dever de não ser omisso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HELV!DIO NUNES EM SEU DISCURSO:
COMISSAO DE ECONOMIA

Subcomissão Criada para Estuda.r os Problemas do ICM

COMPOSIÇAO
Presidente: Senador Magalhães Pinto
Relator: Senador Helvid!o Nunes
Membros: Senador Renato Franco - senador Jessé Freire - senado Franco Montoro
Relatório Apresentado à. Comissão
RELATóRIO
A Subcomissão Especial Incumbida de estudar os problemas decorrentes dn arrecadação do Impost.o sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - !CM,
foi constituída pela Comissão de Economin em sua 23.• reunião, realizada a 25 de
novembro de 1973, e por designação de seu ilustre Presidente, o nobre Senador Magalhães Pinto, ficou Integrada pelos seguintes senhores Senadores: Helvidio Nunes, :Relator; :Renato Franco, Jessé Freire e Franco Montoro.
As razões da constituição dessa Subcomissão fundamentaram-se na necessidade,
sentida pelos Ilustres membros da Comissão de Economia, de Eer realizado um levantamento dos problemas, na área estadual, suscitados pela cobrança do ICM, a partir
da Implantação da Reforma Tributária Brasileira.
Indiscutivelmente, a substituição do Imposto de Vendas e Consignações - rvc pelo ICM, no sistema tributário naclonel, representou grande avanço em termos de
técnica tributária, além de Instrumento valioso de politica econõmlco-flnancelra dirigido
à integração económica do Pais.
Facilitando a comercialização e Impedindo as tributações sucessivas, calcado na
"Taux sur la Valeur Ajoutée" <TVA) do Mercado Comum Europeu, o ICM não estabeleceu, entretanto, "Isenção para o comércio Interestadual, em analogia com idêntico
dispositivo do MCE, referente ao comércio entre nações dn comunidade européia", (BoJetln de Ias Comunidades Europeus, Quinto Afino, n." •1 - Bruxelas.)
Apesar dos beneflclos proporcionados, diferentes fatores provocaram a discussão c
o reexame da matéria, vez que a sistemática adotada revelou-se causa do agravamento
das disparidades verificadas no crescimento do Pais, com reflexos negativos apurados,
mais d!rctnmente, nas regiões de economia débil.
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Em conseqüências das criticas constantes e das queixas crescentes, oriundas de
todas as regiões do País, principalmente do Nordeste e da Amazônia, a Comissão de
Economia, sensível às preocupações do Governo e das classes produtoras e empresariais,
face ao agravamento dos problemas criados com a arrecadação do ICM, espera, através
do trabalho desta Subcomissão, oferecer dados e Informações, atual!zados e objetlvos,
sobre a realidade desse tributo de tanta Importância para o desenvolvimento harmónico
do Brasil.
Como ponto de partida dos trabalhos da Subcomissão, o Senador Magalhães Pinto
endereçou telex-circular aos Governadores de Estado e aos Presidentes das Confederações e Federações da Indústria e do Comércio. assim como das Associações Ccmerclals do País, solicitando-lhes colaboração ao perfeito conhecimento, avaliação e desate
da matéria.
Dessa forma, Informações de várias procedências chegaram a esta Subcomissão, entre
as quais merecem ser arroladas as das seguintes autoridades e entidades de classe:
Governo do Estado do Ceará;
Governo do Estado do Amazonas;
Confederação Nacional de Indústria;
Confederação Nacional do Comércio;
5 - Federação das Indústrias de Pernambuco;
6 - Federação das Indústrias da Guanabara;
7 - Federação das Indústrias de Goiás;
8 - Federação das Indústrias da Bahla;
9 - Federação das Indústrias do Pará;
10 - Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul:
11 - Associação Comercial do Paraná;
12 - Associação Comercial de Minas G~rals;
13 - Associação Comercial do Amazonas; e
14 -Associação Comercial do Maranhão.
1-
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Com base nos subsídios recebidos, assim também nos estudos e pesquisas realizadas,
foi elaborado o presente Relatório, ora submetido à elevada apreciação desta Subcomissão, em cumprimento à honrosa atribuição que me foi cometida, de acordo com o
seguinte esquema:
1 - Antecedentes do ICM;
2 - Objetlvos da implantação do novo imposto estadual;
3 - O ICM na prática. Problemas gerados por sua arrecadação;
4 - Considerações gerais;
5 - Sugestões.
1 - Antecedentes do IClU
o ICM surgiu, no Império da Constituição de 1946, com a Emenda Constitu'Cional
n.0 18, de 1.0 de dezembro de 1965, cm substituição ao Imposto de Vendas e Consignações, tributo da competência privativa dos Estados.
Segundo os Inspiradores da reforma do sistema tributário, o IVC vinha provocando
graves distorções na estrutura económica das empresas nacionais, por seu carãter cumulativo, Incidente sobre sucessivas operações de transformação e venda de produtos.
Com bem demonstrou o Professor Gedson Augusto da Silva, Coordenador-Geral da
Reforma Tributária, as empresas, a fim de se livrarem dos efeitos cumulativos do IVC,
passaram a adotar um crescente processo de Integração vertical, que evitava a Incidência
repetida do Imposto e aliviava os encargos fiscais resultantes.
Disso decorreu, em Inúmeros casos, a artificialidade do processo, vez que, preocupado
em diminuir a pressão tributária sobre a empresa, propiciou a majoração dos custos de
produção e conseqüente encarecimento dos preços das mercadorias.
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assim, o processo de integração tornou-se oneroso para a economia nacional e, ao
mesmo tempo, fator de aceleração inflacionário.
~a \'erdade, o IVC, por seu esquema cumulativo, de incidência em cascata, contr!lllliu fortemente para o alto custo da comercialização, sobretudo dos gêneros allmentrolos.. não só pelo ônus tributário que representava, como também para baixa proel~ti\1dade do sistema de distribuição decorrente da integração aludida.
_ll:m conseqüência, pela Incidência múltipla e cumulativa, prejudicial à racionallza.Yao e produt!vldade da comercialização, o IVC foi substituído por um imposto de
catâter não-cumulativo, incidente apenas sobre a diferença entre os preços de compra
e \'el:lda, Isto é, sobre o valor agregado em cada operação de circulação da mercadoria.
2 - Objetlvos da. lmpla.nta.ção do Novo Imposto Estadual
Com o !CM: procurou-se obviar as dificuldades de controle inerentes ao IVC, pois à
medida em que o Estado procurava ampliar sua arrecadação, pela elevação da alíquota,
" Apresa pequena era levada à sonegação e a grande empresa à integração vertical.
() ICM, embora tenha campo de incidência mais largo do que o IVC, possui base
ele CálcUlo mais estreita, em Virtude de Incidir apenas sobre a diferença de preço em
caoa etapa do ciclo económico.
l:>essa forma, o ICM não onera excessivamente as mercadorias, pois permite a
eleÕllçáo do Imposto pago nas operações anteriores, facilita a comercialização e impede
a tributação em cadeia.
ll:m resultado, o ICM mantém inalterável o valor percentual da aliquota sobre o
nreÇo tina! da mercadoria, independentemente do número de operações mercantis efe-

t\ljj!ias.

.

()utras importantes características do novo sistema implantado com a Emenda Const!tl.ICional n.0 18;65, convalidado e complementado pela Lei n. 0 5.172, de 25 de outubro
ele 1966 (Código Tributário Nacional)., acolhidas na Constituição Federal de 1967 e Emenela Constitucional n.0 1, de 17 de outubro de 1969, dizem respeito à uniformidade da allquota para qualquer tipo de mercadoria, assim como aos limites máximos fixados pelo
l:leSiaelo Federal, por proposta do Presidente da República, para as al!quotas relativas
às O))erações internas, interestaduais e de exportação (art. 23, II, § 5.0 ).
l>or importante, cumpre consignar que entre os objetivos enunciados pelos teorizaelotes da reforma tributária de 1965, que Instituiu e que remeteu o IOM à competência
JmpOsitlva dos Estados, com a transferência obrigatória de 20% da arrecadação aos
ll(l)tllcfpios, Inscreviam-se a correção das distorções fiscais e sócio-económicas, buscando
la:oçar as bases de um autêntico federalismo de cooperação. E o fortalecimento econõll:liCo e financeiro dos Estados e Municípios, a par da atenuação dos desníveis regionais,
co:odl.lzirla, coadjuvada por outros fatores, à meta de crescimento harmónico e integrado
ele todas as regiões do País.
3 - O J:Cl.\1 u prática.
l'roblemas 6erados por sua Arrecadação

Jl. observação fria e realista dos fatos, porém, mostra que os objetlvos idealizados
est{IO longe de ser atingidos. Assim é que de quase todos os recantos do País levanta:ol·Se que!l'as e formulam-se criticas ao sistema do ICM, o qual, ao contrário de contr!IJU!r para a atenuação dos graves descompassas econônimos regionais, paradoxalmente
nassou a concorrer de modo indisfarçável para o agravamento das disparidades de renda
e~:~tre os ll:stados brasileiros.
Com efeito, principal fonte de recursos dos Estados, a arrecadação do ICM não vem
correspondendo às necessidades financeiras mínimas das Unidades mais carentes, que
ll:lulta vez não dispõem de recursos para as despesas de custeio, quanto mais para o
atetlelimento de programas de desenvolvimento.
Agrava-se o problema face à concentração da incidência do Imposto na esfera de
Prodl.lçfí,o, em detrimento da de consumo, onde se acha situado o real contribuinte, que

::,,
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se beneficia, apenas, com as migalhas dos resultados da captação do Imposto que lhe
tal antecipadamente cobrado.

Certo que os Estados pobres são, essencialmente, consumidores de mercadorias
Importadas dos Estados mais prósperos, os produtores, sobretU'do os da reg!ão CentroSul, é Inevitável, na sistemática vigente, .a transferência de crescentes somas de recursos
daqueles para estes, numa lamentável distorção que só contribuiu para comprometer,
ainda mais, a eqüldade do sistema, vez que acentua as injustiças e os desníveis que,
historicamente, pretendia corrigir.
Teof!lio de Azeredo Santos, in Jornal do Commercio, Estado da Guanabara, de janeiro
último, produziu comentário cujo tópico principal, pela adequação à matéria, vale transcrever.
"0 ICM incide sobre o valor adicional à produção. A primeira incidência e,
atualmente, multo alta. Conseqüentemente, havendo um teta à taxa ;máxima, .a
Incidência secundária sobre o valor adicionado à produção nas transações Interestaduais é mínima.
I
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Em um Estado federativo como o Brasil, esta sistemática tem como efeito o pagamento líquido de Impostos pelas unidades da Federação que exportam menos do
que importam ou que mantêm um saldo negativo no seu balanço de transações
·
correntes com os demais Estados.

O que ocorre, de fato, é uma exportação de impostos pelos Estados exportadores
de mercadorias. Note-se que a têcnlca de exportar Impostos é hoje, e sempre foi,
condenada nas relações comerciais entre países. O Brasil moderno isentou as
exportações de impost.os para outros países e foi mais longe ainda concedendo
um crédito fiscal que beneficia as vendas Internas. O Brasil não foi pioneiro nesta
política. Outros países procedem, há tempos, segundo critérios similares. Como,
então, admitiu que a unidade da Federação exporte impostos para outras unidades?"
'
Ainda, conforme Memorial dirigido à Presidência da República pelos órgãos Representativos das Classes Produtoras do Norte e Nordeste do Brasil, com data de fevereiro
de 1972, a pior falha do sistema Impositivo Instituído com o ICM reside na "espoliação"
dos Estados consumidores em benefício dos Estados produtores. !!: que esse sistema,
acrescenta, agrava a descapitalização dos Estados consumidores, pela maior transferência de recursos para os Estados produtores, através do pagamento do ICM.

os números, extraídos do

prefalado Memorial, dizem melhor do que as palavras:

"Para traduzir em algarismos a situação, os dados colhidos em publicação oficial,
com base nos estudos do IBGE, levam à conclusão de que, no ano de 1968, o
Nordeste realizou exportações num total de Cr$ 373.622.000,00 e Importações num
total de Cr$ 2. 553.376. ooo,oo. Calculando o ICM correspondente, observa-se que
o Nordeste pagou, em suas Importações, CrS 383.006.400,00 e recebeu, nas suas
exportações, Cr$ 56.043.300,00." E mais adiante:
"Outras distorções vêm minando o sistema. A solução dada ao problema da
transferência de mercadorias e as allquotas diferenciais nas operações interestaduais quando o produto tributado se destina à revenda ou ao consumo, revelam
defeitos graves que carecem de remédio eficaz.
Há, contudo, fato de vital Importância que reclama medidas urgentes. !!: o uso
Indiscriminado das isenções fiscais do ICM. Esta prática é especialmente nociva
no tocante a produtos que têm valor secundário na economia de um Estadomembro enquanto representam valor básico na economia de outras regiões."
Por seu lado, a III Conferência Nacional das Classes Produtoras realizada no Rio de Janeiro em 1972, chegou às seguintes conclusões:

CONCLAP,

"A sistemática atual do ICM acentua o desnível económico entre os Estados
Produtores e os Estados Consumidores, pela transferência de uma malar soma de
recursos dos últimos para os primeiros, representada pela agregação do tributo
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segu1n tes medidas:
a) distribuição Igualitária da aliquota do ICM, cabendo 50% ao Estado produtor
. e 50% ao Estado consumidor;
b) exclusão, na base de cálculo do ICM, do imposto pago na operação anterior,
com o que se respeita o principio da não-cumulatlvidade do tributo;
c) proibição a qualquer Estado de conceder a IEenção do ICM;
d) não Incidência do tributo sobre os encargos financeiros em quaisquer vendas
a prazo, a exemplo do que ocorre quando a operação ·é praticada através de
instituições financeiras."
Atual mecâ.nlca de distribuição dos recursos do ICM é considerada por muitos estudiosos do problema como Instrumento realizado pela economia de aglomeração do
centro-Sul para agravar o processo de causação circular acumulativa, no sentido de
aumentar o seu poder de dominação nas áreas periféricas (ver Al'mando Dias Mendes
- "Amazônia: as grandes opções", pág. 50, 1973).
Segundo os mais recentes dados estatísticos o ICM, em 1972, propiciou a arrecadação de 21 bilhões de cruzeiros, tendo o Estado de São Paulo recebido 50% desse montante <Anuário Estatístico do IBGE - 1973) •
Assim, e certo que a descapitalização varia na razão da fragilidade da economia
dos Estados; processa-se uma permanente transferência de recursos do Nordeste e da
Amazónia para o centro-Sul, em níveis cada vez mais acentuados. Os Estados Nordestinos, por exemplo, pagam a outras Unidades mais do qu:e arrecadam de ICM nos territórios respectivos. O quadro abaixo denuncia essa realidade:
Estados
Pernambuco
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Alago as
·Sergipe
Bahla

Percentuais
(ICM pago/ICM arrecadado)
28,16
33,01
99,39
92,74
80,08
61,85
44,29
170,19
55,72

(ln "A Problemática Nordestina" - Confederação Nacional do Comércio - 1973.l
Sem recurso a quaisquer fatores emocionais, são particularmente alarmantes os
efeitos do esvaziamento do Nordeste provocados pelo ICM. E na moldura regional merece
particular destaque a situação de Sergipe, onde o percentual entre o ICM pago e o efetivamente arrecadado é superior a 170% .
O economista Sebastião Barreto Campelo, de Pernambuco, em declarações publicadas
pela Imprensa do Recife, demonstrou qu-e, no exercício de 1973, aquele Estado, por ser
"prlncipa.Imente consumidor", pagou a São Paulo, Estado "principalmente produtor",
cerca de Cr$ 302.796.000,00 de ICM. E adiantou: somando-se todas as quantias recolhidas aos cofres de São Paulo pelos outros Estados da F-ederação. via ICM, verifica-se
que o Estado de São Paulo teve cm sua balança de Impostos o superavit de
Cr5 3.237.808.000,00. (Diário de Pernambuco - 20-ll-73.)

Interessante observar é que, mesmo as Unidades ditas desenvolvidas, não fogem à
irresistivel atração da economia paulista: assim é que, "este ano, a Guanabara vai
recolher aos cofres de São Paulo, pelo "mecanismo conflscatórlo" do ICM, o montante
de Cr$ 1.049.128.000,00, cerca de 37% do total do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias recolhido naquele Estado. Minas Gerais pagará n São Paulo, neste exercício,
Cr$ 243.072.000,00, nproxlmadamente 38% do ICM ali arrecadado. o Rio Grande do
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Sul carreará para São Paulo Cr$ 393.680.000,00. Pernambuco ... pagará 53% do ICM
recolhido. o Ceará ... vai entregar ao erário paulista 48% do ICM, pago pelas suas
emp!'el88. E o Espírito Santo, 45%. <Diário de Pernambuco, 1.0 caderno, 20·11·73.)
A realidade, pois, é que o ICM, pela sua estrutura de cobrança, apresenta caracte·
rfstlcas de Imposto sobre o consumo, conflscatórlo, portanto, em favor do Estado-pro·
dutor, de poupanças que, mais eqUitativa fosse a distribuição, deveriam permanecer no
E;stado consumidor.
Falando-se, a cada instante, nos benefícios proporcionados ao Nordeste pelo me·
canlsmo dos arts. 34/18 da SUDENE, mas que. na. essência, antes constituem privilégio
outorgados às pessoas jurldlcas. Pois bem, o Estado de São Paulo recebe dos demais
Estados, sob a forma compulsória de Impostos. 4,6 vezes mais do que os nove Estados
nordestinos auferem de Incentivos fiscais, ainda marcados com o ferrete de ajuda.
Assim, a sistemática fiscal do ICM, ao Invés de atribuir, retira do Nordeste parte subs·
tancial dos recursos indispensáveis ao seu pleno crescimento, no interesse, até mesmo,
do fortalecimento da economia global do País.
Na verdade, "o sistema 34/18, confrontado com o ICM, não pode ser alcunhado de
privilégio fiscal" para o Nordeste, pois funciona através da associação de lnteresEes:
cerca de 65% dos projetas novos aprovados pela SUDENE, nos últimos 14 anos, são de
empresas sulistas, a maioria de São Paulo, que aqui vieram utilizando ou as suas
deduções próprias do Imposto de Renda ou empréstimos do BNB e BNDE. E é em São
Paulo onde essas novas fábricas apoiadas pela SUDENE vão comprar, prioritariamente,
face à legislação do Conselho de Política Aduaneira, as suas máquinas e os seus equi·
pamentos, além de khow-how. (Diário de Pernambuco, ICM; União ou Federação?)
Não há, pois dúvidas, de ~ue C' !CM. tal como vem ~endo aplicado, funciona como
bomba de sucção dos recursos dos Estados mais pobres, em benefício dos Estados industrializados, numa total Inversão dos anunciados objetlvos da politica de Integração eco·
nõmlca e de redistribuição equitativa da renda nacional.
Urge, portanto, a adoção de providências que ponham termo a tal situação, que
restaurem o equillbrio económico dns Unidades da Federação e propiciem o desenvolvimento harmónico do conjunto.
4-

Considerações Gerais

A semelhança do modelo unionista francês, representado pela sigla TVA, embora
sem acolher Isenção para o comércio interestadual, no que contraria dispositivo adotado
pelo MCE. o sistema do ICM também não se confunde com o "Sales Tax", dos Estados
Unidos da América do Norte, onde o percentual varia de Estado a Estado.
Guardadas, porém, as características próprias e respeitados os critérios diferencia·
dores, Inquestionável é que, nos dias que correm, há generalizado consenso no que toca
à indispensabilidade e Inabilidade da reformulação da mecânica do ICM.
De fato., o próprio Millldro de Estado da Fazenda afirmou que a matéria está na
ordem do dia das cogitações do Poder Executivo, preocupado em encontrar um denominador comum que atenda às justas reivindicações dos Estados consumidores, sem prejudicar, é natural, os planos de expansão do parque Industrial do Centro-Sul.
De fato, em recente pronunciamento o Prof. Mário Henriqu:e Slmonsen foi Incisivo:
". . . é preciso aperfeiçoar os mecanismos de distribuição das rendas fiscais entre as
diferentes Unidades da Federação, os quais não chegaram ao ponto desejável de eqUIdade dentro da atual sistemática do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e do
F'undo de Participação dos Estados e Municípios." (0 Estado de S. Paulo, 21·3·74,
pág. 7).

Providência que não mais comporta adlame11to, mesmo porque de longa data reclamada, ainda no final do ano próximo passado o Poder Executivo procurou contornar,
embora sem os resultados desejados, os efeitos das distorções provocados pelo ICM.
Assim é que, por proposta da Presidência da República, foram alteradas as allquotas
máximas do ICM, em todas as operações, para vigência a partir de 1075, através da
Resolução n.• 58/73, de 3·12-73, do Senado Federal.
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serão:

sub~eqüentes,

1976 e
seguintes

Região Centro-Sul

1975

- operações Internas
- operações Interestaduais
- operações de exportação
Região Norte-Nordeste
- operações Internas
- operações Interestaduais
- operações de exportação

14,5%
12,0%
13,0%

14%
11%
13%

15,5%
12,0%
13,0%

15%
11%
13%

Por via dessas alterações, como é óbvio, pretendeu o Governo Federal operar uma
melhOr distribuição de recursos, favorecendo os Estados consumidores, principalmente
pela redução da allquota relativa às operações Interestaduais.
Ao mesmo tempo procurou, com a providência em causa, diminuir a carga tributária inCidente sobre a população consumidora.
No corrente exercício a allquota do ICM é de 13% nas operações interestaduais.
Será. de 12% em 1975, passando a 11% em 1976 e anos subseqUentes.
Dessa forma, acentua-se a diferenra entre a taxa interestadual e as taxas internas
que, por exemplo, no Norte e Nordesté, serão de 15,5% em 1975 e de 15% em 1976.
1!: possível, em exame superficial, que com essa redução progressiva se altere para
melhor a posição relativa dos Estados consumidores na arrecadação geral do ICM.
O Governador da Paraíba, entretanto, face nos resultados apurados por Comissão
especialmente designada, afirmou que, "aprovada a Mensagem nos termos propostos, o
seu Estado terá. a situação agravada, em vez de melhorada. E enfatizou: se tivesse, por
exemplo, de ser aplicada, no próximo ano, a medida sugerida ao senado, teríamos um
prejuízo de 12,5 milhões de cruzeiros, pois ganharíamos 7,5 milhões com a redução da
aliquota Interestadual, mas perderíamos 20 milhões com a diminuição. Em 1975 e 1976,
considerando um aumento de arrecadação de 20 por cento em cada ano.• o prejuizo seria
de, respectivamente, 15 milhões e 18 milhões de cruzeiros". (A União, 29-11-73.)
Certo é que, sob ótlca desapaixonada, sem os naturais exageros das radicalizações,
ressaltada, todavia, a escassez de dados positivos, cumpre seja devidamente considerada
a paralela reduc:üo, de o,5 '7o de ano para ano, das a!íquotas internas.
Segundo a previsão do Sr. Ministro da Fazenda, responsável pela Exposição de
Motivos que gerou a prefalada Resolução n.0 58i73, o aumento das vendas, decorrentes
da redução dos preços face à.s novas alfquotas, teria o poder de compensar a diminuição
decretada e a conseqüente menor arrecadação Imediata.
Mas, no que tange à distribuição de renda entre os Estados, essas medidas pouco
·
efeito produzirão.
O Estado de s. Paulo, edição de 15 de novembro de 1973, comentou:
"Quando o Governo anunciou, para 1975 e 1976, a redução da alfquota do ICM,
pensava-se que essa redução seria tranferlda, na totalidade, para os consumidores. Sabe-fe agora que Isto não acontecerá. e que as empresas deverão aumentar, em função de seu faturamento, sua contribuição para o PIS, com o que
se anularão os efeitos da redução do ICM."
O senador LUiz Cavalcante, depois de assinalar que, diminuindo uma aliquota e
aumentado outra, não se registrará. a anunciada redução de Impostos, disse que, "na
composição dos novos preços das mercadorias esse adicional ser{l. devidamente consl-
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-525derado e, então, o reflexo será sentido, demonstrando, assim, que nenhum efeito positivo terá". (0 Estado de S. Paulo, 1.0 -12-73.)
Fernando Roquette Reis, secretário da Fazenda de Minas Gerais, foi mais enfático:
"A redução do ICM e a regulamentação dos benefícios fiscais trarão conseqUências negativas para a arrecadação estadual, mas não impedirão o seu crescimento, porque o impacto será absorvido pelo elevado ritmo de crescimento do
Estado."
E em tom jocoso, sobre a reunião com o Ministro, comentou:
"Era curioso o ambiente reinante. Até parece que os Estados se cansaram da
guerra fiscal, limitando-se a tímidos protestos." (0 Estado de s. Paulo, 30-11-73.)
O Governador Pedro Neiva, do Maranhão, fOI Incisivo:
"0 Estado sofrerá prejuízo de Cr$ 8 milhões, se adotada a fórmula encontrada pelo Ministro Delfim, ou seja, a simples redução. de 1 e 2 por cento nas
alfquotas, a partir de 1975 e 1977." <Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29-11-73.)
N:l verd:~de, o problema é daqueles que requerem meditação, além de coragem e
patriotismo, pelas repercussões que as alterações na sistemática do ICM provocam sobre
os outros setores da economia, tendo em conta um quadro geral cheio de contradições.
Assim é que o Norte dispõe de 59% da área total do Pais, mas apenas 8% de sua população e de 4% de sua renda; o Nordeste, de 15% do território brasileiro, 25% de sua
população e de 13% de sua renda, finalmente, o Centro-Sul industrializado detém 26%
da área total do Pais, 67% de sua população e 83% de sua renda. (Jornal de Brasílla,
27-11-73.)
Ma~ niio é só. Comentando, em discurso pronunciado em novembro de 1973, as distorções provocadas pelo ICM, o Senador Lulz Cavalcante informou que o total de
recolhimento do tributo, em todo o Brasil, durante o primeiro semestre, foi a
Cr$ 10.266.890.000,00 cabendo a liderança da coleta a São Paulo, com Cr$ 5.284.522.000,00
mais da metade do que o Pais Inteiro arrecadou. (Diário do Congresso, 15-11-73,
pág. 4795.)
Os nove Estados nordestinos, da Bahia ao Maranhão, recolheram apenas. no mesmo
·
período, Cr$ 960.580.000,CO.

Tomando os dados do censo populacional de 1970, o paulista, nos seis primeiros
meses do ano em curso, t~ve uma renda per capita, de ICM, de Cr$ 294,20, enquanto no
Nordeste essa renda ficou em modestíssimos CrS 33,50, Isto é, a décima parte da de
São Paulo (Diário de Pernambuco, 25-11-73),
O Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1973, em "Incentivos e
Desestimulas", mostra que o bombeamento de recursos não atinge somente o Nordeste.
E esclarece: "A Guanabara recolherá, este ano, aos cofres paulistas, mais de um bilhão
de cruzeiros, parcialmente compensados pelos 648 milhões que receberá de outras unidades federativas. Minas pagará a São Paulo 243 milhões, ou seja, 38% do ICM que
arrecada; o Rio Grande do Sul, quase 394 mllhões, correspondente a 11%; ... Espírito
Santo mais de 68 milhões, equivalentes a 45% do ICM arrecadado."
li: imprescindlvel, pois, face à evidência dos fatos e números, uma revisão profunda
na atual sistemática do ICM, "de modo a alcançar-se o desejável equilíbrio que coadune
o federalismo político e geográfico com o federalismo econômico".
O que não é admissível é manter-se a Injusta e desagregadora transferência de
recursos que se vem verificando no Pais, pois como acertadamente focalizou o economista ROmulo Almeida:
"Sendo importantes os montantes dessa transferência, sobretudo se medidas
em termos de capacidade tributária de cada Estado prejudicado, o efeito sobre
a renda e o nlvel das inversões e serviços públicos locais, que têm inegável
impacto sobre o desenvolvimento local, é senslvel. Assim, o conjunto do Nordeste
teria uma receita estadual superior em mais de 40 por cento, se não houvesse
tal dlstorçfio, e o Plnuí cerca de 150 por cento a mnls." (Jornal de Brasília,
15·11-73.)

- .526Na realidade, para o Prof. Otávio Gouveia de Bulhões, inspirador da reforma tributaria nacional, que culminou com a substituição do IVC pelo ICM, a reforma estabeleceu a Incidência do imposto sobre o valor adicionado das mercadorias. "Todavia., a
Mensagem, ao encaminhar o projeto, esclareceu que, na esfera estadu?.l, a melhor maneira
de exigir-se o imposto seria na fase final das transações, ou seja, quando efetlvada
a venda ao consumidor. O pagamento antecipado além de requerer recursos adicionais
às empresas, em detrimento do emprego do seu capital em suas próprias operações,
acarreta uma série de distorções, das quais se destaca o deslocamento da receita tributária dos centros de consumo, em alguns Estados, para os centros de produção, em
outros Estados."
E depois de relembrar princípios em que se baseia a política fiscal brasileira, prossegue: "Estamos caminhando para essa finalidade. A allquota começou ao nível de 20%
e já se encontra ao nível de 15%... Uma vez conseguida uma aliquota razoável, as
Isenções em vigor, de produtos agrícolas, ditadas pelo exagero do tributo, deixarão
de prevalecer e, sobretudo, diminuirá o estímulo à evasão... A solução verdadeira
consiste em aperfeiçoar-se o sistema de acompanhamento da mercadoria, ampliar-se
o campo de incidência, el!minando-Ee as isenções e a evasão, instituir allquota módica
e arrecadar o imposto no ato da venda no consumidor." (Jornal do Brasil, 22-4-74.)
Prego o economista Otávio Gouveia de Bulhões, pois, como obj:tlvo superior a ser
atingido,. a transformação do ICM em tributo sobre o consumo, de tal sorte que o
Imposto Eeria pago no Estado consumidor e não, como atualmente, na quase totalidade,
no EEtado produtor.
No mesmo sentido é a orientação do Prof. Eugênio Gudin, que não admite que o
consumidor dos Estados menos industrializados e, portanto, mais pobres, pague imposto
aos Estados altament-e indttEtriallzados e, r.on~eqi\entemente, mais ricos. Assim é que.
comparando as transaç&es interestaduais às do comércio exterior, sentencia:
"Assim como um País não pode, através da exportação, cobrar Imposto
sobre a mercadoria exportada 1sob pena de não poder exportar em concorrência)
isto é, sobre o consumidor de outro pais, o Estado A não deve ter o poder de
cobrar Imposto do consumidor do Estado B" (Jornal do Brasil, 11-11-73, pág. 36).
Ee

É preciso convir, entretanto, que entre o ideal que se persegue, e a prática que
constata, vai enorme diferença.

Na própria mecânica do "sales tRx" são aponLadas, pelos estudiosos, vó.rias falhas,
pois que variando, como varia, o percentual de E~tado a Estado, o fator locacional
nssume grande importância na compra de bens e mercadorias.
Ademais, pela d!versldude de formação, de melo, de estágio cu:tural, os transplantes
merecem cuidados especiais, pois que do contrário serão !napelavelmente rejeitados.
Há que ser considerado, ainda, que ao lado das disparidades regionais encontram-se
'-S !nter-reg!onais, que representam óbices adicionais à solução do problema.
De outra parte, na busca da solução devem ser expungidos quaisquer fatores emocionais que possam, ao de leve, al!mentar pseudo-rivalidades, ou que visem simplesmente a cl!minação de queixas. Ao contró.rlo, a matéria deverá ser tratada com grandeza,
com a presença Indispensável dos técnicos e com a visão dos homens do Estado.
É inquestionável que São Paulo at·recada mais de 50% de todo o ICM gerado no
Pais, e que, em decorrência beneficia-se de transferência de renda de que não há
11otlcla no passado,

Impõe-se, portanto, encontrar uma salda, vale dizer, estabelecer alterações profundas na sistemática vigente, que não terão o escopo de ferir vantagens, mas o de estabelecer Iguais direitos para a comunidade Inteira.
Aliás, Cid Sampaio, no Diário de Pernambuco, Recife, edição de 13 de dezembro de

1973, observou:

"No Brasil, as despesas de caráter nacional são cobertas pelas tarifas alfandegárias, pelo Imposto sobre a Renda, pelo IPI <Imposto sobre. Produtos Industr!nl!zudos) e pelo Imposto Territorial (INCRA), Esfes tributos federnJs s!io

- .527pagos unlfonnemente por todos os brasileiros independentemente do Estado ou
região em que morem... O que está acontecendo no Brasil é que a cobertura.
das despesas pertinentes aos Estados-membros, que deveria caber especificamente ao povo de cada um deles, está sendo efetuada, em certos Estados privilegiados,
pelas populações de outras Unidades da Federação."
E depois de fazer o confronto dos resultados entre os sistemas do IVC e do ICM,
chegou a uma conclusão de Indisfarçável gravidade:
"A análise dos dois processos de arrecadação salienta, ainda, tendo em vista as
trocas entre· Nordeste e Centro-Sul, que o ónus de 11,24%, Imposto ao consumidor
através do ICM, carreia de volta do Nordeste o que os Incentivos fiscais da SODENE
(34/18) trazem para a região."

e

Prudência e realismo, espírito público e dever de participação, patriotismo consciência da co-responsabllldade no desenvolvimento global, a par do poder de decisão,
eis alguns dos Ingredientes que conduzirão à reformulação do mecanismo do ICM, em
beneficio do lmpresclndivel crescimento equl!lbrado do Pais.
5-

Sugestões

Deixando de parte o Projeto de Lei Complementar n. 0 32-A, de 1974, em tramitação
na Câmara dos Deputados e oriundo da Mensagem n.0 471, de 1973, do Poder Executivo
que dispõe sobre os convênios para a concessão do Imposto sobre Operações Relativas à
Clrctrlação de Mercadorias, mas que, cuidando de aspectos setorlals, não atinge o âmago
da questão em exame, cabe, à vista das considerações expendídas e das achegas ·oferecidas a esta Subcomissão, dizer sobre as principais sugestões oferecidas ao equacionamento e solução do problema.
Antes de fazê-lo, porém, Importa l'eferlr que, ciente e consciente da Importância.
e da Imperiosa necessidade de reformulação da sistemática do ICM, o Governo Federal,
consoante anúncio do Ministro Mário Henrique Slmonsen, na conferência. pronunciada,
no dia 26 de junho, no auditório do Senado Federal, para as Comissões de Economia.
das duas Casas do Congresso Nacional constituiu Grupo de Trabalho, no Ministério
ja Fazenda, para estudar a matéria c que, em face dos resultados jií apurados, a
tendência dominante dirige-se à criação de um Fundo Especial, cuja constituição e
distribuição serão oportunamente examinados.
Agora, esquematizo as sugestões:
a) exigibilidade do ICM na fase final do processo económico, isto é, no Estado con~umldor, e tem a defendê-Ia, entre out!'OS, Otávio Gouveia de Bulhões, .Eugênio Gud!n
e Cid Sampaio;
b) a fixação para as primeiras operações dos produtos industrla.ls e agrícolas e
para operações lnteJ·estaduals da al!quota de 3% ou manutenção de validade da Portaria
11.0 65 SF, que não considera venda Interestadual as vendas dlretas ao consumidor,
solução alternativa proposta por Cid Sampaio;
c) divisão ao melo da receita do ICM nas operações interestaduais, vale dizer, 50%
(lara o Estado produtor e 50% para o Estado consumidor <III CONCLAP, Rio, 1972);
d) crla~ão do Fundo Especial constltuido por 80% do IPI arrecadado no Nordeste
e na Amazónia, repassável às Instituições oficiais de crédito que operam nas duas
áreas e nelas aplicável. Para compensar a correspondente perda da receita da· União,
seriam reduzidos os atuals percentuais dedutlvels do Imposto de Renda a titulo de
Incentivos fiscais, na proporção adequada;
e) exclusão, da base de cúlculo do ICM, do valor do mesmo Imposto pago na
operação anterior;
f) federallzaçlio do ICM, Isto é, atribuição à União, da competência plena para
legislar sobre o Imposto, cabendo aos Estados a simples tarefa de arrecadação;
g) unificação do ICM ao IPI para a constituição de novo Imposto, cuJa competência seria da União, com parte da receita redistribuída nos Estados;
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de cada Estado, para compensar a drenagem sofrida pelos Estados cujo comércio
Interestadual é deficitário, consoante projeto, justificativa, tabelas, deduçoo de fórmula
:natemátlca e · quadro de projeção dos saldos do ICM no comércio Interestadual, de
autoria do engenheiro Sebastião de Araújo Campelo (proposição anexa).
VIstas em conjunto, todas as sugestões arroladas têm um traço, um denominador
comum. É que, partindo da Injustiça que o vigente mecanismo da dlstribuiçoo acolhe,
perseguem mais justo rateio dos recursos oriundos da arrecadação do ICM.
Três delas, porém, pela Indisfarçável Importância, precisam de ser particularmente
~xamlnadas.

A primeira, defendida por eminentes mestres, quer que se passe a cobrar o ICM
nos Estados consumidores, na última fase de distribuição dos produtos.
Adotado esse critério, as "despesas da responsabilidade de cada Estado da Federação passariam a ser custeadas pelo seu: próprio povo. Não se processaria a injustiça da população quase miserável, do Interior do Ceará, Bahla, Pernambuco, Rio
Grande do Norte ou Piau!, custear as despesas públicas de Soo Paulo ou subsidiar
parte do preço dos gêneros de consumo de sua população, no regime de isenções do
ICM, que a grande arrecadação realizada em todo o Brasil possibilita ao fisco de
São Paulo conceder" <Cid Sampaio, op. cit., loc. cit.).
Nas Considerações Gerais e Conclusões, pág. 19, este Relatório, depois de afirmar
a distância que medeia do Ideal à realidade fátlca, já deixou antever ponto de vista
que não lhe é contrário, mas que o entende impraticável no momento.
Um dos próprios e mais ardorosos defensores na proposição, Cid Sampaio, advoga
medidas alternativas, nos termos da letra b das Sugestões, para. a solu:ção do problema,
e que Importam no reconhecimento da Imediata lnexeqülbll!dade da cobrança do ICM
nos Estados consumidores.
.Há que considerar, também, que após quaee dois lustros de funcionamento do mecanismo, não será sem grandes danos que se processará modificação tão radical.
Não vai na afirmação. qualquer conformismo, que às vezes o sofrimento continuado
provoca, multo menos o comodismo gerado pelos reiterados precedentes governamentais,
que não assentam em soluções gradualistas, em geral, quando cuidam da solução de
problemas que Interessam às regiões Norte-Nordeste.

Evidente qu-e se trata, no caso do ICM, de privilégio insuportável. E é menos penoso
retirar de quem tem muito para dar a quem tem pouco do que conservar a lnlqua
situação que obriga o que tem pouco a alimentar, cada dia mais, os de que mais
dispõem.
Ainda, a adoção do critério proposto não encontra justificativa no fato da existência
de um regime de Isenções do ICM, que é mais um Instrumento de pressão dos desenvolvidos contra os economicamente fracos, e que será abolido, por certo, quando da
reformulação do atual sistema.
O remédio há de ser encontrado, sem exaltações emocionais, mas também sem
servilismo, desprovido de paixões, que pertu:rbam, mas que não importa, absolutamente,
em qualquer tipo de subserviência ou acomodação espúria, Inspirado, tão-somente, no
objetlvo maior do crescimento global do Pais.
b - A segunda sugestão, expressa na letra c, pretende a divisão, em partes Iguais,
do ICM, vale dizer, 50% para o Estado produtor e 50% para o Estado consumidor.
Combatem-na, entretanto, expressivas figuras, à. frente Cid Sampaio, que em palavras candentes assegura:
"A reforma tributária 64/65 Impõe, injustamente, pesados ônus às l'eglões que
têm defldt nas trocas Internas. Não se justifica qu~J, diante do fato consumado,
do mal maior que é o atual sistema, se continue a Impor a essas regiões o
desvio da metade do que arrecadam, para o custeio das despesas dos Estados já
Industrializados, barganhando, como concessão, metade do seu direito" (op, cit.
loc. clt.);
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Niio é desarrazoado acreditar na influência polltlco-econômlca das áreas mais prósperas sobre as de menor índice de crescimento. Todavia, taxar de barganha uma proposta de solução, que por não ser a melhor aos interesses dos menos desenvolvidos,
oferece uma mais equânime e justa distribuição dos proventos do ICM, parece exagero.
Inegável é que o rateio, em partes iguais, beneficiará enormemente todos quantos
apresentam deficit na balança do comércio Interestadual. Lógico que muitos Estados,
sobretudo os em que as importações ultrapassem, de multo, as exportações, serão os
mais beneficiados. Assim, poder-se-á dizer que a vantagem conseqüente ao acolhimento
da modificação variaria na razão Inversa do desequll!brlo do deficit interestadual apurado.
Claro que não se cogitou, até aqui, de saber se a sugestão apresentada constitui
a melhor maneira de compor a questão ora suscitada. Mas não há dúvida de que
!apresentaria ccnslderável avanço no caminho da mais eqUitativa distribuição dos :re·
cursos gerados pelo ICM.
Trata-se, Inquestionavelmente, de solução que minimiza os e!eltos negativos do
atual sistema, que o abranda, mas que não remove, em definitivo, as Injustiças que se
~ontêm no bojo do mecanismo que se pretende melhorar.
O terceiro e último subsídio merecedor de destaque especial refere-se à. criação do
Fundo Nacional do ICM, formado de percentual da arrecadação de cada Estado e distribuído de modo a compensar o deficit verificado, em cada caso, nas relações do comércio
Interestadual.
O engenheiro Sebastião Barreto Campelo, que o construiu, através de engenhosa
formulação matemática, é Imparcial exegeta da matéria, o que lhe tem valido, por
sinal, sérios diEsabores.
Do ponto de vista das ciências exatas não se lhe pode oferecer grandes resistências.
Acontece, entretanto, que os caminhos de que dependem a harmonia do crescimento
brasileiro não podem ser encontrados, apenas, nas fórmulas matemáticas, por mais
simples ou complicadas que o sejam, mas também em certos fatores que, algumas vezes
marcados pela Imponderabilidade, não podem ser esquecidos na construção do grande
edifício nacional.
Importa ser encontrada nova equação, que melhormente atenda aos elevados prin·
ciplos de justiça social, justiça que consiste em "tratar desigualmente os desiguais".
6-

Conclusão

As modificações que se venham a introduzir no atual mecanismo do ICM, por mais
Importantes e profundas, não são suficientes para erradicar as disparidades regionais.
Aliadas a outras providências de não menor significação, porém, poderão contribuir,
eficazmente, para que se alcance o desenvolvimento Integrado do País.

Mas é preciso fique claro que, por não ser decisivo, fundamental, milagroso o re•
médio, nem por Isso perdem importância as mudanças que se buscam no Congresso
l no Executivo Federal.
Urge, portanto, sejam eleitas medidas objetivas, adequadas à. realidade brasileira,
mas sem temores de repercussões negativas sobre o sistema económico nacional.
Ao cabo de contas, as transformações, violentas ou graduais, sempre deixam seqUelas
no quadro que reclamava medidas cirúrgicas. E no caso em exame, há que restabelecer
o equllfbrio entre o órgão hipertrofiado e o atrofiado, no interesse do próprio corpo
federativo, ainda mais sabendo-se que a volta à normalidade constitui o estado Ideal
para o pleno e efetlvo desenvolvimento de suas potencialidades.
Natural para que se nlcnnce o crescimento harmónico é que haja a participação
de todos, principalmente dos que mais podem e que chegaram à. privilegiada posição
que hoje desfrutam à. custa, inclusive, de sacrifícios dos que menos poderiam concorrer.
O dever de participação não pode ficar adstrito, porém, às Implicações de ordem
econOmlco-financelrn, refletidas na execução dos programas elaborados,
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em 50% (cinqUenta por cento) o Fundo de Participação dos Estados, Municípios e
Distrito Federal, !8-lo, com certeza, escudado em razões de Interesse nacional, embora
n redução, qua.sc insensível para alguns, importasse em gritante sacrifício para os
Estados de, baixo rendimento económico.
. O mesmo ocorreu quando se verificou a extensão dos Incentivos fiscais à ·reglá,o
amazónica e, .mais tarde, ao reflorestamento, turismo e pesca, sem esquecer a substancial contribuição ao Plano de Integração Nacional.
·Motivações de alta transcendência, ligadas à· execução da politica de desenvolvimento
do País, por conseguinte, razões de Estado, levaram à aceitação de tais procedências·
como Irrecusáveis ao interesse geral .
.. Não cabe, na oportunidade, penetrar em árl)as especulativas; com o propósito da
identificaÇão de outros· fatores operacionais que poderiam ser tachados de impositivos,
exatamente porque ainda hoje encontram o mesmo campo de receptividade.
. Dessa fOrma, o momento é propicio, além de inadiável, para que se processe a
reforma da sistemática do ICM, sem conotações subjetlvas, locais ou regionais, mas tãosomente em termos do equilibrado desenvolvimento brasileiro.
. Nestas condições, se o obJetlvo que se procurá· é o de apenas corrigir distorções,
vale. dizer, de. carreur romas de l'ecursos para cobertura do deficit no lntercll.mblo · inter~stadUàl, a fórmula do engenheiro Sebastião Barreto campelo merece ser adotada.
Tenho, entretanto, que para os fins perseguidos por esta subcomissão, o melhor
caminho será . o da constituição de um Fundo Nacional do ICM, formado· de igual.
percentual exigível de todos os Estados, Incidente sobre os 80% que lh.es pertence111,·
automaticamente depositado no Banco do Brasn até o dia 15 (quinze)' do mês seguinte
ao da arrecadação, e distribuível em proporção inversa ao. da participação dos Estados,
com base na população e renda per capita.
A dificuldade maior, à falta de dados completos, para o estabelecimento do per-,
centual, reside 11a fixação do .mínimo. indispensáveL para atingir os fins pretendidos.
· Entende esta Subcomissão, todavia, que esse percentual não· deve ser o· simplesmente'
suficiente para a cobertura do saldo negativo da.s operações interestaduais do ICM,
como propõe o engenheiro Sebastião Barreto Campelo, mas tendo em vista um objetivo maior de participação, de tal sorte .que, ainda nas. regiões mais :pobres, os que
contam com maiores potencialidades possam, também, contribuir com o quinhão que
lhes cabe na obra da construção nacional.
Ao Fundo Nacicnal do ICM, nas condições aqui c alhures sugeridas, duas objeções.
de natureza fOrmal, podem ser levantadas. ·
·
·
·
.
. .
. Dirige-se a primeira à crif!ção de. mecanismos artlficals de Incentivos, gel'adores
de grandes recursos, mas que se diluem através de processo de .captação "notoriamente
viciado".
·
'

.

.

.

..

.

A segunda diz respeito à "formação de mais um Fundo - e logo com o ICM, única
alternativa de oxlgênio deixada aos Estados - que representa, inevitavelmente, o controle federal sobre a vida orçamentária dos Estados, debilitando, ainda mais, o já desidratado federalismo· brasllell·o". (Correio Brazilierue, 8-9-74.)
Tenho, todavia, que os temores enunciados não procedem.
Com efeito, não se cogita, na espécie, da criação de Fundo nos moldes dos incen-.
tivos fiscais, o que, de logo, afasta o problema da captação, mas de soma de recursos
formado do mesmo percentual de todos os Estados e distribuído automaticamente, a
exemplo do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e . Munic!plos, segundo
índices preestabelecidos.
· Segundamente, não vingam os receios de desidratação do federalismo brasileiro
porque, acolhida a via proposta, não se criarão direitos, mas, ao contrário, serão acrescidos deveres aos do Poder Central, que apenas executaria, através do Banco ·do·
Brasil S/A, a missão arrecadadora e distribuidora da parte do ICM destinada .à constituição do novo mecanismo.
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Assim, outros méritos não tenha a Subcomissão da Comissão de Economia do Senado, pelo menos lhe serão tributados o de preocupação com o grave problema, o da
busca permanente de subsidlos, o de luta contra a apatia e a omissão multa vez, dos
que serão os grandes beneficiários da reformulação do ICM, sem falar no de despertar
a consciência brasileira para o alarmante processo de descapitalização e esvaziamento
económico dos Estados mais pobres da Federação, de que o atual mecanismo é um dos
instrumentos mais poderosos.
A slstemátlcá. vigente, lnexlste a parcela mais minlma de dúvida, é Injusta e desagregadora, portanto, contrária à unidade e integração do Pais.
O aperfeiçoamento dos "mecanismos de distribuição das rendas fiscais entre as diferentes Unidades da Federação, os quais não chegaram ao ponto desejável de eqüidade
dentro do atual sistema do Imposto de Circulação de Mercadorias e do Fundo de Participação dos Estados Municlplos", na lúcida e corajosa afirmação do Ministro Mário
Henrique Slmonsen, é providência que se impõe, que não deve e nem pode tardar, sob
pena do comprometimento, irremediável, do desenvolvimento equilibrado da economia
do PaíS.
Sala das Comissões, em
de
de 1974.
(Os anexos a que se refere o Sr. Senador Helvidio Nunes em seu discurso, foram
publicados no DCN, do dia 3-10-1974, s. II (ilegíveis.)
O SR. P·RESIDENTE (Augusto Franco) - Concedo a palavra ao nobre

e

Senador Leon! Mendonça.
O SR. LEONI MENDONÇA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Go!ân!a, capital de meu E3tado, completou semana passada, mais um aniversârio de sua criação.
A imperiosa necessidade da transferência da Capital para um local mais
propício e que se adequasse à edificação de uma modema cidade, levou Pedro
Ludovico Teixeira a assentar as bases para a concretizaçã.o do ideal comungado
por Couto de Magalhães, Dr. Pinheiro Chagas, Rodolfo Gustavo da Paixão, D.
Emanuel de Oliveira, Jerónimo Curado Fleury, Armando de Godo! e outros eminentes mudanc!stas.
Este último, em histórico e profético relatório, como membro da Comissão
destinada a proceder, em definitivo, a escolha da região, asseverava, em 24 de
abril de 1933:
"Onde se estabelece uma cidade moderna e bem aparelhada. surge a
trindade económica sobre a qual s.e baseia a atlvidade material, que
é ao mesmo t·empo Industrial, bancârla e comercial, valorizando a terra
numa grande extensão e evitando seus habitantes, principalmente dos
que constituem elite, os quais, é natural, só se sentem bem onde encontram campo vasto para suas atividades esp!rltua!s."
Instalada em janeiro de 1933, a Comissão, integrada de eminentes técnicos,
procedeu aos exames e estudos das condições topogrâflcas e climáticas para localização da nova capital, optando pela região de Campinas, hoje bairro de
Golân!a.
Em concurso promovido pelo jornal "O Social", surgiu o nome "Golân!a",
graças à sugestão do Prof. Alfredo de Faria Castro.
Em 18 de maio de 1933, o Interventor Pedr., Ludovico, pelo Decreto n. 0 3.359,
acolhendo o relatório final do engenheiro Armando de Godo!, determinou que
a cidade fosse erigida às margens do córrego Botafogo, compreendendo um sítio
nas fazendas "Criméla", "Vaca Brava" e "Botafogo", no então município de
Campinas.
S·enhor Presidente, Senhores Senadores,
Da humilde tenacidade de meus coestaduanos, não tenho dúvida em afirmar; da idéia e consecução de Go!ân!a, nasceu lnduv!dosamente a lndlspensâvel
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de 1891 preconizava a mudança da C!llpltal do Pais. Não menos verdade, porém,
que a sua concretização s.e deu, em face do desafio deflagrado em Jataí, Estado
de Goiás, e acolhido pelo Presidente Juscelino Kubitschek.
Falar de Goiân!a para mim é falar a J!nguagem do coração. E é tangido por
e.ssa emoção que· quero r·eg!strar n·estas palavras, tenho C·erteza, o agrade.c!mento
do povo golaniense ao seu grande consolldador - Manoel d<>s Reis S!lva.
Prefeito da Capital até o mês de abr!l último, Manoel dos Reis, demonstrando
equilibrl·o e pers·everança incom uns, buscou no curso de .sua gestão, soluções
definitivas e saneadoras para os problemas gerados por uma série de deficiências,
como a inexistência de planejamento setorlal e global, de um código de edificações e de critérios técnicos na sis~mátlca fiscal, sem contar as dificuldades
decorrentes da aprovação Indiscriminada de loteamento, a carência de obras de
urbanização e saneamento, o crescimento desordenado da ·Cidade que ansiava por
um plano de desenvolvimento local integrado.
Ainda à frente da. administração da capital golana asseverava cônscio "e
sua responsabilidade, não ser tarefa fácil gerir os destinos de uma cidade, cuja
Inusitada pressa de crescer impõe desafios e necessidades sempre maiores. Administrar Go!ânla, dizia ele, - requer pulso firme e tato político, é profissão
de fé e amor ao i)róxlmo, à coletlvidade e à Pátria.
Com essa visão da problemática municipal, Manoel dos Reis extrapolou a
sua visão para o âmbito estadual, mercê de seu trabalho proficiente, servindo à
cidade sem alardes publicitários e cumprindo sua missão revolucionária, em 44
meses de trabalho deu a Golânia uma nova dimensão urbana.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
Este é, em rápidas pinceladas, o perfil de um homem que não se limitou a
dar solução aos problemas do passado e do presente, mas dotou a cidade dos
mecanismos Imprescindíveis ao futuro, tornando-a com as características de metrópole situada entre as dez primeiras do País.
Queremos ainda, neste pronunciamento. ressaltar a sua extraordinária passagem à frente do Banco do Estado de Goiás, na administração Otávio Lage
no período 1966/1970.
Naquela oportunidade, Mano·el dos Reis, demonstrando notável acuidade politlco-admlnlstratlva, conduziu o Banco Oficial do Estado a níveis jamais a!..:
cançados, somente comparáveis, agora, pela. não menos profícua gestão de seu
atual Presidente - Wagner de Barros. Vale ressaltar, a propósito, que a atual
diretoria, imprimindo positiva oritmtação atingiu 60% de crescimento em relação
ao ano de 1972 evoluindo o capital social de quatro milhões e novecentos m!l
cruzeiros em 1971. a clnqüenta m!lhões e quatrocentos m!l cruzeiros em 1974.
Concomitantemente, constata-se uma evolução dos depósitos e aplicações no percentual de 471,33% ·e 506,60% respectivamente no mesmo período.
No corrente ano, sob a sadia orientação de Wagner de Barros, o Banco do
Estado de Goiás passou por uma nova. estrutura organizacional, coerente com
a sua missão de suportar o n<>tável crescimento da economia golana, com o dinamismo Implantado pelo Governo Leonino Caiado.
Novas Carteiras e Departamentos foram criados, como a Carteira de Desenvolvimento que objetlva dar maior desempenho setorial, oferec·endo mais assistência técnica e financeira às pequenas e médias empresas industriais do Estado
e a Carteira de Câmbio e Comércio Exterior, recentemente criada, estimulando
o Estado na obtenção de recursos que ajudem na execução de seus programas
no comércio exterior, de mãos dadas com os organismos federais especializados.
Inegável, portanto, a sua posição de destaque n<> cenário Estadual e Nacional,
onde ascenslonalmente se coloca em 45. 0 lugar entre os 113 estabelecimentos de
crédito existentes no Pais.
Assegurando a expansão agropecuárla-lndustr!al de Goiás, o Banco do Estado,
como agente financeiro do BNH e seus !números pr<>gramas, tem firmado di-
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Brasil.
Por derradeiro, Senhor Presidente, Senhores Senadores, reitero o meu propósito de, nestas palavras, cumprir não só um dever de gratidão a Manoel dos
Reis e Wagner de Barros, como externar também, ao lado da admiração do povo
goiano, a certeza do respeito de sua gente agradecida. (Muito bem!)
. O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) nador Milton Cabral. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Se-

S. Ex.a. não está presente.
Concedo a palavra. ao nobre Senador Jessé Freire. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Antes de encerrar os trabalhos, esta· Presidência convoca o Senado para sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte
ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Par·ecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n. 0 334, de 1974 (n. 0 539/74, na origem) pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do nome do Professor
Antônio Delfim Netto, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
·
República franccs·a;
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 22, de 1974
(n. 160-B/74, na Cámara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Transporte.s Aéreos Regulares, assinado entre a República Foed·erativa do Brasil
e a Guiana, em Georgetown, a 10 de maio de 1974, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.Os 493 e 494, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
0

3

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 23, de 1974
(n.o 161-B/74, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Científica, firmado entre o Governo da Repúbl!ca F-ederativa
do Brasil e o Governo da Repúbl!ca do Chile, em Santiago, a 19 de julho de
1974, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 501 e 502, de 1974. das comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Educação e Cultura.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 95, de 1974 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1975", na parte relativa à Secretaria de Saúde e Secretaria de
Serviços Sociais, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 514, de 1974, da Comissão:
- do Distrito Federal.
5

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 95, de 1974 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
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PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 515, de 1974, da Comissão:
-

do Distrito Federal
6

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 95, de 1974 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 1975, na parte relativa à Secretaria de Agricultura e Produção,
Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar do. Distrito .Federal e Corpo de
Bombeiros do Dlstlrto Federal, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 516, de 1974, da Comissão:
-

do Distrito Federal

7

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 95, de 1974 .....;
DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1975", na parte r·elatlva ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.O 517, de 1974, da Comissão:
-

d'o Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) - Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 45 minutos.)

· · 193.a Sessão

da

4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 30 de outubro de 1974
(Extraordinária)

PRESID~NCIA:

.

.

DO SR. RUY SANTOS
.

.

.

.

30 minutos, acham-se presentes os S1~s. Se.nadores: . ·'
José fGuiomard - Flávio Britto - José Esteves - Cattete Pinheiro
- Renato Franco - Clodomir Milet - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portel!a - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara- Wilson Gonçalves,__ Dinarte Mariz- Luís de Barros- Jessé
Freire - Domício Gon(iim ·- Milton Cabral - Wilson Campos '7"" Teotónio Vilela - Augusto Franco - Leandro Maciel·- Lourival Baptista
- Antônio Fernandes --Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João Calmon -·Benjamim Farah .....: Nelson
Carneiro - Gustavo. Capanema - Magalhães Pinto - Franco Montoro
..:.... Orlando Zancaner - Leoni Mendonça - Osires Teix<lira - Fernando Corrêa- Accioly Filho - Otávio Cesário - Lenoir Vargas -Daniel
Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra. ·
·
As 18 horas

C·

. O SR. PRES-IDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
o Sr. 1. 0 -·Secretário procederá à leitura do Expediente.
l1l lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER

N;0 594, de 1974

Da ·comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei ·do
Senado n. 0 88, de 1974 que "tlá nova redàção ao § 1.0 do art. 19 do
Decreto-Lei n.0 941, de 13 de outubro de 1969".
Relator: Sr. Nelson Carneiro
O § 1.0 do art. 19 do Decreto-Lei n.o 941, de 13 de outubro de 1969, dispõe:
"Para a obtenção do visto permanente, o estrangeiro deverá ainda, satisfazer às exigências de. caráter especial previstas nas normas
disciplinadoras da seleção ·.de .imigrantes, estabelecidas pelos órgãos federais comp-etentes, das quais poderão ficar dispensados os cidadãos de
. nacionali-:Jade portuguesa."
Pretende o projeto que se substitua a ressalva final pela seguinte:
"dos quais ficarão dispansados os cidadãos de nacionalidade portuguesa
· 'de qualquer procedência; origem étnica ou naturalidade."
Em vez da faculdade que ao Governo a legislação atual confere ("poderão
ficar dispensados"), a proposição do Ilustre Senador Vasconcelos Torres determina a obrigatoriedade da conc-essão do visto permanente ("ficarão dispensados"). Entendo que nesse ponto mais sábia é a orientação vigente, que não de~
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permanente, cidadão português que demonstre ser nocivo e indesejâvel.
Jâ a extensão da atual ressalva aos "cidadãos de nacionalidade portuguesa
de qualquer procedência, origem étnica ou naturalidade" requer apreciação destacada. O l!ustre representante flumlnente assim justifica esse ponto:
"Acreditamos que, em razão do delicado momento histórico por
que atravessa a Nação, inúmeros portugueses, tanto da metrópole como
das províncias, se verão na contingência de mudar, ainda que temporariamente, de domicílio. Cabe ao Brasil abrir as portas do pais e facilitar a entrada deste valoroso povo que tanto tem contribuído para o
nosso desenvolvimento."
Ora, a dl.sposlção IE!gal vigente não distingue entre portugueses da atual
metrópole e de suas colónias, nem as questões étnicas Interferem na concessão
do ambicionado visto permanente. Até que as colônlas se emancipem, seus naturais são tão portugueses quanto os de Lisboa ou Coimbra. Não hâ razão para
que se os distinga, já que a todos se dâ o mesmo tratamento. A independência
das colónias, aspiração partilhada pelo povo brasileiro, cria novas Nações livres,
e é justo que, para acolher pr1v1!eg1adamente seus naturais, o Brasil primeiro
estabelef(a, relações com os novos Estados. E certo o farâ, com a maior brevidade, dispensando a todos os cidadãos livres da atual Africa Portuguesa as
mesmas facilidades que já a todos outorga pr·esentemente, sem Indagar de sua
origem étnica ou naturalidade.
O projeto, assim examinado, parece-me, em parte Inconveniente, em parte
desnecessârlo.
Eis porque meu voto, já que a esta Comissão cumpre também examinar o
mérito da proposta, é no sentido de sua rejeição.
Sala das Comissões, em 4 de setembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Accioly Filho - Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg - Wilson Gonçalves - Lenoir Vargas - Italivio Coelho.
PAREOER

N,0 595, de 1974

Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 881 de 1974.
Relator: Sr. Magalhães Pinto
O eminente Senador Vasconcelos Torres apresentou projeto de lei visando
a alterar a atual redação do § 1.0 , do art. 19, do Decreto-Lei n.o 941, de 13 de
outubro de 1969 (Estatuto dos Estrangeiros) .
A proposição em pauta tem por objetlvo isentar os cidadãos de nacionalidade portuguesa, que desejam obter visto permanente para residir em território
nacional, de quaisquer exigências de caráter especial previstas em normas disciplinadoras de seleção de imigrantes.
O 1Iustre Senador do Estado do Rio justifica a medida alegando que:
". . . em razão do delicado momento histórico por que atravessa a
Nação, Inúmeros portugueses, tanto da metrópole como das provlnclas, se verão na contingência de mudar, ainda que temporariamente,
de domlcillo. Cabe ao Brasil abrir as portas do pais e facilitar a entrada deste valoroso povo que tanto tem contribuído para o nosso desenvolvimento."
A douta Comissão de Constituição e Justiça, acompanhando o Parecer do
Relator, opinou pela rejeição do projeto em pauta por dois motivos:
a) Em primeiro lugar considerou-o Inconveniente porque, enquanto a legislação atual concede ao Gov.erno ampla Ilberdade de estabelecer normas e critérios de seleção de imigrantes, a medida proposta tornarâ praticamente obri-
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porque:

!nconvc1~!ente

"desarma. o Estado brasileiro de impedir permaneça em seu territó. rio, em caráter permanente, cidadão português que demonstre ser nocivo·
e lndesej :i. vel."
A observação não é de todo correta pois o fato de se conceder aos portugueses o direito de ingressar e permanecer em solo pátrio não significa que eles não
mais possam ser expulsos, deportados ou extraditados, caso as circunstâncias aconselhem a adoção de tais providências. Entretanto, cabe notar que o novo critério proposto tornaria extremamente dificll negar a entrada em território nacional, com visto permanete, a individuo que, por seus antecedentes, demonstre
ser Indesejável. Neste particular b projeto é, sem dúvida, inconveniente.
b) Em segundo lugar julgou-se desnecessária a medida porque a parte final da nova redação que se pretende dar ao § 1.0, do art. 19, do Decreto-lei n.o 941,
de 13-10-69, dispõe que a norma se aplicará "aos cidadãos de nacionalidade portuguesa de qualquer procedência, origem étnica ou naturalidade".
A respeito o nobre Relator comenta:
"a disposição legal vigente não distingue entre portugueses da atual
metrópole e de suas colónias, nem as questões étnicas interferem na
concessão do ambicionado visto permanente."
Entendemos que, neste ponto, assiste toda razão à douta Comissão de Constituição e Justiça. Face à legislação pátria só há uma cidadania portuguesa e
os direitos reconhecidos àqueles oriundas do Continente Europeu em nada diferem daqueles assegurados aos africanos ou asiáticos.
Por outro lado, o Governo brasileiro jamais adotou práticas discriminatórias, na concessão de visto permanente, em função da raça, origem étnica ou
naturalidade do requerente. Neste particular, pois, o projeto é absolutamente
.
.
inócuo.
A legislação vigente, a exemplo das demais nações, dá ao Poder Executivo
amplos poderes para estabeJ.ecer critérios, fixar normas e, de um modo geral,
traçar a linha mestra da politica !migratória.
·
Acr.edltamos ser esta a melhor orientação, pois, dada a infra-estrutura de
que dispõe, só o Executivo está habilitado a determinar, num dado momento, as
dlretrlzes sobre a matéria.
Diante do exposto, e tendo em vista a competência regimental desta Comissão, opinamos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 17 de outubro de 1974. - Wilson Gonçalves, VicePresidente em exercício da presidência - Magalhães Pinto, Relator - Guido
Mondin - Leoni Mendonça - F1emando Corrêa - Carlos Lindenberg - Lourival Baptista - Cattete Pinheiro.
O SR. PRESmENTE (Ruy Santos) -O Expediente lido vai à publicação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. 0 334, de 1974 (n. 0 539/74, na origem> pela
qual o Senllor Presidente da República submete ao Senado a escollla do
nome do Professor Antônio Delfim Netto, para exercer a função de Em·
baixador do Brasil junto à República francesa.
Se não houver objeção do Pl.enârio, para melhor ordenamento dos trabalhos.
a Pr·esldêncla transferlrâ para o final da Ordem do Dia o primeiro item da pauta,
por se tratar de matéria a ser apreci·ada em Sessão Secreta. (Pausa.)
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Discussão, em turno único, do Proj·eto de Decreto Legl.slativo n.c 22,
de 19~4. (n. 0 160-iB/74, pa Câmara dos Deputados), que .!J.Prova o texto
. do Acordo sobre Transpórte.s Aér.eos Regulares, assinado entre. a República Federativa do iBrasl! e a Guiana, em Georg·eti:lwn, a 10 de maio de
1974, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 493 e 494, de 1974, das Comissões':
- de Relações Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
· · ··
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo; declaro-a encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores. que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.>
Aprovado.
A matéria vai à Comissão d·e Redação para redação final.
Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 23,
de 1974 Cn.0 161-iB/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Cooperação Técnica e Científica,' firmado entre o Governo da
República F·ederatlva do Brasil e o Governo da República do Chile, em
Santiago,. a 19 de julho de 1974, tendo
pf,P.ECERES FAVORAVEIS, sob n.o• 501 e 502, de 1974, das Comissões:
-: de Relações Exteriores; e
- de Educação e Cultura.
Em discussão o proj-eto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
· Em votaÇão o projeto.
Os Srs. Senador·es que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
:Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação para redação final.
. Item 4:.
.
·
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.0 95, de
1974 - DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal
para o ·exerciclo financeiro de 1975", na parte relativa à Secretaria de
Saúde e Secretaria de Serviços Sociais, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 514, de 1974, da Comissão:
. . - do Distrito Federal. .
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fa~er uso da palavra, encerrare! a
.:ilscussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam s·entados. (Pausa.)
Aprovado.
.
A matéria volta à Comissão do Distrito F·ederal para redação final.
'•'

'

Item 5:

.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.0 95, de
1974 - DF, que "estima a Rec·~lta e fixa a Despes:J. do Distrito Federal

- 539para o exercício financeiro de 1975", na parte relativa à Secretaria de
Via~ão ·S Obras e Secretaria de Serviços Públicos, tendo
P.~RECER. FAVOR.AVEL, sob n.O 515, de 1974, da Comissão:
- do Distrito Federal.

· · Em discussão o projeto.
::::e nznhu1:1 dos Srs. Senadores deS•3jar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Comissão do Distrito Federal para r·edação final.
~tem
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_Discussão, ·em turno único, do Projeto de Lei do .Senado n.0 95, de
1974 - DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal
para o exercício financeiro de 1975", na parte relativa à Secretaria de
Agricultura e Produção, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar
do Distrito Federal ·e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, tendo
PAREOER FAVORAVEL, sob n. 0 516, de 1974, da Comissão:
- do Distrito Federal.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a enc·errada.
Ern votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado .
. A matéria retorna à Comissão do Distrito Federal para redação final.
Item 7:
Discussão, em turno único, do. Projeto de Lei do Senado n.0 95, de
1974 -DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para
· ·a exercício financeiro de 1975", na parte relativa ao Tribunal'de Contas do
Distrito Federal, tendo
· ··
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 517, de 1974, da Comissão:
- do Distrito Federal.
Em discussão o projeto, na parte relativa ao Tribunal de Contas do Dl~trito
J:l'ederal. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto permaneçam s·en.tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à. Comissão do Distrito Federal para redação final ..· .
Conforme foi esclarecido pela Presidência, passaremos, nesta oportunidade, à
apreciação do lt·em 1 da pauta.
··
·
Discussão, em turno único, do Parec·er da coml.ssão de Relações Exte~
riores sobre a Mensagem n. 0 334. de 1974 (n. 0 539/74, na origem) pela qual
o Senhor Presidenta da República submete ao Senado a .escolha do nome
do Professor Antônio Delfim Netto, para ex-ercer a função de EJmbaixador
do Brasil l unto à República fJ·ancesa.
.

- '540Nos termos da alínea h do art. 405 do Regimento Inter.no, esta matéria d·everá
ser apreciada em Sessão Secreta.
Solicito dos Srs. funcionários as necessárias providências, a fim de S·er respeitado o preceito r·egimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 18 horas e 45 minutos e volta a ser pública às 18 horas e 50 minuilos.J
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Sobre a mesa, redações finais de proposições aprovadas na Ordem do Dia e que, nos termos do parágrafo único do art.
358 do Regimento rnt.erno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo
Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.)
São !Idas as seguintes:
PARECER
N.o 596, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n.0 22, de 1974 (n.0 160-B/74, na Câmara dos
Deputados).
Relator: Sr. Wilson Gilnçalves
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 22,
de 1974 (n,0 160-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobr.e Transportes Aéreos Regulares, assinado entre a República F'ederativa do
Brasil e a Guiana em Georgetown, a 10 de maio de 1974.
Sala das Comissões, ... de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
-Wilson Gonçalves, R·elator- Lourival Baptista- Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER N.O 596, DE 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 22, de 1974
(n,o 160-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presidente do Senado Fedaral promulgo o seguinte ·.
DECRETO LEGISLATIVO N. 0
, DE 1974
Aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares, assinado entre a República Federativa do Brasil e a Guiana, em Georgetown,
a 10 de maio de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - 1!: aprovado o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares,
assinado entre ·a Rapública Federativa do Brasil e a Guiana, em Georgetown, a 10
de maio de 1974.
Art. 2. 0 -Este d~reto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N.0 597, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 23, de 1974 (n.0 161-B/74, na Câmara dos Deputad::s).
Relator: Sr. Lourival Baptista
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 23,
de 1974 (n.o 161-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Técnica e Cientifica, firmado entra o Governo da República Federativa do Brasil e o Gove,rno da República do Chile, em Santiago, a 19 de julho
de 1974.
Sala das comissõ·es, 30 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente.
Lourival Baptista, Relator - Wilson Gonçalves - Cattete Pinheiro.
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Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 23, de 1914
0
(n. 161-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos t•ermos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presl<lente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N. 0
DE 1974
Apl'!lva o texto do Acordo Básico de Cooperação Técn·!ca e Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dà
RepúbUca do Chile, firmado em Santiago, a 19 de julho de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
. Art. 1.0 - É aprovado o texto do Acordo Básico d3 Cooperação Técnica. e Cientifica ·entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da. República do Chile, firmado em Santiago, a 19 de julho de 1974.
Art. 2. 0 -Este decreto legislativo entra em vigor na .data de. sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (•Ruy Santos) - Sobre as redações finais que acabam de
ser lidas, há requerimentos de dispensa de publicação que .serão lidos pelo Sr.
1.0-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO N. 0 262, DE 1974
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publlca.ção, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 22, de 1974, que aprova o texto do Acordo sobre· Transportes Aéreos
Regulares, assinado entre .a República ·Federativa do Brasil e Guiana, em Georgetown, a 10 de maio de 1974.
•Sala das Sessões, 30 de outubro de 1974. - Virgilio Távora.
I

I
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REQUERIMENTO N. 0 263, DE 1974
Nos termos do llirt. 359 do Regimento Interno, requeiro di.Spoensa de pu·blicação,· para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 23, de 1974, que .aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica
e Científica, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, em Santiago, a 19 de julho de 1974.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1974. - Virg<ilio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - De acordo com a deliberação .do Plenário, passa-se à Imediata apreciação das red.ações fin-ais.
Em discussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 22, de 1974,
anteriormente lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.)
Não havendo quam queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Passa-se à discussão da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 23,
·de 1974, Igualmente lida pelo Sr. 1. 0 -Secretário. (Pausa.)
Não havendo quam quelra fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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antes os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a realizar-se amanhã,
às 10 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre ·a Mensagem n. 0 331, de 1974 (n.0 534/74, na origem), de 24 de outubro de
1974, pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Sena.do a escolha
do Diplomata Murillo . Gurgel Valente, Embaixador junto ao Reino da Arábia
Saudita, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do ·Brasil junto
ao Sultanato de Oman.
2
"
· Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 95, de 1974 -DF,
que ''estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1975", na parte relativa ao Texto da Lei e Receita, tendo ·
· ·· ··· ....
PARECER FAVORAV·EL, sob n.o 518, .de 1974, da Comissão:
..:.. do Distrito Federal.
3
Discussão, em turno único, do Projeto d·e Resolução n. 0 41, de 1974 (apresentado pela Comissão de Economia ·Como conclusão de seu Parecer n.0 568, de 1974),
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 1970, e 52,
de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Braúna (SP), aumente em
Cr$.500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n;o 571, de 1974, da Comissão:
~ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

4.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 42, de 1974 (apresentado pela comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.0 582, de 1974),
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 1970, e 52,
ele 1972, para permitir que .a Prefeitura Municipal ele Llmeir•a (SP), aumente o
montante de sua divida consol!dada. em Cr$ 1.100.000,00 (um milhão e cem m!l
cruzeiros), mediante contrato de empréstimo, tendo
PARECER, sob n.0 . 571, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade.
5
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 43, de 1974 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n. 0 582, de 1974),
qú:e· suspende :a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968. 79, de 1970, e 52,
de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipàl da Osvaldo cruz (SP), aumente
em Cr$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta .mil cruzeiros), o montante d·e sua dívida
consolidada, mediante contrato de empréstimo, tendo
PARECER, sob n. 0 573, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela. constitucionalidade e furidicidade.
6

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 48, de 1974 (apresen~
tado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.0 582, de 1974),
que slispende a· proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 1970 e 52,
de 1972, pa~a permitir ao Governo do Estado da Bahia elevar para ........... .
Cr$ 532.000.000,00- (quinhentos e trinta e dois m!lhões de cruzeiros), o montante
de sua divida interna consolidada, tendo
PARECER, sob n.0 583, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Está encerrada ·a Sess,ão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.)

194.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura;
··
em 31 de outubro de 1974
· ·
(Extraordinária) · '.
PRESID:f:NCIA DO SR. RUY. SANTOS

As 10 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Guiomard - Flávio Britto - J·D.sé Esteves - C'attete Pinheiro
- Renato FrltllcO - Alexan<We Costa - Clodomir Ml'€t - Fausto Castelo-Branco Petrôn!o Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora Waldemar Alcântar.a - Wilson Gonçalv€s - Dinart€ Mariz - Luís de
Barros - Jes.sé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral - Wi~on
Campos - Arnon de Mello - Lulz Cavalcante - Teotônio Vilela Augusto Franco - Le~d·ro Maci-e'. - Lourival Baptista .,.... An·tônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eul:ico
aezende - João Calmon -Amaral Peixoto - Benj·amim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo· Capanema - Magalhães Pinto
- Franco Montara - Orlando Zanoaner - Leoni Mendonça - Osires
Teixeira - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho·...:... Otávio
Cesál'io - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso
Dutra.
O SR.· PRESJJDEN'l1E <Ruy Santos) - A ll.sta de presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores·. Havendo número regimenta.!, declaro aberta a
Sessão.
Não há Expediente a ser !!do.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1. 0 -Se·cretário.
J!: l!do o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SEN~O N.0 138, DE 19'74
Acrescenta dispositivo à Consolidação ·das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
..
Art. 1.0 Acrescente-se ao a.rt., 523 da conso!ldação das Leis d'o Tra:ba!ho o
seguinte parágrafo único:
··
"Ar.
t ;J"23 . - • • • . • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • •· • • . • • • • . • • •. • • • •
•'.

Parágrafo único - Ap!lcam-se ao delegado sindical as· disposiÇões
do' art. 543."
Art. 2.0 - Essa lei -entrará em vigor na data de sua publicação.
Al't. 3. 0 - Revogam-se as dis.posições em c.cmtrário,
Justificação
O art. 543, da OLT, estabelece uma ficção jurídica que, no entenc!oer de todos
os doutrlnado·res e da própria jurisprudência àe nossos tribuna:!s, é destinada à
maior garantia das !lberdades sindicais cons•agradas tanto na Constituição Federal (art. 166), quanto na própria: Col1so!ldação (arts. 511 e seguintes).
Em v·erdad·e, somente a chamada "estab!Jidade provisória", assegurac!oa aos
dirigentes pelo referido art. 543, é que proporciona a necessária .trltllqüll!dade

- 544para o exercício das funções sindicais, suscetíveis essas, não raro, de prev,enções
de toda ordem por parte de empreg,adores menos esclarecidos e inescrupulosos.
Entanto o delegado sindical. uma necessid·ade da estrutura: de funcionamento e attÍação das ent!:dades sindicaiS, tão sujeito quanto os dirigentes a lncompreensões patronais, não goza de idêntic·o direito, por lnescondida omissão
legal.
~al· é o motivo da: proposição que ora ofereço à apreciação da Casa, por sugestão do Sindicato dos Trabalhadc·~e·s na Indústria do Curtimento de Couro.s o
Peles de Fortaleza, Ceará.
Sala das Sessões, em 31 de outubro de 1974. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA

DEJCRIETO-LEI N.O 5.452, DE 1.0 DiE MMO DE 1943
(Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho)
o o 1 o o o o o o o o o o o o o 0 ,

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Art. 523 - Os delega,dos sindicais destinados à direção das delegacias ou
seções -instituídas na forma estabelecida no § 2. 0 do art. 517 serão designados
pela dlretoria dentre o.s assocla;dos ra.dicados no território da correspondente delegacia.
•

• • o • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • • • • • • • o ••• o ••

o o ••••••• o • o • o •••••••• o ••• o • o • o •••••• o •••••

Art. 543 - O empregado eleito para cargo de a:dministração sindical ou representação profiss~onal, inc!usive junto a órgão de cl:eliberação coletiv.a, não
poderá ser impedido do exercício d·e suas funções, nem transferido para lugar
ou mister que lhe cHficulte ou torne impossível o des•empenho das suas at·ribuições sindicais.
· . 'li 1.0 - O empregado perderá o mandato s•e a transferência for por ele
solicitada ou voluntar!:amente aceita.
li .2.0 - considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da: empresa .ou cláusu1a conwatuaà, o tempo em que o empregado se ausentar do trabaàho no desempenho das funções a que se refere este artigo,
li 3.0 - É vedada a: dispensa do empregado sind·icalizado, a partir do momento do registro da sua candidatura a ca.rg.o de dil'eção ou representação sindical, até 90 <noventa) dias após o final do seu mandato, caso sej~ eleito, inclusive como sup!ente, sa:lvo se cometer falta grave dev1d·amente apurada nos
termos desta Consolidação.
§ 4.0 - Consid·era-se cargo de dlreçá,o ou representação sln,dlcal aqueLe cujo
exercicio ou indicação decorre de e~eição prevista em lei, equiparando-se-lhe o
decorrente da designação pelo Ministério do Trabalho e Previdência SOcLaà, no
caso do § 5.0 do a,rt, 524 ,e no do art. 521S desta: Conso!ldação.
li 5. 0 ....;, Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escri-to
à empresa, dentro de 24 <vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da
candidatura do seu empreg!l)do e, em igua.l prazo, sua eleição e po.sse, fornecendo,
au1lrosslm, a este, comprova.nte no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e
Previdência Social !ará no mesmo prazo a comunicação no caso da designação
referida no final do § 4.o.
·
0
li 6. - A empres·a que, por qualquer modo, procura:r impedir que o empl'egado se associe a sindicato, organize associação p~issional ou sindical ou
exer(.la os direitos inerentes à condiçã·o de sindicalizado, fica sujeita à penalidade prevista na letra: "a" do a:rt. 553, sem prejuízo da repa<ração a que tiver
direito o empregado.
•

•

'

• • • • • • • o. o • • • • • • • • • • • • o' •• o ••• o •• '

o •• '
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRElSIIDENTE (Ruy Santos) tido às comissões compe,tentes.

O projeto lido será publicado e reme-
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Sobre a mesa, requerlm•ento qu·8 vai ser lido pelo Sr..1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
ltEQUERJiMENTO N.0 264, DE 1974
Requeremos urgência, nos termo,s do art. 374 alinea b, do Regime·nto, pa.ra
o Ofício n.o S-33, de 1974, do Senhor Governador do Estaldo de Minas Gerais,
solicitando autorização do Senado Flederal, para que aquele Estado possa contratar no exterior um•a operação de crédito de até US$ 20,000,0(}0.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, com a
finalidade de eomp1ementar as fontes do orçamento de investimento do EstaJdo.
Sala: das Sessões, em 31 de outubro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PMSIDENTE (Ruy Santos) - O requerimento lido, nos termos regimentais, será votado após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, outro requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 265, DE 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, re·queiro transcrição nos Anais
do Eenado do artigo Intitulado "Um ~emplo às Novas G·era-çõ.es", publicado no
Diário de Notícias do dia 27 de outubr·o de 1974.
Sala das Sessões, em 3t1 de outubro de 1974. - Donúcio Gondim.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - De a:c·O·rdo com o Regimento Interno,
·o requerimento será submetido ao exame da L omissão mretora.
O Sr. Nelson Carneiro - Peço a palavra, pela ord·em, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Tem a paJ.avra o nobre lider Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (•Pela ordem.) - Sr. Presidente, por intermédio
da Mesa encaminho à Comissãe> especial que estud·a o novo Código de Menores,
as contribuições recebidas do Desembargad·or Bulhões de Carvalho, da Juiza
do Trabalho Edy de campos Si'velra, do Dr. Bráullo Oliv·eira Neto, Juiz de Menores de Porto Alegre, Rio Grand•e do Sul, do Profes·sor Heitor Calmon do Dr.
Hélio Costa, Diretor da Faculda:de de Direito da Univer.sidade Oa:tóllca de Minas
Gerais e do Dr. Paulo Ribeiro .Rosa, Juiz d·e Menores de Bele> Horizonte.
V. Ex.a. faria a fineza de, através da: Mes•a, encaminhá-las à Comissão especial, já que está esgotado o prazo de emendas, mas não o prazo para receber sugestões?
O SR. P~ESIDENTE <Ruy Santos) -V. Ex.a. será atendido.
· O SR. NEIJSON CARNEIRO - Infelizmente, Sr. Presidente, lamento que
se encerr·e este período, sem que entre em pauta o Projeto de Lei n.0 3 de 1974,
que assegura o período de trinta dias de férias ao trabalhador. Certamente, outros
projetas t:le maior relevância tiV'eram a primazia ou o privilégio de s·er .examinados, embora este já estivesse concluido e até com pa.recer contrário do MInistério do Trabalho.
Era o que eu tinha que dizer. <Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE <Ruy Santos) - Passa-se-à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, eni turno único, do Parecer da Comissã·o de Relações
Exteriores sobre a Mensagem n. 0 331, de 1974 (n. 0 534/74, na origem), de
24 de outub:o de 1974, p·ela qual o senhor Pr·esidente d.a República submete ao Senado a escolha do Diplomata Murillo Gurgel Valente, Embaixa·dor junto ao Reino da Arábia Saudita, para, cumulativamente, exercer a 1unção de Embaixador do Brasil junto ao Sultanato de Oman.
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este item dn. pauta para o final da Ordem cJ.o Dia, para melhor ordenoamen:to de
no.ssos trabalhos, tendo em vista tratar-~e de matéria a ser apreciad•a em sessão
secreta. (Pausa.)
Item 2:
Discussão, ·em turno único, .do Projeto de Lei do Senado n. 0 9S; de
1974 - DF, que "estlma a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fedem!
para o exercício financeir·o de 1975", na parte relativa ao Tex:to da Lei
e Receita, tendo
PARECER FAVORAVEL, oob n. 0 518, e-e 1974, da Comissão:
- do Distrito Federal.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutl~lo, declaro-a encerrada.
Em votação o projeto.
Os srs. Senadores que o aprov::-.m permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retorr.a à Comissão do Di:trlto Federal para redação final.
Item 3:
Discussão, <lm turno único, do P::ojeto de Resolução n. 0 41, de 1974
(apresentado pe}a Comi.S&ão de Ec·onomia c·omo conclusão <le seu Par·ecer n. 0 568, de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções
n.os 58, de 1968, 79, de 1970 e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Braúna (SPl; aumente em 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n. 0 569, de 1974, c·a Comlssii·o:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad·e e juricl.icidade.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o proj·eto, declaro-a encerrada.
Em .votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto permaneçam sentados.· (Pausa.>
Aprcvado.
A matéria voai à Comissão de Redaçã·o para redação final.
Item 4:
Discussão, em turn-o único, do Projeto de Resolução n.0 42, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão d·e. seu Parecer
n. 0 570 d·e 1974), que susp·ende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58,
de 1968, 79, de 1970, e 52, 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal
de L!me!11a CSPl aumente o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros), mecl.lante contrato de
empréstimo, tendo
PARECER, sob n. 0 571, de 1974, da Oomissão:
- de Constituição e Justiça, pela consHtucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
.
Se nenhum doo Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, ·encerrarei ·a
discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votaçã•J.
Os Srs. Senadores que apruvam o prJjeto permaneç~m sentados. (Pausa,)
Aprovado.

I
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Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 43, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer
n.0 572, de 1974), que suspend·e a proibição contida nas Resoluções n.Os 58,
de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitul'a Municipal de Osvaldo Cruz (SP) aumente em Cr$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta m!l cruzeiros), o mon·i.ante de sua dívida consolidada, mediante
contrato de empréstimo, tendo
PARECER, sob n.0 573, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constituclonal!dade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uw cta palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação.
Os Srs. SenacLores que apr•ovam o projeto permane~am sentados. (Pausa.)
Aprov•ado.
.
A matéria vai à ocmissão de Redação para redação final.
Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 48, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer
n. 0 582, de 1974), que suspende a proiblç5.o contida nas R~soluções números 58, de 1968, 79, de 1970 e 52, de 1972, para permitir ao Governo do
Estado d.a Bahla elevar para Cr$ 532.000.000,00 (quinhentos e trinta e
dois milhé·es de cruzeiros), o montante de sua dívida lil.terna consolidada,
tendo
PARECER, oob n.o 583, de 1974, da Oomissão:
- de Constituição e Justiça, pela constituc!onalldade e juridicldade.
Em discussão. (Pausa.)
Não 11avendo quem queira discutir o projeta, declaro-a encerrada,
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rec!.ação para redação final.
Passa-se, nesta oportunlcade, de acordo com deliberação anterior do Plenário,
à apreciação do item 1 da Ordem do Dia.
Discussão, em turno único, d.o Parecer da Comlssã.o de Relações Exteriores sobre 11. Mensagem n. 0 331, <l·e 1974 (n.0 534/74, na origem), de
24 de outubro de 1974, pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Dip1omata Murillo Gurgel Valente, Embaixador junto ao Reino da Arábia Saudita, para, cumulativam~nte,
exercer a função de Embaixador do Bras!l junto ao Sultanato de oman.
A ma-téria constante deste Item deve ser apreciada em sessão secret.a, nos
termos da alínea h do art. 405 do Regimento Interno.
Solicito dos Srs. funcionl~rl·~s as necessárias providências a fim de ser
marrt:do o preceito regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 10 horas e 35 minutos e volta a ser
blica às 10 horas e 40 minutos.)

o SR.

pu-

PRESIDENTE (Ruy Santo3) - Eigotada a matéria <ia Ordem do Dia.
Passa-se à \'otação do Requerimento n. 0 264, lido no Expediente, de urgência especial para o Oficio n. 0 S-33/74.
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Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria, que
toi despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça.
Solicito ao nobre Senador Fau:;to oaste:o-Branco o parecer da Comissão de
Finanças.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO (Para emitir. parecer.) - Sr. Presid·ente, Srs. Senadores, o S·enhor Governador do Estado de Minas Gerais.
pelo pr.esente ofício, s.oJicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV,
da Constituiçã·o, a competente autorização para aqueJ.e Estado contratar, através
de sua Secretaria de Estado da Fazenda, uma operação de crédito de até US$ ..
20,000 000.00 (vinte milhões de dólares nort·e-americanos), ou o equivalente em
outras moedas, com a finalidade de· complementar as fontes·· do orçamento de
investimento do Estado.
2. O mesmo documento esclar·ece que "o Governo ct.e Minas Gerais necessita
de US$ 60,000,000. 00, dos quais US$ 35,000,000. 00 seriam destacados para execução d.e obras rodoviárias incluídas no Programa de Desenvolvimento Rodoviário - PRODER, US$ 20,000,000.00 para a ·ex·ecução dos projetos de distritos industriais a cargo da Companhia de Distritos Industriais -· CDI, e US$ ........
5,000. 000.00 para a execução da s·egunda etapa do projeto de eletrificação do
Vale do Jequitinhonha, a cargo do Departamento de Aguas e Energia Elétrica
-

DAE".

.

3. Nos termos do inciso I do art. 2.o d·o Decre·to n.o 65.071, de 27-8-69, a
Secretaria de Estado da Fazenda, formalizou seu pedido de cr·edencial para efetivar o empréstimo à CEMPEX.
4. A Assembléia Legislativa do Estado, acolhendo mensagem do Poder Executivo,
promulgou a ReEolução n.O 1. 086, de 8-11-73, que .s·e anexa, dando podere.s ao
Governador para finalizar os entendimentos com vistas à obtenção do referido
empréstimo.
5. Pelo Ofício n.0 761/74, o Governo do Estado d·e Minas Gerais, solicitou autorização ao Senhor Ministro da Secretaria d·~ Planejamento da Presidência da
República para negociar a operação. Através do Aviso n. 0 467-B, de 26-9-74,
aquela Secretaria reconheceu a prioridade requerida, para os efeitos da legislação
em vigor e o fim específico da contratação de operação de crédito externo até
o valor equivalente a US$ 20,000,000.00 <vinte milhões de dólares).
6. O Senhor Ministro de Estado da Fazenda, na Exposição de Motivos n. 0 432,
de 14 de outubro do corrente ano, que enviou ao Senhor Presidente da República,
fixando o ponto de vista favorável do Poder Executivo, esclarece:
"Em abril último, o Governo do Estado de Minas Gerais iniciou
gestões junto ao Gov·erno Federal .visando obter seu apoio para a contratação de empréstimo externo, no valor d·e US$ 60,000,000.00 (sessenta
milhões de dólar-es norte-americanos), .exclusivamente para a execução
Desenvolvimento Rodoviário, nos projetes a cargo da .sua Companhia
de Distritos Industriais e na eletrificação do Vale do Jequitinhonha.
O assunto vinha sendo. examinado em conjunto com a Secretaria
de Planejamento da Presidência da República e os estudos realizados
aconselharam a redução do empréstimo para u'S$ 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares norte-americanos), exclusivamente para a. execução
de obras rodoviárias incluídas no Programa de Desenvolvimento Rodoviári·o. - PRODER. Nesse sentido, foi expedida a prioridade, conforme
Aviso n. 0 467-B, de 26-9-74, do llfilnlstro Chefe daquela secretaria ao
Governo do Estado."
7. Ane-xo ao processado, encontra-se o Diá-rio Oficial que publicou o despacho
do Senhor Presid·mte da República (PR n. 0 8.253 74) apondo o "autorizo" na
Exposição de Motivos n.o 432, de 1974, elo Senhor Ministro d·~ Estado da Fazenda.

i
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- 549 8. Assim, cumpridas as eJdgências do !Regimento Interno. (art. 406,· alíneas a,
b ·e c), opinamos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte:
. PROJETO DE RESOLUÇli.O
N.o 50, de 1974
. . Autorizo o Governo do Estado de Minas Gerais a rea:Jizar uma operação de empréstimo externo no valor de até US$ 20,009,00ll.OO (vinte
milhões. de dólarer3), para complementar as fontes ·do orçamento de.
investimento do Estado.
. Art. 1.0 - lll. o Gov.erno do Estado de Minas Geral.s autorizado a realizar,
através da Secretaria de Estado da Fazenda, uma operação de empréstimo externo no valor de até US$ 20,000,000.00 (vinte milhões d.e dólares nort.a-amaricanosl, ou o equivalente em outras mo·edas, com grupo financeiro a s·er Indicado,
sob a orientação elo Ministério da Faz.enda e do Banco central do Brasil, para
complementar as fontes do orçamento de inve.stime·nto do Estado para a execução de obras rodoviárias incluídas no Progra:na de Des·envolvímento R-odoviário - PRODER.
Art. 2. 0 - A operação de empréstimo realizar-~e-á nos mold·es ·e termos aprovados pelo Poder Executivo Federal. à taxa de juros, despesas operaci·onais, acréscimos, prazos e demais condições .admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obed·ecidas as· d•emats .exigências dos órgãos encarr.egados da execução da política económico-financeira do
Governo Flederal, inclusive quanto ao aval ou fiança a ser prestado, alternlatlvamente, pelo Banc·o de Crédito Real de Minas Gerais S.A., Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais e do Banco do Estado de Minas Gera!.s S.A e, ainda,
o disposto na Res·olução n.o 1.086, de 8 "de novembro de 1973, publicada no órgão
oficial do Estado no dia 10 de novembro de 1973.
Art. 3.0 - Esta resolução entra em vig~r na data de .sua publicação.
llJ o parecer, Sr. Presidente.
..
O SR. NtESIDENTE (Ruy Santos) - O parecer da Comissão de Finanças
conclui :pela apresentação d·o Projeto de Res·olução n.O 50/74, concedendo a autorização solicitada.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gustavo Capanema para proferir o
parecer da Comissão de c::mstitulção e Justiça sobre o referido projeto.
O SR. GUSTAVO CAPANEJ\IA (Para emitir parecer) - Sr~ Pr·esidente,
Srs. Senadores, o ·presente projeto de r·e.solução apres·entado pela Comissão de Finanças, autorl:zra o Governo do Estado de Minas Gerais (art. 1.0 )
"a realizar, através da Secretaria d·e Estado da Fazenda, uma operação d.:: em~
préstimo externo no valor de até US$ 20,000,000. 00 (vinte milhões de dólares
norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, com grupo financiador
a ser indicado sob a orientação d·o Ministério da Fazendo. e do Banco Central
do Brasil, para complementar as f.ontes do orçamento de Investimento do
Estado para a execução de obras rodoviárias Incluídas no Programa de Desenvolvimento Rodoviário - PRODER".
2. No processado, conforme foi amplam·ente examinado pela Comissão de Finanças, encontram-se os seguintes documentos prlnclpal.s:
a) cópia da Resolução. n.o 1.036, d·e 8 de novembro de 1973, d,a Assembléia
Legislativa, autorizadora da operação;
b) carta credencial da CEMPEX (Ofício n.O 74/29) - de 20-6-74);
c) Aviso n.o 467-B, de 26-9-74 da secretaria de Plan~jamento da Previdência
da República, favorável à operação;
dl Exposição d·e Motlvo3 n.o 432, de 1974, do Senhor Ministro da Fazenda
ao Senhor Pr·esldente da República, propondo posição favorável do Pod·er Executivo Federal ao empréstimo;

e) revalidação quanto ao prazo, da Carta credencial referida no item b
(Ofício CEMPEX n.0 74/49, de 17-10-74); e
f) Diário Oficial da União que publicou o despacho presidencial (PR n. 0
8.253/74), com o "autorizo" na E.M. n. 0 432, de 1974.
3. Ante o exposto, atendidas as exigências constitucionais e as constantes do
art ..406, alínea a, b e c, do Regimento Interno, esta Comissão nada tem a opor à
tramitação normal do presente projeto de resolução, pois é jurídico e con.stltuclonal.
ll: o nos.;:o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Ru:y Santcc;) - O p::~recer da Comissão de Constltulçãc
e Justiça conclui pela comtltuclonalidade e jurldlc!dade da matéria.
·
Completada a instrução do projeto, vai-se passar à sua apreciação.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 50, de 1974,
que autoriza o Governo do Estado de Minas Geral.> a realizar uma operação de emp~éstlmo externo no valor de até US$ 20,000.000.00 (vinte
milhões de dólares), para complementar as fontes do orçamento de
Investimento do Estado.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nã·o havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprov.am o projeto permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação para redação final .
.Sobre a mesa. redação final da m:l.téria em regime de urgência que será lida
pela Sr. 1.o-secretárlo.
É lida a seguinte:
PARECER
N. 0 598, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n.0 50, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apr.asenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 50, de
1974, que autoriza o 00V€rno do Estado de Minas Gerais a realizar uma operação
de empréstimo externo no valor de até US$ 20,00C',OOO. CO (vinte milhões de dólares), para complementar as fonte.s do orçamento de Investimento do Estado.
Sal!t elas Comissões, 31 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg; Presidente·
- Wihson Gonçalves, Relator - Lourival Baptista.
ANEXO AO PARECER N. 0 533, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.0 50, de 1974.
Faço saber que o Senad·o Federal aprovou, nos termos do art. 42. Inciso IV,
da constituição, e eu, Prasldente, promulgo a seguinte
R.ESOLUÇAO N.O
, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar uma operação de empréstimo externo no valor de até US$ 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares norte-ame'l'icanos'), para complementar as fontes do
orçamento de investimento do Estado.
O senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar,
através da Secretaria d·e Estado da Faz~ndn, uma operação de empréstimo ex··
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temo no valor de até US$ 20,000,000. no (vinte milhões de dólare.s norte-americanos), ou equivalente em outras moedas, com grupo financeiro a ser indicado,
sob a orientação do Ministério da Fazenda e de Banco Cmtr.al C:o Brasil, para
complementar as fontes do orçamento de investimento. do Estado para execução
de obras rodoviárias incluídas no Programa .de Desenvolvimento Rodoviário PRODER.
Art. 2. 0 ;._ A operação de empréstimo a que se refere o artigo anterior reallzar-se-á nos moldes e termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à tax::t
de juros, despesas operacionais acréscimos, prazas e demais condições admitid·as
pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie, obtidos
no exterior, obe:lecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da politica econõmico-financelra do Governo Federal, inclusive quanto ao
aval ou fiança a ser prestado, alternativamenta, pelo Banco de Crédito Real
de. Minas Gerais S.A., Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais e do Banco
do Estado de Minas Gerais S.A., e, ainda, as disposições da Resolução n. 0 1.088,
de 8 de novembro de 1973, publicada no órgão oficial do Estad·o no dia 10 de
novembro de 1973.
Art. 3.0 - Esta resolução entra. em vigor na data de sua publicação.
. O S~. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Tratando-se de matéria am regime de
urgência, passa-se à sua imediata apreciação.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser faz.er uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores·que a aprovam permamçam sentados. (Pau~a.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação
Sobre a mesa, roedações finais de propo.;ições aprovadas na Ordem do Dia e
que, nos termos do parágrafo único do art. 358 do Regimanto Interno, se não
houver objeção do P1~nárlo, serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes:
PARECER N.0 59!>, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando.a redação final do Projeto
de Resolução n, 0 41, de 1974.
Relator: Sr. Wilson GonÇaíves
· A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n. 0 41. d: 1974,
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de !970, e
52, de 1972, para permit:r que a Prefeitura. Municipal de Braúna (SPl, aumenta
em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeir·os) o montante, de sua dívida con.
.
solidada.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1974. - Carlos Lindenbcrg, Presidente
- Wilson Gon9alves, Ralator - Lourival Baptista.
ANEXO AO PARECE!R N.0 599, DE i974
Redação filial do Projeto de· Resolução n.0 41, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da constituição, e eu, Presidente, promulgo a soeguinte
RESOLUÇ.AO N. 0
, DE 1974
Suspende a proibição contjda nas Resoluções n.•s 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Braúna,
Estado de São Paulo, aumente em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada.
O Sena:do ·Federal resolve:
·Art. 1.o - É suspensa a proibição constante do art. 1,0 da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorada poelas de n.•s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Fe-
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eleve em Cr$ 500.000,00 (quinhentos m!l cruzeiros) o montante. de sua dívida
consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto à
Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado a financiar obras ·de pavimentação de vias públicas daquela cidade.
Art. 2.0

Esta resolução

-

·~ntra

em vigor na data de sua publicação.

PARECER N. 0 600, DE 1974
-.
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Resolução n. 0 42, de 1974.
Relator: Sr. Lourival Baptista
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n. 0 42, de
1974, que suspende a proibição contida nas R~soluções n. 0 • 58, d·e 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Munlc1pal de Limeira (SP),
aumente o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 1.100.000,00 <um milhão
e cem mil cruzeiros), mediante contrato da empréstimo.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Lourival Baptista, Relator- Wilson Gonçalves.
ANEXO AO PARECER N.0 600, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 42.• de 1974.
Faço saber qua o Senado·Fiederal·aprovou, nos termos do art. 42, inclso VI, da
Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1974
RESOLUÇAO N. 0
Suspende a p!'oibição contida nas Resoluções n.05 58, de 1968, 79, de.
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Munic!pal de Limei~,'.
Estado de São Paulo, aumente o montante de sua dívida consolidada em
CrS 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros) mediante contrato de
empréstimo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado d~ São Paulo,
eleve em Cr$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar ·ampréstimo
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S A., destinado a
complementar recursos para financiar o Projeto de localização de Indústrias,.
naquele Município.
Art. 2. 0

-

Esta resolução entra am vigor na data de sua publicação.

PARECER N. 0 601, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n.0 43, de 1974.
Relator: Sr. Lourival Baptista
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n ° 43, de
1974, que suspend~ a proibição contida nas Resoluções n. 08 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Pr·efeltura Municipal de Osvaldo Cruz
<SP) aumente em Cr$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolldruda, medlanta contrato de empréstimo.
Sa'a das Comissões, 3~ d·e outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Lourival Baptista, Relator - Wilson Gonçalves.
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Redação final do Projeto de Resolução n. 0 43, de 1974.
Faço saber que o Senado F~deral aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da constituição, e eu, Presidente, promulga a seguinte
RESOLUÇAO N.O
, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 • 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Osvaldo
Cruz, Estado de São Paulo, aumente em Cr$ 750.000,00 (setecentos e cin. qüenta mil .cruzeiros), o montante de sua d•ívida consolidada, mediante
· contrato de empréstimo.
O S~nado Federal resolve:
Art. 1.0 - É suspensa a pmibição constante do art. 1. 0 da Resolução n. 0 58,
de 1968, revigorada pelas d·e n. 0 • 79, d~ 1970, e 52, de 1972, para permitir que a
Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, eleve em ....... .
Cr$ 750.000,00 (setacentos e cinqüenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consol!dada, a flm de que aquela Prefeitura possa c-ontratar um. empréstimo
junto à •Caixa Económica do Estado de São Paulo, desUnado a financiar a execução de nova etapa de obras de pavimentação a.sfáltica em vias públicas daquela cidade.
Art. 2.0 - Esta resolução entra 3m vigor na data de sua publlcação.
PARECER N.0 602, DE 1974
Redaçíio final do Projeto de Resolução n .. 0 48, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n. 0 48, de
1974, que suspende· a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, da 1968, 79, de
1970, e 52,· de 19'72, para permitir ao Governo do Estado da Bahia elevar para
Cr$ 532.000.000,00 (quinhentas e trinta e dois milhões de cruzeiros) o montante
de sua divida interna consolidada.
·
Sala das COmisSões, 31 de outubro de 1974.- Carlos.Lindenberg, Pl'esidenteWilson Gonçalves, Relator - Lourival Baptista.
ANEXO AO PARECER
N.0 602, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 48, de 1974
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 42, inciso VI, da
Constituição, e eu, Presidente. promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N.o
, de 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968, 79, de ·
1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado da Bahia eleve
em. Cr$ 532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mi!hões de. cruzeiros),
o montante de sua divida consolhlada.
'
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58,
de 1968, revigorada pelas de n. 0 s 79, .de 1970, e 52, de 1972, todas do .Senado Federal, para permitir que o Gov~rno do Estado da Bahia possa elevar para
Cr$ 532.000.00 (quinhentos e trinta e dois m!lhões de cruzeirosl o montante de
sua divida interna consolidada, a fim. de regularizar o seu limt!e de endividamento, permitindo a colocação de Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de
cruz·elros) em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Estadual.
Art. 2.0 - Esta re.>olução entra em vigor na data de sua publ!cação.
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Je s-er lidas, há requerimentos de dispensa de publicação que serão lidos pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO
N.0 266, de 1974

Nos termos doart. 359 do Regimento Interno, requeiro dlspimr.a. de publicação, para imediata discussão ·e votação, da redação final do Proj·eto de Resoluc:Io
n. 0 41, de 1974, que suspende .a proibição contida ne.s Resoluções n.os 58, de 1968,
79, de 1970 e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Braúna (SPl,
aumente em CL'$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua. dívida consolidada.
·
·
Sala das Sessõe.g, em 31 de outubro ele 1974. ~ Guido Mondin.
'

'

REQUERIMENTO
N. 0 267, de 1974

Nos t·ermos doart. 359 do Regimento Interno, requ-eiro dispensa de publicação, para Imediata discussão e votacão. da redação final. do Proj·eto de Re.solução
n. 0 42, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968,
79, de 1&70, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Limeira
ISPJ. aumente o montante de sua dívida consolidada ·em Cr$ 1.100.000,00 (um
milhão e cem mil cruzeiros), mediante contrato de empréstimo.
Sala das Sessões. em 31 de outubro de 1974. - Guido Mondin.
REQUERIMENTO
N.o 268, de 1974

Nos termos doart. 359 do Regimento Interno, r.equeiro dispensa d·e pub'lcação, para Imediata discussão e votação:.. da redação final do Projeto de Re.golução
n. 0 43. de 1974, que suspende a proibiçao contida nas Resoluções n.os 58, de 1968,
79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Osvaldo
Cruz (SPl aumente em Cr$ 750 .OOO,CO (setecentos e Cinqüenta mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo.
Sala das Sessões. em 31 de ·outubro de 1974. - Guido Mondln.
REQUERIMENTO
N. 0 269, de 1974

Nos termos doart. 359 do R•eg!mento Interno. r-equeiro disp·ensa de publica:;ão, para imediata discussão e votação, da redação final do Proj·eto cte Resoluc:::o
n. 0 48, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968,
79, de 1970 e 52, de 1972, para permitir ao Governo do Estado da Bahia elevar para
Cr$ 532. OCO. 000,00 (quinllentos e trinta e dois milhões de cruzeiro.sl, o montante
de sua dívida ln terna consolidada.
Sala das Sessões, em 31 de outubro de 1974. - Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em conseqüência da deliberação do Plenário, passa-se à Imediata apreciação da redação final do Pro,ieto de Resoluçãc
n. 0 41, de lü74, anteriormente Ilda.
· ··
·
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a enc·errada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam .sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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à apreciação da redação final do PToj<!to d·e Resolução n. 0 42, de 1974, anteriormente Ilda.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadoresdesejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) Eilcerrada.
·
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores qúe a ápr.::>vam permaneçam sentados, (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Em conseqüência da deliberação do Plenário, passa, se ·à imediata apreciação
da redação final do Projeto de Res-olução n.0 3, de 1974, lida anteri·ormente.
Em discussão a. redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a. encerrada..
Em votação a redação final.
Os Srs. Senado:·es que a apr·:>Vam perman·eçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
De acordo com solicitação requerida e aprovada pelo Plenário, vai-se passar
à apreciação da redação final do Projeto de Resolução n.O 8, de 1974, anteriormente lida.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palana, encerrarei a dis.:ussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam permane!)am sentados. <Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Há oradores inscritos .
. Concedo a palavra ao nobre Senador Dlnarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presidente. Srs. Senadores, percorri, nestes
últimos dias, quase todo o território do meu Estado. Talvez tenha sido o Rio
Grande do Norte, entre os Estados da Federação alcançados pelas inundações,
o mais prejudicado:
Sr. Presidente, tenho verificado as acertada.s medidas tomadas pelo Governo
da União em relaçã.o aos problemas económicos daquela Região .sofrida. Há a
impressão de que o problema foi desdobrado em dois setores: o económico e o
social. O setor ec.:môm\co foi, sem dúvida alguma, atendido com medidas da
maior felicidade: barragens, para corrigir os efeitos das inundações futuras; reconstrução de açudes; e outras iniciativas, que naturalmente não se farão pre·
sentes de imediato, porqu-e têm o s-eu efeito a longo curso.
Sr. PTesidente, o problema ~ocial é, a meu ver, o que exige medidas imediatas.
Dou, nesta oportunidade, o meu depoimento. Percorri o Vale do Açu, composto de cerca de 8 Municípios.
Por toda parte onde passei, encontrei reclamações, apelos, para que fossem
reconstruídas residências - umas totalmente; outras parcialmente.
Sabemos que o Vale do Açu é, sem dúvida alguma, a região de mais densa população do Estado, e ele foi totalmente coberto pelas águas. A cidade de Car-
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naubais está até C•Jm um projeto na SUDENE, para ser construída ·em plano
mais alto. A população do Vale do Açu, população ribeirinha, toda constituída
de gente pobre, até agora não recebe a devida a.~sistência e - a meu ver -· está
carente de um socorro imediato, pois não conto o núm·e.ro. de pessoas que me procuravam pedindo auxílio para reconstrução de suas casas. ·
O Sr. Wilson Gonçalves - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ- Com muito prazer.
O Sr. Wilson Gonçalves - Nobre .Senador Dinarte Mariz, associo-me à manifestação que V. Ex.a está fazendo em defesa daqu.eles nordestinos atingidos
pelas enchentes do corrente ano, ench~ntes que se transformaram,· para· quase
todos os Estados do Nordeste, numa verdadeira calamidade. Assim como aconteceu no Vale do Açu, a que V. Ex.a se r.efere com tanta propriedade, o mesmo
ocorreu no Ceará, no Vale· do Jaguarlbe, onde cidades inteiras foram cobertas
pelas águas das inundaÇões. Não temos ainda notícia de que tenha havido
alguma providência, de maneira ordenada .e sistemática, no s'entldo d·e restabelecer as condições normais de vida daqueles sertanejos. Essa situação que
V. Ex." traduz com tanta realldad·e e com tamanho espírito de justiça ainda
mais se agrava - sabe V. Ex.a da crise financeira que o. agricultor nordestino
atravessa - ainda mais se agrava com a redução da produção de algodão e
sua desvalorização no mercado comercial. Tudo isso são causas que ating1em
profundamente a população pobre do Nordeste. Nesta oportunidade em que
v. EX.a traz ao conhecimento da Casa e do P'aís esta situação, o GoV1erno ·deve
voltar especificamente as suas vistas para a solução desta crise por que atravessa o Nordeste, não. só. em conseqüência· do desabrigo, do Infortúnio que é
levado a milhares de famil!as, mas também pela· crise financeira que atinge
exatamente a classe dos agricultores de algodão, produto do pobre. Associo-me
às palavras de V. Ex.a, como r·epresentante que é, cam tanto brilho, do glorioso
Estado do Rio Grande do Norte.
O SR. DINARTE MARIZ - Nobre Senador Wilson. Gonçalves,. multo obrigado .pelo seu aparte. Ele veio realmente ao encontro da orientação que estou
traçando para o meu discurso.
Sr. Presidente, faz. poucos dias, falei aqui sobre o algodão. Tive oportunidade
de levar ao conhecimento do Senhor Presidente da República a situação do
produtor de algodão do Rio Grande do Norte, o que. significa dizer do Ceará,
da Paraíba, de Pernambuco,. do. Nordeste enfim, pois tenho a Impressão de que
a crise alcança todo o Nordeste no seu principal produto - o algodão.
No Rio Grande do Norte - posso afirmar - a safra algodoeira diminuirá,
em relação à do ano passado, de 70•%. Teremos apenas neste ano a colheita de
30% do que ocorreu no ano passado. Em decorrência, nem um só agricultor
terá condições de pagar os seus débitos nos bancos oficiais, ainda acrescido
da responsabilidade do escalonamento decorrente da s·eca de 1970, cuja primeira
prestação vence este ano.
Então, é realmente de pânico - podemos assim dizer - a situação do
agricultor, do plantador de algodão no Nordeste.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.a permite um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ - Com prazer, nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.a, nobre S.~nador Dlnarte Mariz, é um autêntico
nordestino, não apenas pela sua origem, mas pela dedicação e pelo amor que
V. Ex.a tem a esta faixa de terra de nosso Pais e de modo muito particular do
seu e do nosso Rio Grande do Norte. Sou testemunha das vezes em que V. Ex.a
tem levantado aq,ui a sua voz para pugnar e reivindicar pelo Nordeste. li: uma
voz constante, permanente, e ainda agora, com o apoio da Casa, com a solidariedade de todos nós, manifestada há pouco através da palavra de nosso companheiro Senador Wilson Gonçalves, V·entlla V. Ex.a assunto de Interesse do
Nordeste e, d·e modo dlreto, do Rio Grande do Norte um grande produtor de al-
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godão. Quero trazer a V. Ex." a minha solidariedade e os meus aplausos e dizer
que o Governo federal tem de •estar atento para o prob1ema. agrícola, porque
gituações semelhantes se observam em relação a um outro produto de interesse
da região do Norte e do Nordeste. Em· junho, precisamente no dia 28 de junho,
do corrente ano, dirigi-me ao Sr. Ministro da Agricultura, solicitando a S. Ex.a
providências adequadas no sentido do amparo· aos plantadores de mamona.
A situação do s!sal na Bah!a, pelo meno3, está a mer.ecer, também, apreciação
especial do Governo. O Governo do Estado já se dirigiu ao Governo federal
sobre o assunto. E o Governador ·eleito da Bahla, Professor Roberto Santos,
também em uma de .suas viagens a Brasília, cuidou do assunto e, numa região
sisalelra como Serrlnha, teve oportunidade de mostrar o cuidado e a atenção
que el-e dispensaria ao problema, fazendo as reivindicações junto ao Governo
fed•eral. Como se vê, a palavra de V. Ex.•, não somente oportuna merec·e, como
está merecendo, o apoio e a solidariedad·e de todos os seus colegas.
O SR. DINARTE MARIZ - Muito grato pelo aparte, nobre Senad·or Heitor
Dias .
. -continuando as minhas considerações, tenho que me situar no problema
social, pois tenho a impressão de que, quanto ao problema econômico, o Governo
está multo atento.
O Sr. Lourival Baptista - Permite V. Ex." ilm aparte, eminente Senador
Dinart•e Mariz?
O SR. DINARTE MARIZ - Com multo prazer nobre Senador.
O Sr. Lourival Baptista- Ouço,.com muita atenção, V. Ex.'', Senador Dinarte
Mariz, na exposição que está fazendo a esta Casa, referente aos prejuízos causados ao Rio Grande do Nort:e pelas enchentes recentes, ali verificadas. Ouvimos, também, com multa atenção, o aparte dado a V. Ex.a pelo eminente S·enador Wilson Gonçalves, conhecedor bastante dos problemas nordestinos, assim
como o que foi dado pelo !lustre Senador Heitor Dias, r-epresentante da Bahla,
que abordou, também, com eficiência o problema que está sendo relatado por
V. Ex.a Nesta hora, quero solidarizar-me com V. Ex." E não tenho dúvida de
que os apelos que faz terão todo o apoio do Governo federal, no atendimento
àquela zona sofrida que V. ·Ex." sempre defendeu e defende aqui no. Senado
Federal. V. Ex.", como ex-Governador e com r·elevantes serviços prestados ao seu
Estado, mais uma v·ez aqui está, como s·empre esteve, defendendo e lutando pelo
Estado que tão bem dirigiu. É a solidarledad•e de Sergipe a V. Ex.•
O SR. DINARTE MARIZ - Muito grato, nobre Senador Lourlval Baptista,
pela solidariedade que me traz, no momento em que estou fazendo uma exposição sobre o problema social que aflig·e parte da população do meu Estado.
A meu ver, esse problema devia S·er tratado isoladamente; O problema económico já está na agenda dos poderes da União, sendo estudado e encaminhado.
Mas o problema social não foi ainda definido, e é urg·ente.
Verifique! grande quantidade de moradores sem casas, r.esld!ndo às margens
do rio, ·S outros com as moradias parcialmente destruídas, lançando mão de
ranchos para viv·er.
Acredito que medidas poderiam ser tomadas pelo Ministério do Interior, em
consonância com a SUDENE, pois· esta poderia fazer um convênio direto com
as Prefeituras e, através de uma fiscalização, verificar a maneira mais dlreta e
mais pronta para atender àquela população, até agora não cuidada nem assistida. Em vez de despesas maiores, de projetas que d·emorem na sua execução,
tenho a impressão de que a d·espesa seria reduzidísslma, se cada Prefeito, em
convênio com a SUDENE, pudesse atender à população de seu Município com
a fiscalização do Governo fed·eral. ..
O Sr. Wilson Campos (Pernambuco) - V. Ex." me permite, Senador Dlnarte
Mariz?
O SR. DINARTE MARIZ - Com prazer.
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pronunciamento que faz. Como V. Ex.a diz, o problema económico-financeiro foi
tratado e o social ainda não. Mas acreditamos que isso mudará com a presença
do Ministro Arnaldo Prieto, .hoje na Pasta no Trabalho e o Ministro Nascimento
e Silva na da Previdência e Assistência SociaL V. Ex.a faz muito bem em trazer
ao conbecimento da Casa a sua preocupação no que tang.e ao problema social do
Nordeste. Os programas ali anunciados ontem e anteontem demons,tram o interesse do Governo no que c·oncerne ao aumento da mão-de-obra e V. Ex.''", cioso
de sua responsabllidade, como grande parlamentar que é, traz na oportunidade
à consclentização bras!leira a necessidade de um programa de assistência social
pa·ra o Nordeste, principalmente .para o Rio Grande do Norte. !E nós, de Pernambuco, trazemos a nossa solidariedad·e ao pronunciamento de V. Ex.a
O SR. DINARTE MARIZ - Multo obrigado, nobre Senador e colega Wilson
Campos.
Sr. Presidente . continuando as minhas considerações, devo dizer que na
região do rio Açu, que ta>mbém poderíamos chamar rio Piranhas, pois um é a
continuação do outro, onde se verificaram as maiores inundações, a população
está reaJm.ente carente de assistência; repito, Município como Açu, Ipanguaçu,
Carnaubais, Alto do Rodrigues, Pendências, Macau, Jucurutu, São Rafael e até
as cidades construídas às margens do rio foram totalmente inundadas. Mas a
população a que m•e refiro é a mais empobrecida, é a que residia numa casinha
pobre e que as águas carregaram parte, deixando parcialmente danificadas
outras.
Tenho a impressão de que essa solução, Sr. Presidente, Srs. Senador.es seria
a ideal, por.que poderia ser feito imediatamente, um convénio entre a SUDENE
e as prefeituras, convênio este que contaria com a assistência da SUDENE e a
execução pelas prefeituras. Isso solucionaria o problema e, tenho quase que
certeza, seria feito com grande economia, pois não demandaria outras despesas,
a não ser entregar diretamente ao seu propri-etário, ou proprietários, que hoje
vivem quase que ao desabrigo. Eles teriam o cuidado de fazer.· o possível para
reconstruir, mesmo modestamente, o seu teto.
Eram estas as palavras que eu tinha o dever de pronunciar neste momento,
Sr. Presidente. Obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR, PRESIDENTE CRuy Santos) - Concedo a palavra .ao nobre Senador
Benjamim Farah.
o SR. BENJAMliM FARAH - Sr. Presidente, srs. Senadores, a imprensa.
divulgou notícia que causou profunda estranheza, qual seja, a transferência. do
Colégio Pedro II pttra o âmbito da administração ·estadual.
Essa tentativa, Sr. Presidente, não é a primeira vez. que se faz. Já em 1937,
um po-litico do Estado do Rio apresentou uma proposição soUcitando, também,
essa transfe·rêncla. Era em verdade. um político respeitável, m~ts foi muito
infeliz no seu pensamento e na sua iniciativa, pois a tradição do Colégio Pedro n
pertencer à união vem desde os tempos do Império. E naquela oportunida:de,
qu.ando se pl'etendeu trans•feri-'o para o Estado surgiram diversas figuras, tendo
à frente o grande brasileiro, de saudosa memória, Ram!z Gaivão, que, numa
passeata até o Palácio do t atete, r.~vou 'J pr·otesto do.> professores, alunos, exalunos e todos aqueles que achavam !noportun·a e inconveniente tal suge~·tão. o
Dr. Getúlio Var~as rec·sbeu aquela multidão e, posteriormente foi visitar a~quele
educandário, homenageando-o, inclusive, com um decreto através do qual concedia. o título de bacharel em Ciências e Letras aos que terminassem o curso
por aquele estttbelecimento modelar de ensino.
Sr. P!'esldente, citei o nome d·e Ramlz Ga'vão que se colocou à frente daquela
passeata, mas outras grandes figuras também passaram pelo coaégio Pedro II.
Figuras essas que fizeram tt história, tais como: Washington Luís, Rodrigues
Alves, Nilo Peçanha. Euclldes da Cunha, Gonçalves Dias, Juarez Távora, Sílvio
Frota e tantos outros que têm honrado ·este País com a sua inteligência e o
seu patriotismo.

· Essa, sem dúvida:, é uma Idéia !Illf·ellz e c~nstitul mesmo uma diminuição
ao CcJéglo Pedro II, pois trata-~.e de um estabelecimento de ensino que tem ao
longo de muitos ano.s, com a sua aJ.ta missão de bem educar, contando com mais
de dois mil professores e aproxlmadament·e deze.s.seis mil alunos. É, repito, uma
diminuição, e não acredito que o Senhc·r Presidente da: República ]l·ermlta a
· concrettzac;ao dessa Iniciativa, não. só pelo alto padrão d·e ensino ministrado
pelo Colégio Pedro n, como também peJa tradição, pelo respeito, pela idoneidade
que cal'acterlza aquele grande educ:mdárlo. Apelo, pois, ao honrado Chefe do
Governo como também ao digne. Ministro da Educação, no sentld·o .de que não
se. concretize es~a providência que constltu'l srm dúvida uma gran&e violência
contra o C:oléglo Ped·ro II que há ·de continuar cumprindo c•om o seu dev·er,
realiza'IldO essa alta missão de educar, d'entrc do m~.ls e!ev·ado padrão de ensino,
em prol da nossa mocidade.
·
.
Ainda nesta oportunidade. quero me referir. aos esforços desenvolvidos pelo
gov-e:rno, no sentido. da reorganização e dinamização. do Serviço Búbllco,
notadamente através da !ntegra:çã.a de. funcionários públicos nos quadros de
sociedad'es de economia mista. empresas· públlc.a.s e fundações, resulta.ntes d·a
transformação de órgãos da Administração Fede.ral Dlreta em Autarquias.
Mas é certo. que não Podemos. concorà~ coin. o fato. dessa integração se
processar de forma incorreta, como pretende o Projeto n. 0 2.141/74. ao estabelecer
que o. funcionário abandone o ví11culo estatutário ou passe a Integrar um quadro
suplementa.r, sem direito aos benefícios do novo sistema de ·C'assl!ficação de
cargos.
Além .do mais, Sr. Presidente, é assegur~,ct.o aos optantes a contagem do
tempo de se.rviço por eles prestado, segundo as normas do regime estatutário,
a:poenas para fins tra,balhlstas.
Ora, como os empregadores, atualmente, só admitem empregados sob o
regime do Fundo de Garantia d·o Tempo de Serviço, fácil conduir que o funcionário que acelta.r a opção que lhe é of·erecida estará abdicando de sua estabilidade.
A solução para: o probl·ema de 200.000 funcionários públicos dQ IBGE, Correios e Telégrafos, Lloyd Brasileiro Costeira. Companhia Docas Qa Guanabara e
Rede Ferroviárls Federal,· que estão ameaça.dos de .serem excluídos· do Plano
de Classificação. de Cargos, seria a a'.teração do art. 3.0 do mencionado prOjeto
que, embora autorize a inclusão de tais servidores em quadros onde hajam
cLaros, dos Mlnlstér.ios e órgãos Integrantes da Presidência da República e Autarquias Federais, é de !nexeqüível aplicabilidade.
É Impraticável porque·. para a Implantação do Pla·no de Cargos, tod·as as
unid·ades da administração direta e a:utavqulas devem, previamente, fixar uma
lotação' Ideal de seus quadros, inclusive objetlvando uma reduçã·o da ordem
·
de 20 a 2•5% da lotação a tua!.
Assim sendo, para resgua.rdar os dü·eltos dlllqueles · servidores .seria interessante que o Governo estudasse uma fórmuJ.a de lhes permitir concorrer em
lgulllldade de condições com o.s demal.s, segundo as normas do no~o sistema de
c'asslficação com enquadramento ·a ser efetivado medJa,nte relotação de seu
cargo para a estrutura de outr·o órgão púbUco.
Igualmente a!J.itlv·a, ·Sr. Púsl·dente, é a situação do pessoal d'o Instituto
Oswaldo Cruz, notáve' centro de pesquisas científicas blomédicas, que passou
a Integrar, com outros Institutos, .uma Fundação ligada dlretament.e ao Ministério da Saúde.
Isso porque, multo embora o art. 40 do Decreto n.O 67. C44, de 13 de agosto
d·e 1970, determinasse a admissão de p·essoal sob o l.'e·glme da: (!LT, resgua.rdava
. todos os direitos dO.s funcionários pertencentes aos órgãos lnteg~ados àqueln
Fundação.
E para dar cumprimento ao citado dispositivo, no Início desse ano, foi
nomeada uma Comissão de Transposição composta pela Dlretorla: do Pessoal dv
~tual
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e os curJ.iculos de tc-dos os Pesquisadores em Biologia do Instituto
Oswaldo Cruz, a fim de ser feita a: reclassificação dos mesmos.
Agora, os Pesquisadores e todos os servidores do Instituto Oswaldo cruz,
a:lguns com mais d.e 30 anos de pro1ícua atividade científica, toda ela dedicada
ao Brasil, estão a:meaçados d·e sevem excluí:dos do Plano de RecJ.assificação de
Cargos.
Não é justo!
Não . é justo, volto a repetir, porque não cabe a esses funcionários a culpa
pela modificação das ·estruturas jurídicas dos órgãos a que estão subol1dinados.
Em face do exposto, apelo ao ilustre Presidente da República, no sentido de
que .a·ca:be com o tratamento discriminatório existente no Plano de RecJasslticação de Cargos, em relação aos funcionários dos quadros em extinção, pois,
caso contrário, have.rá o êxodo de nossos melhores cientistas. a:lém do que, será
praticada uma clamoros·a injustiça, que, tenhc. certeza, não é desejo do governo
praticar.
Outro assunto que entendo deva ser reexaminado é o conc.ernente ao enquadramento dos Ina:tivos, pois não lhes é garantido o aproveitamento na mesma
posição do servidor em atividad.e, mas na classe Inicial da categoria. em que
aquele for enQuadrado. Vale dizer: na prática ocorre o descesse do !nativo à
situação de servidor em início de carr·elra:.
Ante.s de concluir, Sr. Presidente, desejaria, também, reivindicar a inclusão
dos Proflss!onals de Re!açõe.s Públicas, no Grupo outras Atlvid.ades de Nivel
Superior, na categoria de Técnico em Comunicação Social, que até agora .somente
:~:brange os r·edatores e rev·isores do Serviço Públlco.
A medida se justifica plenamente pois o Decreto n. 0 63.283, de 26~9-68,
que regulamentou a profissão de Relàções Públicas dispõe que são privativas
destes profissionais exatamente as atividades atribuicfas ,a,os integrantes daquela:
categoria.
Muito obrlgllido, Sr. Presidente. (Muito bem! Pabnas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Nadá mais havendo que tratar, vou
encerrar a Sessão. convocando os Srs. Senadores para Sessão Extraordinária, . a
realizar-se hoje, às 12 horas, com a ~eguinte
.
cl·en.t~ficos

ORDEM DO DIA
1.

Dis·cussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 44, de 19·74 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.0 5714,
de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968. 79,
de 1970, e 52, de 197·2, para permitir que a Pr·efeitura Municipal de Mara.u (iRS),
a:umente em Cr$ 500.000,00 (quinhentos mH cruzeiros), o montante de sua dívida
consoUdada, mediante contrato em empréstimo, tendo
·
0
PARECER, sob n. 575, de 1974, da ComiSsão
- de Constituição e Justiça, p·ela: constitucionalidade e. juridicidade.
2

Discussão, em turno únic·o, do Projeto de Resoluç'ão n.0 4!5, de 1974 (.apresentado pe'a Comissão de Economia como conclusão d'e SEU Pa.recer n. 0 576, de
1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972 para permitir que a Prefeitura Municipal de Valentim Gentil
(SP), aumente em Cr$ 600.000,00 (selscento mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consollda:da:, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 577, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça.
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3
Dlscus.são, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 46, de 1974, (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão d·e seu Parecer n. 0 578, de
1974), que suspende a proibição c·ontlda nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de
1970, e 52. de 197~. pa.ra permitir que ·a Pl'flfeitul'a. -Municipal de Casa. Branca:
(SP), aumente em Cr$ 320.000,00 (trez.entos e vinte mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo, tendo
PARECER, sob n.0 579, de 1974, da. Comissão
- de Constituição e Justiça, pel•a constitucionaUda:de e juridicid'ade.
4
Discussão, ·em turno único do Projeto de Re.solução n. 0 47, de 1974, (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n. 0 580, de
1&74), que su.:pende .a protbição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de
1970, e 5~. de .1972, para permitir que a Prefeitura Municipal da. Bana. Bonita
(SP), a:umente em Cr$ 3.180.000,00 (três ml'hões, cento e oitenta mll cruzeiros),
o montante de sua. dívida. consoUda.d'a tendo
PARECER, sob n. 0 581, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucional!dade e jurldlcldade.
- Estâ encerra.da a Sessão.
(Encerra-se a Sessão ds 11 horas e 15 minutos.)

. 195.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
1974
em 31 de. outubro de
.
(Extraordinária)
PRESID~NCIA

DO SR. RUY SANTOS

As 12 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:·
José Guioma.rd -:- Flâvio Britto - José Esteves - Cattete Pinh-eiro
- Renato Franco -·.Alexandre Costa -. Clodomir Mllet -· Fausto Castelo-Branc·o - Petrônio Portel!a - Helvídio Nunes - Vlrgllio Távora
- Waldemar Alcântara - WILson Gonçalves - Dlnarte Mariz - Luís
de Ba,rros - Jessé Freire - Domiclo Gondim - Milton Cabral - Wilson
Campos - Arnon de Meno - Luiz. Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Leandro Maciel - T..ourival Baptista - Antônio Fagundes - Heitor Dias - Ruy Sant:s - Carlos Llndenberg ~ Eurico
Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Benjamim Farah Dimton.. Jobim - Nelson ·carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães
Pinto - Franco Montoro - Orlando zancaner - Leoni Mendonça Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho
- Otávio Ces§.rio - Lenoir Vargas - Daniel Krleger - Guldo Mondln
- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE <Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
?assa-se à

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.o 44, de 1974 (apresentado pela Comissão d.e Economia como conclusão de sen parecer n.o 574, de
1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Marau (RS),
aumente em Cr$ 500.000.00 (quinhentos mil cruz·eir·os), o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo, tendo
PARECER, sob n. 0 575, de 1974, na Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldic!dade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da pahvra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pawa.)
Aprovado.
O projeto lrá à Com!.~são de Redação.
2

Discussão, em turno ún'co, do Projet-o de Resolução n. 0 45, de 1974 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.o 576,
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de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Valentim
Gentil (SP), aumente em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), o montante
de. sua dívida consolidada, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 577, de 1974, da Comissão
- de· Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrru
a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
E]m votação o projeto.
Os Srs. Senadores que 0 aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
·Aprovado.
O projeto irá à comh1ão de Redação.
3

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 46, de 1974, (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n. 0 578, de
1974), que suspende a proibição contida nas tResoluções n. 0 • 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Casa Branca
<SP), aumente em Cr$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada, mediante contrato d·e empréstimo, tendo
PARECER, sob n.o 579, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Srs .. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
.Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comis.são de Redação.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 47, d·e 1974, (apresentado pela Comissão de Economia cerno conclusão de seu parecer n. 0 580, de
1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 • 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Barra Bonita
(SP), aumente em ·Cr$ 3.180.000,00 (três mllhões, cento e oitenta mil cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n. 0 579, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
· Encerrada.
Em votação o p~ojeto.
Os Srs. ~enadores que o aprovam, permaneçam .sentados. (Pausa.>
Aprovado.
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Ezg'otaC::t a matéria da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redaçóes finais de proposições aprovadas na Ordem do Dia
e que, nos termos do parágrafo único do art. 35B do Regimento Interno, se não
rouver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. (Pausa.)
São lidos os s·eguin tes:
PARECER
N. 0 603, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 44, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonça..lves
A Comissão apresenta a redação final do Proj-eto de Resolução n. 0 44, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Marau IRS),
eleve em Cr$ 500.000,CO (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua .dívida
conwlidada, mediante contrato de empréstimo.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, PresidentE'
- Wilson Gonçalves, Relator - Lourival Baptista.
ANEXO AO PARECER
N. 0 603, DE 1974
Redação final do Projeto de ResColução n.0 44, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI.
da Constituição, e eu. Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
, de 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.Oo 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Marau,
Estado do Rio Grande do Sul, eleve em Cr$ 5CO.OOO,OO (quinhentos mil
cruzeiros), o montante d'e sua dívida consolidada, mediante contrato
de empréstimo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir qu·e a Prefeitura Municipal de Marau, Estado do Rio Grande
do Sul, eleve em Cr$ 500. oco,oo (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar uma operaçã·o de empréstimo junto ao Banco Creflsul de Inve.stlmentos S.A., destinado
a atender despesas relacionadas a investimentos em obras oúblicas, com prioridade para serviços de pavimentação naquele Município. ·
Art. 2. 0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
N. 0

PARECER N.0 604, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresenta.ndo a redação final do Projeto
de Resolução n. 0 45, de 1974.
Relator: Sr. Lourival Baptista
A Comissão apr·esenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 45, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968, 79, de 1970,
e 52, de 1972. para p·ermitir que a Prefeitur:J. Municipal de Valentim Gentil (SP)
aumente em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua divida
consolidada.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1974. - Carlos Lindenbcrg, Presidente
- Lourival Baptista, Relator - Wilson Gonçalves.
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Redação final do Projeto de Resolução n.0 45, de 1974.
Faço saber que o Senado F·ederal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇ.II.O N.O

, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n,0 s 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Valentim
Gentil, Estado de São Paulo. eleve em Cr$ 600,00 (seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É susp.ensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 53,
de 1968. revigorada pelas de n.0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Valentim Gentil, Estado de
São Paulo, eleve em Cr$ 600.000 00 (s.eiscentos mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo
junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo, destinado a financiar os serviços de pavimentação asfáltica de ruas de sua S·ede. já dotadas de outros melhoramentos.
·
Art. 2.o - Esta remlução entra em vigor na data de sua publicação.
PAR.ECER N. 0 605, DE 1974
Reda.ção final do Projeto de. Resolução n.0 46, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apres·enta a redação final do Projeto de Resolução n. 0 46, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 53, de 1968, 79, de
1970. e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Casa Branca
(SPJ, aumente em Cr$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo.
Sala das Comissões, em 31 de outubro d·e 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Wilson Gonçalves, R-elator - Lourival Baptista.
ANEXO AO PARECER N. 0 60S. DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.o 46, de 1974.
Faço saber que o E·~nado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituiçi.'io, e eu. Presid·ente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N. 0

, DE 1974
Suspende a. proibição contida nas ReEoluções n.0 s 58, de 1968, 79,
de 1970, e 52, de 1972. para permitir que a Prefeitura Municipal de CasaBranca, Estado de São Paulo, eleve em Cr$ 320.000,00 (trezentos e vinte
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato
de empréstimo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58,
de 1968, r·evigorada pelas de n.0 s 79, de 1970, e 52. de 1972; toda~ do Senado
Fed-eral, para permitir que a Pref-eitura Municipal de Casa-Branca, Estado de
São Paulo el·eve em Cr$ 320.000,00 Ctrez.entos e vinte m!l cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura po.ssa contratar uma
operação de ·3mpréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado à construção de sua nova estação rodoviária.
Art. 2. 0 - Esta resolução entra em vigor na data d.e sua publicação.
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Redação final do Projeto de Resolução n.0 47, de -1974.
Relator: Sr. Lourival Baptista
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 47. de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.Oil 58, de 1968, 79, de 1970,
e 52, de 1972, para permitir que a Pr-efeitura Municipal de Barra Bonita (SP),
aumente em Cr$ 3.180.000,00 (três milhões, cento e oitenta mil cruzeiros). o
montante d-e sua divida consolidada.
Sala das Comissões, em 31 de outubro d·e 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Wilson G.onçalves.
ANEXO AO PARECER N. 0 606, DE 1974
Redação final do Pro,ieto de Resolução n.0 47, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a 'seguint-e
·
RESOLUÇAO N.O
, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n,os 58, de_ 1978,
79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de_
Barra Bonita, Estado de São Paulo, eleve em Cr$ 3.180.000,00 (três milhões, cento e oitenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - l!l suspensa a proibição constante doart. 1.0 da Resolução n. 0 58,
de 1968. revigorada pelas de n. 0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal d·e Barra Bonita. Estado rle
São Paulo el·eve em Cr$ 3.180.000,00 (três milhões, cento e oitenta mil cruzelrosl.
o montante de sua divida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa
contratar empr·éstimo junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo. destinado
a financiar obras de complementação dos serviços de pavimentação asfáltica de
ruas da cidade.
· ·
Art. 2.0 -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Sobr-e a mesa, requerimento de dispensa
de publicação para a redaçiio final do Projeto de. Resolução n. 0 44, de 1974, que
v~.! ser lido pelo Sr. 1.0-Secretárlo.
É lldo e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N. 0 27, DE 1974
Nos termos do art. 359 do Regimento Int-erno, requeiro dispensa de publicação,
para im·::diata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução
n.O 44, de 1974, que suspend-e a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968,
79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Marau
<R.Sl, aumente em Cr$ 500.000.00 (quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua
divida consolidada, mediante contrato de empréstimo.
Sala das Sessões, em 31 de outubro de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Aprovado o requerimento, passa-se à
discussão da redação final. anterlorm-mte lida.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da p::;.Javra, vou encerrar
a discuss~o. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam, perm:meçam s-mt.ados. (Pausa.)
Aprovada.
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· · Sobre a mesa, requerimento. de dispensa de pu]:)llcação para a redação final
do Projeto de Resolução n. 0 45, d·e 1974 que vai s:er lldó pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lido e aprovado o seguinte
· REQUERIMENTO N.0 271, DE 1974
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publlcação,
para imediata discussão e votação, da radação final do Projeto. de Resolução
n. 0 45!74, que suspende a proibição contida na.s Reso'uções n.os 58. de 196•8, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prafeitura Municipal de Valentim Gentil
<SPl, aumente em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua
divida consolldada.
'·
·
Sala das .Sessões, 31 de outubro de 1974. - V.irgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE <Ruy... Santos) - AprovJdo o ·requerimento, pa;sa-se à
discussão da redação final, lida :uí.teriormente.
Se nenhum dos Srs. Senadores des·ejar usar da palavra, vou encnrar a
discussão. (Pausa.)
Encerrada a· discussão. · · ·
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação.final; o projeto vai à promulgação .
.· Sobr·e a mesa. ,r.equerimento de dispensa de publicação para a reda()ão final
do Proj etc de Resolução n.o 46, de 1374, que :vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lido ·e aprovado o· segUinte·
REQUERll\IENTO
N.0 272, de 1974

Nos termos do art~ 359 do Regimento Interno; requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reclação final do Projeto de Resolução n.0 46, de .1974, que suspende a proibição con1:ida nas Resoluções n.os 58,
de 1968, 79, de 1970, e 52; de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de
ca~a Branca (SPl, aumente em Cr$ 32o·.ooo.oo· (trezentos e vinte mil cruzeiros),.
o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo.
·.Sala· das Sessaes, em 31 Ú ·outubro de 1974. - Virgílio Távora. .
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) ~ Aprovado o r·equerimento, passa-se
à apreciação da redação final.
Em discussão.
· Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Passa-se à votação da redação final.
Os Srs. Senadores que a provam queiram ··permanecer sentados. (Pausa:.> ·
. Aprovada. a.redaÇiio .final, o projeto vai à promulga~ão.
·Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação para a redação final.·
do Projeto de Resolução n.o· 47, de 1974, que vai .ser !Ido pelo Sr. 1.0 -Secre~ário. · ·
Il: lido e aprovado o segui~ te: ·
REQUERIMENTO
N.0 273, de 1974 ·

· ' Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, rE.'queiro dispensa de publicação,' para imediata 'discussão e votação, da redação final do Projet_o de Resolução n.o 47,. de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluçoes n,Ps 58,
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Barra Bonita CSP), aumente em Cr$ 3.180.000,00 <três milhÕes, cento e oitenta
mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada.
Sala das Sessões, em 31 de outubro de 1974. - Virgíllo Távora.
O SR. PRESIDENTE (Ru.y Santos) - Aprovado o requerimento, passa-se à
discussão da redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final; o projeto vai à promulgação.
Concedo a palavra ao nobre Líder NelSon Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Senado me perdoará a insistência com que tenho tratado do Projeto n.O 3, que
concede o direito a férias de trinta dias aos trabalhadores. Esta Insistência
é por que vejo que o ilustre Ministro do Trabalho, que taru:o se tem oposto
a este projeto, incide num grave equívoco, que tem levado a Maioria a retardar
a aprovação de um projeto reclamado por todas as classes trabalhadoras. Na lnformação enviada ao Senado, por deliberação da Casa, diz S. Ex.a a certa altura:
"Outros~im, não poderíamos esquecer que, em termos de higiene do trabalho, as férias consagradas nos preceitos em vigor já atendem à necessidade dos tra:balhadores, pois o empregado tem direito a vinte dias
úteis de férias, e acrescido do.s domingos ou ~ábados e domingos, quatro ou
oito dias, conforme a profissão, perfaz·em realmente vinte e quatro ou
vinte e oito dias, existindo ainda a possibilidade de acréscimo do domingo
anterior, caso as férias sejam iniciadas em uma segunda-feira."

Quer dizer, o Sr. Ministro do Trabalho reconhece que o Trabalhador atualmente pode ter direito a vinte e nove dias de férias. O que se pede não são
triru~a dias úteis; o que se pede são trinta dias corridos de férias, como tem
o funcionário público.
A diferença em relação ao projeto é que S. Ex.a não leu, por isso é que peço
que S. Ex.a reveja a sua opinião. Porque a atual consolidação diz no seu art 132:
"vinte dias úteis aos que tiverem ficado à disposição". Diz o projeto: "trinta
dias aos que tiverem flca<lo à disposição", não diz mais trinta dias úteis; e·
exatamente trinta dias, para que se ajuste a posição dos funcionários públicos,
que também têm trinta dias corridos: o funcionário público não tem trinta dias
úteis e, sim, trinta dias corridos. Aliás, iSto compreendeu desde a primeira hora
o nobre Senador Eurico Rezende que, na Com!.:são de Constituição e Justiça,
apoiou o projeto.
·
Estou certo de que o Sr. Mlrustro do Trabalho meditará no equivoco em
que está !ndd!ndo. O que se pede, Sr. Presidente, resume-se a um dia, e o Governo não há de ser tão pouco generoso que negue um dia ao trabalhador, nem
esse dia vai causar os graves prejuízos que Imagina o Ministro do Trabalho,
ou seja, S. Ex.a acha, convém destacar, que o Brasil está eru~re os países· que
concedem férias com maior duração, como esclarece Sussekind nos comentários. O Brasil se encontra à frente da maioria dos pais·es, no que tange à duração das férias, ao impor a concessão de vinte e cinco dias úteis de licença
remunerada, após cada ano de serviço.
ora. Sr. Presidente, o que estamos pedindo são trinta dias corridos e não
trinta dias úteis. O Sr. Ministro do Trabalho, certamente, tem muito que fazer,
e, ex111~amente, a sua Pasta é numero.sa. Já, agora, parece, pelo que consta do
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teve tempo d·e ler devidamente o projeto; o projeto apenas aumenta um dia o
direito de férias do trabalhador, não são vinte e nove dias, como pensa o Ministro, mas trinta dias. Vê, V. Ex.a, que se o Sr. Minist-ro do .Trabalho houvesse
meditado mais sobre a proposição teria atendido a essa reivindicação de todos os
trabalhadores do Brasil.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR; PRESIDENTE (Ruy Santos) Jessé Freire.

Concedo a oalavra ao nobr·e Senador
·

· O SR. JESSt FREIRE - Sr. P.residente, Srs. Senadores, cumpro o dolo.ro.so
dever de comunicar ao Sena!lo ·O faleciment-o, ocorrido anteontem, pela manhã,
na Guanabara, do Dr. Rui Gome.s d:e Almelda.
Trata-se de um brasileiro da melhor estirpe, líder empresarial dos mais
autêntlco.s deste P·aís, cuja morte deixa· um vazio d~lcilmente pre.enchível•.
Temperamento enérgico, persuasivo com atitudes frontais em tantos quantos
foram os momentos em que necessitamos do s-eu trabalho, do se uapoio, bem
como em outras ocasiões, em que foi convocado para servir a vária-s .entidades
das clas:es produtoras brasileiras.
Seu amigo há muitos anos, com ele convivi. Não era político militante. mas
atuante homem po'ítlco dos bastid·ores. tomando pa·!'te ativ·a não somente na
política guanabarlna, ma.s também · na política nacional, com seus conselhos,
sempre inteligentes e opo.rtuno:S.
O Sr. Magalhães Pinto -Permite V. Ev.a um aparte?
O SR. JESSÉ FREIRE - Tem V. Ex.a o aparte, nobre· Sena•dor Magalhães
Pinto.
·
O Sr. Magalhães Pinto - No momento em que V. Ex.a inicia o necrológio
de Rui Gomes de Almeida. dese3o dizer-lhe que, propositadamente pr·eferi fosse
V. Ex.a o orador da sessão, porque tínhamos que realçar, em Rui Gomes de
Almeida, a sua lid-erança empresarial. Mas não podíamos d-eixar· de !embrar
que, nascido em Minas Gerais, morou durante ci11qüenta anos no Rio de J·anelro,
mas não perdeu as características vktude.s e ató o mod·o d·e ser da: nossa gente.
Tive com ele· sempre as melhores relações. Chegue! mesmo a convidá-'o para
fazer parte do meu Governo em Minas Gerals e el·e, embora seduzido pelo meu
convite, não pôde aceitã-lo justamente porque tinha noção exata- da responsabl!ldade de sua Uderança no moe!o empresarial brasileiro. Falo também .em nome
da minha Bancada e, particularmente, em nome do S·ena:dor Gustavo capanema,
aqui presente qu.e tinha grandes ligações com Ruy Gomes de Almeida, pela sua
ativldade no meio d>a Arte. quando foi Pre.~ldent.~ do Mu.~eu de Arte Moderna.
Rui Gomes de Almeida foi um homem lnt·eressa·ntí.sslmo. P.o mesmo tempo que
cuidava dos Interesses das classes produtoras, estn.va pre.s·ente em todo~ os outro.s
acontecimentos. Interessava-se pela nossa Minas Gerais ·e lembro-me bem de
que quando tive qu-e tomar .a re.;ponsalblldade de pôr Mina·s Gerais à frente do
Movimento !Revolucionário, foi ele um companh·elro exemp:·ar, fazia contatos
com m1lltares, levava-me informações, enfim, era um grande amigo de todos os
tempos. Tive permanente convívio com ele. Sua morte foi. S•em dúvida a-lguma,
um choque Imenso, uma perd.a Imensa para as classe.s produto·r.as do Brasil e
também para Minas G-erais, ter~a natal que ta:nt·o amav·a. Deixo, pois, com este
aparte, a solidariedade da Bancada mineira e a certeza de que, reverenciando a
memória de Rui Gomes de Almeida, dadas as r·3lações pessoais que tinha com
ele e o conhecimento que tem da: liderança que exerceu, ê V. Ex.a o melhor
Intérprete do nosso p·ensamento, de nossa ;.audade e do no•so re.spelto. Muito
obrigado.
O SR. JESSÉ FREIR!E - Multo obrlg&d'O, nobre Semdo.r Magalhães Pinto,
pe1o aparte de V. Ex.n, que some11te velo ressaltar da maneira mais singu'ar a:
figura sempre lembrada do querido amigo falecido, Rui Gomes de Almeida.
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Ex.n dá licença para um aparte?
Ouço V. Ex.", nobre Senador Nelson Carneiro ...

. O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.", ne.ste instante, não só interpretá os sentimentos da ARENA; como· também o:S sentimentos do Movim·ento ·Democrático
Bra~i!elro, na manifestação de pes=.r pelo falecimcr.to do,. Dr. Rui Gomes de
Almeida.
O SR. JFSSÉ FREmE - Muito obrigado, nobre Sen~~:dor Nelõ()n Carneiro.
Uma faceta apenas, de Rui Gomes de Almeida, diz quem era o· homem:
ele foi eleito Presidente da Associação Com-srcial do Rio de Janeiro, coincidentemente, numa manhã de sábado, a cuj.a reunião o Colégio Eleitoral compll:!eceu
desfalcado. Na segunda-feira surgira.m murmúrios de Que ele teria sido eleito
p<lrque o Colégio Eleit·oral não estava completo. e que' propositadamente a: eleição
se realizara num sábado, ou num feriado, não me lembro bem. Na mesma
segunda-feira renunciou, para que novas eleições fossem C·onvocad~~:s e ai, com
o corpo eleitoral completo ·ou ouase completo - 1. 000 ou 2. 0{)0 assocl.ados da
ASsociação Comercia1 - Rui Gomes de Almeida foi ·eleito por unanimidade. t
uma faceta apenas, de Rui .Gomes de Almeida, diz quem era o homem:
os seus companhetros, não somente da A~sociação Comercial, como da Confederação Nacional do Comércio, das Federa()õe.s do Comércio e Associações Comerciais dlstribuida'S por tod•o o Brasil.
Rui Gemes de Almeida nasceu em Minas Gerais ·e em 1925, foi para .o Rio.
onde obte•·e coloc·ação numa firma comissária de café. Em 1942, organizou sua.
própria firma eXportadora, e atualmente tinha: seu nome ligado a várias outras.
Em 1938, foi atraído pelas atlvidadc.s desenvolvidas poe!as associações repre.sentativas do comércio, tende· exerc!C:o as funçõe.~ de r·epresentante do Centro do
Comércio de CaJfé, junto à Associa:ção Comercial do Rio de Janeiro, de 1944 a
1945, e junto ao Departamento Nacional do café. de 1940 a 1945.
O Sr. Benjamim Farah - Permite V. Ex.a um .aparte?.
'

O SR. JESSÉ FREIRE- OUÇQ o aparte de V. Ex."
O Sr. Benjamim Farah - Rui Gome.s de Almeida, como v~ Ex.o. acentuou.
exerceu gra:nde liderança na Guanabara; a!iá.s, no Brasil Inteiro, -tal a .reper-.
cussão do seu nome. Quando tive notícia do ,,eu fa ecimoento, compareci à câmara
mortuária no Cemitério lia Real Grandeza. para render minha última homenagem àquele .grand'e Líder, que prestou r•elev·antes serviços ao. comércio e que
tinha: uma e·rientação evid·entemente demQcrática. Era um homem intellgente,
bondoso, <!e muita ativldade. de muita comunicação, o que lhe granjeou um
círculo Imenso de amigos e de a;dmiradores, pelas suas .virtudes de cidadão, de
companheiro e d'e che~·e de familla. Por tudo i~so com~ representante da
Guanabara:, quero ·expre.ssar minha so.Jidariedade à sua o.raçao. Foi .. em v•erdade,
uma perd.u que· cons.tenlou o pov<J d·a Guanilbara e o Brasil em geral.
O SR. JESSÉ FREIRE - Multo obrigúlo, n<Jbr·e Senador. B·~njamim Farah.
Em 1948, foi eleito Presidente d·o centro do Comércio 'de Café e exerceu esta
função até 1952. Em 1942, foi empossado no cargo de Dlretor da Associação Comerclal: em 1946 foi designado Vice-Presidente; chegando a 2. 0 -Vice-Presidente
no período de 1949 a 19•51. Reel·elto em 19'51 e 19•5G, ocupou o cargo de 1.0 -VIcePresidente no.s anos de 19'51 e 19'55,
·
·
·
Ein 24 de maio de 1955 Rui a.omes d·e Almeida foi eleito Presidente da
Associação Cemercia.I do Rio de Janeiro. Em conseqüência, assumiu as funções
de Presidente da Federação das Associações Comerciais do Brasll e da Federação
das Câmaras de Comércio Estrangeiros no Brasil. F<li reeleito para o biénio 57/59:
novamente eleito para ü blên!o 6'1/63 .e reeleito pe.ra o biénio. 6·3/65, bem c.omo
para a Presidência d11: Confederação das As.s<Jc!ações Comerciais do Br.!tsll, Federação das Associações Comerciais e Industriais d•o Es·tado da Guanabara FACIEG e F<ederação das Câmaras do comércio Exter:lor.

'·'
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concedido, .anteriormente, a duas personal!.:tades: O· Imperador D. Pedro .I!I, e o
comerciante. Af!onso Vizeu. Foi-lhe também conferido o titulo de Grande Benemérito.
· Este, o homem que o Brasil perdeu, a cujo s·epú!tamento assisti, e ao qual
compareceu grande número de empresários, de ·<~~mlgos, de po!itlcos, de artistas,
pois co·n:o 'bem aC-entuou o nobre Senador Magalhães Pinto - Rui Gom.es de
Almeida também e.ra hom-em dedicado às Arte.;, ·e a sua p~ssagem pe a Presldéncia do. Museu de Arte Moderna. foi relevant·e em bene·fício da Arte brasileira.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. JESSit FREIRE- Pois não, nc.br·e Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - G·ostaríamos cie · ~er o m~:ris sintético possível no
aparte que damos a V. Ex." Um gentleman eficiente, um arllsta perdid'O no
mundo dos negócios. um homem um pouco acima da sua época, assim era Rui
Gc.mes de Almeida. Conhecemo-lo em momento difícil que passou a vida pública braslleira. E ele, r·epresentando, entã·~. o pensamento das entidades de
classe .sempr·e .::e pôs a·o Lado Qa ordem, da tranqüllidade e, principalmente, do
pràgre.~so da Terra que ta'llto estremecia.
.
O SR. JESSt FRIEmE - Muito obrigado, nobre Senador ' Virgílio Távora.
Os apartes recebido·s diz·am bem o que fel Rui .Gomes• de A'melda.
·.o Sr. Dinarte Mariz- Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. JESSt FREIRE - Ouço o aparte do nobre Senador Dinarte· Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz - Nobre Senador J-essé Freire, associo-me às homenagens que V. Ex.a está prestando à memória .do nosso eminente amigo e homem de
emp11esa, Dr. Rui· Gom·es de Almeida. Conhecl~o e tive o privilégio de haver
gozado de sua amizade. Posoo dizer, sem medo de exa·g,er.ar, que Rui Gomes de
Almeida foi uma das melhores figuras de empr·esário;; com que o Brasil vinha:
contando nestas últimas décadas. A sua mor.te, alcançando-o em plena atlvidacte,
a,bré grande vácuo na clatsse êrilpresarial. O Bra3!J inteiro, nesta ho-ra, lamenta
esse acontecimento
que enluta o setor empresarial da Nação.
.
.
O .SR. JESSF: F'RIElRE - Muito· obrigado, nobre Senador Dlnarte Ma,riz.
Patriota, Rill Gomes de AJmelda teve atuação d·estaca-d~ na, Revolução de
1964 -.e o nobre Senador Magalhães Pinto já prestou este depo·lmento.
O Sr, Wilson Campos - V. Ex." permite, Senador J·essé FNire?
o SR. JESSt FREIRE - Pois não, nobre Senador Wilson Campo.s.
O Sr. Wilson Campos -'- Incorporo ao dis·curso d·e V. Ex.n o pesar de Pernambuco pela perda irre·pall"ável para o BrasiJ, desse grande empresár!o que foi..
Rui Gomes de Almeida. Na oportunidade em que V. Ex." hOmenageia a memória
dess·e grande vulto, pelo multo que ele foi e pelo multo que f·ez pelo Brasil, que a
presença de Rul Gomes de Almeida na v·ida pública brasileira .s·ej!t um exemplo
para os jovens em formação .•o\s .geraçõ·e.s porvlndouras muito dirão do· que fol.
Rui Gomes de Ai! mel da na vida ·empre.;arlal bra.slleira e !ider emp.resaria:'. Ficam·
os pêsames, os .sentimentos. de Pernambuco junto ao pronunclamento de V. Ex. a.
O SR. JESS:t FREIRE - Multo obrlgad·o, no~re Senador Wilson Campos.
O Sr. Heitor Dias - .Perinlte V. Ex." um aparte?
O SR. JESSÉ FREIRE - Ouço o aparte de V. Ex."
O Sr. Heitor Dias - Embora nunca tivesse mantido aproximação pessoal·
com Rui Gomes de Almeida, acompanhava o seu trabalho, tinha a noção perfeita
da sua personalidade e do apreço que desfrutava no meio empresarial bras!·
lelro. Portanto, a sua ação .se fazia sentir pel·o seu exemplo, pelo :seu· trabalho,
'

'

'
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não trouxesse aqui a V. Ex." a .solidariedade da Bahia ao seu pronunciamento,
traduzindo os sentim-entos pela perda irre.parável de um grande brasl'eiro.
O SR. JESSit FREIRE ~ Agradecido, nobre Senador Heitor Dias .
Sr. Presidente, mesmo afastado da Diretoria da Aseociação Comercial do
Rio de Janeiro, ali comparecia diariamente Rui Gomes de Almeida, para com os
amigos trocar Idéias e se atuallzar com as coisas que se estavam passando nãc.
somente n·? Brasil. ma.s no resto do mundo.
Era um conselhe~To das ·ho'l~l!li dHíceis. Am~go dedicado, mllll'ildo exemp~a.r. foi
amantíssimo. É com saudade que reverencio, n.este n1omento. a memória de
Rui Gomes de Almeida. E, Sr. Presidente, P·eço a V. Ex.a a inserção, na Ata dos
;nossos trabalhos, de . um voto de pesar, e que ele .seja transmitido à família
enlutada e ao Presidente da Associação Comercial do Rio d·e Janeiro, Dr. Raul
de Góes. (Muito 'bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - V. Ex." será atendido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson campos.
· O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo, hoje,
a tribuna do Senado Federal para trazer ao conhecimento desta Casa o infausto
acontecimento que enlutou a soci·edade. pernambucana: o falecimento, na cidade do Recife, do Profess-or Rosaldo Carneho Cavalcanti. descendente de tradicional família do nosso Estado.
Filho de Miguel Rossini Cavalcanti e D. Violante Carneiro Cavalcanti, o Professor Rosal do nasceu a 29 de janeiro de 1916.
.
Casado com D. Iraci cavaicantJ, deixa o Professor Rosaldo IIIi filhas Cristina, casada com Geraldo Mota; Paula. casada com Luiz Otávio F. da Cunha;
Tereza, casada com Linaldo Uchõa de. Medeiros; Ana Elizabeth, casada com
Manoel Esteves Rodrigues; Maria Estela, casada com Eduardo Jorge Purcel;
Maria Helena, casada com .Maurício Fonseca, todos empresários no Estado· de ·.
Pernambuco e em outras Unidades da Federação.
Formado em .medicina, tu•rma de .dezembro de 1938, exerceu, como verdadeiro sacerdócio, a carreira que escolhera, atingindo, por v!a de cons·eqüência.
altos postos no E>tado de Pernambuco e no Brasil, como a Presidência da Sociedade de Medicina de Pernambuco. a Superintendência do Hospital das Clínicas; a Chefia do antigo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Pernambuco, atual Departamento de Maternidade de
Clínica Infantil; a Cáted.ra titular de Ginecologia da Faculdade de Medicina
de Pernambuco, e Vlce-Presiden t·3 da Federação Braslleira de Ginecologia e
Obstetrícia.
O ProfesEor Rosaldo Carneiro Cavalcantl, mercê dos seus conhecimentos como
Mestre e como praticante da Medicina, foi condecorado pela Socl·edade de Medicina com a Medalha do Mérito Maciel Pinheiro e a do Cológio Bras!leiro de
Cirurgiões, tend·o comparecido a todos os congressos brasileiros da especialidade
que se reallzaram enquanto viveu.
O passamento do Professor Rosaldo Carneiro Cavalcanti deixa, no Magistério e no exercício da Medicina ~m nosso Estado e. quiçá. no Brasil, um exemplo de probidade e honradez profissional, que serve de paradigma para todos
e, principalmente, para os jovens que vivem a escolher a Mtldicina como profls:-ão ter, na sua vida, a fonte do exemplo e o espelho para dignificar, cada vez
mais, uma ca11reira que só dignifica quem a exerce.
Da tribuna do Senado Federal, solicitamos que a Mesa oficie aos famlllares
do Professor Rosaldo carneiro Cavalcantl, manifestando nossos sentimtlnto.s do
mais profundo pesar e nossa solidariedade do que os acomete. (Muit.o bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - V. Ex.ê será atendido.
Não há mais oradores Inscritos. (Pausa.)
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ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 73, de 1974 (n. 0
2.G26-B/74, na Casa de origem), que retifica, sem ónus, a Lei n. 0 5.964, de 10
de dezembro de 1973, que estima a . Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1974, tendo
PARECERES, sob n.oa 529, 430, 530 e 531, de 1974, das Comissões
- de Constituição e Justiça, 1. 0 pronunciamento: pela constitucionalidade e
juridicldade do projeto; 2. 0 pronunciamento: pela constitucionalidade e
juridlcldade das emendas de Plenário; e
- de Finanças, 1.0 pronunciamento: favorável, com as emendas que apresenta de n. 0 • 1 e 2-CF; 2.o pronunciamento: favorável às emendas de
n. 0 • 1 a 3, de Plenário, e pela prejuaiclalldade da de n.o 4.
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Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pe~ Comissão de
Redação, em Parecer n.o 490, de 1974), do Projeto de Decreto Legislativo n.o 19,
de 1974, (n. 0 157-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre comércio Internacional de Têxteis. celebrado em 20 de dezembro
de 1973, em Genebra, no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneir:as e
Comércio (GATTl.
3
Discussão, em ·turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o· 120, de 1974
(n. 0 2.002-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que revoga as Leis n. 0 • 1.386, de 18 d·e junho de 1951, e 2.186-A, de 13 de
fevereiro de 1954, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 9 559 e 560, de 1974, das Comissões:
- de Economia;e
- de Finanças.
4
Discussão, em turno único ... do Projeto de Lei da Câmara n. 0 129, de 1974
(n.o 2. 181-B/74, na Ca.s!l. de origem) .. de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Poder Exe·cutlvo a efetuar transação com o Governo da
Orá-Bretanha para saldar débitos provenientes da encampação e desapropriação de companhias estrangeiras, tendo
·
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 535 e 536, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Finanças.
5

Discussão, em turno único, do Projet·o de Lei da Câmara n. 0 130, de 19'74
(n.o 2.191-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presidente daRepública, que dispõe sobre doação de terreno da União à Companhia Brasileira de
Alimentos - COBAL, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 533 e 534, de 1974, das Comissões:
- de Agricultura; e
- de Finanças.
Está encerrada a Sessão.
rEncer1'a-se a Sessão às 12 horas e 30 mlnutos.J

196.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 31 de outubro de 1974
PRESID!NCIA DO SR. RUY SANTOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Gulomard - Renato Franco - Clodomir Mllet :.:..._ Fausto Castelo-Branco - Petrônlo Portella - Helvídlo Nunes- Virgílio Távora Waldemar Alcântara ~ Wllson Gonçalves - Dlriarte Mariz - Jessé
Freire - Domíclo Gondlm - Milton Cabral - Wilson Campos - Luiz
Cavalcante - Teotõn:o Vllela -· Augusto Franco .::.. Leandro Maclel Lourlval Baptista - Antônio Fernandes ~ Heitor Dias - Ruy Santos
- Carlos Llndenberg - Eurico Rez.ende - João Calmon - Benjamim
Farah - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema :--.Magalhães Pinto Leoni Mendonça - Osir.es Teixeira - F-ernando Corrêa - Accloly Fllho
-Otávio Cesário- Lenoir Vargas- Daniel Krlger- Guldo Mondln ,Tarso Dutra.
·
·
·
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de pr·esença acusa o comparecimento de 38 srs. Senadores. Havendo número regimental, d·eclaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura do Expediente ..
· l!: lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARIEOER

N." 60'7, de 19'74
. Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 0 69, de 1973; que "dispõe sobre o encaiil.inhàmentO, pelos médicos que realizarem cirurgia plástica ou correção ortopédica, de fotografias e outros elementos de infoMnacão ao Instituto Nacional de Identificação".
· ·.
. ·'
· ·
Relator: Sr. José Augusto

De autoria do ilustre Senador vasconcellos Torres, .visa o projeto em exame
a estabelecer encaminhamento obrigatório, pelos médicos que reallzarem cirurgia
plástica ou correção ortopédica, doe fotografias e outros elementos de informação
ao Instituto Nacional de Identificação.
2. Dentre outros dispositivos; o projeto determina, no § 2.0 do art. 1.0 , que o
paciente só poderá· submeter-se às intervenções cirúrgicas plásticas e ortopédicas
de que nele se cogita mediante apresentação de sua Identidade civil, ficando,
ainda, por força do esta:tuído no art. a.o, na obrigação de provldencar nova
Identificação, após a operação plástica, no prazo máximo de 90 <nov·e·nta) dias.
3. Em sua justificação, após recordar a grande Importância assumida atualm,ente pelas operações plásticas, Inclusive e de modo especial em nosso País,
possuidor de clru~glões de renome Internacional, ressalta o Autor. os problemas
que as modlflcaçoes podem acarretar para a ldentlflcação, acentuando:
" ... .Sem qu.ebrar; de nenhum modo, o sagrado sigilo profissional, o que se
pretende é atender ao Interesse do lndlvlduo e do Estado, para este,

- 57.5Inclusive, de in·equívoco alcance na área de combate ao crime sob suas
múltiplas facetas."
4. Cabe lembrar, aqui, que a lei já. estabelece, em diferentes casos, compulsorledade de comunicação, como ocorxe, por exemplo, no art. 289 do Código P.enal,
que comina pena a médico que deixe de denunciar à autoridade pública doença
cuja comunicação seja compulsória, n.ssim como no art. 66 da Lei das Contravenções Penais, cujo item II comina p.ena de multa a quem, no exercício da
Med!cina ou de outra profissão sanitária, deixe de· comunicar à autoridade
competente crime de ação pública. "desde que a ação penal não dependa de
11epresentação e a comunicação não exponha o paciente a procedtmento criminal".
5. Sendo· de natureza penal.· inclui-se a matéria do projeto .no âmbito da competência legislativa da União <art. 8.0, item XVII, alínea bi, não estando, por
outro lado, entre as de competência exclusiva do Presidente da República.
Nosso parecer é, por conseguinte, pela constitucionalidade e jurid!cidade do
projeto, cuja mérito
será, ainda, apreciado p,eJ.a douta Comissão
de Saúde.
.
.
.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1974. - Daniel Krieger, Presidente José Augusto, Relator, Helvídio Nunes - Accioly Filho - Cal'los Lindenberg Wilson Gonçalves - Heitor Dias - Mattos Leão - Italívio Coelho.
PARECER

N.0 608, de 1974 ·

Da Comissão de Saúde, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 69,
.de 1973.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
Vem ao exame desta Comissão projeto de lel, de autoria do Senador
Vasconcelos Torres,. que estabelece:
aJ obrigatoriedade de remessa, pelo cirurgião plástico, ao Instituto Nacional de Identi-ficação, de fotografias e outros elementos de informação
··relativos a operação ou correção realizadas, demonstrativos do estado
do pac!e·nte; antes e depois do ato operatório ou correcional (art. 1.0 ,
caput);
b) organização, nos · consultórios de cirurgiões plásticos, de arquivos
contendo todos os elementos infoiilllatlvos, Inclusive fotográficos, encaminhados à autoridade <a·rt. 1o, § 1.0 ) ;·
·
c) exigência de apresentação, pelo candidato à operação plástica, ou
correção ortopédica, da carteira de idellltldade civll, para registro do
número, data e local da expedição do documento (art. 1.0, § 2.0l;
·dJ a obrigatoriedade pre·vista no art. 1.0 abra;nge todo tipo de intervençlo
plástico-clrúrgl:ca ou correção ortopédica (art. 1.0 , § 3.0 );
e) os. ·elementos de· i-nformação devem ser encaminhados ao INI no
prazo mírumo de 72 horas após a recuperação total do paciente, até o
máximo de 90 dias do a.to operatório ou co.rrecional (ar•t. 2. 0 , caput);
fl o INI aproveitará as informações e as retransmitirá, se for o caso,
ao órgão em que foi identificado o paciente (art. 2. 0 , paráigrafo único);
g) será novamente identificado o paciente submetido à operação plástica
que lhe modifique os caracteres fisionômicos (art. 3.0 J;
h) ao cirurgião plástico infrator da lei será aplicada a pena de um a
três anos de reclusão Cart. 4. 0 );
IJ o Poder Executivo reg·u!amentará a lei no prazo de 90 dias (al'lt. 5. 0 l.
Na justificativa, o Autor reconhece o direito de o cidadão submeter-se à
"intervenção cirúrgica para corrl:glr a plásti·ca ... · objetlvando atender a uma
situação rigorosamente médica ou, até, para allmenta.r a vaidade". Após .reco-
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nhecer a h·abilidade dos mestres da cirurgia plástica, em realizar "verdadeiros
milagres com o bisturi", inde.ga:
"Ora, se um indivíduo pode c·onseguir que a sua face seja totalmente
mudada, como pode manter o seu an1lerior bilhete identificatório? Como
pode, viajando com um passaparte brasileiro, contendo retrato .de antes
da interven!}ão, exibi-lo depois, no exterior, com a alteração facial?"
Com tal argumentação, sugere el·e que "sem quebrar, de nenhum modo, o
sa,grado sigilo profissional, o que se pretende é ~~;tender ao interesse do in'Ciivírduo
e do Estado, para e·ste, inclusive, de ineqüívoco alcance na área de combate ao
crime so·b suas múltloplas facetas".
·
·
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionaUdade
e jurididdade do projeto. Mas, considerando-se com "fortes dúvl!das", no tocante
ao ancance e repercussão das medidas propostas, o Senador Wilson Gonçalves
pediu a audiência do Poder Executivo, no sent}do da exata concettuação da
matéria.
Ninguém desconhece que o semblante, a ·fisionomia, de pronto' identificam
a pessoa. O rosto é, por assim dizer, o cartão de visitas; mal!s do que· isso, a
tela em que se projetam os sentimentos e as emoções da criatura humana, obediente ao comando do cérebro. Verdade que o homem pode ·educar suas reações,
externar atitudes até con.trárias às que desejaria. Existe provérbio garantindo
que "quem vê cara não vê coração". Normalmente, contudo, as feições e a expressão particular que adquir.em formam o elenco de caracteres marcantes de
um individuo.
A pele - que pode -ser normal ou seca, mista ou gordurosa - com os anos
se modifica, perde ·a maciez, o brilho rosado. O tempo lhe rouba até a elasticidade; cedo ou tarde, as rugas aparecem. Especialistas indicam os cremes nutritivos e anti-rug~; se estes falham, há recursos, como o peeling - tra.tamento
destinado a substituir a epiderm·e enrugada, por meio de produtos químicos ou
métodos cirúrgicos -, o üsing - ou massagens circulares que eUminam as
células mortas da pele - e a operação plástica, ou "esUcamento" .d•a superfície
cutân·ea. Se a operação plástica fosse, llipenas, a retiralda da pe1e rugosa, evidentemente seria desnecessáriá. comunicação à autoridaiCle. Porém, é muito mais
do que isso.
O ato cirúrgico pode modificar detalhes importantes: os contornos frontais
do rosto, o perfil e a base do nariz e dos lálbios, as formas da orelha .e da :prega
palpebral. Até o ângulo facial está sujeito a .mudanças pelo bisturi dos artistas
da Medicina .estética.
Nesse partioul!lir reside toda uma gama de ângulos juridl:cos, de falhas que
o presente projeto tenta corrigir, de situações que interessam mesmo à segurança
nacional, quando não à identidade do próprio rntlividuo que sofreu alterações
fisionômicas profundas.
A tipologia humana apresenta, na conceituação geralmente aceita, dois
tipos fundamentais: o longilíneo e o brevilíneo. Há qu·em admita, como Kretschnen
e outros autores, mais dois tipos estrauturais: o atlético e o astênico, aquele, de
ombros proporcionalmente largos, e o outro, estreitos. A ·sscola francesa prefere
esta classi.ficação: muscular, respiratório, digestivo· e cerebral. A1ém disso, há
a diferença de sexo entre homem e mulher, e os carac.teres chamados raciais,
de ordem somática e psicológica, diferenciadores das raças humanas.
Estatura e formas do crânio, do rosto, do nariz, dos lábios, d~ orelhas, dos
cabelos, constituem detalhes próprios de cada pessoa. Há milhares de criaturas
com altura de 1;60 m, cútis branca, olhos verdes, cabelos louros. Mas cada cidadão
possui pontos que o distinguem dos demais, de maneira pronta e direta. Certo
que a identidade se completa com as linll:ts qJapllares: as papilas dérmicas da
palma da mão, da polpa dos dedos e da planta ·dos pés.
o homem primitivo . reconhecia a necessidade de assinalar criminosos. A
falta de outro recurso, adotou o ferrete <marca feita com ferro em brasa) e,
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tarde· é que o processo tomou outro rumo.
Com o sul.'gimento da fotografia, nasceu excelente meio de id·entificação,
surgindo, então, os seguintes sistemas: antropométrico, de Bert1llon, de Benthan,
de Matheios; otométrico, de Frigério; craniográflco, de Anfosso; odontológico, de
Amoedo. de Capdeville, Levinsohn, de Tamassia, de Amevelle; e, finalmente, o
da;tUoscópico.
A visão, como dos mais importantes sentidos para o fenômeno da identificação, encontra nos traços flsionômicos o enciente caminho do reconhecimento
de sutilezas individuais, que a cirurgia plástica reduz, modifica ou substitui
por outras.
O presente projeto exige do legislllidor a devida atenção, ainda mais quando
se exacerba a defesa do sigilo profissional. Muitos chegllim a dizer:
- Quem tem que perseguir o bandido é a Policia, não o cirurgião plástico.
Talvez haja !nf.elicidwde na e:lOJ)l'essão. Tobias Barreto, certa vez, disse que
"há homens ·com especial dom de tornar Incompreensíveis as coisas mais simples
deste mundo, e que ao conceito mais claro sabem dar sempre uma feição pela
qual o axioma se converte num enigma de esfinge".
É o caso da presente proposição, que não se didge a criminosos, ou a artistas
famosos, ou a campeões de indústria, em particular. As providências sugeridas
são de caráter geral, dirigem-se à comunida;de inteira, pois cada cidadão é,
potencialmente, um paciente. Entre a clientela deste ou daquele ciru~gião plástico, pode haver um dellnqüente, pois é universalmente aceita a premissa de
que, qualquer seja a causa, é inegável que há na vida social fatos anómalos,
de todo opostos ao modo de viver comum, que perturbam a ordem de direito.
Se o criminoso procura ocultar-se da autoridade, recorrendo à nova individualidade, proporcionada pela cirurgia plástica, esta passou a ser utUizada em
fraude, em falsida:de, em meio de burla. Escondê-la é crime, da mesma forma
que praticá-la com propósito criminoso. Se tal suceder, o Poder Público não
pode nem deve permanecer tolhido em seu direito de aplicar o solus populi
suprema Iex esto e segreg.ar o doente.
O projeto está longe de considerar a operação .plástica discutível, do ponto
de vista do direito. Na justificativa, o Autor lhe reconhece a validade. ,Propõe,
apenas, que o cirurgião encaminhe informações detalhadas ao Instituto Nacional
de Identificação. Isto é preliminar, porquanto a operação transforma a aparência
física do paciente, retira-lhe ou acl'escenta-lhe novos elementos estéticos, tornando-se necessária nova carteira de identidade, ou, pelo menos, correção da
fotografia nela contida; em outras palavras, a carteira deve ser substitu~da por
outra que contenha a foto do novo rosto, por exemplo. Seria tal exigência
condenável? Haveria violação desse princípio que se chama sigilo profissional?
Ensinam os léxicos: sigilo é o fato não divulgado, que se oculta ou não se
deve dizer. É segredo, que pode ser ·funcional - a;qullo que não é nem pode
ser conhecido senão de determinadas pessoas, ou de certa categoria de pessoas,
em razão de oficio - ou •prOifissional - o de que alguém tomou conhecimento
no exercício da profissão e que deve manter consigo.
O segredo pro·fissional é previsto no novo Código Penal (art. 162), que repete
o te,:to do CP de 1940 (art. 154). A Lei n.0 4.215, de 27-4-63 (Estatuto da Ordem
dos Advogados do Braslll, defende o sigilo profissional nos arts. 87, V e XVI,
89, II e XIX, e •103, VII. Mas, que é segredo profissional?
Pontes de Miranda (ln "Comentários ao Código de Processo Clvil"- Revista
Forense, 1958 - vol. III - pág. 401) ensina:
"A exceção do art. 241, II, é correlata a outro dever que enfrenta o de
depor: o de guardar o segredo profissional. De modo que o direito de
se recusar fica condicionado ao que se assentar, no direito penal, sobre
violação do segredo profissional. Nem se diga que o Código de Processo
Clvil permite a violação se feita em juizo como testemunha. O segredo
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correntes de concepção da vida; :porém está longe de ser questão de
foro intimo. O art. 154 do Código Penal (art. 162 do Código de 1969)
re·flete bem a vacilação dos leglsla:dores no meio do mundo de hoje, sem
direção certa .
• • • • • • • • • o ••••••••••• o ••••••••••• ' ••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••
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Segredo profissional é conteúdo de dever sancionado pelo direito penal.
Nas pessoas que podem recusar-se a depor, alegand.o-o, estão os militares e demais fun'Cionários públicos que· estejam de posse ou sai•bam,
em razão de oficio, de segredo do Estado."
O projeto não exi.ge violação do sigilo profissional. Apenas supre deficiência
da legislação, pois a pessoa que adquiriu nova fisionomia evidentemente terá
dificuldades em apresentar documentos que lhe pertenciam em situação diversa.
E se a pessoa mudou, os am~gos, os íntimos e os não íntimos ficarão sabendo.
A maioria dos casos "espetaculares" ou que envolvem personalidades são até
objeto de noticiário da imprensa. Pode acontecer que, ao apres·entar documentos
contendo fotografia anterior à operação plástica, o ·cidadão venha a ser preso,
por falsidade ideológica.
Dentro do aspecto que cabe a esta Comissão analisar, nada nos parece haver
contra a matéria. O médico é profissional que mantém bem alto o sentido do
sigilo. Sabe diferenciar, por Isso mesmo, quando tal secredo não [:)Ode ser argüido,
Seria até inac·eitável que deixasse seu cliente à mercê da ação policial, pelo fato
de portar carteira de identidade e toda a documentação que se tomou imprestável, falsificada, porque a foto~afia que contém não mais é a do portador.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1974. - Fernando Corrêa, Presidente
- Cattete Pinheiro, Relator - Fausto Castelo-Branco - Lourival Baptista ---o
Benjamin Farah.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N. 0 274, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto d'e Lei da Câmara n. 0 136, ·de 1974 tn.o 2 .242-B/74, na Casa de origem). de !niclartiva do Sr. Presidente d·a República, que altera a Lei Orgânica
da Previdência Social no tocante à contribuição do trabalhador autônomo.
Sa'a das Sessões, 31 die outubro d·e 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
N. 0 275, de 1974
!Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para o
Ofício S/35, de 1974, do. Governador do Estado de Pre-rnambuco·, s•olicltando autorização do Senado F1ed,era1 a fim de que aquele Estado possa oontr,atar opel'ação
de crédito externo, até o valor de US$ 10,000,000.00 (dez mHhõ~s de dólares) ou
o equiv•alen.te •em •out'l'as moed as, pa:ra o fim que especifica.
Sa~a das Ses•sões, 31 d1e outub•ro d•e 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESinENTE (Ruy Santos) - Estes veque,rlmentos, nos termos do
art. 378, item II, do Regimento Interno, serão votados após a Ordem do Dia.
O Senhor Presidente da República encaminhou à deliberação do Congresso
Nacional, com as Me:n.sagens n.os 74 e 75, de 1974-CN, 03 t·extos dos De·cretosleis n.o• 1.348 e 1.349, de 1974.
1
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- 5'(:9Para leitura das mensagens e demais providências iniciais de suas tramitações, convoco sessão do Congresso Nacional, a realizar-se hoje, às 18:30 horas,
no pl,enárlo da Cámara dos Deputados.
Há oradores inscritos.
Concedo a palawa ao nobre Senador Franco Montara. (Pausa.)
S. Ex.n não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador LOurival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Pre.>idente, Srs. Senadores, no dia 28
do corrente mêS, tive a S!!itisfação e a homa tle paTticipar, 'em Aracaju, da oolenidade d·e inauguração de uma das mais belas e importantes obras do Governo
Paulo Ba:neto de Mene21es'.

:Refiro-me à inauguração da Biblioteca Eplifân!o Dorea, com uma área
construída de 4.693,48 metros quadrados e área urbanizada de 9.012,55 metros
quadrados, num investimento de quase seis milhões e melo de cruzeiros, dados
que bem atfrstam a g11andlos!d!ade da obra.
O projeto arquitetônico é de autoria do Arqu!teto Geraldo Magella, que,
com ele, ganhou a medalha de melhor proj-eto da área do Nordeste, conferida
pelo Instituto de ArquiUetlos do Brasil.
Sr. P11esidente, ·em ·seu e~ce1ente governo, o Engenheko Paulo Barreto de
Mene21es, s•~m descuida;r de setor ,algum da administração pública, deu especial
ênfase ao educacional e cultul'a', no qual se mult!plicruram suas iniciativas de
fôl,sgo ·e que benefícios inaval!áveis t11arão ·sempre ao povo .-,oergipano·. AsSim é
que 're:>taurou a casa de João Ribeiro, ondfr func!on,a, hoj>e, um Centl'o Cultural,
na histórica cid:ade de LaranJeiras. Em co.Jat•ora.ção com. a Arquidiocese de Aracaju, foi criado o Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, de inexcedível significa•ção cultural e artística não só para o meu Estado, como para todo o País.
Cooperando com a Universidade Federal de Sergipe, apoiou, decisivamente, a
vitoriosa iniciaJtiva de ·realizar, anualmente, um Festival de A'l'te em São Cristóvão, sobre a qual já falei desta tribuna várias vezes.
E muitas outras iniciativas clie relevo foram adotadas pelo Governador Paulo
Barl'eto de Men,e:?Jes no campo do ensino ·e da educação, no pros<reguimento d!e
uma obra revolucionária que visa proporcionar a todo jovem S'ergipano lll!eios
e 11ecursos para o e$tudo, a arte •e 'a cu'tura, em todas 5uas múltiplas· fonnas.
Escolas primárias e colégios foram constll'Uídos em todo o intrerior, •a fim de
que nenhum jovem .serrglpano fique privado de opo1.1tunidade· de estudo.
Quis o Governador Paulo Barreto de Menezes que seu trabalho, no setor
da educação e da cultura, fosse ·coroado com a comtrução de uma beia biblioteca, à qual d·eu o nome de Epifânio Dorea, que tanto fez pela cultura sergipana. Não é preciso que ressalte, aqui, a imensa importância dessa biblioteca,
que propotrcl·onará à mocidad·e ·estudiosa f:lJl'to material para estudo e pesquisa.
Direi apena;s, citando observação feita pelo Gov,ernoaoo,r de S>ergipe no discurso
de inauguvação dessa g.l'land:e obra, que pesquis'a reaMzada pela Universid!ade de
São Paulo - a maio·r, do mais rico Estado brasileiro - revelou que nada menos
de. qu~ quarenta por cento dos universitários que cursam as faculdades daquela
Universdd:a;de proovêm de familias humildes, desprovidas de recursos financeiros.
Mais grav.e se torna o problema, se tivermos em conta o ince.-,sante encarecimento do livro, ct:evido ·ao :preço do papel.
sr. Proesid>ente a Biblioteca Epifânio Do~rea, em sua viDSta ár.ea, dispõe de
Serviços Técnicos, Serviços Administrativos, Auditório, Setor de Circulação, com
capacidade para 30 mil volumes e já dispondo d>e d'ez mil; Museu de Arte Did,ata;
Setor de Bibliotecas Volante.s; Cantina. Salão de Leitura, Sala de Periódicos,
Sala de Braille, Sala de Arte, Setor Audiovisual, Setor de Referência, Setor de
Documentação Serglpana, Setor de Obras Raras, Sa;'.a de Estudos, Depósito
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'todos o•s ·serviços técni•cos modernos exl.stentes nas melhor-es, maa•s irlcas e
maiores bibllote·cas do País. Nem sequer os cegos fol'am •esqueddos pelos que
proj•etaram a gvande obl'a, conf.orme instruções do Governador, pois a Biblioteca Epifânio Dorea foi dotada de uma Sala de Brame, onde os que nascel'am
ou foram privados da visão poderão instruir-se, dtelei>tando-se com a Leitura
de obras de ficção ou dtestinadas ao estudo científico ·ou ·artístdco.
Sr. Presidente, declaro, d1esta tribuna, que foi com grand·e emoção que pal'ticipei da inauguraçã;o d·es.sa o·blra, para cuj.a realizaçã;o também colaboraram, de
forma saliente, o Engenheiro Sérgio Barreto de Melo, Superintendente de Obras
Públicas, e o Doutor João Cardoso Nascimento Júnior, Secretário de Educação
e Cultura. Percorri t•odas as magníficas instalações da Bdblioteca Epifânio Dorea
e senti imenso prazer diante de obra de tamanha significação, de tão grande
porte. Ainda mais que COllJStatei, mais um·a vez, a esplêndida continuid~ade actmimstrativa imposta ao meu Estado pela Revolução de 64, graças ao qual, gradativamente, tão numerosos .e importantes frutos vão sendo co~hldos pelo bom e
operoso povo sergipano!
Cioso de meus compromissos para com aqueles que me elegeram para esta
Casa, aqui tenho me esforçado ao máximo para corr•esponder à generosa confiança do povo serglpano. E é por isso que tenho apoiado, conscientemente e
com entusiasmo, o honrado e operoso governo do Eng:enheiro Paulo Barreto de
Menezes.
E, no último dia 28, pudte, mais uma vez, constatar a excelente obra realizada
em Sergipe pelo Governador Paulo Barreto de Menezes, sem quaisquer preocupa ..
ções de ordem pessoal, movido p•ela firme dispo·sição de •empreende~ o. máximo
pelo Estado, mantendo-s•e fi.el ao Movimento de 64 ·e, ainda, ass•egurando a:o· povo
serglpano o clima de paz em que tem vivido desde o advento da Revolução.
Sr. Presddente, congratulando-me com o Governador Paulo BM'I!'Ieto die Menezes, o Engenheiro Sérgio Barreto de Melo e o Professor João Cardoso Nascimento
J'úmor, pela belíssima obra agora inauglll'ada ·e já à dislposição de todos os
serglpanos, felicito o povo do meu Estado, especialmente a mocidade estudiosa,
pelo grandioso empl:'eendimento. S.erglpe dispõ,e, hoj•e, de uma das mais belas,
completas e modernas blbUotecas do Pais, da qual dtecorre~ão. frutos cada vez
mais copiosos para toodo•s que s•e disponham a estudar ·e aperf•eiço•a:r-se ·em seus
estudos, não apenas para :fol'ffiar cabedal próprio, mas também para melhor
servir ·ao desenvolvimento do País. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Jessé Freire.
O SR. JESSÉ FREntE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazer algumas observações a propósito da contribuição e da importância do II P'ND na programação
de Desenvolvimento Nacional Importa, antes de tudo, abandonar os aproaehes
tradicionais, cujos conc·eitos básicos a história do crescimento econômico brasileiro tornou obsoletos e já sem vigência.
Estamos em pleno bojo de uma revolução econômica e tecnológica com
implicações em todo um sistema, onde os novos desafios são superados por profundas refol'ffias ·e novas soluçõ·es contemplando sempr.e a realidade nacional.
As.sim, a perspectiva que o II PND of.erece ao País, mantida a situação
mundial dentro de certos parâJmetros de nol'malidade política e econômica,
reflete de forma inconteste no final da década um país com dimensões de
potência emergente e e.strutura social consideravelmente fortalecida.
O documento apresentado pelo Excel·entissimo Senhor Presidente da República dá ênfase especial à educação, saúde, ciência, tecnologia, indústria e
agricultura e prevê uma renda per capita. para o Brasil superior a mil dólares
em 1979. Da mesma forma, os indicadores económicos projetados no Plano para
o final da década sugerem um Produto Interno Bruto (PIBl superior a cem
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bilhões d'e dólares já em 1977, o que deverá consolidar o País na posição de 8. 0
mercado de produção e consumo no mundo ocidental.
. Por outro lado, com a pveocupação d·e impulsionar a ação executiva, proceutlu-se, de forma clara e pragmática, no n PND, á apresentação concreta dos
objetlvcs nacionais, das Nalizaçõ·es principais programadas e do elenco de projetas prioritários nos diferentes setores. Enunciou-se diretamente o que vai o
Governo realizar no período de mil novecentos ·e setenta e cinco a mil novecentos e oitenta; e já S·e !ieflnlram os instrumentos da execução, em termos
de r·ecursos financeiros e de projetas substantivos, que em boa medida já estão
em face de execução.
Da mesma forma, o documento define os meios de politica a que o Governo
recorrerá para o alcance dess•es objetivos .e esclarece que o modelo de desenvolvlnumto que se pretende consolidar até o final da década se fundamenta
em fase de execução.
a) economia onde pr·edomine o embate das livres forças do mercado,
com a orientação da estratégia de desenovlvimento. a cargo do Estado,
e preocupação do grau adequado de competição no sistema;
b) pragmatismo reformista nas áreas económicas e social, principalmente no que diz respeito ao setor agricola, em termos de desenvolvimente da agricultura e pecuária em bas·es empresariais;
c) substancial conteúdo social nos programas e projetas, reafirmando
as bases de uma política essencialmente voltada para o homem nas suas
diferentes dimensões e aspirações;
cl) pensamento voltado para um atlvismo económico lógico, dentro de
nacionalismo amplo e profundo, para a execução da estratégia nacional de desenvolvimento, com a sabedoria do equilíbrio ent11e o capital
nacional e o capital .estrangeiro.
Em outras dimensões, o Plano estabelece ainda que o País exp•erimentará
até o final da década significativa redução do subemprego nas zonas rurais e
nos centros urbanos, com a expansão das Dportunidades d·e emprego a taxas
superiores a 3,5% ao ano, ultrapassando assim a 1. 800.000 a oferta de mão-deobra disponível no mercado de trabalho. Por outro lado, como conseqüência
desse crescimento em função dos novos investimentos nos setores básicos da
economia, a população economicamente ativa estará por volta de 40 milhões
de pessoas, proporcionando no término do II PND movimento económico em
termos de comercialização da ordem de quarenta bilhões de dóla11es, correspondente a cerca d·e 15 v·ezes o nível do ano de 1963.
Dentro dessa ampla perspectiva, talvez o mais importante aspecto intrinsecamente revelado no Plano é que a viabilidade dos objetivos nacionais deverá
depender em última análise do esforço conjunto do Gov>erno e do empresariado
brasileiro para levar avante um projeto de desenvolvimento que dê ao País as
características de sociedad•e progressista e aberta.
Assim, ao se refletir ainda mais detidamente sobre o II P1ano Nacional de
Desenvolvimento, pode-se distinguir que o mesmo revela, no seu conteúdo lógico
te pl.'leciso, características nob!t'es com dimensões de proj etos, no esforço de
assegurar a manutenção do excepcional dinamismo já alcançado pelo Pais,
nos últimos anos. Pode-se discernir, assim, ao longo do Plano, um Projeto Econônico, baseado no equilíbrio entre Governo e empresa privada com o maior
grau passivei de descentralização das iniciativas para promover o d·esenvolvimento com liberdade e com segurança e um Projeto Político e Social, voltado
para a justiça distributiva, pelo qual a comunidade expresse sua vontad•e de
desenvolver-se e efetue a mobilização nacional para o desenvolvimento servida
por valores humanos ·e por instituições compatíveis com a eficiência do Estado
moderno e com as exigências da sociedade Industrial de nossos dias.
Dentro dessa perspectiva, a atenção maior do Plano volta-se para duas
ordens de considerações: a auto-sustentação do prooesso de expansão, para
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construção da sociedade d·esenvolvlda, notadammte nos planos social e humano.
É relevante, assim, destacar as áreas de atuação do II Plano Nacional de Desenvolvimento, tendo em vista as consideraçõ-es já l'eferidas: o conteúdo econômlco,
politico e social.
I -

O CONTEúDO ECONOMICO, POLíTICO E SOCIAL: CONSTRti1ÇAO DE UMA
ECONOMIA MODERNA E A INTEGRAÇJI.O NACIONAL

Quanto às características nobres do Plano, cabe destacar a mobilização que
se realiza no sentido de fortalecer o poder d·e competição nacional, dota·ndo o
sistema econômico de estruturas empresariais mod•ernas, sdLidas e flexíveis.
Isso se verifica na exposição do II PND, notadamente através de:
1 - Maior impulso ao desenvolvimento tecnológico, que procurará engajar
a empresa pública ·e privada, no esforço de absorção, adaptação e criação de
tecnologia.
No conjunto dos Instrumentos de política econômlca, a serem fortalecidos,
à tecnologia cabe especial destaque, uma vez que nada mais revolucionário,
nesta época de revoluções econômicas, do que o efeito da ciência e tecnologia
sobre a vida e a sociedade modernas e, até mesmo, sobl'e cada um de nós
como pessoa humana, na realização do nosso destino individual.
Aquele e·feito revolucionário se manifesta, no campo econômico, principalmente, de três formas. Primeiro, o crescimento econômico tende a ser cada vez
mais determinado pelo progresso tecnológico, que passou a condicionante fundamental do poder de compe~ição dos países e das empresas.
Nesse quadro, novas lndÚistrias, novos produtos e processos, capazes de
reduzir custos substancialmente, criaram tais oportunidades de investimentos
em países desenvolvidos que o antigo receio da. tendência secular à estagnação
em economia maduras passou a ser .substituído pela preocupacão de não S<.!
estar tirando todo o proveito possível das recent•es oportunidades de inovação
tecnológica. E o hiato de Cl'escimento entl'e países desenvolvidos e subdesenvolvidos passou a ofe!'ecer possibilidades de alargamento não apenas em face das
diferene)as de expansão populacional, contra os subdesenvolvidos, mas também
das dife11enças nos ritmos de crescimento do Produto Interno Bruto, em favor
dos desenvolvidos.
Segundo, as novas áreas tecnológicas e a.s novas indústrias intensivas de
tecnologia (energia nuclear, pesquisa espacial, eletrônica e cibernética, indústria aeronáutica, indústria química.) tendem a exigir investimentos em pesquisa com caráter maciço 'e de alto risco. E a inovação tecnológica, em número
crescente de setores, oferece grande oportunidades de economias de escala, significando a necessidade de fusões de empresas ou de novos projetas em grande
dimensão .e com longo período de maturação. A conseqüência tem sido, no
campo interno, as políticas de reorganização l·ndustrial, e, no campo internacional, a rápida. prollferação das empresas multinacionais que tem permitido,
às .empresas americanas. crescerem mai.s na Europa que nos Estados Unidos, e
às empresas européias cresceram mais no ·exterior que no pais de origem.
Terceiro, os progressos realizados na navegação marítima e aérea, nas comunicações, na criação de sucedâneos sintéticos, alteraram as vantagens comparativas entre os povos, reduzindo a im:portância relativa, na localização industrial, da disponib!lidade de matériaprimas e permitindo a países desprovidos de recursos naturais, como o Japão, tornarem-se grande potências
industriais. Algumas tarefas principais conseqi.ientement.e se impõem, no campo
interno, dentro dessa perspectiva colocada no II Plano Nacional de Desenvolvimento.
Antes de tudo, colocar a ciência e tecnologia para trabalharem, dentro dos
horizontes amplos da sociedade que se deseja construir. Assim, a partir dos
objetivos econômicos e sociais do País, será importante criar os mecanismos
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de renda e do controle do melo ambiente. Em suma, sua colaboração para a
humanização da cidade, e principalmente dos grandes aglom·erados urbanos,
sem abrir mão do crescimento ac·alerado.
Para exemplificar, nada mais importante, dentro da política tecnológica
estabelecida no II PND, do que a criação de instrumentos para modernizar
tecnológica e adminlstrativament·e não somente à emp))esa industrial nacional,
mas também à empresa comercial nacional para viabilizar projetes mais ambiciosos, em dimensão económica.
.
'i

Sem engajamento da empl.1esa Industrial e comercial na modernização tecnológica, dificilmente um pais em desenvolvimento conseguirá criar uma economia
competitiva e dinâmica, ·e garantir, contlnuadamente, o acesso a estágios mais
complexos de Industrialização e comércio exterior.
·
·
2 - Mobilização do Sistema Financeiro Nacional, da política tributária e do
mtlrcado de capitais, para apoiar a criação de sólidas estruturas empresariais.
A constituição de conglomerados financeiros, para maior participação do sistema
financeiro na formação de capital das ·empresas e a;~uacão mais Intensa do BNDE
no sentido de viabilizar grandes projetes em setores· prioritários de dimensão
internacional, através de financiamento pelo próprio banco ou em associação
com outros bancos, na forma de participação de capital minoritária.
Nesse particular três comentários se fazem oportunos:
a) A formação de conglomerados nacionais realizando a integração financeira, financeiro-Industrial e financeiro - serviços, através dos mecanismos de
fusões e incorporações com estímulo financeiros do FMRI e o P.MRC e os es~í
mulos fiscaiS, naqueles setores em que a excessiva disseminação de empresas
nacionais lhes retire o poder de c!lmpet!ção perante o concorrente estrangeiro.
A consolidação desse esquema deverá necessariamente ser implantado de
maneira flexí-vel com o objetivo de que as lideranças empresariais façam uso
mais produtivo dos recursos fin!!-nceiros e fortaleçam situações de debilidade
da empresa nacional, em condiço·es de desigualdade no mercado. Isso se deve
ao fato de que, em nosso País, sempre se caracterizou uma relativa proliferação de empresas, desprovidas de poder de competição, pela insuficiência de
escala como revelam estudos do IPEA, e como foi muito bem colocado no Plano
Nacional de Desenvolvimento.
Nesse ca~o. a política de fusões e Incorporações de empresas nacionais no
atual estágio de desenvolvimento, e no plano mundial, vem se caracterizar pela
disputa do poder de competição ·entre países e pela presença crescente da 1mpresa multinacional e deve como obj.etlvo fundamental: elevar a eficiência
da estrutura industrial e comercial do País; fortalecer o empresariado e aumentar o grau de competição daquele mercado.
b) A modernização da estrutura de capli:al das empresas nacionais, através dos sistemas mRASA, EMBRAMEC, FIBASE e PETROQUISA e de outros mecanismos financeiros oficiais, a projoetos de empresas nacionais, inclusive em
setores básicos. Essas medidas deverão ser Implementadas gradualmente, ao
mesmo tempo em que essa ação global do Governo deve ter como pontos básicos o.~ seguintes: o estabelecimento de novos critérios de promoção indu.strial
e expressão do set!lr do comércio; rellrganlzação e modernização das empresas
através de política mais ampla de desenvolvimento da capacidade empre3o.rlal.
Introduzir tal.~ modificações, deve significar, sobretudo, mudança de enfoque,
cujo alcance venha englobar mais intensivamente o setor do comércio como
apoio logístico à produção Industrial. Isto porque, nos países em desenvolvimento como o Brasil, o confronto da capacidade e de competição com a concorrência exterior se acentua cada vez mais no campo das exportações e das
Importações, seja pelo fato de que o progresso experimentado nos transportes
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exportações, pela decisão nacional de se expandir o valor exportado a taxas
consideravelmente altas.
Por outro lado, o segredo do poder de competição, freqüentemente, está
menos na dimensão da escala e na capacidade de inovação tecnológica, ou seja,
nos fatores diretamente tecnológicos. E mais na capacidade empresarial, mais
difícil de importar que a tecnologia e que deveria constituir pré-requisito do
desenvolvimen~o. mas que, em geral, só se consegue dominar no próprio processo de de.senvolvimento, a médio e longo pra.zos.
Assim, não se deve deixar de ressaltar a importância básica da intensificação dos programas de treinamento empresarial no objetivo de se conduzir as
empresas nacionais a maior racionalização gerencial.
c) O fortalecimento do mercado de capitais através do "d·e.senvolvimento
dos mercados primário e secundário objetivando em última análise", como
ressalta o Plano, ao fortalecimento do capital das empresas, particularmente
do se~or privado nacional. Dentro dessa linha de pensamento, s·e considerarmos
os efeitos da inflação no passado recente e nos dias atuais, e, por outro lado,
considerando as altas taxas die capttalização necessW'ias para manber um
crescimento industrial acima de 10%, o sistema do mercado de capitais deverá,
necessariamente, ser chamado a atuar intensamente na aceleração da capitalização das empresas. Isso coloca o problema da dinamização do mercado de
capitais. como um dos mais prioritários no fortalecimen'o do sistema financeiro
nacional, por se considerar o mecanismo d·e captação de recursos por este intermédio como dos mais eficientes e seguros, quando bem administrado.
Ao lado desses pontos, cabe considerar uma perspectiva de mais longo orazo
em que se contemple principalmente o papel do mercado de capital na formação do capital real das empresas. Temo.~. de um lado, o caso de países como os
Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, em que as empresas rev·elam elevado grau
de autofinanciamento e dependem menos do sistema financeiro e do mercado
de capitais para sua expansão de capacidade; e, de outro lado, países como o
Japão, Itália, e com maioria de razão o Brasil, em que a formação de capital
pelas empresas depende em grande medida do financiamento via bancos oficiais ou mercado de capitais.
Diante desses elementos, o mercado de capitais deverá garantir a médio
e longo prazos o fortalecimento do empresariado nacional, dando-lhe melhor
estrutura de capital e, por certo, .garantir a viabllldade de novos projetas de
importância para o País.
3 - A tentativa de integração regional, que .procura conscietizar no II PND
a importância vital da minimização das disparidades regionais.
Não há dúvida alguma de que a conciliação entre os objetivos nacionais de
crescimento acelerado e a urgência de integração econômica e social em todas
regiões geoeconômicas do País constitui o instrumento mais eficiente em bu.sca
de uma consolidação dos interesses nacionais, capazes de vincular, mais estreitamente, as perspectivas de crescimento econômico e as ·transformações sociais.
Como a decisão de integrar sobretudo as regiões Norte e Nordeste com o
restante do País implica o objetivo de construir um mercado regional da grande
dimensão, parece evidente que o propósito comum mais transcendente da política econômica do II PDN é chegar a construir este amplo mercado.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a um apal.'1:e?
O SR. JESSÉ FREIRE - Com multo prazer, nobre Senador.
O Sr. Eurico Rezende - Devo dizer que é uma pena esteja o discurso de
V. Ex.a sendo pronunciado num dia que assinala as cercanias do nosso recesso
parlamentar, em direção ao pleito de 15 de novembro. Estou certo que se o seu
pronunciamento se verificasse com a Casa mais freqüentada, as considerações
que v. Ex.a tece seriam alvo da atenção geral, traduzidas, por certo, na multi-
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pllcidade das intervenções dos seu.s colegas. Mas acredito que V. Ex.o. cuidará de
dar a necessária repercussão ao seu discurso, para que ele não se situe apenas
nos Anais da Casa ou na solidão do Diário do Congresso Nacional. Quero, nesta
oportunidade, salientar que se ·:rata de contribuição val!osa, que V. Ex." presta
ao País, demonstrando que não se pode abandonar, de modo algum, em beneficio
de uma politica setorial, a :grande tare.fa de uma 'POlitica de integração nacional,
visando a suprimir, gradativamente, os desníveis sócio-económicos ainda existentes no Brasil, e que se vêm constituindo num permanente desafio a sucessivos governos, inobstante os esforços que temos feito para corrigir essas distorções, senão mesmo essas con::radições. Por outro lado, V. Ex.", além de fazer
abordagem global do problema, aponta também soluções e, mais do que isto, estimula a atuação governamental em favor dessa política, a única que, no campo
social e económico, convém aos interesses do País.
O SR. JESSÉ FREIRE- Muito obrigado a V. Ex.", nobre Senador Eurico Rezende, pelo valioso aparte a este despretensioso trabalho.
Estava inscrito para falar ontem, mas, infelizmente, não me foi possível usar
a tribuna do Senado, e se falasse ontem ·~alvez o discurso tivesse outra reper,
cussão, uma vez que os pontos de vista defendidos por mim neste trabalho são
os mesmos consubstanciados, ontem, no decreto do Senhor Presidente da República, chamado POLONOR!DES'l1E.
Continuando nossa exposição, ca,be-me dizer que os esforços e sacrifícios exigidos pela construção desse mercado integrado não se justificariam se não contribuíssem no futuro para criar condições adequadas, para superar a insufi'Clência dinâmica das economias e, assim, fac!lltar a transformação das estruturas
e as relações económico-sociais. Por trás dessas transformações, evidenten1ente;
deverão ser minimizados os conhecidos problemas das desigualdades de renda
no plano nacional. De modo geral, ·entretanto, entende-se que é impossível
antecipar-se quando tais tendências, previStas no Plano, se transformarão em
fatos concretos, pois tudo dependerá da existência de cons,:ante e crescente capacidade de investimentos nas ~egiões, e, mais importante ainda, de profunda
conscientização da necessidade de integrar o Norte e Nordeste com o restante
do Pais.
São óbvias as repercussões que· o tamanho do mercado teria sobre o poder
económico do País, e as perspectivas que abriria ao espirita criador e à iniciativa privada exiStente nesta parte do Brasil, para atingir formas de desenvolvimento cada vez mais complexas.
No plano social, o impacto de uma redução das disparidl!ldes regionais é
ainda mais difícil de se medir e de se imaginar. De momento, no Brasil de hoje,
é possível apenas chegar-se a uma generalização compreensivelmente otimista
de que o referido impac:o refletiria as características que são próprias às sociedades modernas e .progressistas.
Por outro lado, entendemos que para se chegar a tais condições, ainda desconhecidas infelizmente na nossa atual!dade nordestina, por exemplo, não só
se impõe clara definição dos objetivos da integração, mas, sobretudo, a utilização persistente dos instrumentos capazes a esses resultados, com o máximo
grau de racionalidade.
Seria de exagerado otimismo deter-se tão-somente nes~a visão de possibilidades que se abrem, agora, com o II PDN às regiões Norte e Nordeste. A baixa
taxa de crescimento económico em relação ao restante do Pais, registrada na
última década, embora com os esforços da intervenção dos mecanismos da
SUDENE e SUDAM, indica a necessidade de se ter sempre em vista os obstáculos
a serem ultrapassa,dos tanto para chegar-se ao desenvolvimento como à !n,~e
gração das economias Norte e Nordeste ao restante do País. Entre os mais importantes fatores, já tão comumente mencionados, que impedem o crescimento
mais acelerado dessas regiões, é possível assinalar-se as deficiências das estruturas de produção e distribuição e o pouco estímulo aos investimen~os no setor
primário, o relativo atraso tecnológico e, sobretudo, a necessidade de se modernizar as instituições responsáveis pela compatib1l!zação do desenvolvimento
regional com o desenvolvimento nacional.

-586Não há dúvida, e o que mais nos preocupa, é que os modelos de desenvol~
vimento, como o tão bem elaborado e recente II PND, devam ser continua~
mente revisados para possibllitar a incorporação de novos objetivos em função
das prováveis mudanças económicas. Essa nossa preocupação refle•~e a necessida~
de de atender e aproveitar as possibilidades que são, muitas vezes, impercepti~
veis, embora de importância básica no cenário nacional.
l!: bastante, para se ressaltar o que aqui acabo de dizer, que quatro são os
pontos em que o Senhor Presidente da República se baseou para assinar, ontem,
na cidade do Recife, o decreto criando o !PONONORJDIEJSTE:
1.0 "É o maior e mais resistente bolsão de pobreza e atraso relativo do !Pais,
talv·ez mesmo de toda a América Latina, apesar de :odo o esforço dos investimentos que se têm tentado implantar na· região".
2.0 "Detém ainda uma faixa geográfica muito aguda, cerca de 17 milhões
de habitante·s (55% do Nordeste e •16% do Bras!l), além de uma população economicamente ativa da ordem de 6 milhões (58% do Nordeste e 17% do Brssill.
Em contrapartida, o Nordeste responde por apenas 30% do produto l.nJ~erno regional e por menos de 5% do nacional. Esse fato reflete-se na renda média por
habitante do meio rural, que representa 54% da região como um todo e 1/4 da
do !País".
3.0 ".I!: uma região de baixo crescimento demográfico devido à.s migrações.
O nível é de pouco mais de 1% ao ano. Persistem com isso os graves problemas
do subemprego rural, a despeito do desempenho relativamente satisfatório do
produto agropecuário regional nos último.s anos Ccre;:clmento da ordem de 4%
a 5% anuais), da Intensificação do uso do tr!l!balho e de elevação significativa
de sua produtividade média".
4.0 "O progresso importante que efetivamente ocorreu, com a realização
de grandes investimentos em infra~estrutura - transporte, energia, comunicações e armazenagem -, se operou profundas modificações nas formas de t'ontato do meio rural com a sociedade urbana em expansão, afetou, apenas marginalmente. as e.st.ruturas e técnicas de produção, as relações de trabalho, posse
e uso da terra".
O Sr. Wilson Campos - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. JESSÉ FREIRE - Com muito prazer, nobre Senador Wilson Campos.
O Sr. Wilson Campos - !Para congratular-me com V. Exa, porque o pronunciamento que ora faz atesta os cuidados de V. Ex.a. para com a região que representa, com dignidade e sobriedade. A presença de Sua Excelência o Pres-Idente
Geisel, n<l Nordeste, demonstra que seu Governo se preocupa em terminar com
os hiatos, estando atenlo, notaàamente, para o crescimento do Nordeste, e este
é o tema de que V. Ex.a trata, com profundeza, em seu pronunciamento de hoje.
E nós, que conhecemos o seu cuidado, não só como empresário, na Confederação
Nacional do Comércl·o, mM como homem do Nordeste, queremos congratular-nos
com V. Ex.'\ repetimos, pelo Importante pronunciamento que faz, no dia de
hoje.
O SR. JESSÉ FREIRE - Muito obrigado, nobre Senador Wllson campos.
4 - O Incentivo ao Comércio Exterior como uma estratégia de equilíbrio da
balança de pagamenws E' a consolidação dos produtos m•anufaturados brasileiros
no mercado Internacional. Esta linha de ação traçada no II 'PND vem significar,
:mtes de tudo a consciência existente no !País de dar continuidade ao esfcrço,
:le deslocar o mercado produtivo de uma pa.\lição de trad!ci<Jnal exportador de
pr.:Jdutos primários para exportador de produtos manufaturados.
Na verdade, foi a partir de 1968 que começou a se caracterizar U<l Pais novo
estágio no desenvolvimento das exportações de manufaturados: a at!vldade de
exportar passou a ser ,procurada em si mesma, pela sua rentabilidade, e não
:~penas com<J forma de aproveitar excessos de capacidade em r.elação à demanda
interna. Assim é que, entre 1968 a 1971, o saldo global do balanço de pagamentos
passou de relativamente equilibrado para altamente superavitárlo, com superavits

-587anuais, naquele período, superiores a 500 milhões de dólares. As exportações totais,
de 1968 e 1971, eleraram-s.e de 1,8 à 2,9 bilhõea de dólares, passando Jogo em
seguida, no ano de 1972, ao nível de 4,(} bilhões e atingindo, em 1973, o valor ti>tal
de aproximadamente 6,2 bilhões de dólares, o que equivale a uma taxa anual
de cr.esc!mento de 22%. Especialmente lmport•ante ne.ss·e crescimento foi a expansão das exportações de manufaturados, de 249 milhões de dólares, em 1968, à
1,5 bilhão de dólares, em 1973.
Dessa forma, a política de exportações passou a constituir uma das mais
importantes estratégias de desenvolvimento nacional, o'bjetlvando, principalmente:
a) crescimento da receita total das exportações acima de 20 por cento
ao ano, ou seja, quase duas vezes superior ao aumento esperad·O do
Produto Interno Bruto; o qu·e proporcionará no final da década um
movimen:o do comércio extern•o, superior a 40 bilhões de dólares;
b) esforço continuado· de diversificação da pauta das exportações para
dotá-la de certo número de prod.utos (ou grupo ce produtos) capazes de
competir c•om o ~afê, ·em valor, e com per.sp·ectlvas· de altas taxás de
crescimento. A diversificação já realizada permitiu reduzir a participação
do café de 53% em 1963 para o nível atual de aproximadamente 30 por
cento.
·
Dessa !orma, ao que tudo indica, existe M II PND uma opgão defin1t!va,
em matéria de poH1ica ·eccnômica: o engajamento cr.escente nas correntes do
comércio internacional propiciado pelos contínuos aumentos das exportações.
Ess~ engajamento tem-se rcalizar"o graça~ à engenhosa politica d.e incentivos
fiscais, cambiais e creditíclos, cujas características são inéditas até mesmo no
plano Internacional. Entende-se es.sa posição tomada pelo Governo tendo em
v:lsta que o crescimento das exportações é imprescindível para que o País seja
capaz de contlnuP.r absorvendo capitais est!angeiros, tanto de empréstimos como
de risco. Isto porque um país em desenvolvimento acelerado, como o Brasil, é
evidentemente receptor de capitais e, com·3 tal, deve apresentar deficit no balanço
de pa·gamentos, o que implica endividamento externo crescente ao longo do
tempo. e que deverá ser ·equ!l!brado com a expansão das e&portações em termos
de receita cambial. Por outro lado, embora haja uma atitude ccnsciente do
Governo de empr.eender nova e crescente etapa das exportações, sobretudo dos
manufaturados, essa atitude não deverá implicar apenas aumentar a faixa
de incentivos, mas especialmente uma verdadeira trans.formação da empresa
comercial e industrial com o propósito de aparelhá-la para enfrent.lr mais
eficientemente a competição no grande ocea·no da mercado Internacional, abra.ngend·o: "adaptações, às vezes profundas, do produto aqui f·abrlcado; custosas
montagens de rede d·e comerclalizaçã·o e vendas no exterior; esforço d.e redução,
às vezes substancial, do custo .real de grande número de produtos; superação
do atual hiato tecnológico; e mudança de mentalidade empresa·rlal nas firmas
nacionais".
Assim, nessa nova fas-e de exporLações que ora se deflagra com o II PND, a
consolldação esperada dessa política irá depender da efetivação de uma estratégia de exportações que, no tocante aos produtos manufaturados, seja capaz de:
a) promover amplamente o maior número possível de ramos tradicionais
fno exemplo conhecido dos têxteis e calçados), áreas de inequívoca capacidade
de competlção da indú>!:la brasileira. O problema óbvio, nesse campo, é o neoproteclonismo dos países desenvolvidos, que hesitam em reorientar suas estru,r.uras de produçi'.o: e à cresc·Dnte competição de ·~utra.> áreas subdesenvolvidas,
cm paises com mão-de-obra de custo baixíssimo;
b) selecionar certo número de ramos industriais com tecnologia mais refinada, em que o Brasil pudesse atuar com empr.esas de escala internacional. Essa
linha de atuação é necessária, para que nossa política de exportação de manufaturados não se vincule apenas a setores de perspectivas l!mitadas na evolução
da demanda mundial; e é viável, como mostraram países de mercado interno
limitado, como a Suiça, Holanda, Bélgica, Suéc!•a, Japão, através de política
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intellgen:e de especialização s:etorial, que lhes permitiu criar empresa~;; naciollals de dlmemã·~ compatív·el com o mercado internacional.
Por outro lado, é pre'Ciso também atentar realisticamente para as necessidades de revisões periódicas do sistema de incentivos se se quiser obter da política
de eXIJortaçõe.•. os maiores benefícios com os menores custos possíveis. Isto porc;ue as tarifas pr.oteci<mistas de·verão ser necessariament.e decrescentes ao longo
do tempo, para ajustar •as empresas às variações de competitividade no mercado
internacional e para não impor ao sistema custos elevados no seu desenvolvimento econômico. Nesse particular, há que desenvolver procedimentos que forcem
a expansã·o da capacidade produtiva n•acional, segundo padrões cl.e eficiência
bastante rigorosos, pois no futuro não se tratará mais de atender a mercados
receptivos e não protegidos por tarifas e sim mercados mais competitivos e
mais soflst!c-actos.
Assim, a nossa preocupação é que é preciso assinalar que a polftlca de incentivos fiscais, não obstante ·seu ine.gável sucesso lnl'Cial, deve ser encarada apenas
como o início d·a estra;t.égia de promoção d.e exportações, que certamente se ampliará em futuro próximo, c·cm medidas de longo alcance no que concerne às
próprias estratégias de crescimento industrial e agrícola.
Por outro lado. numa perspectiva mais reallsta, seria recomendável a adoção
de medidas que forçassem a recomposição da pauta de exportações do Brasil no
sentido da participação cr.escente em mercados d.e produtos de maior "dinamismo"
de demsnda, atentando-se também para os demais fatores que, além do preç·o,
desempenham papel de crescent.e importância no merc•ado internacional, principalmente o financiamento e a assistência técnica. Nesse particular, com especial ênfase às chamadas pequenas e médias empresas, numa mobilização mais
ampla a fim de descentralizar a participação das empresas no mercado externo,
a exemplo do que ocorreu no Japão após a 2.a Guerra.
5 - A modernização <la agricultura com a inovação dos meios de produção
e distribuição, imprimindo mentali::lad·e empresarial no S·etor primário, através
da ampla dis.seminagão da empresa agrícola. Diante desse amplo objetivo inserido
no II PND, a atençã.o maior se deve v·oltar para duas ordens de consid.eração:
I - a auto-sustentação do processo de expansão a-grícola, atra'l'és de mecanismos
financeiros e Infra-estrutura de apoio, para assegurar-lhe estab!lidade nos preços
e na comercialização rentável; m - um esforço adicional para incrementlr os
índi'CeS de produtividade agrícola, não somente nas regiões já evoluídas economicamente (Sul e Sudeste), mas essencialmente nas vastas regiões do Norte e
Norde.>tc do País; ds.s quais hoje ainda dep·ende grande parte da população
b!'aslleira.
Essa última consideração, em particular, é de fundamental impor!.ãnc1a
quando lembramos que. no caso braslleiro, os 30 por cento ou mais da pobreza
relativa são llgados a três fatores freqüentemente cumulativos: I - o.tividade
económica de subsistência, como a agricultura de subsistência na faixa semiárida do Nordeste; II - a pobreza regional; e m - o baixo nível de educação.
Em outras palavra.s, as camadas de renda baixa ·estão necessariamente nos
setores ou regiões de produtividade anormalmente baixa, como o set.or agríc·ola,
situação agravada pelo analfabetismo ou insuficiente instrução. Isto quer dizer
que •a marginalização económica de certas cat·egorias sociaU'. e.stá indissociavelmente vinculada à problemática nacional d,~ desenvolvimento, mais do que
uma simples que.stão de execução de programas regionais de desenvolvimento.
Tudo iss-o nos co;nduz a uma preocupação d·e enfatizar e reafirmar mais acentuadamente ao que .foi escrito no II PND, de que esse tipo de pobreza ainda
existente no nosso País, somente será ellminada por uma política nacional mais
agressiva, atrlobuindo sempre prioridade à transformação econômica do Nordeste,
especialmente n·o setor agrícola, à revolução na ed.ucação, na saúde e em outras
áreas sociais.
O Sr. Mílton Cabral - Nobre Senador. dá licença para um aparte?
O SR. JESSIÉ FltEIRE - Com multo prazer, nobre senador Milton Cabral.
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-589O Sr. Milton Cabral - Senador Jessé Freire, parabenizo-o pela análise que
faz da problemática do desenvolvimento nordestino, colncidentement·e no dia em
qu.e são anunciados ao País detalhes do novo Programa - POLONORDES!I1E lançado pelo Pr·esldente Ernesto Gelsel, sobre a nossa região. V. Ex.'' faz uma
anállse séria, allás como é comum, nos trabalhos que apresenta neste Plenário.
Quero apenas. com este aparte, salientar que o grande problema da nossa região
é, ·evidentemente, como V. Ex." sallentou, a carência de investimentos. A nossa
região, que tem 30% da população brasileira, uma população maior do que a da
própria Argentina. é carente de quase tudo, e todos os numerosos programas e
planos que foram aprovados até agora, a maioria, para não dizer quase todos,
não chegaram ao fim. A falta de continuidade, a falta de agressividade que V. Ex."
está d·munclando, as mudanças de programas, muitos deles ainda pela metade,
ocasionaram um hiato no processo de desenvolvimento do Nordeste. Hoje o Nordeste, a despeito de todos os programas e planos diretores, é mais pobre do que
há 10 anos. A nossa renda per capita é inferior à de 1968, em relação à renda
per capita do Brasil. O.> problemas da agricultura estão ai desafiando a cwpacidade executiva dos administradores públi"Cos. Rogo a Deus que o novo programa
lançado pelo Presidente Geisel - e, diga-se de pass111gem, pelo decreto assinado
ontem, a administração desse programa está confiada dlretamente à Secretaria
de Planejamento, o que significa que estará I!gada dlretamente à pessoa do Senhor Presidente da República, isto, faço votos a Deus que, desta vez, os grandes
problemas do Nordeste, realmente, encontrem soluções, a d·espeito mesmo de
terem tido, apenas, 22% do II IPND reservados para eles. Se os recursos· alocados
chegarem a tempo e os prazos das obras e serviços forem fielmente cumpridos,
certamente, desta vez, a Revolução alcançará suas metas em nossa região. Congratulo-me, mais uma v·ez, com o seu brilhante e oportuno pronunciamento. Multo
obrigado.
O SR. JESSÉ FREIRE - Multo obrigado a V. Ex.a, nobre Senador Milton
Cabral, pelo seu honroso aparte.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.a um aparte?

O SR. JESSlÉ FREIRE - Concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - óbvio, num fim de sessão como esta, seria difícil a
tudo qu-e de esperança existe para o Nordeste, com a criação de
mais este programa para o seu desenvolvimento. Mas, nós não poderíamos deixar
passar a ocasião sem nos permitirmos fazer, como um complemento à formosa
oração ora proferida por V. Exa, referência àquelas palavras finais do já bem
curto discurso de Sua Excelência o Senhor Presidente da República que, realmente, reacendem as esperanças do nordestino. Diz Sua Excelência;
"O problema é de todos. Nós temos de conjugar esforços e nos empenharmos todos, Governos dos Estados, Governos municipais, empresários e o
povo de um modo geral, para que isso se realize. Vai ser necessário muito
trabalho e muito esforço. Não haverá paternalismo; haverá execução
rigorosa e acr·edlto que, com o decorrer dos anos, nós, sem dúvida, colheremos os resultados."

v. Ex.n explanar

Vê v. Ex.a, em rápidas palavras, como um homem, que é determinado em suas
ações, dá o seu ava·l à realização desse programa tão benéfico para toda a nossa
re.glão.
O SR. JESS'É FREIRE - Multo obrigado a V. Ex.", nobre Senador VIrgílio
Távora.
Fica, assim. evidente cada vez mais a importância social do instrumento de
politica econômlca do PIN <Programa de Integração Nacional), do PROTERRA
e do PIROVALE para o impulso econômlco da reg~ão Nordeste.
É verdade que as elites politicas, ao longo dos tempos e até nossos dias, preferiram multas vez·es focalizar os defeitos dos lnstrumento.s de desenvolvimento
regional, ou apelar para o problema da transferência de recursos, como uma ex-
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p!icação das disparidades ou atraso económico do Nordeste em relação ao Sul
e Sudeste; em vez de analisarem um pouco mais o mal uso desses Instrumentos!,
ou o desperdício dos recursos.
Nesse sentido, é sempre possível comparar o fenômeno do crescimento econômlco ao simples fenômeno físico de deslocamento de massa económica no espaço e no tempo, e daí retirar algumas conclusões das casualidades de um maior ou
menor grau de desenvolvimento. Para se obter melhor rendimento no deslocamento de um corpo, é necessário, antes, identificar o ponto de aplicação da força
de deslocamento e daí imprimir a dinâmica e conseqüentemente a aceleração. O
Nordeste é comparativamente semelhante a .essa massa física Inerte, onde é
necessário encontrar o ponto de aplicação de todos os esforços e recursos disponíveis para um crescimento econôm!co mais eficiente e efet!vo.
O II PND cita sabiamente diversas áreas prioritárias cu pontos de aplicação
desses esforços. Entretanto achamos que seria por demais importante e não
multo menos de.smerecedor Intensificar os recursos do P!N e PROTERRA.
Há, aqui, uma coincidência nesta minha proposta, porque o decreto assinado
onLem, na c!dad.e do Recife, reforça os recursos do PIN, PROTERRA e outros
Fundos para o grande pólo de desenvolvimento do Nordeste, o POLONORDESTE,
numa verdadeira revolução agrícola da região.
Pam Isso, salientamos os férteis v·aloes existentes na região. Embora inseridos
em áreas prioritárias, muito lhes falta ainda para alcançar níveis de aproveitamento agrícola satisfatórios. Como e:x;emplo, temos a riqueza ampla do vale
C:o São l!,l'ancisco, capaz de tomar-se o ce1e:1o ag:íco1a do Br~il. a exemplo do
ocorrido com o vale do São Joaquim, na Califórnia, que, através de programas
Intensos de irrigação, m·o-tivou o empresariado a investir e tornar-se o celeiro
agrícola da América, d!stribu!nco 11quezas para todo o território americano.
Além do vale do São Francisco, podemos dtar outros não menos !mpo.rtantes
como o vale do Jaguarlbe, o vale do Parnaiba, e no !Rio Grande do Norte, os
vales do Apodi, Piranhas, Açu e do Cea·rá-iMirim. Todos eles coincidentes com
o Senhor Presidente da República, consoante o decreto assinado ontem, na capital
pernambucana.
Meus Senhores, entencemos que as nações ocidentais, e mesmo o Japão,
experimentaram crescentes desigualdades nos estágios inicloa!.s de sua industrialização, chegando-se a alegar, como cita Gunnar Myrdal, o qual recebeu recentemente o Prêmio Nobel da Economia, que "a crua exploração do pobre teria
sido a condição para tornar possível o crescimento da poupança e o fortalecimento da iniciativa empresarial agressiva, que deu origem à revolução industrial".
Mas, embora saibamos de todos e55es conceitos econômicos, existe reação
notável do homem que vive naquela [,erra e uma responsabili-dade de procurar
entend·er, mais ainda, como será o futur·a da r.eglão. Essa nos.sa reação nã<l s:gnifica, contudo, que fa1te conscientlzação profunda do problema no II Plano
Nacional de Desenvolvimento.
Apenas, é marcada em nossa vida de político, a preocupação constante com
os desequilíbrios regionais do Pais, e p·edimos ênfase a tocl.o programa d·e açã·J
traçado para o Nordeste.
Nesse mesmo tópico de desenvolvimento, integração e modernização da
~:grlcultura do Nordeste, outra ques't.ão que nos iaz re:fl.etir e Indagar é Inegavelmente l'elacionada com a distribuição doa renda.
Consoante o II PND, o objetlvo é contruir no País uma sociedade desenvolvida, no espaço de cinco al1os, e alcançar no final da década um Pr·oduto J:nterno
Bruto superior a 100 bilhões de dólares, o que corresponderi'a a uma renda
per capita de apr·ox!madamente 1.000 dólares.
A nossa Indagação é evidentemente saber qual a partilha do Nordeste ne.sse
produto e se a renda per capita do Nordeste terá sido no final da década uma
evolução com perfil de renda semelhante à das regiões Sul e Sudeste do Pais.
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-1591A justificativa de nossa pre·ocupação é poxque sabemos que na distribuição
regional da renda global ·brasileira por habitante, o Sul do País apre·senta renda
per capita de 590 dólares contra 207 dólares no Nor·deste. Sabemos também
que esta situação representa hoje o desfecho de uma longa história de estagnação e de lento. desenvohimento, que abrange cerca de 300 anos, com fases
excepcionais de progresso, mas também com fases em que chegou a ocorrer
até diminuição de renda dos habitantes da região.
Assim é que, em 1939, a renda por habitante do Nordeste representava
apenas 48 por C·ento da renda por habitante nacional. Mas essa percentagem
foi dectina,ndo até atingir 38 por cento em 1955. Por outro Iado, as políticas
mai.s positivas e ousadas adotadas a parar de então, permitiram a recuperação
desse nível de renda, para alcanç·ar em 1968, já 47 por cento da média nacional,
·
porém .ainda sem atingir aquele nível de 1939.
Evid,entemente apres·entamos várias explicações para o atual desnível de
renda entre o Nordeste e a reglã·o Centro-Sul do País. O primeiro fator é o da
produtividade por área na agricultura. Sabendo-se que a produtividade geral
da agricultura no Nordeste é de 0,75, ou seja aproximadamente 2/3 da produt!vldac!.e do Centro-Sul ond·e por exemplo a produtividade da cultura de canade-açúcar ou algodão é de apenas 60 por cento daquela registrada para São
Paulo .. Tendo-se aí uma das expl!cações das dlfe:enças de renda do Nord·sste
em relação ao Sul.
Uma seguncl.a expl!cação ainda EO s·etor da agricultura, é o da área cultivada. No Nordeste, cada homem cultiva 1,40 hectares, enquanto no Sul cada
homem cultiva 2, 7 hectares. por out!·o Iado, enquanto se via no Nordest.c 3. 000
tratare&, no Sul são usados 52.000 tratares, o que faz registrar considerável
diferença àe produtividade, responsável pela diferença de rendas ..
Um terceiro fator, sendo este no setor industrial, é a d.!fereuça na util!zação
de capital por homem, que no Nordeste é de aproximadamente 66% em relação
ao Sul. De maneira geral, a ·eficiência do s·e :.or industrial do :Nordeste é de
apenas 0,54 daquela registrada no Sul do País.
Da mesma forma, um quarto fator expl!cat!vo da diferença de renda, entre
e o Sul, é a diferença tecnológica como cons·eqüência e~idente do
fator anterior, onde o valor adicionado do homem d·o Nordeste é de apenas 54
por cento do valor adicionado pelo homem do Sul do País.

o Nordeste

Em termos quantitativos mostraríamos que a repartição da renda per capita
no Brasil apr.esenl.a para o setor urbano 614 dólares; para o setor rural 210
dólares, dando uma renda global de 420 dólares per capita. Para isso concorre a
região Sul, com 757 dólares para o setor urbano contra 337 dólares para o setor
rural, com um total de 589 dólares de renda. Na região Nordeste, o setor urbano
se apresenta com 312 dólares, contra 136 dólares no setor rural e uma renda
global de 207 dólares.
Dos fatos expostos, são perfeitamente identificáveis os desníveis d.e renda
e do desequilíb!l•o do Nordeste em relação ao Sul do País, e portanto com base
em análise quantitativas temos uma expl!cação da nossa preocupação, de como
se situará a renda per capita do Nordeste quando, no final da década o Pais
atingirá o nível esperado do Procl.uto Int.erno Bruto superior a 100 bilhões de
dólares. As mudanças previstas e as transformações sociais e econômicas programadas no II !PNI]) setão suficientes para reduzirem os desníveis atuais? Esta
é evidentemente uma pergunta que deverá estar na mente dos nos&os planejaciores, para que se permita revisões periódicas dos obj etlvos traçados nos planos
de desenvolvimento.
Podemos reafirmar, mais uma vez, que a nossa preocupação se prende exclusivamente ao fato d.e que o fenômeno do desenvolvimento econômico é exponencial: cre.~ce proporcionalmenl.e a si mesmo. Em outras palavras o fato de
.s·er desem·olvido é a causa principal do desenvolvimento e o que toma a dianteira nesse domínio torna-se rapidamente Insuperável.

•'

- 592·Para evidenciar esse fator é oportuno::> considerar duas hipóteses viáveis
para o final da década:
- Na primeira, o Brasil crescendo a nove por cento e o Nordeste a sete
por cento, teríamos, em 19·80, o Nordeste com um nível de renda de 37 por
cento d•a média nacional, o que seria reaLmente retroceder para aquele nivel
baixo de 195S.
- Na segunda hipótese, mais otlmlst.a, de o Brasil crescendo a nove por
cento e o Nordeste a dez por cento com a pod·erosa mobilização de recursos
para investimentos, teríumcs no fim da década de 1980, o Nordeste atingindO
o nível de 49 por cento da renda per capita média nacional, o que significa.
apenas a recuperação do nív·el. de 1939, quarenta anos depois.
~ o SR. PRESIDENTE <Ruy Santos. Fazendo soar a campainha.) informar que o tempo de V. Ex.a já findou há muito.

-o

Lamento

SR. JESSÉ FREIRE -Estou prestes a t.erminar, Sr. Presidente.

Isso signific•a que não será tarefa fácil ao Brasil diminuir a diferença que
separa o Nordeste de São Paulo, nas próximas décadas, por exemplo. Com isso,
não queremos também afirmar se desejar a "felicidade p1ena" de que o Nordeste
se torne outro São Paulo, mas que acompanhe ou se aproxime um pouco mais,
dos níveis de renda do Sul-Sudeste do País.

o que se deseja, evidentemente, é que na paisa-gem nordestina nã,o haja
mais .s·ubnutr!ção, má nutrição, subemprego, desemprego, e outros males do
subdesenvolvimento. Não se quer o mundo sonhad,o em tantas ilusões ou apelos
demagógicos, porém se quer mais do que o mundo vivido e sofrido que se tem
tido até agora.
o nosso desejo nesse pronunciamento é endossar o pensamento que existe,
embora às vezes implicitamente colocado no II PND, de que o Nordeste tem
condições para ser uma parcela digna e construtiva do Brasil desenvohido, que
se está forjando a passos largos, uma região próspera, onde todos compartilham
da dignidade de viver em condições consentâneas com as necessidades, com as
ambições legítimas da pessoa humana, de sua convivência social na satisfação
Imensa de fortalecer uma nacionalidade.
Finalmente, ainda ao se proceder à análise do II !PNiD, no que se refere aos
programas de desenvolvimento da agrlculi.ura e subsetores a ela relacionados,
consideramos oportuno registrar a ausência de qualquer referência a um dos
setores que por si mesmo, na sua dimensão potencial se constitui como um dos
mais importantes e vitais para o fortalecimento econômlco do !País: o setor
da pesca.
Achamos que é imprescindível recomendar que seja consider-ado, no II PND,
esse setor econômico, tendo em vista especialmente que, dada à. dimensão da
costa brasileira, que representa quase 1/5 d.as costas oc.eânicas do mundo, tornase digno de ser Incorporado nos objetivos de Desenvolvimento Nacional.
A justificativa de se fazer do setor de pesca, ainda, infelizmente, em considerável atraso tecnológico, como um d•os setores dinâmicos visando não somente
o mereado Interno como também o mercado externo, fundamenta-se em quatro
pontos básicos:
1 - A Importância da pesca empres·arlal no Pais, como a-tividade econômica
absorvedora de mão-de-obra.
2 - A ativldade da pesca como suporte indispensável para a alimentação
e mudanças de hábitos d.e grande parte da população brasileira, tendo em vista
sobretudo o crescente custo da carne bovina.
3 - A atividade da pesca como instrumento de obtenção de divisas cambiais
na exportação, sobretudo na área do camarão, lagosba, atum e ·outras espécies
afins.

- 5934 - A atividade da pesca como instrumento de absorção de tecnologias
provindas de países mais avançados como o Japão, a Norue,ga, os Estados Unidos,
a Dinamarca, a Coréia e outros países.
Em síntese, para justificarmos economicamente as 200 milhas marítimas,
se faz necessária a dinamização do setor de pesca, o qual deverá ser apoiado
mais agressivamente através de ação institucional mais sólida e estrutura técnico-administrativa mais ampla visando sobretudo os seguintes objetivos:
1 - Incentivo às atividades de pesca empresarial, especialmente na região
Nordeste, com \istas à ampliação da paut.a de exportações dos produtos originados deste setor.
2 - Incentivo à formaçá<J de "joint ventures" <associações de capitais) no
objetivo de absorver tecnologias ainda inexistentes no Pais; especialmente na
área do atum, o que é encontrado em grande escala na costa do Nordeste do
Brasil. (Nesse particular, queremos registrar que já foram feitas estimativas de
que grande quantidade de barcos atuneiros de outras procedênci1l.S capturam
atum em pontos da costa do Nordeste durante o ano todo.)
3 - :E:nfase na formação de mão-de-obra especializada para a atividade
da pesca através do incentivo à criação de novas escolas de pesca, a exemplo
do que ocorre no município de Tamandaré, em Pernambuco.
4 - Maiores estímulos, creditícios e fiscais para o desenvolvimento da pesca.
5 - Finalmente, a compatibilização dos objetivos do desenvolvimento da pesca existente nos programas da SUDEN:E e SUDAM com os objetivos da SUDEPE.
Meus Senhores, cabe-nos, ao finalizar esta pequena análise com algumas
recomendações feitas ao longo dessa dissertaçá<J, reafirmar que o desenvolvimento do Brasil deve representar um esforço integrado, cujo objetivo mais
elevado, objetivo que buscamos, pragmaticamente dia após dia, etapa após etapa,
é a criação de uma sociedade moderna com oportunidades para o enriquecimento material e não-material de todos os seus membros. Para atingirmos
esse objetivo, devemos estar preparados para enfrentar os nossos problemas
e as nossas deficiências, com determinação e imaginação.
Assim, entendemos que o processo de apreciação, revisão, e sugestões a
que está sendo submetido o n Plano Nacional de Desenvolvimento deve pretender em última análise os objetivos de:
1.o - Ampla disseminação dos resultados do progresso económico, alcançando todas as classes de renda e todas as regiões.
2.0 - A transformação social, para modernizar as instituições, acelerar o
crescimento, distribuir a renda e manter uma sociedade aberta.
3° - Estabilidade política para realizar o desenvolvimento.
4.o - Segurança nacional interna-externa.
Em verdade, tudo isso nos conduz lucidamente a pensar que estamos conscientemente trabalhando na realização concreta do nosso próprio perfil histórico, acumulando a nossa sofrida e penosa experiência de desenvolvimento.
Mas, por outro lado, nos encoraja e nos engrandece quando lembramos o que
tão bem ressaltou o Presidente Kennedy, que a estabilidade, a igualdade, o
desenvolvimento e a segurança são objetivos quase que inatingíveis: "não atingiremos - disse ele - esse objetivo nem hoje nem amanhã. Talvez, não o alcançaremos até o fim de nossa vida.
Mas a busca é a maior das aventuras do nosso século.
Impacientamo-nos, às vezes, ante o peso das nossas obrigações, a complexidade das decisões, a agonia da escolha. Mas não há, para nós, nem conforto,
nem segurança na evasão, não há solução na abdicação, não há alívio na irresponsabilidade".
Meus senhores, temos todos um destino comum: a construção de um mundo
melhor na defesa da geração futura.

'

-594. Isto, Sr. Presidente, era o que eu desejava dizer ao senado. Algumas páginas
foram por mim passadas sem leitura, porque reconheço a exigência regimental e o avançado da hora.
. Para. finalizar quero dizer que nos congratulamos com o Senhor Presidente
da República pela sábia decisão de ontem, na capital pernambucana, quando
deu ao Nordeste uma nova dimensão, quer no setor económico, quer no setor
financeiro, no setor social, .no setor de educação, em todos os setores que se
somam. para um desenvolvimento económico integrado, que é o que todos nós
almejamos. A Sua. Excelência, portanto, os efusivos cumprimentos de modesto
representante do Nordeste brasileiro, que está nesta Casa para juntar os seus
poucos esforços aos grandes esforços do Governo, para que o Nordeste se integre cada vez mais no Brasil, e que o próprl·o Brasil se integre como grande potência, não no ano 2000, mas ainda nesta década de 70. Muito obrigado.
(Muito bem! Palmas.)
Compar.ecem mais os Srs. Senadorecs:
Flávio Britto - José Esteves - Cattete Pinheiro - Alexandre costa
. ·•.-.. ·Luís de Barros - Arnon de Mello - Amaral Peixoto - Danton Jobim - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Sobre a mesa, projetas de lei que serão
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 139, DE 1974

Acrescenta parágrafo ao art. 37 da Lei n.0 5.108, de 21 de setembro
de 1966 - Código Nacional de Trânsito, disciplinando a localização dos
canos de descarga d'os caminhões e ônibus movidos a óleo diesel.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 -Acrescente-se ao art. 37 da Lei n.O 5.108, de 21 de setembro de
1966, o § 5.0 , com a redação seguinte:

''Art. 37 - .....

o •• '
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........................................................................
§.5.0 - O cano de descarga dos caminhões e ônibus movidos a
óleo diesel deverá s-e locallzar do lado esquerdo e para cima."
Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 -Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O fumo deslocado pelo cano de descarga dos v·eículos movidos a óleo diesel,
como todos sabem, na altura da roda traseira, do lado direito, tem sido causa
de acidentes graves nas estradas, pelo empanamento da v1sib111dade na ultrapassagem e no cruzamento dos veículos que vêm em sentido contrário. Sabendo
da existência de projetes semelhantes no Congresso Nacional e que não lograram aprovação, queremos salientar este aspecto inédito do projeto: cano de
descarga do lado e.squerdo e para cima. Isto é, do lado esquerdo, mas para o
!alto. Achamos desnecessário maiores motiVíações para incentivar a presente
propositura, tendo em vista a premente necessidade de dar-se maior segurança
ao tráfego nas estradas.
·
Confiamos, portanto, que os nossos !lustres pares saberão dar .a maior atenção ao projeto, infensos às "flligranas" que têm dificultado a aprovação de proposições com objetivo semelhante à se.gurança do tráfego, nesse particular.
Sala das Sessões, 31 d·e outubro de 1974. - Leoni Mendonça.

-595LEGISLAÇAO CITADA·
LEI N.O 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
· (Código Nacional de TrâiÍsito)

................................................................................
Art. 37 - Nenhum veículo poderá ser licenciado ou registrado, nem poderá
transitar em via terrestre, .sem que ofereça completa segurança. e esteja. •devidamente equipado, nos termos deste Código e do s~u Regulamento.
§ 1.0 - Além da vistoria, que será feita por ocasião do licenciamento, Poderão ser· exigidas outras a critétio da autoridade de trânsito. . .
§ 2.0 - São considerados, além de outros que venham a ser determinados
pelo Conselho Nacional de Trânsito, como equipamentos obrigatórios dos veiculas automotores:
a) pára-chO<J.ues. dianteiro~ e traseiros; .
b) protetoi:es para as rodas traseiras dos caminhões;
c) espelhos retrovisores;
d) limpadores de pára-brisas;
e) pala interna de proteção contra o sol, para motorista;
f) faroletes e faróis dianteiros .de luz. branca;
g) lanternas de luz vermelha na parte traseira;
h)·. velocímetros; .
i) busina;
j) dispositivo de sinalização noturna, de emergência, independente de circuito elétrico do veículo;
I) extintor .de incêndio, para veículos· d1l carga e transporte coletivo;
m) silen"éiador dos ruídos de explosão do motor;
n) freios de estacionamen"ta e de pé, com comandos independentes;
o) luz :Para o sinal de "Pare";
·
p) iluminação da placa traseira;
q) indicadores luminosos de mudança de direção, à frente e atrás, inclusive
para J:eboques, carretas e similares; . ·
r) cintos de segurança para a árvore de transmissão de veículos de transporte, coletivos e de carga;
s) pneus que ofertlçam condições mínimas de segurança;
t) registradores de velocidade, nos veículos destinados ao transporte de escolares.
· ··
· ·
·
§ 3. 0 - o equipamento de motocicletas, motonetas, ciclomotores, motofurgões, tratares, mlcrotratores, cavalos-mecânicos, reboques, carretas e seus similares, além dos .veículos mencionados no art. 63, será estipulado pelo regulamento deste Código.
§ 4.0 - Os demais veículos de propulsão humana ou tração animal, deverão
ser dotados; dentre outros que venham a ser exl!gidos em lei ou regulamento
dos seguintes equipamentos:
a) freios;
b) luz branca dianteira e luz vermelha traseira ou ca.tadióptricos nas mesmas cores.
§ 5.0 - Nas estradas, o cano de 1lscapamento dos caminhões movidos a
óleo diesel, deverá ser colocado com saída para cima.
• •
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-596PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 140, DE 1974

Esta.belece condições de conforto e higiene nos ônibus interurbanos,
e dá outras providências.
o Congresoo Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os ônibus de empresas concessionárilllS de transportes coletivos
urbanos, em percurso superio,r a 100 qullômetros, deverão ser dotados de instalações .sanitárias.
Art. 2.0 - p,ara o cumprimento do disposto nesta lei, é estabelecido o prazo
de 6 (seis) meses, a contar da data da sua publicação.
Art. 3.o - o órgão competente para a fiscalização dos ônibus interurbanos,
exp,edlrá regulamentos destinados à observância desta lei.
Art. 4.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. s.o - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
l!l deprimente e desolador o estado geral de certos ônus interurbanos e a
precarle~ad·e de suas insta'ações. Raras são as empresas que têm seus carros
em perfeitas condições de conforto e. higiene.
o constrangimento a que são levados os passageiros, sobretudo nas viagens
longas, no tocante a lnexistênci~ de Instalações sanitárias é patente, especia.lmente as crianças, doentes, ou pessoas acometida.~ de náuseas próprias da
viagem.
Quando o Governo se pr·eocupa com o transporte coletivo através de projetas
pertinentes ao assunto, queremos, com o projeto, s~ar esta irregularidade. A
colocação de instalações sanltár1as nos coletlvos Interurbanos é, pois, medida,
não só de alcance social, como de salutar reperc~ão.
Esperamos contar com a acolhida dos ilustres colegas n~ aprovação do
projeto, que além das razões aqui aludldas, muito contribuirá para o fomento
do turismo, quer Interno, quer Internacional.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1974. - Leoni Memlonça, Senador.
(As Comíss6es de Constituição e Just~a e de Transportes, comunicaç6es e Obras Públicas.)

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Os projetas lidos serão pubiicados e,
em seguida, envillidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, ofícios que .serão 11dos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os S·eguintes
OFíCIOS

Ofício n. 125/74
Brasília, 31 de outubro de 1974.
Sr. Presidente:
Comunico a Vossa ElCC<elência, nos termos regimentais, que designei o nobre
Senador Ben}amlm Farah p~a substituir o nobre Senador Franco Montara, na
Comissão Mista do Pro}eto de Lei n. 0 9-0N, de 1974.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e
distinta consideração. - Franco Montoro, por delegação do Lider.
Ofício n.0 126/74
Brasília, 31 de outubro de 1974.
Sr. Presidente:
C"omimico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que designei o nobre
Senador Franco Montoro para .substttuir o nobre Senador Benja:mlm Farah n,a.
Comissão Mista do Projeto de Lei n.o 10-0N, de 1974.
'
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-597Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e
dl.stlnta con.slde1.1ação, - Franco Montoro, por delegação do Lider.
o SR. PRESiiDENTE (Ruy Santos) - Serão feitas as substituições sollcitadas.
Está findo o período destinado ao Expediente.
~a&Sa-se à

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, d·o Projeto d:e Lei da Câma.ra n.0 73, de 1974
(·n.O 2.026-B/74, na C~t.sa de origem), que retifica, sem ônus, a Lei n.0 5.9614, de
10 de dezembro de 1973, que estima a Receita e fixa a Despesa da União paa-a o
·
exercício financeiro de 1974, tendo
PAREOEIRES, sob n.oa 529, 430, 530 e 531, de 1974, das Com!.ssões:
- de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela constltucionalldade e
juridicldade do ptlojeto; 2.0 pronunciamento: pela constltuclonruida.de
juridlcid'ade das emendas de Plenário; e
·
- de Finanças, 1.0 pronunciamento: favorável, com as mendas que apresenta
de n.oa 1 e 2-0F; 2. 0 pronunciamento: favorável às emendas de n.os 1 a 3,
de Plenário, e pela prejudicialldooe da de n.o 4.
A discussão do projeto foi encerrada na ses.são de 23 de setembro de 1974,
com apresentação de emendas de P!enário.
Em votação o projeto, sem prejuízo das em·endas.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados.
<Pausa.)
Está aprovado.
t o seguinte o proje.to aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAM.ARA
N.0 '73, de 19'74

origem)
Retifica, sem ônus, a Lei n.0 5. 964, de 10 de dezembro de 19'73,
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 19'74.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica retificada, sem ônus, a Lei n. 0 5.964, de 10 de dezembro
de 1973, que "Estima a Reeeita e fixa a Despesa da União para o exercício
nnanceiro de 1974", no seguinte:
Adendo "C''
1500 - Ministério da Educação e Cultura
1512 - Conselho Nacional do Serviço Social
1512 - 03-04--2106 - Assistência Financeira a Entidades
019 - Entidades Educacionais, Assistencials e Comunitárias
Estado da Bahia
Município: Bromado
Onde se lê:
Para Obras Asslstenciais, a ca~go da Prefeitura de Livramento do Brumado.
Leia-se:
Município: Livramento do Brumado
Obras Asslstencials, a cargo da Prefeitura de Livramento do Brumado.
(N. 0 2.026/74, na Casa de
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-598Estado de Goiás
Município: Golânla
Onde se lê:
Colégio São Francisco de Assis - 5. 000
Leia-se:
Município: Anápolls
Colégio São Francisco de Assis - 5. ooo
Município: Golânla
Onde se lê:
Universidade Católica de Galãs - 20.000
Leia-se:
Sociedade Goiana de Cultura- 20.000
(Mantenedora da Universidade Católica de Goiás.)
Estado da Guanabara
Município: Rio de Janeiro
Onde se lê:
Assoclàção Massapeense de EdUcação e Cultura -::- 9.000
Leia-se:
Estado do Ceará
Município: Massapê
Associação Masslltpeense de Educação e Cultura - 9. 000
Estado de Minas Gerais
Município: Campo Belo
Onde se lê:
Escola Professor "José Otaviano Neves" .- 1.00,0
Leia-se:
Grupo Escolar "José Otav!an'ô Neves" - 1.000
Onde se lê:
Município: Poço Fundo
Escola Doutor Lélio Almeida - 1. 000
Leia-se:
Grupo Escolar Dr. Lélio de Almeida - 1. 000
Estado da Paraíba
Município: Boqueirão dos. Cachos
Onde se lê:
Boqueirão dos Cochos
Colégio Comercial Padre Inácio da CNEC - 20.000
Leia-se:
Município: Boqueirão
Colégio Comercial PSJdre Inácio da CNEC - 20.000
Estado do Rio de Janeiro
Município: Nova Iguaçu
Onde se lê:
Hospital do SASE de Nova Iguaçu, mantLdo pelo Serviço de Assistência Social
Evlltl!lgélico - 15. 000
·
Leia-se:
Hospital do SASE de Nova Friburgo, mantido pelo Serviço de Assistência Social
Evangélico - 15.000
·

-599Estado do Rio Grande do Sul
Município: Arrolo do Melo

Onde se lê:
Comunidade Escolar Católica de Arrolo do Melo - OEOAM
Leia-se:
Comunidade Escolar Católica de Picada São Caetano Arrolo· do Meio.
Onde se lê:
Município: Lajeado
.
Sociedade de Amparo à Infância Desamparada e de Auxílio aos Necessitados SAIDAN - 2. 000
Leia-se:
Sooiedade de Assistência à Infância Desamparada e de Auxílios aos Necessita.
dos - SAIDAN - 2.000
Estado de Santa Catarina
Município: Rio do Oeste
Ginásio Allamano, Rio do Oeste, SC, mantida por Soci~daàe Beneficente de
Senhoras Hospital Sírio Libanês - 4.000
·
.. ,··. '•
Leia-se:
Ginásio Allamano, mantido pela Sociedade Missionários Nossa Senhora Canso!adora - 4. DOO
Estado de São Paulo
Município: Igarapava
Onde se lê:
Instituição Beneficente Lar Espírita Vovó Querubina - 2. 000 ·
Leia-se:
Lar Espírita Vovó Querubina LEVQ - 2. 000
Estado de São Paulo
Município: São Carlos
Onde se lê:
Cáritas Diocesana de São Carlos - 2. 000
Leia-se:
Cáritas de São Carlos - 2. 000
Onde se lê:
Município: Presidente Prudente
Fundação Toledo de Ensino, mantenedora da Facu~dade de. Filosofia, Ciências
e Letras, para Bolsas de Estudo - Presidente Prudente - 15.000
Leia.-se:
Município de Bauru
Instituição Toledo de Ensino, para Bolsas de Estudo - Bauru - 15.000 ·
Onde se lê:
Município: Presidente Wenceslau
Fundação Toledo de Ensino, mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras, para Bolsa de Estudo- Presidente Wenceslau- 8.000
Lel.a-se:
Município: Bauru
Instituição Toledo de Ensino, para Bolsas de Estudo - Bauru - 8.000
Adendo "D"
2000 - Ministério da Justiça
2013 - Departamento de Administração
2013 - 03 - 04 - 2106 - Assistência Financeira a Entidades
016 - Instituições Privadas
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-600Estado do Pará
Município: Belém
Onde se lê:
Federação Paraense de Escoteiros - 3 . 000
Leia-se:
Federação Educacional mfanto-Juvenil do Pará -

3.000

Adendo ''E"
2500 - Ministério da Saúde
2502 - Secretaria Geral
2502 - 1504 - 2106 - Assistência Financeira a Entidades
023 - Instituições Médico-Hospitalares

Distrito Federal
Município: Brasília
Onde se lê:
Sanatório Espirita de Brasília, Tagua,tlnga, mantido pela Sociedade Evangélica
Beneficente
Leia-se:
Sociedade Mantenedora do Srunatórlo Espirita de Brasília
Piauí

Município: Pamaiba
Onde se lê:
Maternidade Dr. Marques Bastos, Pamaiba - PI (mantida por Sociedade de
Combate ao Analfabetismo) - 3.400
·
Leia-se:
Maternidade Dr. Marques Bastos, mantida pela Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Pamaíba - 3. 000
Adendo "F"
2800 - Encargos Gerais da União
2802 -Recursos sob Supervisão do· Ministério do Planejamento e Coordenação ~ral
2802 - 1504 - 2106 - Assistência Financeira a Entidades
019 - Entidades Educacionais, Asslstenclals e Comunitárias
Entidades Educacionais, Assistenciais e Comunitárias
Ceará
Município: Sobral
Onde se lê:
Clube União dos Artistas Sobralensl:'s - 4.000
Leia-se:
Clube Social dos Artistas- Sobral- 4.000
Minas Gerais
Município: Coronel Fabriciano
Onde se lê:
Universidade do Trabalho de Coronel Fabrlciano
Leia-se:
Associação "Universidade do Trabalho" (Sociedade Educacional
União e Técnica Bairro Universidade do Trabalho)
:Município: Barbacena

-601Onde se lê:
Escola de Medicina de Barbacena (para Bolsa de Estudo)
Leia-se:
Fundação Presidente Antônio Carlos, mantenedora da Faculdade de Med1cina
(Bolsas de Estudo)
Município: Ouro Preto
Onde se lê:
Fundação Municipal de Ensino Médio de ouro Branco - 1. 000
Leia-se:
Município: Ouro Branco
Fundação Municipal de Ensino Médio de ouro Branco - 1. 000
Estado de Minas Gerais
.Município: Belo Horizonte
onde se lê:
Fundação Frederico ozanan - 1. 000
Leia-se:
Cidade ozanan, da Sociedade de São Vicente de Paulo - 1. ooo
Estado do Piauí
Municipio: Teresina
Onde se lê:
Sociedade Piauisense dos Doadores Voluntãrios de Sangue - 1.000
Leia-se:
As.sociação Piauiense dos Doadores Voluntãrios de Sangue - 1.000
Estado do Rio Grande do Sul
Município: Ijui
Onde se lê:
Asilo Evangélico à. Velhice Nos.so Lar
Leia-se:
Asilo Evangélico de Amparo à. Velhice Nosso Lar
Município: Anta Gorda
Onde se lê:
Sociedade Evangélica Escolar de Corvo, mantenedora da Escola Iplranga- 1.000
Leia-se:
Município: Estrela
Sociedade Evangélica Escolar de Corvo, mallltenedora da Escola Ipirl!inga - 1. DOO
Estado do Rio Grande do Sul
Municiplo: Taquara
Onde se lê:
Lar São José, Taquarl - RS, mantido por Sociedade Educacional e Caridade

r·

~

I
I

-3.000

Leia-se:
Município: T31quari
Lar são José, mantido pela Sociedade e Caridade.- 3.000
Estado de São Paulo
Municiplo: Plracicaba
Onde se lê:
As1lo de Velhice e Mendicidade de Plrac!caba- 2.000

..

•

I

-602Leia-se:
Lar dos Velhinhos de Piracicaba - 2. 000 ·
Município: Lucélla
·

Ollde .se .lê:.·.· · · ,

.',

,

..

Sociedade São VIcente de Paulo - 2.000 ·
Leia-se:
Lar de São V!cen.te de Paulo de Lucél!a - 2.000
~jM

'

;

I

Adendo "F"
2800 - Encargos Gerais da Uniã,o
2800 - Recursos sob supervisão do Ministério do J.>lanejamento e Coordenação Geral
2202 - 1504 - 2106 - Assistência Financeira a Entidades
019 - Entidades Educacionais, Asslstenc!a!s· e Comunitâ:r!as
''"
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,·
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Entidades de Assistência Médico-Hospitalar
Distrito Federal
Município: Brasílla
Onde se lê:
Sanatório Espirita de Brasília - Tagua~inga - mantido pela Sociedade Evangélica Beneficente.
Leia-se:
Sociedade M~tenedora do Sanatório Espírita de Brasílla.
Estado do Piauí
Município: Pamaiba
Onde se lê:
Maternidade Dr. Marques Basto, Parnaíba - PI -.mantida por Sociedade de
Combate ao Analfabetismo- 2.000
· ·
Leia-se:
Maternidade Dr. Marques Basto, mantida pela Sociedade de Proteção· à Maternidade e à Infância de Parnaiba - 2. 000
·
Estado do Rio de Janeiro
:Muníciplo: Nlló'polls ·
Onde se lê:
Posto Médico de Olinda, Nilópolls - 8.000.
Leia-se:
.
. ··.' .
Pronto Socorro de Nilópolls, para aquisição de ambulância -:-. 3.000
Estado de Minas Gerais
Munlc\pio:
Vespasiano
'
.,.
"
Onde se lê:
Fundação Maternidade "Elias Issa" -- lO.COO
Leia-se:
Fundação Municipal "Elias Issa:'; - 10. ooo
Estado de São Paulo
Mun!cipio: Porto Fel!z
Onde se lê:
Santa Casa de Misericórdia. ele Porto Ferreira - 2.000
t.
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- 603\• ,,

Leia-se:
. ' ·'
Município: Porto Ferreira
saiJ.ta.Casa de Mi~ericórdia de Porto Ferreirá-:- 2,000
MtÜlicipio; Itapui.
,
Onde se lê:
··
A.ssociação . de Proteção à Infância e Maternidacje de Itapuí -..'LODO Leia-se:
Hospital-Maternidade São .tosé . de Itapuí -1.000
.... ·: -:·
, .,Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data da sua .publicação, revogadas as
disposições em contrário.
· .
.
.
· ·. . .
.. . 'o SR. PRÉSIDENTE (Ruy Santos) --- Sobre a !Ilesa, ;equerimento:que serâ
lldo pelo Sr. ·1. 0 -Secretãrlo.
... . . ., . .
. ..
..
·
. , ·.
'
. ,, ..
:m lido o seguinte:
..
.. '''
'. ·~.

• ,. ., wo

~-·:

... '!

•
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REQUERIMENTO
. N.0 2'76, DE 19'74.

Nos termos do art. 350, alíÍlea c, do Regimento lnterno, requeiro destaque
pa:ra rejeição das seguintes partes da emenda n.o 1-CF,_ao Projeto de Lei da
Câmara n. 0 73, de 1974 (n. 0 2.026-B/74, na Casa de· origem); que retifica, sem
ônus, a Lei n. 0 5.964, de lO de dezembro de· 1973, estima a Receita e fixa aDespesa da União para o exercício financeiro de 1974, por se tratl),rem: de subvenç~
já pagas:
.. , ,
I - Estado do Paraná
Município: Curitiba
:• ..
Onde se lê:
. Ass,ociação Família de Maria
. 6.000,00
'
. ·.
Leia-se:
' .
Município: Curltiba
Associação Familla de .. Maria ................ ,.. ··:·. ' ........, .. ·......... 2;000,00
.Município: Ponta Grossa .
Associação Família de Maria
2.000,00
Município: Joaquim Távora
.2. oôil;'oo
Associação Familla de Maria
II - Estado de Minas Gerais
Município: Conselheiro Lafalete
'' ..... ,. .
" '•..
' ..'l ' ...
Onde se lê:
'. ,·'
.. ·'' .
Conselho Particular Vicentino
(S·ociedade de São Vicente de Paulo ......... , ....... : ....... , .. :: ~~-~ o~,o,o~
Leia-se:
..
., Funda!;!ão Saciai e Cultural
. 10,000,00
Prefeito .. Telesforo IRezende
. ' , ; . ) ,,
·· .·. · Conselho Particular Vicentino da Sociedade· de São Vicente·,de:Paulo 5.000,00
... ...
.. . ' ...
m- Município: Rio Piracica.ba
Onde se lê:
··
·Assistência Social de Rio Piracicaba· , .. .'., .... ,:, , ... ·; ·... ;: ;:; , . :: .. · ''20000,00
Leia-se:
, . Assistência Social de Rio Piracicaba ... , . , ; . , ...... , .. ,.; ; , .. .'...... 2, 000;00
o

O

O o

o

o O o o

O

O

O

O

O

O

O

0

o o I

o

o o o

o

O

~

o O

O

o

O

0

o Oo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • ; ·• • • o

,:

'I

'.,

•

'"

.:"''

• o o •••• o. o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • o o. o ••

~

o,_..._,', o o o o o • o o o • •,• o ·• ~ •.• •::·•·• ', 0 '_,•:.:.~;• ~··. '1 1

'

'

.
'

-

'

~

1

-604(Sendo Cr$ 1.000,00 para a Conferência São Geraldo da Sociedade
de São Vicente de Paulo).
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Nos termos do inciso IV, do art. 352,
do Regimento Interno, a aprovação do requerimento envolve decisão sobre a
parte a destacar, já que a finalidade do destaque foi expressamente mencionada. Assim, coloco em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica rejeitada a parte destacada.
Em votação as Emendas: n. 0 1, da Comis.são de Finanças, ressalvada a
parte destacada; n. 0 2, da Comissão de Finanças; n. 0 • 1, 2 e 3, de plenário, com
pareceres favoráveis.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
São as seguintes as emendas aprovadas:
EMENDA N.O 1-CF

1500 - Ministério da Edut:ação e Cultura
1512 - Conse1ho de Serviço Social
1'512 - 0304 - 2106 - Assistência Financeira a
019 - Entidades Educacionais, Assistenciais e Comunitárias
01 - Conforme Adenda "C".
Estado do Ceará
Município: Fortaleza
Onde se lê:
Giná.slo Padre Miguel Coelho
4.000,00
Leia-se:
Município: Jardim
Giná.slo Padre Miguel Coelho <mantido pela Congregação das Filhas
de Santa Tereza de Jesus - Crato) .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 4.000,00
Dlstrito Federal
Onde se lê:
Sanatório Espirita de Brasilla
2.000,00
Leia-se:
Sociedade Mantenedora do Sanatório Espirita de Brasilla
2.000,00
Estado de Minas Gerais
Município: Caeté
Onde se lê:
Conferência São Vicente de Paula Nossa Senhora da Piedade (Roças
Novas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ooo,oo
Leia-se:
Conselho Regional Nossa Senhora da Piedade da Sociedade São Vicente de Paula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00
Município: São João Del Rey
Onde se lê:
Fundação Municipal de Ensino Superior
50.000,00
Leia-se:
Fundação Municipal "São João Del Rey" .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50.000,00
••• o •
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-605Estado do Paraná
Município: CUrittba
Onde se lê:
Munictpio :Curitiba
Associação Família de Maria ................................•.......
Leia-se:
Município: CUritlba
Associação Família de Maria ...................................... .
Município: Ponta Grossa
Associação Família de Maria ...................................... .
Município: Joaquim Távora
Associação Família de Maria .................................... ..
Onde se lê:
Faculdade Evangéllca de Medicina do Paraná, FElMPAR, mantida por
Sociedade Evangélica Beneficente ............................. .
Leia-se:
SOciedade Evangéllca Beneficente (p/a Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná) ............................................. .
Onde se lê:
Fundação Casa do Estudante Universitário do Paraná .............. .
Leia-se:
Fundação Casa do Estudante Universitário ....................... .
Onde se lê:
Casa do Estudante Universitário do Paraná ........................ .
Casa do Estudante Universitário ................................... .
Leia-se:
Fundação Casa do Estudante Universitário ........................ .
Onde se lê:
Município: Ponta Grossa
Fundação Sant'Ana ................................................ .
Leia-se:
Fundação Sant'Ana (p/Obras SOciais da Paróquia Ronda) ........ .
Estado do Rio Grande do Sul
Município: Caxias do Sul
Onde se lê:
Universidade de Caxias do Sul - Campus de Lajeado
Leia-se:
Associação Universidade de Caxias do Sul - Campu.s de Lajeado . .
Onde se lê:
Município: Getúlio Vargas
Escola Crlsto-R.el, mantida pela Associação Educacional e Caritativa
Leia-se:
Ginásio e Escola Técnica de Comércio Cristo-Rei ................... .
Onde se lê:
Município: Lajeado
Obras Sociais da Paróquia São Cristóvão
Leia-se:
Obra SOcial São Cristóvão ......................................... .
•••••••• o ••• o •
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8.000,00
8.000,00
4.000,00
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5.000,00
2.000,00
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6.000,00
6.000,00

5.000,00
5.000,00

2.000,00
2.000,00
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1.000,00
1.000,00

-606Onde se lê:
'll.{unlcipio: Porto Alegre
Cúria Metropolitana ....................................... ; ....... ; 10. QOO,OO
,· .·
' .... ' Leia-se:
Arquiêiiocese de Porto Alegre
1o.ooo;oo
Onde se lê:
Município: Santo Angelo
. 6.000,00
LBA - Comissão de Santo Angelo
Leia-se:
LBA
- Comissão
de . Santo Angelo
. 6.000,00
. ,·.'
'
. Municipal
.
•••••• o •••••••••••••••• o o ••• o •••• o o •••
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Estado de São Paulo

Município:.
L1ns · ·
.
...
.·:
· •''
Onde se lê:·
2.000,00
Faculdade de
'. Engenharia
.
. de Lins
·· · .. Leia-se:
Escola de Engenharia de Lins, mantida pela Fundação Paul!sta de·
. Tecnologia e Educação . : .. ; ............ ·.. , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000,00
Onde se lê:
.
'·:
Muriiciplo: São Caetano do Sul
Instituto Mauá de Tecnologia .................................... : . .' · 3,. 000,00
.
...
,.
Leia-se:
Município: São Paulo
. 3. 000,00
InStituto Mauá de Tecnologia
Onde se lê:
~unicípio: Mauá.
10.000,00
Instituto Mauá de Tecnologia
._,.
· Leia-se:
. . ·,
Município: São Paulo
10.000,00
Instituto Mauá de Tecnologia
....
Estado d'e Sergipe
.. Onde se lê:
Município: Cedro de São João
Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco, para a Escola Municipal Cazuza Menino ............................................... , 2.000,00
Leia-se:
Município:, Amparo d~ São Frat1~isco
Prefeitura Municipal de Amparo de São Francisco, para a Escola
.·. ~IUlicipal Cazuza Menino ........ · , ·:: ,~: ... :.' ..................... . 2.000,00
2000 - Ministério da Justiça
2013 - Departamento de Administração
2013 -- 0304 - 2106 - . Assistência Financeira a entidades
.
016 - Instituições Privadas
.01 ·- conforme Adenda "D".
.
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. t:ln7 Estado de Minas Gerais
Município: Monte Alegre de Minas
· Onde se lê:

':·•'

.: :·.: . :.:· :·.

Abrigo Padre Chico ............................................... :; . · 3. 000,00
Leia-se:
;
Centro Espírita Alfredo Júlio para o Abrigo Padre Chico ........ ·.·.. ;·., .3.000,00
Estado do Piauí
Município: Oeiras
Onde se lê:
. '
..•:
·::·c .- .. , ..
Associação de Amparo à Infância de Oeiras ..................... :..,:., 5.000,00
Leia-se:
..... ··;.......
Associação "Amparo à Infância Oeirense" ................... :. : ..... , . : .... 5 ._DOO,~~
2800 - Encargos Gerais da União
2802 - Recursos sob supervisão do: Ministério do Planejamento e
coordenação Geral
·· ·
·· ·
·
-· ·
I,

:..

'

2802.0304.2106 - Assistência Financeira a Entidades
019 -Entidades .!Educacionais, Assistencla!s cómunitárlas
03 - Conforme Adendo "F"
Estado do Ceará.
..
...
Município: Fortaleza

e

','

Onde se lê:
Instituto Cearense -

Fortaleza -

Leia-se:
Instituto Cearense da Criança

OE

~-.

')

1.-000,00

•• o ••••• o o • o •••••••••••••••• o •

.. ·..

:.::··· "1 00000
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Onde se lê:
Município: Fortaleza
Ginásio Padre Miguel· Coelho
' '

'

..·.·•

'

.. )
'

''1.-

Leia-se:
Município: Jardim

.

•' t

~

I

s;ooo;oo

.....
:'.

:;-·_.... :·.:·

;,,

Ginásio Padre Miguel Coelho (mantido pela Congregação das Filhas
de Santa Tereza de·Jesus- Crato) ........ ;· ........ ·... ~........
Município: Juazeiro do Norte
·Onde se lê:
União de Cultura Popular do Carirl, da Prefeitura Municipal •• o. •.•• '.
Leia-se:
· ·· ·
Unidade de Cultura do Cariri ................................... , . .....

5.000,00

5.0Q0,00
5;000,00

Distrito Federal

onde se lê:
,•
Grupo Assistência Social Eurípedes Barsanulfo
Leia-se:
Grupo de Assistência Espiritual Eurípedes Barsanulfo ......... . ·.. :..
~-

Ó

O O

0

O
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O

O

O
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O

0

4.000,00
4.000,00
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Onde se lê:
Instituto Legionârias de Maria
Leia-se:
Instituição Legionârias da Maria . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. ..
Estado de Minas Gerais
Municipio: Belo Horizonte
Onde se lê:
O
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O

O

O

o o o

O

O O

O

o o o o o

O
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O O

I

O
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4.000,00
4.000,00

•••••••••• o • o ••• o ••••••• o •••

5.000,00

• o •••••• o ....

5.000,00

Universidade Católica de Belo Horizonte
Leia-se:
Universidade Católica de Minas Gerais - Belo Horizonte

Municipio: ·Belo Horizonte
Onde se lê:
Fundação Logosófica em prol da Recuperação Humana- B. Horizonte
Leia-se:
Fundação Logosóflca em prol da Superação Humana- B. Horizonte

2.000,00

Municipio: Caratinga
Onde se lê:
Comunidade do Centro Social do Bairro de Santa Cruz de Caratinga . . .

5.000,00

Leia-se:
Serviços e Obras SOciais do Bairro de Santa Cruz (SOS)
Município: Conselheiro Lafaiete

2.000,00

••••• o • o ••• o

5.000,00

On.de se lê:
Conselho p.articular Vicentino (Sociedade de São Vicente de Paulo)

15.000,00

Leia-se:
Fundação SOcial e Cultural Prefeito Telesforo Rezende . . . . . . . . . . . . . 10.000,00
Conselho Particular Vicentino da SOciedade de São Vicente de Pàulo 5.000,00
Município: Rio Plracicaba
Onde se lê:
Assistência SOcial de Rio Plraclcaba
Leia-se:

•• o . . . . . o •• o •• o ••••••

2.000,00

Assistência SOcial de Rio Plracicaba . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. ..

2. 000,00

o ••• o •••••• '

(Sendo Cr$ 1.000,00 pal:'a a Conferência São Geraldo da SOciedade
São Vicente de Paulo).
Estado do Paraná.

Municipio: Curltiba
Onde se lê:
Fundação Casa do Estudante Paranâ
Leia-se:
P'unda.ção casa do Estudante Universitârlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
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O

O

0
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O

0

0

0
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O

O
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0

O
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2.000,00
2. 000,00

-609Município: Curitlba
onde se lê:
Casa do Estudante Universitário
Leia-se:
Fundação Casa do Estudante Universitário
Estado do Rio de Janeiro
Município: Teresópolls
On.de se lê:

o o o o o o o o o o o o

4.000,00

•• o • o ••••••• o o • o •••••• o •••

4.000,00

o o o o o o o o o o o o o

O

o o o o o o o o o

I

Pró-Arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

2.000,00

Leia-se:
Pró-Arte, Sociedade de Artes, Letras e Ciências de Ter·esópol!s, mantida pela Pró-Arte, Sociedade de Artes, Letras e Ciências do Rio
de Janeiro - GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000,00
Estado do Rio Grande do Sul
Município: Alpestre
·On.de se lê:
1.000,00
Instituto Rural Metodista de Alegrete - mMA - Alpestre
Leia-se:
Município: Alegrete
Instituto Rural Metodista de Alegrete - ffiMA - Alegrete . . . . . . . . . 1.000,00
Entidades de Assistência Médico-Hospitalar
Estado de Minas Gerais
Município: Cruzilla
On.de se lê:
Ho.spltal Di'. Cândido Junqueira, Cruzilia, Minas Gerais, mantido por
Associação Filhas de São Camilo .............................. . 1.000,00
Leia-se:
Hospital Dr. Cândido Junqueira ................................... . 1.000,00
Estado dD Rio Grande do Sul
Município: Porto Alegre
onde se lê:
Ho.spltal Beneficente Mãe de Deus, mantido pela Sociedade Educadora e Beneficente do Sul ..................................... . 8.000,00
Hospital Beneficente Mãe de Deus ................................. . 20.000,00
Hospital Beneficente Mãe de Deus - Porto Alegre- RS- mantido
pela Sociedade Educadora e Beneficente do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00
Leia-se:
Hospital Beneficente Mãe de Deus, mantido pela Sociedade Educadora
e Beneficente do Sul . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. . 68.0De;OO
EMENDA N. 0 2-CF
Adendo "F"
2800 - Encargos Gerais da União
2802 - Recursos sob supervisão do Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral.

-6102802 - 1504 - 2106 - Assistência Financeira a Entidades
019 - Entidades Educacionais, Assistencias e Comunitárias.
Entidad·es Educacionais, Assistencias e Comunitárias.
o o o o o o o o o o o o o o o o o '

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 'o o o o

0

o o o o o o o

Estado de São Paulo

Município: Piracicaba
Suprima-se a seguinte alteração:
Onde se lê:
Asilo de Velhice e Mendicidade de Piracicaba
Leia-se:
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
Estado do Piauí

•••••• o •••• o •••••••••

•••• o o • o • o •• o • '

••••• o •••• o • o o •••• o

Município: Parnaiba
Onde se lê:
Maternidade Dr. Marques Bas:os Parnaíba - PI - mantida por Sociedade Combate ao Analfabetismo ........................... .

2.000,00

Leia-se:
Maternidade Dr. Marques Bastos, mantida pela Sociedade de Proteção à Maternidacte e à Infância de Parnaiba . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 000,00

Onde se lê:
Maternidade Dr. Marques Bastos, Parnaíba- PI- mantida por Sociedade Combate ao Analfabetismo .......................... .

4.000,00

Leia-se:
Maternidade Dr. Marques Bastos, Parnaiba - mantida pela Socie- ·
dade de Proteção à Maternidade e à Infâincia de Parnaíba

4.000,00

EMENDA N.0 1

(D.E

PlJENARIO)

Onde se lê:
2800 - Encargos gerais da União
2802 - Recursos sob superv~são do Ministério do P1anejamento e Coordenação Geral ..
2802 - 0304 - 2106 - Assis.:ência financeira a entidades.
019 - Entidad·es educacionais, asslstencias e comunitárias
03 - Conforme Adenda "F"
Adendo

"F''

Entidades educacionais, assi·stenciais e comunitárias.
CEARA

Jaguaretama:
"Sociedade Imaculada Conceição" ........................ , .. .

2.000,00

Leia-se:
"Sociedade Mantenedora do Instituto Imaculada Conceição" , .

2. 000,00

-611EMENDA N.O 2 <DE PLENAR!O)
Ministério: do Planej.amento (·Enc. Gerais)
Estado: Bahla
Municipio: Salvador
Onde se lê na Lei:
Centro de Promoção da Paróquia Noslla Senhora do Resgate dall Umburanas
- Salvador- BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00
Leia-se:
Município: Antonio Cardoso
Centro de Promoção da Paróquia Nossa Senhora do Resgate das Um2.000,00
buranas - Antônio Cardoso - BA .......................... ..

EMENDA N. 0 3 <DE PLENARIOl
Ministério: do Planej amento (Educ.)
Estado: Bahia
Município: Brejolândla
onde se lê na Lei:
GinâlliO do CNEC .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . . . .. . .. .. . 5. 000,00
Leia-se:
Município: Mairi
5.000,00
Ginãsio do CNEC
O SR. PRESIDENTE (Roy Santos) - Em votação a: Emend:a n. 0 4, de Plenârio, com p•a.l'lecer ccm<trârio.
03 Srs. Senadores que a aprovam queiram p3rmanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
É a seguinte ·a emenda rejeitJa.d'a:
o ••••••••••••• o • o •••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA N. 0 4 (DE PLENARIO)
Encargos Gerais da União
Adiendo "F"
Oearâ
Jugu•arertama
Onde se lê: SOC'iedad•e Imaculada Conceição- Cr$ 2.000,00
Leia-se: Sociedade Mantenedora do Instituto Imaculada Conceição
Cr$ 2. 000,00.
O SR. PRESIDENTE (Roy Santos) -

A matéria vai à Conússão de R.edação.

Item 2
Dis•cussão, •em turno único, da redação final (o·ferecida pela Comissão d•e Redação, ·em seu Parecer n. 0 490, de 1974), do Pvo,leto de Decreto
Legislativo n. 0 19, de 1974 (n. 0 157-B/74, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Comércio Internacional de Têxtei•s, ceLebrado em 20 de dezembro de 1973, •em Genebra, no âmbito do Acordo
Geral sobl'e Tarifas Aduanel·ras e comércio (GATT).
Em discussão a :rJedação. final.
Não hav·endo quem queitra usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.

-612Encerrada a discussão sem emenda, nem requerimento para que a redação
final seja submetida a votos, é considerada definitivamente aprovada, sem
V!Otação, nos termos do art. U2 do Regimento Interno.
o Projeto vai à promulgação.
É o ·seguinte ·a l."edação final aprovada:
Redli(Jão final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 19, de 1974

(n, 157-B/74, na Câmara. dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, Inciso
I, d·a COniStitulção, e eu Presidente do Senado Fe·deral, promulgo o seguinte
0

DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
, DE 1974
Aprova o texto do Acordo sobre Comércio Internacio·na.l de Têxteis,
celebrado em 20 de dezembro de 1973, em Genebra, no âmbito do Acordo
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT).
o congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É aprovado o texto do, Aco·l'do sot•r•e Comércio Inte•maclonal de
TêJOtels, ceiebna:do •em 20 de dezembro d•e 1973, •em Genebra, no âmbito do Acordo
Gecr'al soblle Tarifas Adua:n.eir•as •e Comércio (GATT).
Art. 2. 0 - Este· decreto l'eglslativo entra •em vigor na data de sua publicação
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Item 3
Discussão, em turno único, do P.roj•erto doe Lei da Câmara n. 0 120, de
1974 <n.0 2. 002-B/74, na Ca:sa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Roepública, que revoga .as Leis n.os 1.386, de 18 de junho de
1951, e 2 .186-A, de 13 de f;evereiro de 1954, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 559 e 560, de 1974, das Comhssões:
- de Economia.; e
- de Finanças.
Sobre a mesa, emendas que serão :tdas pelo Sr. 1.0 -S•ecr•etário.
São lidas as seguintes:
EMENDA N.0 1 (de plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 120, de 1S74 (n. 0 2.002-B/74, na
Casa de origem).
·
Dê-se ao art. 1.0 do Projeto a seguinte redação:
"Art. 1.0 - Fic•am revogadas a.s Le1s n. 0 1. 386, ·de 18 de junho de 1951,
2 .186-A, de 13 de fevereiro de 1954 e 1.386, de 18 de junho de 1951,
mantida, entretanto, no orçamento cambial .priorlda.de aos Jornais e
revistas para importação do pap~l de imprensa destinado às suas atlvida.àoes."
Justificação
A' ·~'V'Og~ação, p!Wa e simples, de toda a legislação ll"eferida no art. 1,0 do
Projeto cr.larla situação verdadeiramente in.susventável pwa .a Imp!'ensa Brasile:ltra, pols além da proposiçã-o restabe1ec•er a "licença prévia" intenta abolir, no
me.s:mo pa.sso, •a prio•rida:de. c·ambial, tolhendo o seu livre oe"'ercício que tão· de
perto f•a.la à defesra das llbel'dad·e·s públicas ·e aos nossos s•entlmen·tos dte povo
democrático que a .todos cumpre preservar.
Sala. d·rus Sessões, 31 de outubro de 1974. - Danton Jobim.

- '613EMENUA N.0 2 (de plenário)
Ao Pr()jeto de Lei da Câmara n.0 120, de 19'14.
Acrre.scente-se ao art. 1.0 do Projeto de Lei da Câmara n.o 120/74, o seguinte
parâgra•fo. ún!lco.
"Parágrafo únioo - A pr!or!dade CO'llcedida ·aos jorna.ls e· revistas para
importação de papel de imprensra, nas Iels Tevogadas pelo •artigo, serã
mantida em or9amento cambial."
Justificação
Temos qwe, o& jornais ·e revistas que importam papel de imprerus·a, adiquiriram direito certo e liquido. Como está realizado o art. 1.0 , poderia causar
irreparável breeha na sltuaçã.o con:oolid'ada pel1a imp1.1ensa, causando uma ·anoma·lta. qure cumpl'e ser ·e\'ltladra. E é, justamente, o qure estamos fiazendo ·ao
apresentar a emenda ao art. 1.0 , deixando bem clara a proposição.
..
Cumpre ISililtentar. uma ocorrênda dre verdade meridiana, qure· é a não. suficiência dra indústria de paprel na-cional, atrendier a.s imperiosas necessidades de
consumo de jornais e revistas braslellras.
Sala d'as· S·essõ.es, 31 dre outubro de 1974. - Vasconcelos Torres ..
O SR. PRESID•ENTE (Ruy santos) - Em cfis.ou·ssão o prrojreto e as emJendlas.
Se nenhum dos Srs. senadoves desrejax fa:z.er uso da palaV!'a, encerrarei a.
dlscurssão. (Pausa.)
Está encerrada.
A matéria ·s•erá l'emetidra às comissões compet·entes, a fim de que se pron:unclein sob11e •a;s •emrendarS de plenário.
Item 4
Dls·cussão, em tllll'D'Di único, do Projre·to dre Lei da Câmara n. 0 129, de
1974 (n.o 2.181-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor PreS'id!entre da República, que amoriza o Poder Executivo a e'f·etuar t])ansação
com o Governo dia Grã-B!'Ietanha para sald'ar débitos proven~entes da
encampação e desapropriação de companhias estrangel11as, tendo.
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 535 ·e 536, d:e 1974, d!as Comissões:
- de Relações E;d;eriores; e
- de Finanças.
Em discuiSSão o projeto. .
Se nenhum dos Srs. S1enado1.1es desejar fazer uso da pa''avra, encerva1.1ei a
discussão. (Pa.rea.)
Está encerrada.
Em votação o proj·eto.
Os Srs. Senadol'eiS que o aprovam que1•ram perma:nec.er sentados. (Pausa.)
Aprovado.
· o projeto irá .à 'Sanção.
É o sregudnte o projeto aprovado:
PROJETO UE LEI DA CAMARA N.0 129, DE 1974
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚDLICA)

Autoriza o Poder Executivo a efetuar transação com o Governo da
Grã-Bretanha para saldar débitos provenientes de encampação e desapropriação de companhias estrangeiras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Ex•ecutlvo autorizado a efetuar transação com o Governo da Grã-Bretanha, por Intermédio do "Bank of England", para saldar débitos

- 614provenientes ,da encampação e desapropriação das companhias estrangeiras "The
Manaos Harbour Ltd.", "The São Paulo (Brazil) Rallway Co. Ltd." e "The Itabira
Iron Ore Co.", até o valor equivalente a f 4.295.672 (quatro milhões, duz.entas e
noventa e cinco mll, seiscentas e setenta e duas Ubras).
Art. 2.0 - Para o atendimento das despesas decorrentes da transação de que
trata o art. 1.0 , fica o Poder Executivo Igualmente autorizado a abrir em favor
do Ministério da Fazenda um crédito espacial de até 71.000.000,00 (setenta e um
milhões de cruzeiros), utlllzando como recurso para a sua cobertura o excesso
de arrecrudação do Imposto sobre a Importação, previsto para o corrente exercício
financeiro.
Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos)
Item 5
Dl:scussão, em turno único, do Projeto de Lai da Câmara n. 0 130,
de 1974 (n.0 2.191-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República que dispõe sobre doação de terreno da União
à Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL, tendo
PARECERES FA:VORAVEIS, sob n. 0 • 533 e 534, de 1974, das Comissões:
- de Agricultura;. e
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto Irá à sanção.
li: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 130, DE 1974
(N." 2 .191-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE

DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre doação de terreno da União à. Companhia Brasileira de
Alimentos - COBAL.
O Congrasso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Serviço do Património da União autorizado a promover a
transferência, por doação, para o patrlmônlo da Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL, dos imóveis de propriedade da Uniao, s~tuados na Rua Mata
'Machado n.o 127, Avenida Maracanã n.0 252, Avenida Rodrigues Alves n.0 853 e
Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Rua Rlvadá.vla Correia, no Estado da
Guanabara, de acordo com os alementos constantes do processo protocollzado no
'Ministério da Fazenda sob o n. 0 0768-64.818, de 1972.
Art. 2. 0 - Os imóveis mencionados no art. 1.0 se destinam à expansão do
Programa de Abastecimento do Governo Federal.
Art. 3.0 - A desocupação dos imóveis fica a cargo do Ministério da Agricultura.
Art. 4.0 - A doação se efetivará mediante contrato a ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Património da União.
Art. 5. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

- '615O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Val-se passar à votação do Requerimento n.0 274, lido no Expediente, da urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.O 136, de 1974.
Os Srs. Sena;dores que o aprovam, queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matér1a.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 136, de
1974 <n.0 2.242-B/74, na Casa de origem), de inMativa do Senhor Presidente da República, qu·e ·altera a Lei Orgânica da Previdência Social
no tocante à contribuição do trabalhador autônomo, (dependendo de pareceres das Comissõas de Legislação Social e de Finanças.)
Solicito ao nobre Senador Franco Montoro o par.ecsr da Comissão de Legislação Social.
.
O SR. FRANCO MONTORO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n. 0 2.242, de 1974, enc!lminhado pelo Poder Executivo ao Congresso,
altera a Lei Orgânica da Previdência social, para estab-elecer que a remuneração
total paga em cada mês, em re!ação aos autónomos, só será c·onsid.erada até
vinte vezas o maior salário m!nimo vigente no País.
O objetivo dessa medida é estabelecer a .equiparação com as d•emais categorias .profissionais que tenham o seu limite de contribuição fixado em 20%.
Ora, Sr. Presidente, sobra a mesma matéria, em tramitação na Casa, exist·e
o Projeto de Lei n.o 84, de 1973, cuja ementa é a seguinte:
"Elimina a desigualdade na contribuição dOs autónomos para a Previdência Social, acrescentando parágrafo ao art. 4. 0 e suprimindo os parágrafos do art. 69 da Lei Orgânica da Previdência Social."
Essa disposição do Senado, de nossa iniciativa, é antarior, de mais de um ano,
à proposta do Executivo.
O nosso parecer afinal será, evidentemente, favorável à medida .. Mas. para
que se obedeça ao processo legislativo normal, na forma do Regimento, requeremos, prellminarmente, seja anexado a este projeto, o de n.O 84/73, do Senado,
que dispõe sobra a mesma matéria.
,... Feita essa. anexação, na forma regimental, antecipamos o nosso voto, que é
inteiramente favorável à proposição. Ela corresponde a uma exigência de justiça
e de lgualda;de. Não se compraende que, em relação aos autónomos, prevaleça
uma contribuição muitas vezes superior, de muito, à cota de 20%.
Houve várias representações de setores Interessados, várias Iniciativas foram
tomadas, entre as quais o projeto de lei a que nos referimos.
A redação proposta pelo Executivo é perfeitamente compatível com a natureza
da matéria e os objetlvos que se tem em vista. É uma redação um pouco diferente da proposta em nossa proposição Inicial.
Do ponto de vista da Legislação Social, nosso parecer é favoráv·el à matéria,
com a redação que lhe é dada pelo projeto do Executivo, reiterando nosso requerimento para qua ambas •as matérias sejam anexadas, para sua votação conjunta.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Como sabe o nobre Senador Franco
Montara, o requerimento para anexação de projetas está sujeito à inclusão na
Ordem do Dia. V. Ex.a, porém, requer anexação a um projeto que está em regime
de urgência. De maneira que vou considerar, por interpretação do Regimento, o
requerimento de V. Ex.a, para que o Plenário dacida se concorda com a anexação,
mesmo porque - também sabe V. Ex.a - nos termos do Regimento tem procedência a proposição de lniciatiVIa do Poder Executivo.
Em votação o requeriment·o do nobre Sr. Sanador Franco Montoro, para
tramitação, junto com c projeto em pauta, de outro de sua iniciativa.
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Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (·RIIY Santos) - Anexadas as duas proposições.
O pal"ecer da Comissão de Legislação Social foi favorável.
Sollclto ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. LOURIVAL BAP'111iSTA (Sergipe) (Pua emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Seandores, o projeto em tela, originário do Poder Executivo e encaminhSJdo ao Congresso Nacion•al, nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tem por escopo limitar as contribuições devidas à Previdência Social, com referência à prestação de serviços de trabalhador autônomo.
A proposição, em síntese, visa a unificar os critérios relativos à contribuição
previdenciária dos autônomos.
Com efeito, dispõe o art. 69, §§ 2. 0 e 3.o da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de
1960, com a redação que lhe atribuiu a Lei 5.890, de 8 de junho de 1973:
"Art. 69 - O custeio da Previdência social será atend!Jdo pelas contribuições:
I - .................................................................. .
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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§ 2.0

Caso a remuneração paga seja superior ao valor do saláriode-contribuição, fica a empresa obrigada a recolher ao Instituto Nacional
de Previdência Social a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a
diferença entre aqueles dois valores.

§ 3.0

Na hipótese de prestação da serviços de trabalhador a.utônomo
a uma só empre.sa., mais de uma vez, durante o mesmo mês, col'l"e.s:pondendo assim a várias faturas ou recibos, dev·erá a empt~esa entregar ao
segurado apenas o Vililor correspondente a 8% (oito por cento) do seu
salárlo-de"contnbtr.lção, uma só vez. A contribuição de 8% (oito por
cento) correspondente ao excesso será recolhida lntegr.a:mente ao Instituto Na{:lonal de Previdência Social pela empresa."
Ora, consoante a norma do art. 76, I da Lei Orgânica da Previdência Social,
o salário-de-contribuição d·evido pelo segu.rado empreg·ado, em geral, encontrase lim.!tado ao teto de vinte vezes o maior salário mínimo vigente· no País.
O m·esmo critério deve ser estendido aos segurados autônomos, com o que
esta.rá evitando dlsplliridade de tra·tamento, segundo esclarece a Exlposlção de
Motivos, verbis:
".&sslm, com freqüêncla a contribuição previdenciárla incide sobre uma
parcela de r·emuneração que não s·erta atingida se S'e tratasse de segurado empl'egado, o que constitui injustlificaida discriminação. Pode
parecer que o ônus recai so•bre a empresa, o que de aJ.guma. maneira na
verdad·e normalmente a empresa o transfere para o trabalhador autônomo, que acaba sendo o maior prejudicado.
Tem pleno sentido a contrllbulção da empresa com relação também ao
autônomo que lhe preste serviços a fim de se evitar a Indevida utl'ização
dessa modalidade de trabalho, em detrimento da admissão regular de
empregados. Mas sabe-se que existe um teto para o cálculo tanto dos
benefícios como das contrl·bulções. e no caso a infração dessa norma é
tão flagrante que parece deco11rer .de simples lapso."
A omissão em que inco~e a Lei Ol'gânlca cabe res,saltar, merece a correção
ora sugerida, o que há de harmonizar os dispo'sltlvos pertin,entes às contribuições
prevldenclárlas, no âmbito ~a Iegisaação básica da Previdência Social.

se
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vece!ta porventura ocorl'ente há de ser quantlta,tivamente iNelev,ante, ao mesmo
P9.1S&l em que a exigência da c.ontri-buição acima dos nív:els propostos para a
prestação dos benefícios da p11evldência constitui in!fração às diretrizes que
regem· o Sistema Pre·vldenciário.
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PJUlS.JDENTE (Ruy santos) - Os· parece11es das Oomissões de Legislação Sacia~ ·e de Finanças são favoráveis.
Completada a instt:ução, passa-se à apreciação da matéria.
Em discussão o pro•jeto.
Se nenhum do.s Srs. Sen·wdores des·ejar f·azer uso da palav~a. encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está .encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. SenadOires que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Assim, fica pre,judicado o Projeto de Lei do Senado n.0 84/73, de iniciativa
do nobl'le Senador F1ranco Montoro, ane"ado por decisão do Plenário, proposição
essa que vai ao brquivo.
J!: o seguinte o projeto a provado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 136, DE 1974
(N.o 2.242-B/1d, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚIILICA)

Altera 111. ILel Orgânica •da !Previdência ISocial no tocante à contribuição ·do trabalhador autôno!Qo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - O § 5.0 do a11t. 69 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960, na
redação d'ada pela Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a § 6.0 , acrescentanco-se ao artigo o seglllnte parágrafo:
"Art. 69 - ............................................................ .
§ 5.o - Para os efeitos do.s §§ 2. 0 e 3. 0 , a remuneração total paga em
cada mês só será considerada até vint·e vezes o maior salário mínimo
vigente no Pais."
Art. 2.o - Esta lei entrará. em vigor na data d:e sua publicação, revogadas as
dispos·lções em contráirio.
O SR. PRESIDENTE (R~ Santos) - Passa-se, agora, à vota,ção do Requerimento n.o 275, lido igualmente no Expediente de urgência para o Oficlo n.0
S-3 5/74.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pe·rmanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento pa.s.sa-s.e à apreciação da matéria, que foi despachada às Comissões d'e Finanças e de Constituição e Justiça.
Sollcito ao nobre Senador Virgílio Távora, o parecer da Comissão de FInanças.
O SR. VIR.G:I!LIO TAVORA (ICeará) (Para emitir parecer.) - Sr. Pr·esidente,
Sr.s. Senadores, o Senhc·r Govema.cto,r d·o Estado de Pernambuco, no Oficio n.0 196,
1
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do disposto no incl.~o IV do art. 42, da Constituição, a ne·ces.sária autorização
para que o "G•overno do Estad·o de P·ernambuco venha a contratar uma operação de crédito externo, sem o aval do T·ssoum Nacional. até •!l valor de ......... .
US$ 10,000,000.{)0 (dez milhões de dólares norte-americanos), ou seu equivalente
em outras mo·edas, visa11do financia.r projetos de interesse pa,ra o desenvolvimento ·estadual".
2 No proces.~ado, encontra-se Expo&lção de Motivos (IEM n. 0 190/74) do Senhor
Ministro <ie Estado da Fazenda, que diz:
"Em meados de 1973, o Governo d·o Estado de P·ernam.buco pleiteou das

autoridaàes econômko-•fl.nanceiras apo!o para tomar ·empréstimos extemo, no valor de US$ 1-C,OOO,OOO.OJ· (dez milhões de· dólares norte-am·ericanos) para custe! o parcial de pmj etos pr·evistos em seu Programa de
Ação coordenada (PRA:Cl. A operação seria f•eita através do Banco do
Estado de Pernambuco (BAND!EPE) e não se previa a garantia da União,
uma vez que o emprestador estrangeil'O a·ceitava como bastante a vincul.ação de quotas do Fundo d'e Participação dos Es.tad!os e Municípios ao
·esquema de pagamento."
3. A matéria foi discutida nos órgãos técnicos federais, em diferentes níveis,
tendo a Comissft·o de Empréstimos Externos (CEMP(E'.X), em Sessão de 21 de
f·evereiro de 1974 autorizado o cred·enciamento, nos termos do incl.so I do art. 2. 0 ,
do Decreto n. 0 6•5.071, de· 27 de agosto de 1969.
'
4. No âmbito estadual, a operação está c:oberta pela autorização· contida na:
Lei n.O 6. 424, de 26 de setembro doe 197•2, publicada no Diário Oficia! do Est1lido
de 27 do mesmo mês.
5. O Senhor Presidente da República, através do despacho PR-3.375/74, na
Exposição de Mo·tivos n.0 190, de 25 de abril de 1974, do Senhor Minl.stro da:
Fazend!a, permitiu a,o Gov·e·rnador do Estado de Pernambuco dirigir-se ao Senado Federal, a fim de obter, na forma do disposto no item rv d·o art. 42, da
Constituição, a autorização. para realizar o ·empréstimo em pauta.
5.. Assim, cumpridas as exigências do Regimento !nterno (art. 406, h:tras a, b
e c), opinamos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte:
PROJErrO DE RESOLUÇAO
N.0 51 DE 1974
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de
empréstimo externo, até o valor de USS 10,000,00>0.00 (dez milhões de
dólares norte-americanos), para financiar projetos para o desenvolvimento estadual.
Art. 1,0 - É 6 Governador do Estado de Pernambuco autorizado a realizar,
através do seu agente financeiro, o Banco do Estado de Pernambuco S. A. BANDEPE, uma operação de empréstimo externo no valor de até US$ 10,000,000.00
(dez milhões de dólares norte-americanos) ou o seu ·equivalente em outras moedas estrangeiras, com financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério d:t Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a financiar projetas de
interesse para o desenvolvimento estadual.
Art. 2.0 - A operação de empréstimo realizar-se-á nos moldes e termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais,
acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política eoonômicofinanceir:1. do Governo Federal, inclusive quanto ao aval a ser prestado pelo Banco do E.stado de Pernambuco S.A., e, ainda, o disposto na Lei Estadual n. 0 6.424,
de 26 de setembro de 1972, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 27 de
setembro de 1072.
Art. 3.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação."

o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRES•IDENTE (Ruy Santos) - Conforme o Plenário ouviu, o parecer
da Comissão de Finanças concluiu pela apresentação de um Projeto de Resolução, que tomou o n.o 51/74.
Solicito ao nobre Senador Accioly Filho o parecer da Comissão d·e Constituit;r.o e Justiça sobre o referido proj·eto.
O SR. ACCIOLY FILHO (Paraná) (Para. emitir parecer) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, de iniciativa da Comissão de Finanças, vem ao exame desta Comissão projeto de resolução que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
"realizar, através do seu agente financeiro o Banco do Estado de Pernambuco
S.A. - BANDEPE., uma operação de empréstimo externo no valor de até US.'$ ..
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), ou o seu equivalente
em outras moedas estrangeiras, com financiador a ser indicado ,sob a orientação
do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a financiar
proj.et·os de interesse para o desenvolvimento estadual".
2. O art. 2. 0 do proposição estabelece que "a operação de empréstimo realizarse-á nos moldes e termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de
juros, despesas operaci·onais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos
no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da . execução· da política económico-financeira do Governo !Federal, inclusive quanto
ao aval a ser prestado pelo Banco do. Estado de Pernambuco S.·A. e, ainda. o
disposto na Lei Estadual n. 0 6.424, de 26 de setembro de 1972, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 27 de setembro de 1972.
·
3. Ao processado foram anexados os documentos indispensáveis ao exame de
casos da espécie, todos amplamente examinados pela Comissão de Finanças.
4. Ante o exposto, a Comissão no âmbito de sua competência regimental, manifesta-se favoravelmente ao pedido formulado pelo Senhor Governador do Estado de Pernambuco, opinando pela constituiconalidade do projeto de resolução
apresentado pela Comissão de Finanças.
É o parecer.
O SR. PRESllDEN'l1E (Ruy Santos) ,.-- O parecer da Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade do projeto de Resolução n.0 51,
de 1974.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Discussão, em turno únicd, do Projeto de Resolução n. 0 51, de 1974,
que autori·za o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação
de empréstimo externo. até o valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de
dólares norte-americanos) para financiar projetas .para o desenvolvimento estadual.
Em discussão o projeto. (·Pausa.)
Não hav.endo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs. S-enadores que aprovam o projeto queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
· ·
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação para a redação final. (Pausa.)
::'obre a mesa, a redação final que vai ser lida pelo sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
N.0 609, de 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.0 51, de 1974.
É

Relator Sr. Lourival Baptista

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 51, de
1974, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação de

-620empréstimo externo, até o valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
norte-americanos) para financiar projetes para o desenvolvimento estadual.
Sala das Comissões, em 31 de outubro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - l.ourival Baptista, Relator - Wilson Gonçalves.
ANEXO AO PARECER
N.o 609, DE 1974

''

Redação final do !Projeto de Resolução n.• 51, de 1974.
Faço 8aber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação
de empréstimo externo, até o valor de US$ 10,000,000.00 (dez mihões de
dólares norte-americanos) para financiar projetos para o desenvolvimento estadual.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - :S: o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a :reaJiza.r,
através do seu agente financeiro, o Banco do Estado de Pernambuco S.A. BANDEPE, uma operação de .empréstimo externo no valor de até US$ 10,000,000.00
(dez milhões de dólares norte-americanos), ou o seu equivalente em outras
moedas estrangeiras, com financiador a ser indicado sob a orientação do MInistério da Fazenda e do Banco C€ntral do Brasil, destinada a financiar projetes de Interesse para o desenvolvimento estadual.
·
0
Art 2. - A operação de empréstimo reallzar-se-á nos moldes e termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais,
acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
para registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências do.s órgãos encarregados da execução da política económicofinanceira do Governo Federal, Inclusive quanto ao aval a ser prestado pelo
Banco do Estado de Pernambuco S.A., e. ainda, as disposições da Lei Estadual
n.0 6. 424, ·de 26 de setembro de 1972, publicada no Diário Oficial daquele Estado
no dia 27 de setembro de 1972.
Art. 3.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDIEN'l1E (Ru,y Santos) - Em discussão a redaçáo final que
acaba de ser Ilda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final; o projeto vai à promulgação.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobr·e Senador Franco Montoro como líder.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Sr. Senadores, é preciso denunciar e combater o crescente processo de desnacionallzação que vem aUngindo
o atual desenvolvimento bra&lelro.
Já em 1970, as conclusões de uma das últimas Comissões de Inquérito Instauradas no Congresso Nacion-al diziam expressamente:
"Não pode haver dúvida de que existe no Brasil um rápido processo de
desnacionalização, entendido este não apenas como a aquisição de emN.o
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presas nacionais por grupos estrangeiros, mas como o controle de importantes setores de nossa economia por capitais estrangeiros." (pág. 20.)
Jl: cal1llcterizado as diferentes modalidades por que se processa essa. desnacionalização, a Comissão Parlamentar de Inquérito acrescenta:
"Desnecionalização é o processo pelo qual grupos alienígenas adquirem
o controle de parcela crescente da economia de um país. A desnacionalização ocorre de três maneiras diferentes: através da compra de empresas por grupos estrangeiros, pela concorrência que estes fazem aos
nacionais e pela ocupação de setores dinâmicos da economia por capitais
externos." (pág. 12.)
As acusações que se fazem às empresas multinacionais referem-se a etividades que caracterizam o uso irregular do poder econômico, como o domínio de
mercados, a eliminação de concorrência, a exploração da mão-de-obra n!llcional,
o sub ou superfaturamento, a imposição de preços e condições contrárias ao
lnter"esse público, a transferência irregular de lucros, juros; ro~alties e assistência
técnica, a interferência política na obtenção de medidas, leis e favores que as
·
beneficiam etc.
Por isso a Constituição inclui entre os princípios normativos da ordem econômica e social: - são pal-avras da Constituição - •·a repressão ao abuso do poder
econômico, caracterizado pelo domínio dos · mercados, a eliminação · da concor-·
rência a o aumento .ar,bitrário dos lucras".
·
Entret.anto, o processo cl.e desnacionalização vem atingindo de forma contínua
e crescente quase todos os setores importantes da economia brasileira.
A indústria de remédios é hoje essencialmente estrangeira. "O Brasil está
condenado a depender do estrangeiro em matéria de pesquisas farmacêuticas
porque os laboratórios internacionais assumiram o controle das 50 maiores indústrias farmacêuticas do Brasil e preferem importar know hOw (a cus!o alto)
do que realizar pesquisas no Pais", afirmou o Presidente da Central de Medica!llentos no Brasll, em depoimento prestado perante a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, em 24 de setembro último.
· São estrangeiras as empresas que dominam quase todos os setores dinâmicos
de nossa economia, sah·o os que estã,o ocupados por entidad.es estatais.
No tocante à agricultura, a·firmou o Ministro Cirne Lima: "Os mecanismos
governamentais têm favorecido mais o setor industrial e comercial de exportação,
cerscentemente estrangeiro e tornando cada vez menos brasileiros os resultados da
prosperidade do País".
Na mesma linha a Confederaçã-o Nacional da Indústria, em documento apre·sentado, em julho de 1974, ao Encontro de Belo Horizonte, denuncia: "A indústria,
preocupada com o. venda de empre.sas n-acionais a estrangeiros, é de opinião que
não deve ela ser apoiada; principalmente quando tal decisão se dá pela· falta
de cap1t.al por parte .cta empresa nacional. Assim, a indústria acredita que as
autoridades governamentais deveriam criar mecanismos destinados a fortalecer
a empresa nacional, para que esta não tenha que ser absorvida pelo capital alienígena, com visíve!s prejuízos para a Nação."
De outra parte, Sr. Presidente, Srs. Senadores de acordo com os dados levantados por uma comisSão especial da Assembléia Legislativa do ruo Grande do Sul
- que desde abril deste ano investiga casos de transferência acionária de empresas gaúchas para grupos estrangeiros ou de outros Estados, nos últimos dois anos,
13 empresas gaúchas venderam entre 50 e 53% de suas ações para grupos est.rangeiros - do .Japão, Alemanha, Portugal e E&tados Unidos. O inquérito da
comissão especial da Assembléia gaúcha foi encerrado com o depoimento do
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul ....
(F!RERGS), Luiz Mandell1. Depois de ouvir os índices de desnacionalização de
alguns setores industriais do País (alimentação, 78%; têxtil, 77%; setor químico,
71%; mecânico, 63% ; bebidas e fumo, 66%; farmacêutico, 97%), afirmou que o
CAD'E ..::. Conselho Administrativo de Defesa Econômlca - organismo federal
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"lei antitruste". Para ele, se um grupo estrangeiro ameaça fazer concorrência
e com isso forçar algum empresário a v.ender sua empresa, o Go;·erno deveria
cortar todos os incentivos à instalação de no.va fábrica e os bancos privados deveriam receber a recomendação de "não conceder empréstimos" para essas indústri!l.'!.
Empresas gaúchas vendidas ou associadas nos últimos dois anos
a grupos estrangeiros
Empresas

Grupo comprador

Dreher
Elevadores Sur ............... .
Metalúrgica Silber ............. .
Clemente Cifall: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arcil <em negociação)
Imacal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iclsa ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leal Santos . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .
Cipergs . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. . .
Banco Creflsul . . . . . . . . . . . . . . . . .
Máquinas Ideal . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalll Sehbe .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
Malharia Patenati ...... ; .......
Calçados Ortopé . . . . . . . . . . . . . . . .

Heubleln - EUA . . . . . . . . . . . . . .
Fujetec - Japão . . . . . . . . . . . . . .
Ataka - Japão . . . . . . . . . . . . . . .
Mltsubishi - Japão . . . . . . . . . . .
Mltsubichi - Japão . . . . . . . . . . .
Ernest M. - Alemanha . . . . . . .
CUF - Portugal . . . . . . . . . . . . . .
CUF - Portugal . . . . .. .. . .. . . .
Agrico - EUA . . . . . . . .. . . .. . ..
City Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fahr GMBH - Alemanha . . . . .
Mitsui - Japão .. .. .. .. . .. .. ..
Ataka - Japão . . . . . . . . . . . . . . .
Elefante - Alemanha . . . . . . . . .

• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o

Forma
compra
compra
compra
compra
:ompra
compra
associação
associação
associação
associação
associaçli:o
associação
associação
associação

Essa desnacionalização é evidentemente acompanhada de vultosa e crescente remessa de divisas para o exterior, notadamente sob a forma de contratos
de assistência técnica e pagamento de royalties.
·
Sr.· Presidente, o quadro desse tipo de· despesas realizadas pelo Br!l.'!il, nos
últimos anos, em milhares de dólares:
Anos

Assistência Técnica

"Royalties''

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

5.673
7.748
41.764
42.914
54.942
62.761
80.600
91.900
l.ltl. 500
134.000
136.600

772

Fonte: Banco Centro.! do Brnsll, Balanço de Pagamentos do BrnsU, 1974,

1

732
2.868
7.758
7.430
6.700
8.400
10.300
5.700
6.200 (1)
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o pagamento de assistência técnica ou royalties.
Ao comentar esses dados, em artigo publicado no Correio da Manhã, o Economista Luis Antônio do Prado faz a seguinte observação:
"Se considerarmos que o custo de Importação de tecnologia da subsidiária
de uma empresa estrangeira é geralmente fictícia (a empresa não gasta
um centavo a mais na pesquisa do processo), podemos considerar o
pagamento de royalties, e despesas com assistência técnica e administrativa como forma de remeter lucros e dividendos além do !Imite permitido por lei."
Registre-se que a importância assim remetida, anualmente, equivale a 1
bilhão de cruzeiros, quantia 7 vezes maior que o orçamento de alguns Estàdos
do Brasil.
ll: dentro desse quadro que deve ser considerado o problema do sal.
Qual o produto que todos os brasileiros consomem todos os dias?
ll: o sal.
Pois bem. Há 6 ou 7 anos toda a indústria do sal estava em mãos de brasileiros. Hoje, aproximadamente 70% desse setor da economia está ocupado por
·
indústrias estrangeiras.
ll: o processo de desnacionalização, que atinge setores cada vez mais amplos
de nossa economia.
E a importância do sal é básica para a alimentação e a saúde da população
brasileira.
Cerca de 9 milhões de brasileiros estão anualmente atingidos pelo bócio
endêmico. "A alta percentagem de bócio, popularmente conhecido como papo, e
de cretinismo, no Brasil, se devem, principalmente, à quase inexistência de iodo
no sal caseiro e destinado ao consumo, nas cidades mais pobres do interior do
País ( de sal grosso não refinado", afirma o cientista brasileiro Geraldo Medeiros
em tese aprovada com distinção na Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo.
"Por esse motivo", afirma o ilustre Professor, "impõe-se a revisão da lei
que determina a inclusão do lodo no sal em dois pontos principais: 1) aumentar
a quantidade do elemento para níveis de 30 a 50 mg por quilo de sal; 2) fazer
com que, obrigatoriamente, o sal grosso t::mbém seja iodado".
E, em entrevista à imprensa brasileira, declarou o cientista: ''Penso que a
minha tese é um alarta para que as autoridades do Ministério da Saúde se
ponham a campo para uma ação fiscalizadora mais intensa e efetiva, ao nível da
produção, refinação e da embalagem do sal, oferecido à mesa do cidadão bras!leiro. Particularmente me coloco à disposição do Governo federal para um
assessoramento, em termos legislativos, na revisão da lei em vigor sobre o sal.
Acredito que a adição de iodo ao alimento é a melhor maneira de acabarmos com
o bócio, porque o sal entra na alimentação diária do brasileiro".
A Comissão de Saúde do Senado atendendo a essa situação, aprovou patriótica e esclarecida proposta do Senador Castelo-Branco que, na venda do sal,
torna "obrigatória a adição de iodo a níveis de 30 mg a 50 mg quilograma de
cloreto de sódio".
Entretanto, por Iniciativa da Liderança do Governo, a Maioria aprovou a
redução dessa percentagem para 10 mg.
O assunto é da maior gravidade. Hoje, um dos produtores de sal, que teve
que vender a sua Indústria a uma empresa estrangeira, falava da reivindicação
dessas companhias estrangeiras em sentido contrário à proposta do cientista
brasileiro. Nove milhões de brasileiros são atingidos pelo bócio endêmlco - e
sabemos que uma mãe atingida por essa moléstia acaba tendo uma geração
vitimada por Inúmeras anomalias, como deficiência mental, surdo-mudez cono

o

o
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Ele faz um brado ao Brasil, pede trinta a cinqüenta miligramas de iodo por
quilo de sal. A Comissão de Saúde do Senado aprova isso, o Presidente da Comissão, num ato de desassombro, reafirma: a Comissão achou que esse índice
não pode ser menos de 30 mg. Mas, uma emenda da liderança da Maioria, sem
maior justificação, e sem que o problema seja esclarecido, pelo menos, nas suas
Unhas fundamentais, sem uma justificação ao Plenário, reduz esse índice para
10 mg. e é aprovado numa votação simbólica.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Enquanto aqui estivemos requeremos o adiamento da medida para que ela fosse estudada. Na votação nominal, fomos derrotados. Pedimos a verificação de votação e a matéria não foi aprovada. Retido
em São Paulo para o lançamento de nosso l!vro, na Úlllca sessão a que estivemos· ausentes, o projeto foi aprovado.
Quero reafirmar o que disse e dirigir um apelo à Banca.da da ARENA no
Senado e na Câmara - porque a matéria deve voltar à Câmara para ser reexaminada. 1!: possível que existam razões que venham a expl!car ou justificar essa
medida, mas essas razões deveriam ser apresentadas antes da aprovação. Até
agora, todos os elementos que colhemos nos levam à mesma conclusão. O Senador castelo-Branco, que é médico e dedica;do aos problemas de saúde pública,
e a Comissão de Saúde do Senado, por unanimidade, têm a mesma convicção
que os cientistas brasileiros sobre o sentido catastrófico do bócio endêmico em
nossa terra e sentem a nec·essidade de se aumentar a quantidade de iodo no
sal nos índices menciona,dos. Em caráter de urgência, entretanto, se aprovou a
redução do iodo, para uma quantidade que é igual ou até inferior à rutualmente
exigida por lei, como d-emonstrou o Senador Adalberto Sena, pois, em lugar do
iodo, se adiciona, agora, o iodato.
· Quem é o prejudicado? O povo brasileiro. Quem é o beneficiado? As companhias que produzem o sal, 70% estrangeiras.
Ouço o aparte do nobre Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende - Em primeiro lugar, devemos, eu e V. Ex.", ter cuidado em nossas afirmativas, porque não temos o privilégio de ser médicos ...
o SR. FRANCO MO!NTORO - Por isso cito a opinião de médicos e peço que
a classe médica seja ouvida. .
O Sr. Eurico Rezende - Nesse caso, vou falar como advogado, que é como
V. Ex." deveria proceder, também. E o advogado, quando vai formular uma
defesa, nunca adota uma só alternativa; cos.tuma ter duas ou três. O nobre
Senador Castelo-Branco, cujo espírv:o público todos reconhecemos, e cujas virtudes médicas todos nós aplaudimos, entendeu, através de emenda, de adictonar
um quantitativo de iodo no sal.
. O SR. FRANCO MONTORO - Não foi emenda, foi projeto de sua iniciativa,
.profundamente estudado.
O Sr. Eurico Rezende- Então, projeto de sua iniciativa - agradeço a retif!cação. Vem o nobre Senador Petrónio ! ortella e mantém a presença do iodo
no sal, mas reduz o quantitativo. Então, é uma questão de opção; é uma questão
de opção, que só os médicos podem discutir e não eu nem V. Ex."
O SR. FRANCO MONTORO - E nem o Líder da Maioria, que não é médico;
a autoridade, aqui, é a Comissão de Saúde.
O Sr. Eurico Rezende - Eu não quero ingressar na faixa médica.
O .Sr. Fernando Corrêa - A Comisão de Saúde do Senado, por unanimidade,
defendeu a percentagem de 30 mg.
(Trocam-se apartes simultâneos.)
O Sr. Eurico Rezende - Sim, Excelência. Quero deixar bem claro que estou
tendo o cuidado de não ingressar em seara alheia. V. Ex.o. está jogando o disco
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A Comissão de Saúde entende que deve ser um quantitativo de 30 miligramas.
A emenda do Governo ...
O SR. FRANCO MONTORO - Fala em 10.
O Sr. Eurico Rezende - ... aponta a inclusão de 10 miligramas. A presunção é de que o nobre Senador Petrônio Po11.ella, que não é médico - embora no
currkulo de ba{)harel em direito haja medicina legal, e apenas lEso - é de que
ele se acostou numa opinião técnica, se acostou numa opinião do Minl..:;tério
da Saúde, que é tão digno como a ComiEsão de Saúde do Senado. Então, é uma
questão de alternativa; só os médicos é que poderão dizer. Agora, se a emenda
do Sr. Senador P-etrônio Portella fosse supressiva, isto é, para não se colocar
nenhum miligrama de sal, aí sim, é que a atitude de S. Ex.a seria censurável.
É uma questão de alternativa.
O SR. FRANCO MONTORO - E aí ele não teria ouvido os técnicos também? A presunção de V. Ex.a deve se aplicar S•empre.
O Sr. Eurico Rezende - Sim, a presunção é de que essa emenda vem drenada do Ministério da Saúd·e, porque S. Ex.a não apresentou a -emenda, como
pessoa física; ele a apresentou como Líder do Governo, e no contexto governamental está - V. Ex.a sabe, e até eu sei - o Ministério da Saúd-e .. Então, o
que V. Ex.a quer fazer é um movimento, digamos assim. V. Ex." está velejando
nas águas da incerteza; V. Ex.a está velejando nas águas do "pode ser". o qu·e
V. Ex.a tem a fazer é trazer, para aqui, críticas, não brotadas da inteligência
de V. Ex.a, que é fascinan:e mas não é especializada. o fato é o s·eguinte: o
Senado optou entr-e 30 e 10%. O fato é que o iodo está lá. V. Ex." está operando
a toda carga na incerteza das areias movediças, Aliás v. Ex." vem, ultimamente,
sendo de uma infelicidade a toda prova; V. Ex." e.stá irreconhecível; parece que
a campanha eleitoral exasperou V. Ex.a, de~locou o seu equilíbrio, e V. Ex."
então passa a operar a toda carga a usina da sua má vontade. O que volto a
dizer é o seguinte, e isso é claro, não é preciso ser médico: o Senado optou entre
duas alternativas, replt·o, 30 miligramas ou !O miligramas. Entendeu 10 miligramas. O Senado pode ter errado; a comissão de Saúde pode ter -errado, pode ter
sido superavitária quando propôs 30 miligrama:; pode ser que 30 seja prejudicial, pode ser que 10 s·eja insufici·ent·e, mas não é V. Ex.n nem eu quem vamcs
dizer isso. Perdão Ex.", mil vezes perdão. V. Ex.a está erigindo aqui uma estupefação: discutir assunto de natureza médica, na sua vontade férrea, inabalável,
de rédeas largas, para combater o Governo!
O Sr. Fausto Castelo-Branco - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Fausto Castelo-Branco - Tenho ouvido e assistido, insistentemente,
esta celeuma sobre o projeto da iodetação do sal. o meu projeto, realmente.
antecedeu a Mensagem Presidencial de 25 dias, mas na justificativa do meu
projeto, em que solicitava ou pr.escrevia adicionar-se 30 a 50 mg e não 10, como
na Mensagem Presidencial, nesta justificativa, solicitava do Gov-erno a fiscalização desta distribuição de sal, tendo em vista a prevalência, aumeiJJ:ada nas
áreas bocígenas, da doença que chega a atingir 9 milhões de habitantes do nosso
País. Desde que o nosso partido, a ARENA, se interessou ou procurou apreciar o
problema, sob o ângulo específico da dosagem, aceitei e continuo aceitando, a
determinação partidária, porque o meu interesse se prendia, precipuamente, na
fiscalização dessa adoção de medidas quanto à aplicação de iodo no sal, dt>sde
que a prevalência da moléstia vinha aumentando. Chego a louvar a atlJ:ude de
v. Ex.n porque se trata de graves problemas de saúd-e pública e que têm merecido, em particular, todo o apreço por parte do ilustre Senador. A minha justificativa foi baseada em dados científicos, em dados técnicos e, principalmente,
numa tese de cátedra de um grande professor de São Paulo. Mas, volto a repetir que, desde que há orientação pa11:idária e o Ministério da Saúde, r.omo
órgão qualificado, para decidir essas celeumas, o que eu atento para o problema
é que seja, principalmente, fiscalizada em toda essa região bocigena o. aplicação
e adoção da medida profllática. É este o meu ponto de vista. Muito grato a
V. Ex.n
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O Sr. Fernando Corrêa - Permite V. Ex. 11 um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. Fernando Corrêa - É que o Senador Petrônio Portella devia mandar,
então, a opinião do Ministério da Saúde, que não velo para cá; velo, apenas,
como emenda dele próprio.
O SR. FRANCO MONTORO - Muito obrigado aos nobres Senadores, pelas
magníficas colaborações, que tornaram mu~to difícil a exuberante defesa oratória do Senador Eurico Rezende. S. Ex." se declarou incompetente, e doutrinou;
pediu que eu citass.e, não a minha opinião, mas a de médicos, demonstrando que
refutou um discurso que não ouviu. Em meu discurso, citei, não a minha opinião,
mas a de um professor de medicina e a de dois !lustres Senadores da ARENA,
médicos e membros da Comissão de Saúde; todos favoráveis a essa dosagem de
30 mg.
S. Ex.a., surpreendentemente, diz que estou irreconhecível, porque apresento
dados que o surpreendem. Não cllego a ficar surpreendido com S. Ex." porque
já o conheço; mas o fato concreto é que aquilo que S. Ex.a. pede é exatamente o
que acabo de fazer: eu trouxe a opinião d·e médicos e, dentre elas, a do maior
especialis:a na matéria no Brasil, cuja tese foi aprovada com diStinção na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Professor Geraldo Medeiros,
cuja autoridade foi aqui reafirmada por um dos mais ilustres Senadores da
ARENA, médico, membro da ComiSsão de Saúde e autor de um projeto sobre a
matéria. projeto que, como ocorre com freqüência, nasceu no Congresso antes
de vir do Executivo.
Não sei por que prevalece, pela votação da Maioria, o princípio de que o
Congresso não tem competência. Se um projeto vem do Executivo, a matéria é
urgente, se é proposta pelo Legislativo, ele dorme. nas Comissões.
S. Ex." apresentou o projeto, fundamentado em base científica. E o cientista - repito, porque penso que o nobre Sena,dor Eurico Rezende estava distraído nessa oportunidade - o Professor Geraldo Medeiros diz:
"A alta percentagem de bócio no Brasil - popularmente conhecido
como "papo" - se deve, principalmente, à quase inexistência de lodo
no sal caseiro e de consumo, nas cidades mais pobres do interior do 'País,
e de sal grosso não refinado."
Por esse motivo· - afl:rma o !lustre Professor, cientista especializado e
nome de rcputaç.ão Internacional:
"Impõe-se a revisão da Lei que det·ermina a Inclusão do iodo no sal, em
doiS pontos principais:
1.0 - Aumentar a quantidade do elemento para níveis de 30 a 50 mg
por quilo de sal."
É exatamente isto que .propôs o ilustr.e Senador Fausto Castelo-Branco. e
foi aprovado pela unanimidade da Comissão de Saúde, para combater um dos
males que atinge à população mais pobre e miserável do Brasil.
Nove milhões d·e brasileiros são atingidos pelo bócio ·endêmlco! Como corrigir?
Colocando-se mais i odo!
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Permita-me que eu conclua, para esclarecer,
em todos os termos, a gravidad·e da situação.
Depois dess·e esclarec!m()nto, vem o Governo c apresenta um projeto estabelecendo que a cota deve ser de 10 mg. Mas, para Isto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, não é preciso nova lei, porque a l<!i atual já estabelece Isso. E deu-se
urgênc.la a uma lei destinada a manter uma cota que está sendo comprovadamente insuficiente!
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dosag.em é insuficiente, e é preciso aumentá-la. São os cientistas que dizem isso.
Eles colocam-se à disposição do Congresso que, com a .sua sensibilidade, ouvem
estas vozes. Faz-se o proJeto e, paradoxalmente, é a Maioria que vem propor
que não seja reformada a l-ei, que a dosagem atual seja mantida!
É por isso que terminamos com este apelo à Câmara dos Deputados, para
que ela reexamine e debata a matéria. É possível que haja razões, mas razões
que possam contrastar, que possam desfazer, esclarecer as objeções levantadas.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) (Fazendo soar a campainha) - Lembro
ao nobre Senador que o seu tempo já findou de há muito e que ainda há seis
Senadores inseri tos.
O SR. FRANCO MONTORO - P.eço desculpas a V. Ex.a, mas creio que o
Sr. Senador Guida Mond!n deseja emitir o seu aparte.
O Sr. Guido Mondin - Já tendo terminado seu tempo, por força regimental,
gostaria que V. Ex.a, uma vez que apenas esboçou um relacionamento que me
impr.essionou, isto é, a percentagem de iodato no sal e o fato de termos 70%
das nossas salinas nas mãos de estrangeiros, penetrass·e mais nessa afirmação.
O SR. FRANCO MONTORO- S!mplesmentes enuncie!, porque são fatos que
devem ser investigados. Mas ouço, a cada passo, limitações à competência fiscalizadora do Congresso. Acho que o nosso dever é verificar exatamente qual o
relacionamento desta medida com o interesse de uma indústria que hoje é 70%
estrangeira.
Ouvi, hoje, fatos da maior gravidade, que devem ser esclarecidos. Mas, para
isso, é necessário que os diversos órgãos da Casa adquiram, cada vez mais, a
consciência de que somos os r·epr·esentantes do povo. Se nós não representarmos
o povo da nossa terra e não fizermos a fiscalização necessária, ninguém a fará.
Porque, quanto mais alta a autoridade mais está ela cercada de um pequeno
grupo de assessores, e as informações que lh·e chegam são sempre preparadas
pelas mesmas pessoas. Daí, a importância do Parlamento, que não é uma invenção de alguns homens - é uma conquista irreversível da civilização e da
cultura, o Parlamento, como cidadela da democracia, é o lugar onde o povo
pod·e falar, pode fiscalizar e pode fazer com que o Governo ouça a voz daqueles
que estão sendo atingidos por ·Jsses problemas, ou dos cientistas que falam, estudam, mandam o seu pensamento e o seu aviso, mas evidentemente, não podem pressionar o Gov·erno. As grandes empresas têm os seus agentes, os seus
representan~es, os seus homens de relações públicas e figurões, que tem as
portas abertas nos gabinetes ministeriais. Daí a !mportâncl·a da solução democrática.
Nas eleições que se aproximam, é esta a pregação que o MDB tem levado à
praça pública e, agora, ac·elto a referência do nobre Senador Eurico Rezende.
Definimos e queremos definir, precisamente, estas duas posições. Pretendemos
defender, na vida públ!ca, a qualldade do Deputado e do Senador, como representante do povo, e não. como apelador incondicional do Governo. O Governo
deve ser apoiado toda vez que, julgando com a sua consciência, o parlamentar
acha que o Governo está certo. o parlamentar é o representante do povo, e é
isto que deve ser pregado, como está sendo nestas eleições que se aproximam.
O povo quer representantes que venham aprovar, medidas de interesse público,
como aprovamos aqui, com freqüêncla. Ainda hoje, fui Relator de duas proposições do Pod·er Executivo com pareceres favoráveis. Mas, com a m·esma liberdade e independência com que aprovamos uma medida, denunciamos outra, inclusive pelos aspectos gravíssimos que possam existir, a respeito d-essa suspe!tíss!ma medida que veio impedir a aprovação do proj·eto de iniciativa do Senado.
O Sr. Eurico
paixão política.

Re~en!le

-

Susp·eltisslma injúria d·e

v.

Ex." movida pela sua
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Com suspeita ou sem suspeita, fique V. Ex. 11 com a sua posição!
O Sr. Eurico Rezende - A sua paixão política chega ao ponto de achar que
é suspeita. V. Ex.n está na obrigação moral de provar que a emenc1a é suspeita!

o S~ FRANCO MONTORO - Saiba V. E.x.a que, quando se discute um
assunto de interesse público, é preciso conhecer o problema, e não vir com
ataques pessoais, como faz v. Ex.n
O Sr. Eurico Rezende - Quem fez ataques pessoais foi V. Ex.11., chamando a
emenda de suspeita! V. Ex. 11 está injuriando.
O SR. FRANCO MONTORO -

Eu me refiro à medida. A medida é suspeita.

O Sr. Eurico Rezende - A emenda Petrôn!o Portella não obedeceu a nenhum interesse escuso!
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a v. Ex.n apenas a oportunidade de
tornar claro que a suspeição não se refere à idone!dad·e de nenhum parlamentar.
A medida objet!vamente é suspeita, pelas circunstâncias e fatos que acabamos
de verificar.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex. 11 prova que a medida é suspeita?
O SR. FRANCO MONTORO - Peço que a matéria seja apurada!
,O Sr. Eurico Rezende -

A emenda é uma alternativa de ordem técnica! ...

O SR. FRANCO MONTORO - Ora, como falar em alternativa de ordem técnica, se todos os técnicos falam num sentido e os que apr.esentam emenda contrária não apresentam uma justificativa fundamentada?
O Sr. Eurico Rezende -

E o Ministério da Saúd·e não é órgão técnico?

O SR. FRANCO 1\'IONTORO - Foi dito expressamente, pelo Senador Fernando Corrêa que o parecer do Ministério da Saúde deveria ter sido enviado. Ninguém o conhece nem V. Ex.11 e, portanto, V. Ex.n não vá fundamentar-se num
parecer que não conhece ...
O Sr. Eurico Rezende- E, por Isso, V. Ex.n chama a emenda de suspeita?!
O SR. FRANCO MONTORO- ... e de cujo desconhecimento foi denunciado
por um colega de v. Ex.n!

o que é preciso, Sr. Presidenre e Srs. Senadores, é que esses assuntos não
sejam aprovados sem o debate, o esclarecimento!
Comece! e termino por admitir que haja, talv<lz, razões que justifiquem mas,
enquanto elas não forem apresentadas - e o substitutivo e o projeto, um projeto
apresentado, elaborado pela Comissão de Saúd·e, pela unanimidade dos seus
membros, fundamentado no pensamento de um cientista e tendo por objet!vo a
saúde de nove milhões de brasileiros, é rej·eitado sem uma palavra - positivamente o Congresso deve reexaminar a matéria.
A solicitação que faço. Sr. Presidente, ao concluir este discurso, é que, dada
a gravldad·e dos fatos, a Câmara dos Deputados, para ond·e a matéria vai agora
- porque o Senado esgotou a sua competência neste caso - efetue um rigoroso
exame da matéria e r·eje!te o dispositivo contrário ao interesse nacional.
E para concluir, Sr. Presidente, requeremos a juntada a este nosso pronunciamento do editorial de O Estado de S. Paulo sobre a NUCLEBRAS. Trata-se de
pronunciamento da maior significação para a medida que acaba de ser tomada
pelo Governo Federal, em relação ao problema do debate nuclear travado no
Congresso Nacional. Pela sua importância, peço a transcrição do editorial.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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A NUCLEBRAS
Ainda é cedo para uma avaliação em profundidade das recentes medidas propostas
pelo Presidente da República ao Congresso Nacional transformando a atual CBTN Companllia Brasileira de Tecnologia Nuclear, em uma nova empresa estatal, a
NUCLEBRAS, e redefinindo as atribuições da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
A in1portância que o Governo atribui ao problema fica evidente pelo encaminhamento do projeto em regime de urgência, o que significa que deverá ser aprovado ainda
este ano, apesar de já estarmos em fins de outubro e de boa parte dos parlamentares
se dedicarem atuaJmente à campanha eleitoral.
Uma análise superficial da exposição de motivos que acompanha o projeto indica
que o Governo está multo sensibilizado pelas críticas feitas à passividade e desorientação
das atividades nucleares no País, a ponto de propor a reestruturação da Companhia
Brasileira de Tecnologia Nuclear pouco mais de dois anos depois de ter sido ela criada
e sem que, neste período, tenha esse órgão conseguido definir uma linha coerente de
ação.
Por outro lado, redefine o papel da CNEN, que tem suas atribuições restritas ao
campo normativo, cabendo-lhe, apenas, "assessorar o Ministério das Minas e Energia no
estudo das medidas necessárias à formação, pelo Presidente da República, da politica
nacional de energia nuclear". Fica claro, portanto, que a política nuclear será fixada
não ao nível do Ministério das Minas e Energia, mas sim pela Presidência da República,
que poderá buscar assessoramento também em outros órgãos ou Ministérios. Além disso,
na exposição de motivos é feita menção ao "importante programa nuclear que o Governo tem em vista, tanto na área de geração de eletricidade como no domínio do desenvolvimento tecnológico e de atividades industriais". !1: a primeira vez que se faz uma
clara distinção entre geração de eletricidade ell!. usinas nucleares (de interesse da
ELETROBRAS) e o contexto mais amplo do desenvolvimento tecnológico nessa área.
Justamente a submissão completa da CNEN à políticaá energética da ELETROBRAS
é que tem provocado inúmeras críticas à sua atuação. Argumenta-se que o programa
nuclear brasileiro tem-se restringido à a~ulsição de reatares nucleares no exterior, sem
criar oportunidades de desenvolvimento à Indústria nacional e aos institutos de pesquisa governamentais.

o relacionamento entre a CNEN (órgão normativo) e a NUCLEBRAS (órgão executivo) é definido no projeto, aproximadamente, como aquele existente entre o Conselho Nacional de Petróleo e a PETROBRAS. !1: de se prever, portanto, uma grande ênfase no desenvolvimento da nova empresa, que terá seu capital aumentado e ficarã
liberada dos vinculos e subordinações que ligam a CBTN à CNEN.
Aprovada a lei, passará o Governo a dispor de meios para alcançar seus objetivos,
os quais não foram ainda definidos além da "criação a curto prazo, no Brasil, de uma
indústria do ciclo do combustível e de fabricação de componentes para instalações
nucleares". Embora o objetlvo mais provável seja a construção e operação de centrais
nucleares, a frase acima pode ser interpretada como manifestação do intuito governamental de não somente in1portar reatares mas tall!.bém de desenvolver a indústria
nuclear.
o simples fato de não ter a exposição de motivos do Sr. Presidente da República
comprometido o Governo com estratégias controvertidas já constitui um motivo de alento.
o Sr. Eu1ico Rezende - sr. Presldent.e, .peço a palavra, como Líder.
o SR. PMSID•ENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende, como Líder.
O SR. EURICO REZENDE (Como Líder.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
apenas para: registrar a estranheza que nos causaram .as últimas palavras do
Sr. Senadoa: Franco Montara, c1assificando, ipsis verbis, de suspeita a Emenda
Petrônio Portella.
O Sr. Franc,o Montoro - A rned!ctn..
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medida tem um objet!vo. A Casa ouviu, Sr. P·resid·ente, e tem a certeza que o
Sr. Senador J)<Jr São Paulo qualificou a proposição subsidiária do Líder da Maioria de .suspeita.
O Sr. Franco ~ntoro- A medida é suspeita! ...
O SR. EURICO REZE'NDE - V:ej.a a Casa até que ponto vai o passionall.smo,
ou, então, a perplexidade do Senador Franco Montoro!

Então justifique a emenda!. ..
O SR. EURICO RIEZEND<E - S. Ex.a. critic~ o MiniStério da Saúde, porque
não j ust!ficou a red uçã·o da presença de ia do no sal, para d·ez miligramas.
() Sr. Franco Montoro - Não sei se o Ministério justificou ...
O Sr. Franco Montoro -

O SR. EURICO REZENDE - Mas S. Ex.a., que esta.va na obrigação moral de
fazê-lo, não justificou por que chamou a emenda de suspeita. S. Ex.a. fica: numa
posição ética muito incômoda. Tachar a Liderança do Governo como a serviço
de uma medida suspeita!? ... Quando se diz que uma conduta é suspeita, ...
O Sr. Franco Montoro - Med·ida suspeita, não conduta! ...
O SR. EURICO REZENDE - . . . isto, Sr. Presidente, em qualquer dicionário, quer na acepção gramatical, quer na acepção jurídico-pena!, principalmente,
tudo que é suspeito é cond•enado pela m·oral!
S. Ex.a, que já escrev·eu vários llvro.s, devia fazer uma pes•quisa. Não há
como se interpretar - .a não ser como sendo uma o:finnativa de tip!cldade penal
- quando se diz que uma conduta humana é suspeit·a. Conduta humana se
traduz em todas as frentes e em todas as modalidades doe trab~lho, inclusive,
obviamente, o trabalho parlamentar. Um dos ângulos do trabalho parlamentar
é a apres·entação de projetas e de emendas.
Quando surge um ·el-emento doO Congresso Nacional, principa'mente um Senador que, indiscutivelmente, tem lidera11ça e, J)<Jr via d·e conseqüência, tem
compromisso com a opinião pública e tacha uma emenda de suspeita, ele está,
assim, acionando um~ acusação muito grave contra o seu cole.ga, e, no caso
especifico, contra a Liderança d<O Governo, tão nobre e e·ficlentemente exercida
pelo Sr. Senador Petrônio Portella.
Ora, Sr. Presidente, o episódio de hoj-e nos dá a medida exata de quanto é
dilargada, de quanto é ~sim de dimensões espaciais a capacida!de d'o sr. Senador Franco IMontor·o, exacerbado pelo processo eleitoral, de buscar os .seus
desígnios.
R-epito, Sr. PresicJoente: o projeto do Sr. S-enador Fausto Castelo-Branco,
que a esta aJ.tura já não deve esta·r mais solidário com o Sr. Sen~dor Franco
Montoro, o projeto daquele nosso nobre co•lega entende que s·e deva adicionar no
sa! 30 miligramas de iodo.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex.a um aparte·?
O SR. EURICO R<EZEND<E - Permitirei, já que o Senador Franco Montoro
não o permitiu.
A Comissão de Saúde acolih·e o ponto de vista: de natureza científica do Sr.
Senador Fausto Castelo-•Branco. O Lider do Governo, cumprindo um cJoever de
rotina, Sr. Presidente, recruta o ponto de vista do Ministério da Saúde e apresenta uma propo~lção subsldlàrla, não enxo~ando o iod'o do sal - não enxotando
o lodo do .sal, como devíamos enxotar a injúria do Sr. Senador Franco Montoro
- mas, reduzindo o quantitativo de associação do lodo no sal.

Houve então uma alterna.tiv.a e o Senado optou pela alternativa apres,entada
pelo Gov.erno, pelo Ministério da Saúde, que tem tanto patriotismo, que tem
tanto pro.pós!to de acertar, como a Comissão de Saúde da Câmara Alta.
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num ponto. O Ministério da Saúde realmente devia ter enviado para: esta Casa
o parecer.
O Sr. Guido Mondin - Mas, enviou, pois a mensawem velo com uma justificação. Quem não a leu? Não seria possível que o Presidente da República
mandasse mensagem ao Congresso com uma lei seca.
O SR. EURICO RIEZENDE - Vê V. Ex."' como além de proceder mal, agiu
antidemocraticamente o Sr. S·enador Franco Montara ao não dar llc·ença para
o aparte ao il'llStre Sena:do·r Guida Mondin.
O Sr. Franco Montoro -Eu dei o aparte.
O SR. EURICO REZENDE - O parecer do Ministério da Saúde encontrase no Congresso, Sr. Presid'ente.
O Sr. Franco Montoro - Não é o parecer.
O SR. EURICO BEZEND•E - E nem por isso vou acusar quem injuriou
de desldioso. Não vou dizer isso, mas pe1o menos omisso foi o Senador Franco
Montara, porque comprovou que não leu aquilo que devia ler; não leu o que é
·
essencial, •que é a: justificativa da mensagem.
O Sr. Franco Mlontoro - Não é o parec·er, refuto a V. Ex."' Existe eJqJos!ção
de motivos do Ministério, que não é o parecer do MiniStério.
O SR. EURICO REmNDoE- Bem Sr. Presidente, já fizemos uma fresta, uma
janelinha na intransigência do Sr. Senador Fr.a.nco Montara. Há pelo menos uma
exposição de motivos, Sr. Presidente ...
O Sr. Franco Montoro- Mas não foi ess•e o projeto aprovado. V. Ex.a não
sabe do que se trata. O que foi aprovado no projeto foi a emenda que foi destacada!
O SR. EURICO RIEZENDE - Exposição d'e motivos, qualquer parlamentar
sabe, quer dizer, é sinónimo de exposição de razões. Qualqueil' .parlamentar sabe
que eJqJosição. de razões é exposição de fundamentos. Val•e dizer: elementos de
convicção.
O Sr. Franco Montoro - E pa.recer, portanto.
O SR. EURICO REZEND•E - Se há uma: exposição de motivos defendendo
a inclusão de 10 mg de iodo no sal, chega-se à conclusão de que o Sr. Senador
Franco Montara, a esta altur·a, não 1ê nada, a não ser o Código Eleitoral! ...
O Sr. Franco Montoro - v. Ex.~' ê quem não leu. V. !Ex.a está confundindo
tuáo.
O SR. EURICO RJEZE:NDE - Eu não 11, Ex."
O Sr. Franco Montoro - Pois então, está falando o que não leu. V. Ex."'
não leu uma linha so•bre o pro·blema. ll: o problema: de trinta ou dez por cento.

o •SR. EURICO REZENDoE - S. Ex." disse que não houve explicação nenhuma. Apresentou-se a emenda ol'lfanizada de qu·alquer justJ.flcativa. O Sr. Senador Guido Mond•ln disse que houv•e um parecer. Agora, o ilustre Senador poil'
São Paulo disse que não foi um pavecer. foi uma exposição de motivos. Ma:s,
Sr. Presidente, ...
O Sr. Franco Montoro - Trata-se da emenda do Lfder, também acompanhada de razões.
O SR. EURICO REZEiNDE - Mas, Sr. Presid'ente, a minha vinda a esta tribuna: tem o objetivo de rechaçar a malodição da Injúria e, mais, fazer um apelo
ao Sr. Senador Franco Montoro·: quando se fecharem as portas do entrevera
e[eitoral de 115 de novembro, quando se encevra·r o ciclo apuratórlo das ·eleições,
que S. Ex." procure descansar, porque .o, fadigo. de S. Ex. 11 o está conduzindo, a
principio, para: as distorções e, agora, para pecados mal•ores. (Muito bem!)

- 632O SR. PRESlD•ENTE (Ruy Santos) Benjamin FaNth. (Pausa.)

Conc.edo a pa!avra ao· nobre Senador

S. Ex.o. não estâ presente.
Concedo a palavra ao no·bre Senador Wilson Campos.
O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Prt.sldente, Srs. Senadores, Sua Excelência o
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geis-el, acaba de nomear para
a Pre.~.dência do ~nstituto Nacional de Alimentação, INAM, o Dr. Bertoldo Kruse
Grande de Arruda, pernambucano dos mais Ilustres e que, hâ quase vinte e cinco
anos, vem fazendo da medicina um verdadeiro sacerdócio em nos.so Estado.
Sanitarista de nomeada, técnico em Administracão, tem dedicado sua vida profissional principalmente ao serviço público, desd•e que efetivado, por concurso, no
cargo que tem ocupado no Departamento de Saúde Pública do meu Estado.
Para atestar dos seus méritos profissionais, basta anumerar alguns dos concursos públicos em que foi aprovado: Médico Sanitarista de Pernambuco, Médico
Puericultor do Ministério da Saúde, Médico Sanitarista do Ministério da Saúde,
Professor-adjunto do I!NUF-PE, em 1970.
Quase uma centena de trabalhos publicados, tanto de referência à sua espedalidade médica, como da pesquisa no campo da medicina social, além de estudos
~obre os aspectos da organização hospitalar e temas de ordem geral, revelam,
no Dr. Bertolo Kruse Grande de Arruda, um polígrafo do melhor quilate e
acatado cientista.
O Sr. Fausto Castelo-Branco - Permite V. Ex.o. um aparte, nobre Senador?
O SR. WILSON CAMPOS -

Com multa honra, nobre Senador.

O Sr. Fausto Castelo-Branco - No momento oem que V. Ex.o. faz referência
à nomeação do Dr. Bertoldo Kruse Grande de Arruda, desejo solidarizar-me com
V. Ex.11 e manifestar, da público e nesta Casa, o meu apreço por esse eminente
médico e sanitarista que tão bem conheço e que tão relevantes serviços tem prestado, não a Pernambuco somente mas a todo o País. No Ministério da Saúde,
no INPS, hoje Ministério da Previdência Social, o Dr. Bertoldo Kruse Grande de
Arruda tem dado multo d·e si em benefício da Medicina brasileira. É com imenso
prazer e satisfação que ouç·o o discurso de V. Ex.", associando-me a toda esta
homenagem que vai ao encontro do desejo de todos os brasileiros.
O SR. WILSON CAMPOS- Agradeço a V. Ex.", nobre Senador Fausto CasteloBranco, o conteúdo do seu apart-e que vem dignificar, mais uma vez, aquilo que
dizemos a respeito da personalidade e da capacidade do Dr. Bertoldo Kruse
Grande de Arruda.
Quanto ao conceito que desfruta o novo Presidente do INAM, no seio da
classe mé.dica brasileira, bastaria citar sua participação na Comissão de Honra
da IV, V, VII, X, XI e XIII Reunlõ·es de Medicina P'reventiva.
Membro honorário do IV Congre~so Brasllelm de Nutrlclo~nistas, da II e da
IV Jornada Pernambucana de Nutrição, Presidente de Honra da Associação
Pernambucana de Nutricionlstas e Vice-Pr~s!d{)nte da XII Jornada Brasileira
de Puericultura e Pediatria.
Ao escolher para a .presidência do Instituto Nacional de AUmentação um
nutriclonista com tão altos méritos, o Presidente Ernesto Geisel não apenas fez
justiça à classe médica brasileira, coma nomeou o homem conveniente para o
lugar certo. Como administrador experimentado 11as mais ârduas funções, como
cientista devotado à pesquisa, mas, .sobretudo, como nutrlcionlsta do melhor
quilate, o novo presidente do INAM decerto dinamizará aquele Instituto, fazendo-o
cumprir o papel que lhe está re.sarvado na tarefa do nosso desenvolvimento, qual
seja. elevar os padrões alimentares da população brasileira, eliminando a subnutrição crônlca que debilita uma parcela apreciável do nosso povo.
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da República .por essa escolha, que honra os foros de cultura do nosso Estado
e abre mais uma oportunidade a que possa contribuir, no plano federal, para as
mais eleva&as e ârduas tarefas do Governo.
Ao concluir, Sr. Presidenta, Srs. Senadores, peço que, junto a este meu pronunciamento, faça constar nos Anais da Casa o curriculum vitae do Dr. Bertoldo
Kruse Grande de Arruda. (Muito bem!)

Documento

1

que se refere o Sr. Wilson Campos em seu discurso:
CURRICULUM VITAE

SíNTESE
Bertoldo Kru5e Grande de Arruda
11.1.

DADOS PESSOAIS

Identificação

Nome - Bertoldo Krusc Grande de Arruda.
Fll!ação - Eupreprio Grande de Arruda (falecido); Frlda Kruse Grande de Arruda.
Estado Civil - casado.
Endereço - Rua Prof. Manoel de Almeida Beli, n.0 523, Bairro Novo - Olinda Telefone: 29-0547.
1. 2. Formação Universitária
1. 2.1 - Médico pela Faculdade de Medicina ela Universidade elo Recife - 1J. de
dezembro de 1948.
1. 2. 2 - Técnico de Administração, registrado no Conselho Federal de Técnicos
em Administração - 1971.
2 -

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

2.1. Cargos Ocupados
2 .1.1 - Médico de Dispensário Padrão "F" do Departamento de Saúde Pública
de Pernambuco.
2 .1.2 - Sanitarista Padrão "J", Interino, do Departamento de Saúde Pública.
2.1.3 - Efetlvado, por concurso, no cargo de sanitarista Pad1·ão "J", do Departamento de Saúde Pública.
2 .1. 4 __.. Dlretor do Sana/tório "Padre Antonio Manuel" do Departamento de
Saúde Pública.
2.·1.5 - Médico Puericultor, por concurso, do Departamento Nacional da Criança,
do Ministério da Saúde.
2.1.6 -Assistente do D!retor do Departamento de Saúde Pública.
2.1.7 - Dlretor do Departamento de Saúde Pública.
2 .1. 8 - Secretário de Estado dos Negócios de Saúde e Assistência Social de
Pemambuco.
2 .1. 9 - Delegado Federal da Criança da 3,A Região.
2.1.10 - Médico Puericultor da Cantina "San tina nutra", da Campanha Pernambucana Pró-Infância.
2. 1.11 - Médico Cllnico do Ambulatório da Obra Paroquiana de Universal!dade
SociELl, de Agua Fria.
2.1.12 - Médico da Associação dos Servidores dos Portos do Estado de Pernambuco, sucessora da União dos Portuários do Brasil, secção de
Pernambuco.
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2.,1.14- Chefe do Serviço e Higiene da Alimentação do Departamento de Saúde

Pública.
2 .1.15 - Dlretor Interino da Divisão dos Serviços Distritais do Departamento de
Saúde Pública.
2.1.16- Chefe interino do Serviço de Inspeção de Leite e Derivados do Departamento de Saúde Pública.
2.1.17- D!retor interino da Divisão Técnica do Departamento de Saúde Pública.
2.1.18 - Chefe da Divisão Administrativa do Departamento de Saúde Públlca.
2 .1.19 - Secretário interino de Saúde e Assistência Social.
2. 2. Concursos
2.2.1 - Concurso para Médico Sanitarista do Departamento de Saúde Pública de
Pernambuco.
2.2.2 - Concurso, pelo DASP, para Médico Puericultor do Ministério da Saúde.
2.2.3 ....- Concurso, pelo DASP, para Médico sanitarista do Ministério da Saúde.
2.2.4 -Concurso de Títulos para professor adjunto do INUFPE, em 1970.
TRABALHOS PUBLICADOS
3.1 ..... Três Temas de Saúde Pública: Integração, Formação de Pessoal, Pesquisa. Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 1969 - 76 p.
3.2 - Três ensaios médico-sociais: a profl!axla da hansenose em Pernambuco - Reflexões de pstsningo - aspectos nutricionais de programas sanitários. Imprensa Univei'Sitária. Recife, 1964 - 86 p.
3-

4-

TRABALHOS DIVULGADOS

4.1 - índices Sanitários do Recife - 1950. Elaborados em colaboração com
o Dr. Alcides de Albuquerque Pontos. (13 págs.)
4.3 - As dez principais causas de morte no Município do Recife, no decênio
1942-1951. Apresentado no X Congresso Brasileiro de Higiene (Belo Horizonte, 1952), em colaboração com o Dr. Milton Bezerra Sobral.
4.4 - Planejamento de Hospitais Infantis, em colaboração com os Drs. Manoel
Villaça e Paulo Fioravantl, apresentado na X Jornada Brasileira de
Puericultura e Pediatria, Fortaleza, 1958.
4.5 -Unidades de Serviço que atuam na proteção à. maternidade e à. infância
(10 págs.l.
4.6 -Plano de emergência para combate às murlçocas, no Recife. Elaborado
conjuntamente com os Drs. Luiz Slquelra Carneiro e Airton Mala Vilela
e apresentado ao Governador do Estado, em 8-6-59, (5 págs).
4.7 -Registro de Câncer de Pernambuco. Preparado com o Dr. Manoel Ricardo da Cesta Carvalho e apresentado no V Congresso Nacional de
Hospitais - Recife, julho de 1967 (7 págs).
4.8 -Análise dos dados de morbidade por câncer no Recife. Elaborado com
o Dr. Manoel Ricardo da Costa carvalho e apresentado no XVIII Congresso Médico-Estadual de Pernambuco - Garanhuns, setembro de 1967
(9 págs,).
4.9 -Análise epidemiológica da mortalidade por câncer no Recife, em 1967.
Elaborado com o Dr. Manoel Ricardo da Costa Carvalho e apresentado
no XVID Congresso Médico-Estadual de Pernambuco - Garanhuns,
setembro de 1969 (24 págs.).
4.10 - Formação de técnicos no campo dn nutrição. Apresentado no XVIII Congresso Brasileiro de Higiene, São Paulo, 1970, em colaboração com o
Dr. Alvaro Vieira de Mello.
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Bras!leiro de Hig!ne. São Paulo, 1970, em colaboração com a Nutricion!sta
Josette Ramos.
4.12 - Ensino da nutrição. 2.0 subtema oficial. In Integração da nutrição nos
serviços de saúde. Recife, II Jornada Pernambucana de Nutrição, agosto, 1969.
4.13 - Aprendizagem atlva baseada na pesquisa de níveis de saúde. Recife, 1971.
5 - TRABALHOS PUBLICADOS EM REVISTAS CIENT:!FICA

5.1 -A Enfermagem em Saúde Pública. Arquivos de Higiene, Recife, 1 (l):
25-27, jane!ro/feverelrotmarço, 1952.
5.2 - O Sanatório e seus problemas - I. O Momento, Recife, 3 (40-41): 4,
novembro/dezembro, 1954.
·
5.3 - O Sanatório e seus problemas - II. O Momento, Recife, 3 (42): 1, janeiro, 1955.
5.4 - O sanatório e seus problemas - III. O Momento, Recife, 3 (43): 1, fevereiro, 1955.
5.5 - O Sanatório e seus problemas- IV. O Momento, Recife, 3 (44); 1, março,
1955.
5.6 - O Sanatório e seus problemas - V. O Momento, Recife, 4 (50): 4, novem~o/dezembro, 1955.
5. 7 - A prof!laXla da Hansenose em Pernambuco. O Momento, Recife, 4 (51) :
1, janeiro/fevereiro, 1956.
5.8 - O Sanatório e seus problemas- VI. O Momento, Recife, 4 (52): 1, março/abr!l, 1956.
5.9 -Medicina Preventiva. O Momento, Recife, 5 (54): 1, julhO, 1956.
5.10 - A Hansenose - problema médico-económico. O Momento, Recife, 5 (56):
1, outubrotnovembro, 1956.
5 .11 --' Tuberculose e Infâ.ncia. Boletim da Delegacia Federal da Criança da
s.a Região, Recife, 2 (4), agosto/outubro, 1956.
5.12 -Educação sanitária. o Momento, Recife, 5 (57): 1, dezembro de 1956.
Em colaboração com Gllberto da Costa Cllll"Valho.
5.13- Situação Sanitãria no Estado. O Momento, Recife, 5 (59): 3, marçotabr!l,
1957.
5.14- A propósito de leprosãrlos. O Momento, Recife, 5 (61): 3, julho/agosto,
1957.
5.15 - O Veterinãrio e a Saúde Pública. O Momento, Recife, 8 (76): 1, julho/setembro, 1960.
5.16 5.17 5.185.19 5.20 5.21 -

O Médico e suas relações com repartições sanitárias. O Momento, Recife,
8 (77) : 3, outubro, 1960.
Princlpios gerais de puericultura. Unidade Sanitária, Recife, 3 (1): 5-13,
julho/agosto, 1961.
Vacinação antipol!omielltica. Unidade Sanitária, Recife, 4 (1): 5-18, outubro/dezembro, 1961.
Campanha antl-rábica no Recife. Unidade Sanltãria, Recife, 5 (2): 5·10,
janeiro/março, 1962.
Sobre a aplicação da vacina Sab!n. O Momento, Recife, 9 (79): 29,
março, 1962.
Plano sanitário de alimentação. O Momento, Recife, 11 (80): 20, abrll/
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Heitor Dias. (Pausa.)
S. Ex.o. não está pr.esente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.
O SR. M1LTON CABRAL - Sr. Presiden:te, Srs. Senadores:
Na Sessão de ontem, tivemos oportunidade de encaminhar à Mesa projeto
de resolução que altera o Regimento Interno do Senado Federal.
O objetivo do projeto, Sr. Presidente, ·consiste em atender a velha aspiração
dos Senadores em ter uma administração dinâmica, abSolutamente responsável,
que represente o consenso da maioria dos representantes do povo, nesta Casa.
E, principalmen;e, é objetivo do projeto estabelecer o regime colegiado na administração do Senado Federal.
Na adminis.tração de Filinto Müller, nos quatro primeiros meses, de março
a junho de 1973, a ComiSsão Diretora trabalhou sob essa orientação, embora
não rigorosamente estatutária, mas estabelecida por proposta daquele grande
Presidente que foi o Senador Filinto Müller. Os resultados obtidos, conforme
constam de relatórios, comprovam a excelência da idéia; aliás, esse princípio já
é adotado na administração da Câmara dos Deputados.
O nosso projeto está justificado. Vamos distribuir cópias para todos os
Senadores e espero que mereça acolhida, .porque, sem dúvida alguma, isto representa grande passo para que o Senado Federal consiga alcançar níveis mais
elevados na supervisão dos seus trabalhos.
Hoje, tenho o prazer de encaminhar um outro projeto à consideração dos
Srs. Senadores, que trata da padronização da fabricação de veículos automotores rodoviários para o transporte coletivo de passageiros. Este projeto contra
de seis artigos, que estão suficientemente justificados.
Na realidade, hoje, em todo o mundo, consagra-se o princípio de que o transporte de massa deve ser amplamente explorado, não somente em relação às
ferrovias mas, também, às rodovias e vias urbanas, pois não é possível basear
o transporte da .população em veículos individuais. Com o crescimento da população urbana, da ordem d·e 5,5%, como está acontecer.do no Brasil, com a explosão da população urbana, como disse, com a expansã,o exagerada das ·Cidades,
com a formação de grandes metrópoles, não há como deixar de se considerar o
transporte de massa rodoviário, como absolutamente prioritário.
O sentido dess·e projeto é atender, ·exclusivamente, ao transporte rodoviário.
Como os Srs. Senadores sabem, no Brasil temos dezenas de fábricas de carrocerias com centenas de modelos, ainda carentes de dispositivos de controle e proteção. Entendemos que somente a lei impondo uma dlr·e1triz única poderá oferecer solução racional. A justificativa que acompanha este Projeto, par.ece-me,
convencerá os Srs. Senadores da sua oportunidad·e.
Antes de encerrar este breve pronunciamento, eu não poderia perder a
oportunidade, Sr. Presldent·e, Srs, Senadores, de comentar a grande medida lançada pelo P11esldente Geisel, ontem na cidade do Recife, ao reformular, mais

-639uma vez, os planos de desenvolvimento regional relativos ao Nordeste. Aqui
'tenho em mãos a íntegra do projeto. São poucos artigos, mas vale a pena comentar pelo menos uns dois ou três. Esse projeto refere-se basicamente ao desenvolvimento e à modernização das atlvidades agropecuárias, à semelhança do
que foi feito na região da Amazônia. O projeto estabelece as áreas que .serão
beneficiadas; e nós, da Paraíba, nos mostramos satisfeitos porque estamos escontrando aqui zonas, como as Serras do Teixeira e o Brejo Paraibano, bem
como as áreas secas do nosso Estado. Este novo projeto que, sem dúvida, me
parece renovar as esperanças da nossa região, prevê aplicação de 3 bilhões de
cruzeiros, a preços de 1975, só no desenvolvimento da agropecuárla. Esse programa tem uma característica diferente dos demais. Ela passa a s.er quase que
dlretamente supervisionado pela Presidência da República, a despeito de mencionar a colaboração da SUDENE, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil e
dos demais Ministérios setoriais. Há um dispositivo que diz que a Secretaria de
Planejamento da Pres1dência da República montará esquema de acompanhamento e de coordenação da execução e também convoca a colaboração dlreta
dos Srs. Governadores.
Para cada área que cons.titui o Programa, deverão ser executados planos
integrados de desenvolvimento que especificará o programa do ínveSJ:imento público e as d·emais ações a S·erem conflagradas.
Em aparte ao grande discurso pronunciado hoje pelo nobr.e representante
do Rio Grande do Norte, dissemos que nós, da região nordestina, assistimos nesses últimos 10 anos ao lançamento de numerosos programas e vários planos de
d~.senvolvimento, ·e lamentavelmente quase todos eles, sem exceção, não chegaram ao fim. A falta de continuidade, a d·esi~~ência das metas, provocaram, certamen:e, um hiato no desenvolvimento regional. Não é demais ressaltar que o
Nordeste abriga um terço da população brasiJ.eira, que, em sua totalidade, até
hoje não chegou a ultrapassar os 50% da renda per capita do povo brasileiro,
é uma população que está empobrecendo a despeito de todos aqueles programas
que a Nação conheceu.
É o próprio Superintendente da SUDENE que proclama, que afirma e escreve
que a região nordestina, em 1974, está mais pobre do que há dez anos.
Esta decisão do Presidente Ernesto Gelsel, de reformular o planejamento da
ação govemamen:al na ára do Nordeste, vem atender às nossas aspirações.
Estamos confiantes de que desta vez, d·e fato, as metas estabelecidas, como
parte do II Plano Nacional de Desenvolvimento, do II PND, venham a se realizar
concretamente.
!Rogo a Deus que nada falhe. Que o S·enhor Presidente da República, através
do seu Secretário de Planejamento, acompanhe, dia a dia, o cronograma das
obras e a aplicação dos recursos, pois, se não houver um trabalho vigilante, se
não houver um empenho d·ecidido, uma mão de ferro do Governo a cobrar cada
providência, poderemos correr o risco de assistir a mais um plano registrado na
penosa história do desenvolvimen::o nordestino.
Sr. PresLdente, Srs. Senadores, nós, da Bancada nordestina, congratulamonos com o Senhor Pr·esidente da República por esta magnífica e patriótica
decisão. Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vou pronunciar
um discurso; vou fazer um apelo ao Governo Federal e, através do Ministro dos
Transportes, ao Sr. Presidente da Rede Ferroviária Leste Brasileiro, no sentido
de uma acão pronta e eficiente em favor da recuperação da grande ponte que
liga a Cidade de Cachoeira à Cidade de São Félix, sobre o rio Paraguaçu.
Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de uma ponte mais do que centenária, que teve, quando da sua inauguração, a presença honrosa do então
Imperador D. Pedro II, que lhe deu o nome, isto em meados do século passado.

-640Os prefeitos das duas cidades já têm clamado sobre o assunto sem bom
êxito para as suas pretensões. O vespertino A Tarde, em sua edição de 22 do
corrente, teve o ensejo de rocal!zar, longamente, o assunto. E como urge, Sr.
Presidente, uma providência não só para que não se perca o principal meio de
transporte entr.e as duas cidades, como também para se preservar um verdadeiro
património, e sobretudo agora, quand-o o Governo Federal resolve, com muita
oportunidade, dar ênfase prioritária no setor viário ao sistema das antigas estradas de ferro, dou a mais alta importância à reivindicação. É exatamente
sobl.'e essa ponte que se estendem os trilhos que ligam Salvador a grande parte
do interior baiano.
Tinho dito, Sr. Presidente, e não faz mal repeti-lo, que a geração atual tem,
em muitos casos, dívida para com as gerações passadas - e no particular, vale
lembrar o caso - porque há mais de cem anos numa região reconhecidamente
pobre, quando precários eram os recursos do poder público, já se construía, no
interior baiano, uma ponte toda de aço com passagem separada para os trens
e para os pedestres.
Essa ponte, Sr. Presidente, é uma das importantes peças do património nacional, e, por isso, faz jus ao apelo no sentido de que a direção da Leste Brasileiro chame a si, quanto antes, a recuperação de tão importante e tradicional
sistema de comunicação. (Muito bem!)
O SR·. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Leoni Mendonça.
O SR. LEONI MENDONÇA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre os Projetos de Lei n. 0 s 139 e 140, entregues hoje à Mesa, vou fazer a justificação.
Acrescenta parágrafo ao art. 37, de Lei n.0 5.108, de 21 de setembro
de 1966, Código Nacional de Trânsito, disciplinando a localização dos
canos de descarga dos caminhões e ônibus movidos a óleo diesel.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0
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Acr·escente-se ao art. 37, da Lei n. 0 5.108, de 21 de setembro de
com a redação seguinte:
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§ 5. 0

O cano de descarga dos caminhões e ônibus movidos a óleo
diesel deverá se localizar no lado esquerdo e para cima.
Art. 2° -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições ·em contrário.

Justificação
O fumo deslocado pelo cano de descarga dos veículos movidos a óleo diesel,
como todos sabem, na .altura da roda tras~Jlra, do lado d!r.eito tem sido causa
de acidentes graves nas estradas, pelo empanamento da visib!lldade na ultrapassagem e no cruzamento dos veículos que vêm em sentido contrário. Sabendo
da existência de projetas semelhantes no Congresso Nacional e que não lograram aprovação, queremos salientar este aspecto inédito do projeto: cano
de descarga do lado esquerdo e para cima. Isto é, do lado esquerdo, mas para
o alto. Achamos desnecessário maiores motivações para incentivar a presente
propositura, tendo em vista a premente necessidade de dar-se maior segurança
ao tráfego nas estradas.
-Confiamos portanto, que os nossos ilustres pares saberão dar a maior atenção ao projeto, infensos às "flllgranas" que têm dificultado a aprovação de proposições com obj etivo semelhante a segurança do tráfego, nesse particular.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 1974. - Lconi Mendonça, Senador.

-641Esta.belece condições de conforto e higiene nos ônibus interurba.nos
e dá outra.s providência.s.

O Congresso Nacional decreta:
Os ônibus de empresas ooncessionárias de transportes colet!vos
urbanos, em percurso superior a 100 quilómetros, deverão ser dotados de instalações sanitárias.
Art. 2.0 - Para o cumprimento do disposto nesta lei, é estabelecido o prazo
de 6 (seis) meses, a contar da data da sua publicação.
Art. 3.0 - O órgão competente para a fiscalização dos ônibus interurbanos.
expedirá regulamentos destinados à observância desta lei.
Art. 4.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 1.0

Justificação
É deprimente e desoladOl' o estado geral de certos ônibus interurbanos e a
pr-ecariedade de suas instalações. Raras são as empresas que têm seus carros
em perfeitas condições de conforto e higiene.
O constrangimento a que são levados os passageiros, sobretudo nas viagens
longas, no tocante a inexistência de instalações sanitárias é patente, especial·
mente às crianças, doentes, ou pessoas acometidas de náuseas próprias da viagem.
Quando o Governo se preocupa com o transporte coletivo através de proJetas pertinentes ao assunto, quer.emos, com o projeto, sanar esta irregularidade.
A colocação de instalações sanitárias nos coletivos interurbanos é, pois, medida,
não só de alcance social, como de salutar repercussão.
Esperamos contar com a acolhida dos ilustres colegas na aprovação do
projeto, que além das razões aqui aludidas, muito contribuirá para o fomento
do turismo, quer interno, quer internacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRE.SIDEN'l1E (Ruy Santos) - Não há mais oradores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara
dos Deputados, e destinada à leitura das Mensagens Presidenciais n. 0 s 74 e 75
de 1974.
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência deseja dar ao Plenário o
seguinte esclarecimento: o Regimento Interno prevê em seu art. 198, alíneas a
e b que, não havendo matéria com votação iniciada nas Sessões anteriores ou
de caráter urgente a ser submetida ao Plenário, o Presidente poderá designar,
para a ordem do Dia, trabalhos de Comissões nos 45 dias que precederem as
eleições com que se constituirá nova legislatura do Congresso Nacional e, em
cada 6 meses, por período de 15 dias.
Assim sendo, e levando em conta que estamos a 15 dias das eleições, esta
Presidência estabelece que no período de 4 a 15 de novembro próximo a Ordem
do Dia se constituirá de trabalho das Comissões.
Nada mais havendo que tratar, vou enc·errar a Sessão, designando para a
do dia 18 de novembro a seguinte

ORDEM DO DIA
TRABALHO DAS COMISSOES
Está encerrada a Sessão.
(Ence1'ra-se a Sessão às 17 horas e 10 minutos.)

