ÍNDICE ONOMASTICO
ADALBERTO SJ!JNA
·Brasil.
-

Aparte ao Sen. Benjamim Farah. 41
Apartes ao Sen. Jal'bas Passarinho. 59
Comunicando a convocação de sessão extraordinária.. 74, 238, 4~ ·
Aparte ao Sen. Ruy Carneiro. 140
Exprimindo sua gratidão ao povo acreano pela vitória do :MDB. 422
Assinalando o 51,0 aniversário da fundação do Touring Clube do
452
Deferindo o Requerimento n.o 36'5/74. 475.

AIMARAL PEIXOTO

- Indagando, pela ordem, se é possível adiar a votação do Projeto de Lei
da Câmara n.o 180/74. 297
-:- Aparte ao
. Sen.. Eurico Rezende. 306, 419
.
..:..: Discutindo Projeto de Lei da Câmara n. 0 183/74. 312
- Lev·antando questão de ordem sobre a tramitação d'o Projeto de Lei da
Câmara n. 0 182/74 - CoiiiiPlementar. 412
. - !Requerimento n.o 365/74, solicitando urgência. para.. a Indicação
n. 0 1/73. 451
·
- (Requerimento n.o 366/74, solicitando a. retirada' do Requerimento n.0 36'5,
de sua. autoria.. 47i5
- Ressaltando. em nome do MDB, o bom entendimento havido no plenário
du11ante o ano de 1974, agradecendo a quantos cooperaram !Para. o perfeito andamento dos trabaLhos legislativos e conclamando os congressistas a .procurarem re!llbilltar a vida !política no conceito PÚJb!lco. · 476
·
AmONIO O.Am..OS

- Aparte ao Sen. Lourival Baptista. 23,1
- Designando os parlamentares que comparecerão à' Reunião Conjunta
das Comissões Permanentes de Integração Económica. e de Integração Política do Parlamento Latino-Americano, que se realizará em Buenos Aires. 450
Am'ONIO FJ!lRINAITIDIES

- Aparte ao Sen. Ruy Santos. 46
- Aparte ao Sen. iRuy Carneiro. 142
-:- Aparte .ao Sen. Lourival Baptista. 233
- Apresentando memorial da Federação das Indústrias do Estado da BBJhia
justificando a reivindicação da tranSiferência da sede da aH1ESF para seu Esta;do. 358

XXVI
AIRJNON DE MElúLO
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 146

AUGUSTO liiRANCO
-Emendas n.Os 1, 2, 3 e 4 ao Projeto.de Lei da Câmara n.o 184/74. 428
BENEI>l7I'O ~
- Aparte ao Sen. Flávio 'Britto. 327
- &parte ao Sen. Eurico IRezende. 418
-!Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 11!5/74. 436 ·
- !Em!tlndo pare·cer sobre a Emenda n.O '1 ao Projeto d.e Lei da Cã.mm"a

n.0 185/714. 438

-.Tecendo consideraçqes sobre .nota publicada no Correio Brazüiense, que
deforma a. imagem do político brasileiro diante da opinião ·pública. 4'52
BENJ:AIMIM !F'.ARAH

- Homenageando o Colégio Pedro n na data de seu aniversário. 41
- Apartea.o Sen. Ruy Santos. 47
- Aa:Jarte ao Sen. Virgílio Távora. 69
- Tecendo considerações sobre as recomendações que resultaram do I Fórum
de Debates sobre as Relações Econômicas entre o Brasil e o :Mundo Arlllbe. 121.!
- Aparte ao Sen. Ruy Carneiro. 138
- Aparte 810 Sen. José Augusto. 172
-Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 178/74. 277
- Aparte ao Sen. Heitor :Dias. 289
· - Associando-se, como líder, aos g,pelos dirig!Íios ao Sen. Paulo Guerra e
solicitando à Mesa um exame mais vagaroso em matérias dessa natureza. 299•
- Discutindo o !Projeto de Lei da Câmara n.0 183/74. 305
-_Apartes a.o Sen. Eurtco Rezeru:le. 306~ 307, 309, 310 ··
-Indagando, pela ordem, se o Projeto de Lei da Câmara n.o 183/74 poderia
ser retirllido da. ordem do dia plllra um exame mais profundo. 311
- Aparte 810 Sen. Amaral !Peixoto. 312
- Aparte 1110 Sen. Flávio Britto. 324
- Encaminhando a votação do Requerimento n.o 265/74. 336
- Dando conhecimento à Casa de memorial assinado por a;gen·tes da Inspeção do TrabaLho. 355
- Assinalando o centenário do nascimento do Dr. João Muniz Barreto de
Aragão. 414
- Formulando apelo ao Presidente da Repwblica para que conceda o benefício do •13. o salário oos servidores públicos. 4'59
CAIRLOS LJlN[)EN'BER;G
- .Ajparte ao Sen. Ruy Sa:ntos. 48
- Aparte ao Sen. Eurico IRezende. 144
-Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 163/74- Complementar. 165
- Aparte ao Sen. Flávio Brltto. 326

.I

XXVII
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 181/74. · 400
- Emitindo parecer sobre o Proj-eto de. Lei da Câmara n.o 182/74 - ComIPlementar. 404
CA'l"l'E'IIE PnmEIRO
·_:_ Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 1•54/74•. 152
- Aparte ao Sen. José Augusto. 179
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 180/74. 294
- Formu'ando apelo ao Presidente da Comissão de Agricultura ·para que
· ·
.
ll'etire seu pedi:do de renúncia. 299
D.AINIIEL KRIGm

- Alpárte ao Sen. Jos.é Augusto. 174
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 327
- ' ..
- Aparte ao Sen. Octávio Cesário. 367
-Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n. 0 1·82/74- Complementar. 407
- Declarando seu voto referente ao Proje'to de Lei .da ·câmara n;o 182/74 Complementar. 413
-· Aparte ao Sen. Virgillo Távora. 458 ·
'

DANTON JOBIM
-Aparte ao Sen. Benjamim Farah. 42
- .Aa>arte ao Sen. Ruy Santos. 46
- Aparte •ao Sen. Ruy Carneiro. 141

''

'~

.

'

'·.I

.. .

·-

"

'

....

-. Alparte ao Sen. Jar.bas Passa;rinho. 56, 61 ·
_; Renàvando apelo ao Ministro da Agricultura. para. que providências urgentes sejam tomadas a fim de salvar a agricultura algodoeira de seu Estado. 70
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. ·144
- Alpartes ao Sen. Lourival Baptista. 230, 23·1
- Emitindo pa,recer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 168/74. 246
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 322
- Emitindo ·parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 1152/74. 351
ElU'Ri]jCO REZENDE

. ,,.

- Aparte ao Sen. Ben~amim Fara:h. 43
- Aparte ao Sen. iRuy Santos. 46
- Prestando esclarecimentos sobre a politica de venda de· imóveis' da Companhia Siderúrgica Nacional. 94
- Homenageando, em nome da liderança da ARENA, o Senador Paulo Torres, quando deixa a IPresidêneia da Casa. 143
·
·
· ·
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 120/74. 1621
- Aparte ao Sen. Lourival Baptista.· 232
- Discutimlo o Proj-eto de Lei da Câmwra n.0 183/74. 305 ·
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 3·22
• - Aparte ao Sen. Octávio Cesãrlo. 365

XXVIII
- Aa>arte ao Sen. Osires Teixeira. 37-1
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmal'a n.o 173/74. 385
- !Registrando o relatório do Ministério da Saúde, solicitado pela liderança do Governo, sobre a iodação do sal de cozinha. 41•5
.
.
- Emitindo parecer sobre a Emenda n.o 1 ao Projeto de Lei da Câmara
n.o 185/74. 438.
- Aparte ao Sen. Virgílio Távora. 458
F!LA'WO BRlTI'O

- .A.parte ao Sen. Eurico Rezende. 145
-Aparte ao Sen. José Augusto. 177
- Apresentando suas despedidas ao Senado e a.firmando sua crença no
sistema adotado pelo Brasil desde 1964. 320
:F1RANCO MONTORO
- Aparte ao Sen. IRuy Carneiro. 136
- Aparte ao Sen. José Augusto. 179
- Apartes ao Sen. Eurtco Re?Jende. 307, 308, 309, 310
- D:l&cutinclo o Projeto de Lei da Câmara n.0 1·82/74 - compliementar. 408
-Emenda n.O 1 ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 185/74. 437
Gm..A[.DO MESQUITA

- Comunicando a convocação de sessão extraordinária. 379
GUiiDO MONDIM

- Aa>arte ao Sen. Ruy Santos. 48
- Aparte ao Sen. iRuy Carneiro. 137
- !Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da. Câmara n. 0 1-78/74. 278
·-Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 179/74. 283
- .A.parte ao Sen. Flávio Brltto. 326
- Aparte ao Sen. Octávio Cesário. 368
- Apartes ao Sen. osires Teixeira. 373
- Aparte ao Sen. Luiz Cavalcante. 422
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 185/74. 435
-Emitindo parecer sobre a Emenda n. 0 1 ao Projeto de Lei da Câmara
n.o 185/74. 438
- Aparte ao Sen. Virgílio Távora. 459
GUSTAVO CAPANEMA
- Aparte ao Sen. José Augusto. 170
HEITOR DIAS
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 144
- Aparte ao Sen. José Augusto. 175
- Apartes ao Sen. Lourlval Baptista. 229, 233
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 172/74. 248
- Registrando e aplaudindo os dez anos de atividade da FUNABEM. 287

XXIX
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 183/74. 301
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 323
- Projeto de Lei do Senado n.o 172/74, que autoriza o Poder Executivo a
lotear e doar os terrenos dos aglomerados de palafitas que integram a "região
dos alagados", na cidade de Salvador, BA. 335
- Emitindo parecer sobre o Proj·eto de Lei da Câmara n.o 176/74. 353 ·
- Apoiando reivindicação relativa à transferência da sede da CHESF para
a Bahia. 360
- Aparte ao Sen. Leoni Mendonça. 362
- Apartes ao Sen. Octá via Cesário. 364, 366
ITALíVIO COELHO
- Aparte ao Sen. Eurico R1!zende. 418
JARBAS PASSARINHO
-Aparte ao Sen. Benjamim Farah. 43
- Ressaltando o êxito obtido pela PETROBRAS em suas pesquisas petrolíferas. 55
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 95
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 153/74. 118
- Aparte ao Sen. IRuy Carneiro. 139
-Aparte ao Sen. José Augusto. 175
- Lendo editorial de O Globo sobre a descoberta de petróleo no litoral de
Campos. 234
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 329
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 175/74. 394
- Proferindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 177/74. 394
JOSÉ AUGti'STO
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 120/74. 163
- Tecendo considerações sobre a politica mineral e a Instalação de um pólo
siderúrgico em Minas Gerais. 168
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 310
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 329
JOSÉ ESTEVES
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. , 321
- Responsabilizando o ex-Banco de Crédito da Amazônia S.A. e o Banco
do Brasil pela queda da produção da borracha e da fibra de juta; respectiva. mente. 356
JOSÉ LINDOSO
- Aparte ao Sen. Flávio Br!tto. 321
LEANDRO MACIEL
- Aparte ao Sen. José Augusto. 178
- Aparte ao Sen. Lourival Baptista. 228

xxx·
LENOIR VARGAS.
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 146
-Aparte ao Sen. José Augusto. 177
· - Aparte ao Sen. Octâvio Cesârio. 365
LEONI MENDONÇA
- Ressaltando a posição do ouro no mercado internacional. 72
Tecend? consideraçõ,es sobre a crise financeira gerada pela elevação do
do petroleo. 235
·
Despedindo-se da Casa, ao término de seu mandato. 362
Aparte ao Sen. Octâvio Cesário. 367
Projeto de Lei do Senado n.o 174/74; que estabelece a obrigatoriedade das
Ooncess!onárlas de Serviços Públicos concede·rem aos usuários o pil'azo de 1,5 dias
para saldar seus débitos, sem cor.te de fornecimento. 450
preço
-

LOURIVAL BAPTISTA
-Regozijando-se com a PETROBRAS pela localização de novas jazidas petrolíferas. Associando-se às homenagens que a FUNABEM presta ao Presidente
Castello Branco e a Milton Campos. 39
- Apart;e ao Sen. Benj•amim Farah. 44
- Aparte ao Sen. Ruy Santos. 47
- Aparte ao Sen. Jarbas Passarinho. 60
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 165/74. 106
- Aparte ao Sen. José Augusto. 180
- F1a:zendo um rellrospecto ele suas athidades políticas e e:x!altando as figuras de Leandro Maciel e Petrônio Portella. 226
-Proferindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara 172174. 248
- Dando parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 178/74. 279
LUIZ CAVALCANTE
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 163/74 .....,. Complementar. 166
- Tecendo considerações sobre a conjuntura econômico-f!nanceira do Pais.
236
- Abordando medidas que visam corrigir o atual desequilíbrio de nossa
balança comercial. 271
- Lendo editorial do Correio Braziliense, institulado "Ausências preciosas".
420
LUIZ DE BARROS
- Emitind:> parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 184/74. 4'27
- Dando parecer sobre as Emendas n.os 1, 2, 3 e 4 ao Projeto de Lei da
Câmara n. 0 184/74. 43.1
MAGALHAES PINTO
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 145
- Aparte ao Sen. José Augusto. 170
- Apartas ao Sen. Lourival Baptista. 230, 232

J

XXXI
- Aparte ao Sen. Octávio Cesário. 369
- Projeto de Lei do Senado n.o 173/74, que dá nova redação ao
art. 66 da Lei n. 0 4. 728/65. 381

§

1.0 do

MILTON CABIRAL
- Aparte ao Sen. José Augusto. 173.
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 324
- Projeto de Lei do Senado n. 0 171/74, que define regime especial de
assistência médico-social a ser prestado à criança. pelo INPS. 332
- Aparte a.o Sen. Octávio Cesário. 366

ORLANDO ZANCANER
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 328
OSffiES TEIXEIRA
- Aparte ao sen. Eurico Rezende. 146
- Aparte ·ao Sen. José Augusto. 174
- Aparte ao sen. Heitor Dias. 288
- Registrando o transcurso do 12.0 aniversário da Rádio Alvqrada de Brasília. 290
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 329
- Aparte ao sen, Leoni Mendonça. 363
- Aparte ao Sen. Octávio Cesário. 367
- !Registrando a inauguração do Palácio do comércio e ressaltando as obras
realizadas e as que estão em curso na administração do. Governador Elmo Serejo. 370
PAULO GUERRA
- Aparte ao Sen. Ruy Can1e!ro. 141
..,... Projeto de Lei do Senado n.0 170/74, que disciplina o exercício de cargos
executivos ou de assessoramento em empresas transnacionals por parte de exocupantes de .cargos públicos ou servidores públicos civis e mUltares aposentados,
da reserva ou reformados. 149
- Aparte ao Sen. José Augusto. 173
- Aparte ao sen. Lourtval Baptista. 230
- Solicitando, em questão de ordem, Informações à Mesa sobre a tramitação
do Projeto de Lei da Câmara n.o 180/74. 296

XXXII
- Protestando contra a orientação da Secretaria da casa e renunciando à
presidênda da Coml&São· de Agricultura. 297
- Agradecendo a explicação oferecida pela Mesa e a solidariedade de seus
•pares, retira seu pedido de renúnci-a. 300
- Aparte ao Sen. Flãv!o Britto. 326 . ·
- Aparte ao Sen. Benedito Ferreira. 455
- Aparte ao Sen. Virgil!o Tãvora. 458
PAULO TORRES
- Comunicando a convocação de sessões extraordinãrias. 99, 114, 127, 250,
273, 291, 387, 396 e 424
.
- Agradecendo as homenagens recebidas e despedindo-se da Casa. 148
- Prestando esclarecimento& à questão de ordem argüída pelo sen. Paulo
Guerra. 296
- Negando a questão de ordem levantada pelo sen. Amaral Peixoto. 297
- Justificando·, em nome da Mesa, o não-encaminhamento do Projeto de
Lei da Câmara n.o 180/74 à Comissão de Agricultura. 300
-Respondendo à questão d·e ordem levantada pelo Sen. Benjamim Farah.
312
- Prestando esclarecimentos ao Sen. Franco Montara sobre a tramitação
de projetas em regime de urgência. 409
- Esclarecendo questão de ordem proposta pelo Sen. Amaral Peixoto. 413
- Destacando a alta significação do ano legislativo de 1974, augura que,
no futuro, o Congresso Nacional continue a exercer suas atribuições com a mesma proficiência com que se houve no ano que se encerra. 484
PETRONIO PORTELLA
- Requerimentos n.os 320 e 321/74, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para os Projetas de Lei da Câmara n.os 156 e 161/74.
32, 38
- Requerimentos n.os 322 e 323/74, solicitando urgência para os Projetas
de Lei da Câmara n.os 158 e 162/74. 38
- Requerimento n.o 324/74, solicitando dispensa de publicação, para votação, da redação final do Projeto de Resolução n.0 64/74. 55
- Requerimentos n.os 325 e 326/74, solicitando urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n.o 167/74 e para o Ofício n.0 S/42/74. 78
-Requerimentos n.os 327 e 328/74, solicitando urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n.o 165/74 e para o Projeto de Decreto Legislativo n.o 35/74. 104
- Requerimentos n.os 329, 330 e 331/74, solicitando dispensa de publicação,
para votação, da redação final dos Projetas de Decreto Legislativo n.os 29 e 32/74
e do Projeto de !Resolução n. 0 59/74. 113, 114
- Requerimentos n.os 334 e 335/74. solicitando dispensa de publicação, para
votação, da redação final do ProJeto de Decreto Legislativo n.o 18/73 e do Projeto de Resolução n. 0 62/74. 122
- Requerimentos n.os 332 e 333/74, solicitando urgência para os Projetas de·
Lei da Câmara n,os 153 e 155/74. 116
- Requerimentos n.os 336 e 337/74, solicitando urgência para os Projetas
de Lei da Câmara n.os 151 e 154/74. 128
-Requerimentos n.os 338 e 339/74, solicitando urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.os 120/74 e 163/74-Complementar. 136

xxxnr
- Requerimentos n.os 340 e 341/74, solicitando urgência para os Proj<ltos
de Lei da Câmara n.os 168 e 172/74. 245
- Requerimento n.O 342/74, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n.o 67/74. 251
- Requerimentos n.os 343 e 344/74, solicitando urgência para o Projeto de
Lei do Senado n. 0 143/73 e para o Ofício n.o S/43/74. 251, 252
- Requerimento n. 0 345/74, solicitando dispensa de publicação, para votação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 33/74. 271
-Requerimentos n.os 346 e 347/74, solicitando urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.os 178 e 179/74. 276
- Requerimento n.0 348/74, sollcitando dispensa de publicação, para votação, da redação final do Projeto de Resolução n.0 67/74. 287
- Requerimento n.0 349/74, solicitando dispensa de Interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n.o 66/74. 292
- Requernnentos n. 0 • 350 e 351/74, solicita.ndo urgência p!l!r·a os Projetas de
Lei da Câmara n.0 s 180 e 183/74. 293
-Manifestando, como líder, seu apoio ao apelo do Sen. Cattete Pinheiro. 299
- Requerimentos n.0 s 352 e 353/74, solicitando urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.0 • 152 e 176/74. 320
-Requerimento n. 0 354/74, solicitando dispensa de publicação, para votação, da redação final do Projeto de Resolução n.0 66/74. 355
- Requerimento n. 0 355/74, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Proje.to de Resolução n.O 69/74. 383
-Requerimentos n. 0 s 356 e 357/74, solicitando urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.os 173 e 174/74. 384
- Requerimentos n.0 s 358 e 359/74, solicitando urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.0 s 175 e 177/74. 389
- Requerlmento n.0 354/74, solicitando dispensa de publicação, paJra votação, da redação final do Projeto de Resolução n.0 69/74. 396
- Requerimentos n.os 361 e 362/74, solicitando urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.0 • 181/74 e 182/74-Complementar. 397
-Requerimentos n.os 363 e 364/74, solicitando urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.0 s 184 e 185/74. 425
- Fazendo, em nome da ARENA, um retrospecto do ano legisll!ltivo que se
encerra e homenageando os colegas que se despedem da Casa. 478
RUY CARNEIRO
- Aparte ao Sen. Benjamim Farah. 42, 415
- Homenageando, em nome da liderança do MDB, o Presidente do Congressso Nacional, que se despede da Casa. 137
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 163/74-Complementar. 166
-

Aparte
Aparte
Aparte
Aparte

ao Sen. José Augusto. 176
ao Sen. Flávio Britto. 324
ao Sen. Luiz Cavalcante. 421
ao Sen. Virgil!o Távora. 457

XXXIV
RUY SANTOS
- Assinalando a aprovação do nome do Embaixador João Gracie Lampreia
para representar o Brasil na Dinamarca .. 45
- Aparte ao Sen. Virgílio Távora. 459
SALDANHA DERZI
- Aparte ao Sen. Ruy Santos. 47
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n, 0 162/74. ~2
-Proferindo parecer sobre o Projetó de Lei da Câmara n. 0 155/74. 119
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 146
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 179/74. 284
- Dando parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 180/74. 295
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 323
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 182/74-Comple·mentar. 405
VIRGíLIO TAVORA
- Aparte ao Sen. Ruy Santos. 45
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 162/74. 51
- Apartes ao Sen. Jarbas Passarinho. 58, 59, 60
- Apresentando, como lidler, um relatório oo•bre os tr21balhos realizadoa na
61. 8 Conferência rnterparlamentar, realizada em Tóquio. 63
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 35/74. 108
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 151/74. 130
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 147
- Aparte ao Sen. José Augusto. 180
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 178/74. 279
- Emitindo parecer sobre o Proj-eto de Lei da Câmara n. 0 183/74. 303
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 330
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 181/74. 401
- Emitindo parecer sobre os Projetos de Lei da Câmara n. 0 184/74. 428
- Emi,tindo parecer sobre as Emendas n. 0 s 1, 2, 3 e 4 ao Projeto de Lei da
Câmara n.0 184/74. 432
- Homenageando o Ministro Esdras Gueiros, no momento em que se afasta
do Tribunal Federal de Recursos. 457
- Aparte ao sen. Benjamim Fara:h. 461
WILSON CAMPOS
- Aparte ao Sen. Eurico Rezende. 145
- Aparte ao sen. José Augusto. 177
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 180/74. 293
- Aparte ao Sen. Flávio Britto. 325
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 181/74. 400
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 182/74-Complementar. 405

XXXV
WILSON GONÇALVES
- Aparte ao Sen. Ruy Santos. 46
- Emitindo parecer sobre o Proje.~o de Lei da Câmara n.0 120/74. 164
- Dando parecer sobre o substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n.0
143/73. 263
- Aparte ao Sen. Octávio Cesário. 368
- Proferindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 174/74. 386
- Aparte ao Sen. Franco Montoro. 409
- Formulando parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 184/74. 426
- Emitindo parecer sobre as Emendas n.0 s 1, 2, 3 e 4 ao Projeto de Lei da
Câmara n.0 184/74. 431
- Apresentando a redação dos parlamentares que COI!,lporão a delegação
que representará o Brasil na Reunião Conjunta das Comissoes Permanentes de
Integração Econômica e de Integração Poli,ica do Parlamento Latino-Americano,
que se realizará em Buenos Aires. 449

SUMARIO
216.• SESSAO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1974
(EXTRAORDINARIA)
Pág.

1. Abertura

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

1

2. Ofícios do 1. -Sccretário da Câmara dos Deputados:
0

- Encaminhando à Revisão do Senado autógrafos dos Projetes de Lei da
Câmara n.os 176/74, 177/74, 178/74, 179/74, l·B0/74, 181/74, 182/74 - complementar,
183;74, 184/74 e 185/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3. Pareceres referentes às seguintes matérias:

- Projeto de Lei da Câmara n.0 74!74 ................. :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

27

- Projeto de Lei do Senado n. 0 97/74 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . ..

28

- Projeto de Lei da Câmara n. 0 157/74 .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .
-Projeto de Lei da Câmara n.o 161/74 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .
4. Fala da Presidência:

30
30

- Prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n.o 177/74

32

- Recebimento do Ofício S/43/7'4, do Governador do Estado do Paraná. .. . . . . .
5. Requerimento apresentado:

32

- N. 0 320/74, do Se11. Petrônlo Portella. Dispensa do interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.0 156174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

6. Orelem do dia:

- Projeto ele Resolução n. 0 64/74. Discussão em turno único. Votação adiada
por falta de quomm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

- Parecer ela comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 370/74.
Discussão em turno único. Votação adiada por falta de quorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

'
7. Encevramento ............................................

o o • o o • o o o o o o o o o • o o

33

217.• SESSAO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1974
1. Abertura

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

34

2. Parecer referente à seguinte matéria:
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 164/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

3. Fala da Presidência:
- Recebimento do Ofício S-44/74, do Governador do Estado da Bahia . . . . . .
-

Voto.~ão

e aprovação elo Requerimento n, 0 320/74, !leio na sessão anterior . .

37
37

XII
Pág.

4. Requerimentos apresentados:
- N. 0 321174, do Sen. Petrônio Porte!la
- N. 0 322/74, do Sen. Petrônlo Porte!la
- N.0 323174, do Sen. Petrônlo Por~ella

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

38
38
38

5. Comunicação:
- Do Sen. Nelson Carneiro, que se ausentará do Pais em missão junto ao Grupo
Brasileiro do Parlamento Latino-Americano .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .

39

6.
·-

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

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

Discursos do expediente:
Sen. Lourlval Baptista . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Sen. Benjamim Farah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen. Ruy Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Ordem do dia:
-Projeto de Resolução n. 0 64/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A Comissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . .
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 370/74.
Apreciado em sessão secreta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
8. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Requerimento n.• 322/74 de urgência. Aprovado. Passa-se à apreciação da
matéria .. ..... ........... ......... ..... ........... ... ....... ... ... ...... ... . ......
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 158/74. Discussão em turno único. Em votação.
iAprovado. A sanção . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .
- Requerimento n. o 323/74 de urgência. Aprovado. Passa-se à apreciação da
matéria .. ..................... .. ..... .. ..................... .. ..... ... .............
- Projeto de Lei da Câmara n.O 162/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .
- Projeto de Resolução n.O 64/74. Redação final. Aprovado. A promulgação nos
termos do Requerimento n.O 324/74 . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. . .. .. . . . .

39
41
45

48
49

49
49
50
51
54

9. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Jarbas Passarinho .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
- Sen. Virglllo Távora .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .

55
63

- Sen. Dinarte Mariz . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .
- Sen. Leoni Mendonça .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..

70
72

10. Fala da Presidência:
- Comunicando que o Presidente da República receberá os Parlamentares para
os cumprimentos de praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Convocação de sessão extraordinária com ordem do dia que designa . . . . . . . .
11. Encerramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74
74
75

218.• SESSAO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1974
(EXTRAORDINARIA)

1. Abertura

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

2. Mensagens do Presidente da República:
- Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados

•••• o ••••••••• o •••••••

76
76

XIII
iPár.
- Submetendo ao senado a escolha de nome Indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência n. 0 39&/74 .. .. • . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • ..
3. Requerimentos apresentados:
- N,0 325/74, do Sen. Petrônio Portella
- N,0 326/74, do Sen. Petrônio Portella

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

O

O O

O O

O

O

O O

O O

o

O O

O O

O

O O

o

0

O

I

O

O

O O

o

O

o o o o

O

O

o o o

0

4. Ordem do dia:
- Rec;:uerlmento n.0 180/74. votação em turno único. Aprovado. A presidência
adotará as providências necessárias .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
- Projeto de Resolução n. 0 53/74. Discussão em turno único. Redação final.
Aprovada. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . .. .
- Projeto de Resolução n.0 M/74. Discussão em turno único. Redação final.
Aprovada. A promulgação . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . .. .
- Projeto de Lei da Câmara n.O 15/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção................................................................
- Projeto de Lei da Câmara n.O 161/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . . .
- Projeto de Lei do Senado n.O 32/74. Discussão em 2.0 turno. Aprovado. A
Câmara dos Deputados ...................................... : .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .
5. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Requerimento n.o 32&/74, de urgência. Aprovado. Passa-se â apreciação da
matéria . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .
- Projeto de Lei da Câmara n.O 167/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado com emendas n.Os 1 e 2-CF. A Comissão de Redação. Redação final.
Aprovada. A Câmara dos Deputados . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . . . . . . .
- Requerimento n.O 326/74, de urgência. Aprovado. Passa-se à apreciação da
matéria ...................................... :. . . . ... . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .. .. . . . . .. .
- Projeto de Resolução n.O 65/74, da comissão de Finanças. Redação final
aprovada. A promulgação . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
6. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. :Eurico Rezende . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

78
78

79
79
80
80
81
83

83

84
90
92

94

7. Fala da Presidência:
- Lembrando sessão conjunta destinada à apreciação dos Projetos de Decretos
Legislativos n.Os 60 e 61/74-CN ......... : .. , .. .. . . . . . . • . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. . .. . .. . 99
- Convocando sessão extraordinária com ordem do dia que designa . . . . . . . . . . 99
8. Encerramento . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . 100
219,• SESSAO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1974

(EXTRAORDINARIA)

1. Abertura .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . 101

2.
-

Parece1·es referentes às seguintes matérias:
Projeto de Lei do senado n.O 139/74 . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . 101
Projeto de Lei do Senado n.O 140/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 103
Projeto de Lei do Senado n.O 153/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 103

XIV
P.ír,.

3. Requerimentos apresentados:
..,.. N.• 327 e 328, de 1974, do sen. Petrõnlo Portella ........................ :. 104
4. Ordem do dia:
- Prcjeto C.e Decr~to Legislativo n.• 29/74. Discussão em turno único. Em
votação. Aprovado. A Comissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
- Projeto de Decreto Legislativo n.• 32/74. Discussão em turno único. Em
votação. Aprovado. A Comissão de Redação .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . 105
- Projeto de Resolução n.• 59/71. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A Comissão de Redação .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 105
5. Matérias apreciadas :~pós a ordem do dia:
- Requerimento n.• 327/74. Aprovado. Passa-se a apreciação da matéria . . . . 10G
-Projeto de Lei da Câmara n.• 165/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção .................................................. ; ........... ·. 106
- Requerimento n.• 328/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . . . . 108
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 35/74. Discussão em turno único. A Comissão
de R~daç:lo. Aprovado. A promulgação .. . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. 108
- Redações finais dos Projetas de Decretos Legislativos n.0 s 29/74 e 32/74.
Aprovadas nos termos dos Requerimentos n.Ds 329/74 e 330/74. A promulgação .... · 111
- Redação final do Projeto de Resolução n.• 59/74. Aprovada nos termos do
Requerimento n.• 331174. A promulgação .......................................... ·: 112
6. Encerramento .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. .. 114
220." SESSÃO EM 3 DE DEZE!'tmRO DE 1974
(EXTRAO&DINARIA)
1. Abertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

115

2. Oficio do 1.0 ·Secretário da Câmara dos Deputados:
- N.• 551/74, comunicando aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei àa Câmara n. 0 141/74. A publlcação ............... , .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . 115
3. Requerimentos apresentados:
- N.•s 332 e 333, de 1974, do Sen. Petrõnio Portella .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 116
4. Ordem do dia:
- Projeto de Resolução n.• 38/74. Discussão em turno único da Redação final.
Aprovada. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
- Projeto de Decreto Legislativo n.• 18/73. Discussão em turno único, Aprovado.
A Comissão de Redação ............................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
- Projeto de Resolução n.• 62/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A comissão de Rednçüo . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. 117
5. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Requerimento n.O 332!74. De urgêncin. Aprovado. Passa-se à apreciação da
matéria . .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . 117
- Projeto de Lei da Câmara n.O 153/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . 117

XV
Pág.

- Requerimento n. 333/74. De urgência. Aprovado. Passa-se à apreciação da
inatéria ..................................................... -.................... ·. ..
- Projeto de Lei da Cf1mara n.0 155/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 18/73. Aprovado rios
térmos do Requerimento n.0 334/74. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Redação final do Projeto de Resolução n.0 62/74. Aprov..ua nos termos do·
Requerimento n. 0 335/'M. A promulgação .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
0

119
119
120
121

6. Discurso após a ordem do dia:
- Sen. Benjamim Farah . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . • .. .. . . . .. .. . . 122
7. Fala da Presidência:
- Convocação de sessão extraordinária com ordem do dia qu:e designa . . . . . . . . 127
8. Encerramento . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . 127
221.• SESSAO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1974
(EXTRAORDINARIA)

1. Abertura

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

128

2. Requerimentos apresentados:
- N.os 336 e 337, de 1974, do Sen. Petrônio Portella .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 128
3. Ordem do dia:
- Projeto de Resolução n.O 39'/74. Discussão em turno único da Redação Final.
Aprovada, A promulgação .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. 129
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 157/74. Discussão em turno único. Aprovado,
A sanção . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . 129
4. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Requerimento n.0 336/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da. matéria
- Projeto de Lei da. Câmara. n.O 151/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. ..
- Requerimento n.o 337/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n.0 154/74: Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A Sanção . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Encerramento . . .. . . . . . . .. . . . . . ... . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

130
130·
132

132
134

222.• SESSAO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1974
1. Abertura

0

O O O O O

O O O O O O O 0

0

0

o

O O 0

0

0

0

0

o o

01

o o o o

0

O O O O O 0

O O 0

0

O O O O 0

0

O O O O O

O 0

O O O O 0

2. Mensagens do Presidente da Repúbllca:
- Restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado
- De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos Legislativos

0

0

O O 0

O O

• o ••••• o o ••••••••••••••••

135

135
135

· 3. Requerimentos apresentados:
- N.os 338 e 339, de 1974, do Sen. Petrônio Portelln ........................... , 136

XVI
iPág.
4. Discursos do expediente:
- Sen. Ru:y Carneiro . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . . . 136
- Sen. Eurico Rezende
143
• • • o • • • • • • • , ·• • • • • • • o • o ' . . . . . . o • '

••••••• '

••••••••• ' •••••••

5. Fala da Presidência:
- Agradecendo homenagem a ele prestada .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 148
6. Projeto apresentado:
-Projeto de Lei do Senado n. 0 170/74, do sen.. Paulo Guerra .. .. .. .. . .. .. .... 149
7. Ordem do dia:
- Requerimento n.0 229/74. Votação em turno único. Aprovado. Será feita a
transcrição solicitada . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . ..
- Requerimento n.0 244/74. Votação em turno único. Aprovado. Será feita a
transcrição solicitada . . . . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .
- Requerimento n.0 245;74. Votação em turno único. Aprovado. Será feita a
transcrição solicitada . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . ..
- Projeto de Resolução n.0 55/74. Discussão, em turno único, da Redação Final.
Aprovada. A promulgação . .. .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .
- Projeto de Resolução n.0 56/74; Discussão, em turno único, da Redação Final.
Aprovado. A promulgação • .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . ..
8. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Requerimento n.0 338/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria
- Projeto de Lei da Câmara n.o 120/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . ... . . .. . . . . . .. .
- Requerimento n. 0 339/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n.0 163/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . ... . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . ..
9.
-

Discursos após a ordem do dia:
Sen. José Augusto .. .. . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sen. Louriva1 Baptista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .
Sen. Jarbas Passarinho . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . .. . .
Sen. Luiz Cavalcante . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . .

151
154
159
160

161
161
165
165

168
226
234

236

- Convocação de sessão extraordinária com ordem do dia que designa
238
11. Erlcerramento ............................................................ . 238
SESS!lO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1974
(EXTRAORDINARIA)
1. Abertura

2.
-

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

I
I

I
i
I

161

10. Fala da Presidência:

223.~

I
I
I

239

Pareceres referentes às seguintes matérias:
Mensagem n.0 377!74 (·Projeto de Resolução n.0 66/74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Projeto de Lei do senado n. 0 110171 • . . . . . • . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . • 241
Oficio "S" n. 0 41/74 <Projeto de Resolução n. 0 67/74) . • • • . • . . . • . . . . • • . . . . • • . 243

!

i'
I

''

1
'

XVII
3.
4.
-

Pág.

Fala da Presidência:
Comunicando arquivamento do Projeto de Lei do Senado n.0 97/74
Requerimentos apresentados:
N.0 340/74, do Sen. Pet.rõnio Porte!la
N.0 241/74, do Sen. Petrõnio Porte!la
O O O O O O O O

245

245

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 I

245

O O 0

5. Ordem do dia:
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 371/74.
Discussão em turno único. Apreciado em sessão secreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
6. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Requerimento n.0 340/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria
- Projeto de Lei da Câ.mara n. 0 168;74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Requerimento n,0 341/74. Aprovado. Passa-se a apreciação da matéria . . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n.0 172;74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção .......................
• o •• o •

00 • • • • • • • • • • • • 00 • • 00 . . . :

• • 00 • • • 00

00

00

00.

00

246
246
247
247

7. Fala da Presidência:
- Lembrando sessão conjunta destinada a apreciação do Projeto de Lei número 11/74-CN ............
250
- Convocando sessão extraordinária com ordem do dia que designa . . . . . . . . . . . . 250
8. Encerramento ............
250
00

• • 00

00 • • • • • •

00 • • • • • • • • 00 . . . . . . . 00 . . . . 00 . . . . . . 00

00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 00

00 . . 00

00

00

•

00 . . . . . . . . . . . . . 00 . . . 00

00

00

•

224." SESSAO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1974
(EXTRAORDINÁRIA)

1. Abertura

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

251

2. Requerimentos apresentados:
- N.os 342 e 343, de 1974, do Sen. Petrõnlo Portella. Aprovados . . . . . . . . . . . . . . . . 251
- N. 0 344/74, do S·en. Petrônlo Portella
252
••••••• o ••• o •• o o ••••• o •••• ' •• o ••••• o ••••

3. Ordem do dia:
- Requerimento n, 0 246/74. Votação em turno único, Aprovado. Será teita a
oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oo ... oo • • •
transcrição solicitada .......
- Requerimento n.o 258/74. votação em turno único. Aprovado. Será feita a
transcrição solicitada .......
- Projeto de Resolução n.0 40/74. Discussão em turno único. :Etedação Final.
Aprovada. A promulgação
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 33/74. Discussão em turno único. Em votação. Aprovado. A Comissão de Redação
oo oo
oo
00

......

00 • • • •

00

00 . . . . 00

. . . . . . . . . . 00 • • • • • • • 00

00 • •

00 . . . . 00

00 • • 0 0 • • • • 0 0 .

00

00

00

00 . . 00

•

00 • • • • • • • •

00

•

00 . . . . 00

... •

0 0 . . . . . . . . . . 0 0 • • 0 0 • • • 0 0 • • • • 00

00.

00 . . 00

00

00

00

00

00

00

00

•

00

00

•

252
254
255
256

4. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
256
- Requerimento n,0 343/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria
0
0
- Projeto de Lei do senado n. 143/73. Discussão em 1. turno. Em votação.
Aprovado o substitutivo. A comissão de Redação. Regime de urgência. Discussão em
2. 0 turno. Aprovado. A Câmara dos Deputados ..
oo . .
oo
oo . . . .
oo.
256
••• o ••

00.

00 . .

00

00

00 . .

00

00.

XVIII
Pág.
único.
dação

Requerimento n.0 344/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria
267
Oficio "S" n.0 43/74 (Projeto de Resolução n.0 68!74). Discussão em turno
Em votação. Aprovado. A .comissão de ·Redação. Em regime de urgência. ReFinal aprovada. A promulgação ........ : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 267

- Projeto de Decreto Legislativo n.0 33/74. Redação Final. Aprovada nos termos do Requerimento n.0 345/74. A promulgação .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . 270
5. Discurso após a ordem do dia:
- Sen. Lu!z Cavalcante

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

271

6. Fala da Presidência:
- Convocando sessão extraordinária com ordem do dia que designa
273
7. Encerramento . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 2'73
225. • SESSAO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1974
(EXTRAORDINÁRIA)
1. Abertura .................................................................... . 274

2. Ofícios do 1.0 -Secretário da Câmara dos Deputados:
- Encaminhando à revisão do senado autógrafos dos seguintes projetos: Projeto de Lei da Câmara n.0 186/74, 187/74, e 188/74 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 274
3. Requerimentos apresentados:
- N.os 346 e 347, de 1974, do S~n. Petrônio Portella .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 276
4. Ordem do dia:
- Projeto de Resolução n.0 67/74. Discussão em turno único. Em votação. Aprovado. A Comissão de Rcdação . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 373/74.
Discussão em turno único. Apreciação em sessão secreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
5. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Reque•·imento 11. 0 346/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria
-Projeto de Lei da Câmara n. 0 178/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Requerimento n.O 347174. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n.0 179/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... . .
- Projeto de Resolução n.0 67/74. Redação final. Aprovado nos termos do Requerimento n.0 348/74. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .

277
277
283
284
286

6. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Heitor Dias .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . 287
290
- sen. Osires Teixeira
• • • • • • • • • • o • • o. o o • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • •

7. Fala da Presidência:
- Convocando sessão extraordinária com ordem do dia que designa
2~1
B. Encerramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

,.,,

XIX
Pág.
226." SESSAO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1974
(EXTRAORDINARIA)

1. Abertura

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

292

2. Requerimentos apresentados:
292
- N.• 349/74, do sen. Petrônio Portella. Aprovado
- N.os 350 e 351, de 1974, do Sen. Petrônio Portella. Aprovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
3. Ordem do dia:
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.• 384/74.
Apreciado em sessão secreta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 293
••••••• o •••••••••••••••••••••

4. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Requerimento n.• 350/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . . . . . 293
- Projeto de Lei da Câmara n.• 180/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . 293
5.
-

Pronunciamentos:
Sen. Cattete Pinheiro
Sen. Petrõnio Portella .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Sen. Benjamim Farah . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . ..
Sen. Paulo Torres (em nome da Presidência) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Sen. Paulo Guerra . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. .
o • o •• o o •• ' ••••• o ••• o o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••• o •••• o • o

299
299
299
300
300

6. Matérias apreciadas após a ordem do dia (Continuação):
- Requerimento n.• 3&1!74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria
300
- Projeto de Lei da Câmara n.• 183/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção ............................................................... 301
7. Encerramento . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. .. 314
227.• SESSAO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1974
1. Abertura

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

315

2. Mensagens do Presidente da República:
- De agradecimento de comunicação referente a escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de autorização do senado Federal: N.• 399/74 e 400!74 315
- De agradecimento de remessas de autógrafos de Decretos Legislativos , , . . . . 315
- De agradecimento de comunicação de escolha de nome ind!c?-do para cargo
cujo provimento depende de autcT!zação do Senado Federal n.oo 403!74 e 404/74 316
3. Ofícios do 1.0 -Secretário da Câmara dos Deputados:
- N.• 555/74, comunicando aprovação de Emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n.• 73/74 .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . 316
- N.• 556/74. Encaminhando autógrafos do Projeto de Lei do Senado n.• 77!74 316
4. Oficio referente à seguinte matéria:
- N.• "S" N.• 44/74 <Projeto de Resolução n.• 69/74) . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
5. Fala da Presidência:
- Recebimento de Ofícios "S" N.os 44 a 50174 do Governador do Estado de
Minas Gerais sobre alienação de terras .............. , ......... , ............. , .. . . . 319

XX
6. Requerimentos apresentados:

Pág.

- N.os 352/74 e 353!74, do Sen. Petrônlo Portella .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 320
7. Discurso do expediente :
- Sen. Flávio Brito . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 320
8. Projetas apresentados:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 171/74, do Sen. Milton Cabral
332
0
- Projeto de Lei do Senado n. 172174, do Sen. Heitor Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
9. Ordem do dia:
-Requerimento n.0 265/74. Votação em turno único. Aprovado. Será feita a
transcrição ~ollcitada . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .
-Requerimento n.0 278/74. Votação em turno único. Aprovado. será feita a
transcrição solicitada . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ..
-Requerimento n.0 279/74. Votação em turno único. Aprovado. Será feita a
transcrição solicitada . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .
- Projeto de Resolução n. 0 66/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A Comissão de Redação .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. ..

336
347
348
350

10. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
-Requerimento n. 0 352174. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . . . . .
-Projeto de Lei da Câmara n.0 152/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .
-Requerimento n. 0 353/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 176/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção ...............................................................
- Projeto de Resolução n.0 66/74. Redação final. Aprovado nos termos do Requerimento n.0 354/74. A promulgação .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..

354

11. Discursos do expediente:
- Sen. Benjamim Farah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sen. José Esteves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sen. Antônio Fernandes .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . .. ..
- Sen. Heitor Dias . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .
- sen. Leon! Mendonça
- Sen. Octávio Cesário .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .
- Sen. Osires Teixeira . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

355
356
358
360
362
363
370

351
351
352
352

12. Fala da Presidência:
- convocando sessão extraordinária com ordem do dia que designa
379
13. Encerramento . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 379
228.• SESSÃO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1974
(EXTRAORDINARIA)
1. Abertura

• • • • • o • • • o • • • o • • • • • • • • o. o o • • o • • • • • • • o. o • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o . o • • •

380

2. Oficio:
- N.0 560/74. Retifica autógrafos do Projeto de Lei n.O 2.318-B/74 .. .. .. .. .. . 380

XXI
Pág.

3 . Fala da Presidência:

- Dando esclarecimento ao plenário sobre o expediente lido anteriormente . . . . 381
4. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n.0 173/74, do Sen. Magalhães Pinto . . . . . . . . . . . . . . . 381
5. Requerimento apresentado:
- N.0 355/74, do Sen. Petrõn!o Portella. Aprovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 383
- N. 0 356/74, do Sen. Petrõn!o Portella .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . 384
- N.0 357/74, do Sen. Petrõn!o Portella
384
•• o •••••• '

••••••• o •••••••••• ' •••••••••••

6. Ordem do dia:
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 387/74.
Apreciado em sessão secreta . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. 384
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 395/74.
Apreciado em sessão secreta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .
384
7. Matérias apreciadas após a ordem do dia:·
-Requerimento n.0 356/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria .......
- Projeto de Lei da Câmara n,0 173/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. . . .. . ..
-Requerimento n. 0 357/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n.0 173/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . ..

384
385
386
386

8. Fala da Presidência:
- Convocando sessão extraordinária com ordem do dia que designa . . . . . . • . • 387
9. Encerramento . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
229.• SESSÃO EM 5 DE DEZEMBRO DE 1974
(EXTRAORDINARIA)

1. Abertura .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 389
2. Requerimentos apresentados:
- N,os 358 e 359 de 1974, do Sen. Petrõn!o Portella .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 389
3. Ordem do dia:
- Projeto de Lei da Câmara n.0 164/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 390
-Projeto de Resolução n.0 69/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A Comissão de Redação ................................................ 391
- Projeto de Lei do senado n.0 72/74. Discussão em 1.0 turno. Em votação.
Aprovado. Voltará a ordem do dia em 2.0 turno .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 392
4. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Requerimento n.0 358/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . . . . 392
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-Projeto de Lei da Câmara n. 0 175/74. Discussão em turno único. Ern votação.
Aprovado. A sanção .....
- Requerimento n. 0 359/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . . . .
-Projeto de Lei da Câmara n.0 177/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado. A sanção
-Projeto de Resolução n.o 69/74. Redação final. Em votação. Aprovado nos
termos do Requerimento n.o 360;74. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5 . Fala da Presidência:
- Convocando sessão extraordinária com ordem do dia que designa . . . . . . . . . . 396
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3 . Fala da Presidência:
- Esclarecendo a Casa sobre dispositivos constitucionais e regimentais . . . . . . . . . 397
4. Ordem do dia:
-Projeto de Lei da Câmara n.0 74/74. Votação em turno único. Aprovado
·.substitutivo. Prejudicado o projeto. A comissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Projeto de Lei do Senado n.0 130/74. Discussão em 1.0 turno. Aprovado
substitutivo. Prejudicado o Projeto. A COmissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5·.· Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Requerimento n.0 361/74, ~~<provado. Passa-se à apreciação da matéria . ; . . . .
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Aprovado. A sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Requerimento n.0 362/74. Aprovado. Passa-se à apreciação da matéria . . . . . .
-Projeto de Lei da Câmara n.0 182/74. Discussão em turno único. Em votação.
Aprovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

6. Discursos após a ordem do dia:
Sen. Benjamim Farah ........................................... .
sen. Eurico Rezende
Sen. Lutz Cavalcante .
Sen. Adalberto Sena ..
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2. Requerimentos apresentadoa:
-

N.os 363 e 364 de 1974, do Sen. Petrõnio Portella ............................ · 425

3. Ordem do dia:

- Parecer da Comisrão de Relações Exterioreli sobre a Mensagem n.0 385/74.
Apreciado em sessão secreta .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. .. 426
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 386/74.
Apreciado em sessão secreta . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. 426
4. Matérias apreciadas após a ordem do dia:

- Requerimento n. 0 363/74. Aprcwado. Passa-.se à apreciação da matéria . . . . . .
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Aprovado sem emendas. A sanção ..................................................
5. Enceua.tnento ......................... , . , .................. , . , . , . . . . . ... . . . . .
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2. oradores :
3.
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216.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 2 de dezembro de 1974
(Extraordinária)
PRESID2NCIA DO SR. ANTôNIO CARLOS

As 12 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraltlo Mesquita - José L!ndoso - cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - José Sarney - Fausto
Castelo-Branco - Petrônio Porte!la - Virgilio Távora - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luis de Barros - R.uy Carneiro - Wilson
Campos - Lourival B~tptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias Ruy Santos- .Carlos Lindenberg- Eurico ·Rezende- Benjamim Farah
- Danton Jobim - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Fernando
Corrêa - Italivio Coelho - Sald~tnha Derzi - Otávio Cesário - Antônio
Carlos - Celso Ramos - Daniel Krieger - Guido Mondin.
O SR. PRESJDilNTE (Antônio Carlos) ~ A lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a

Sessão.

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
:S: lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFíCIOS
Do Sr. 1.0 -Secretárlo da Câmara dos Deputados ·encaminhando à revl:são d.O

Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 176, DE 1974

no casa. de orlcem)
Altera o art. 28 e o parágrafo único do art. 35 da. Lei n.0 5.682, de
21 de ~Ulho de 1971 (Lei Orgânica dos !Partidos Politicos), e dá outras
pJ.10vidências.
·
O :Congresso N~tcional decreta:
Art. },0 - o art. 28 da Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 19'71 (Lei. orgânica
dos Partidos Politicos), passa a ter a seguinte redação:
"Art. 28 - As Convenções Municipais, Regionais e Na.cionais, para eleição dos Dlretórios Municipais, Regionais e Nacionais dos . Partidos Políticos, l'ealizar-se-ão, respectivamente, no segundo domingo de julho,
no terceiro domingo de agoosto e no terceiro domingo de setembro de
1975."
Art. 2.0 - O parágrafo único do art. 3·5 da Lei n.o 5.682, de 21 de ju~ho de
1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 35 Parágrafo único - Em cada Estado, o Tribunal Regional Eleitoral, publicará, com 15 (quinze) dias, pelo menos, de antecedência, a relação
(N.• Z.13t-A/7t,
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-2dos municípios sob sua jurisdição e o número dos respectivos filiados
que se encontram hSJbilitados a participar das convenções partidárias
p~~;ra organização de diretório."
Art. 3,0 - O prazo de fill:ação partidárl.a referido no art. 30 da Lei n.0 5.682,
de 21 de julho de 1971, com a redação que lhe deu a Lei n.0 5.697, do mesmo ano,
é de 4!5 (quarenta e cinco> dias.
Art. 4,o- Ficam prorrogados os inandatós dÕs, atultis diretórios municipais,
regionais e nacionais, bem como das respectivas comissões executivas, até a re~
novação prevista no art. 1.0 desta Lei.
.
Art. s.o - Esta Lei entr~trá em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em conj;rário.

rA Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CA.MA.RA N.0 177, DE 1974
(N.• 2.322-B/74, na Casa de or!lgem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Concede pensão especial IL José Carlos Tedesco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É concedida a José Carlos Tedesco, filho de Fernando Tedesco e
Elza do Carmo Fernandes Tedesco, a pensão especial, mensal, e·quiva:lente a três
vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, a contar de 10 de de·
zembro de 1971, data em que foi declarado incapaz de poder prover a: própria
subsistência.
Art. 2.0 - A pensão de que trata esta Lei, por morte do beneficiário, será
transferível à sua viúva ou, na falta desta, a seus filhos, desde que inválidos ·ou
menores de dezoito a:nos.
·
· · · · ·
A despesa decorrente da execução desta Lei correrá à conta da
dotação orçamentária própria consigna:da em Encargos Gerais da União, sob a
supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4.o - Est111 Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dispOSições em contrário.
MENSAGEM
N.O 520, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
.deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro do Exército, o anexo projeto de ·lei que concede pensão especial
a José C~trlos Tedesco.
Brasilia, DF, 17 de outubro de 1974. - Ernesto Geisel.

Art. 3.0

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 164, DE 26 DE SETEMBRO DE 1974, DO SR.
MllNISTRO DO

~lTO.

Exce:entissimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada con&!deração de Vossa Exc·elência. o
Anteprojeto de Lei anexo, pelo qual a União concede amparo a: José Carlos Te·
desco, residente na Cidade d'e Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, vítima
do disparo acidental de arma antic~trro, durante uma Exposição de Material
Bélico, a cargo do 1.0 Batalhão de Infantaria Blindada, a 9 de setembro de 1962.
A vitima que por ocasião do a:cidente contava apenas nove anos, está hoje
impossibilitada de prover a própria subsistência.
·com profundo respeito. - Gen. Sylvio Frota.
(A Comissão de Finanças.)

-- 3·PROJETO DE LEI DA CA.MARA N.0 178, DE 1974 ..
(N.o 2.399-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR, PRESIDENTE 'DA REP'ÚIILICA}

.

Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial - FAS, e dá outras
providências.
·
· · ·· .

'

!i
I

,,
,I
I

"

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - 1: criado o Fundo de Apolo ao Desenvohimento Social - FAS,
destin-ado a dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter social, que
se enqua.drem nas diretrizes e prioridades da estra~légia de desenvolvimento social
dos Planos Nacionais de Desenvol\'imento.
·
Art. z.o- Constituem recursos do FAS:
I - a renda liquida das loterLas eiS!POI•tivas e f,ec!Jeral, na forma da leg:Lslaçã.o
especifica em vigor;
. · . ·
II - recursos destacados para esse fim nos orçamentos operacionais da:
Caixa Económica Federal;
m - recursos de dotações orçamentârias da União, estabelecidas anualmente, em montantes que guardem l'elação direta com as previsões de distribuição dos prêmios •brutos das loterias, no respectivo exercício;
JiV - outros recursos, de origem interna ou externa, inclusive provenientes
de repasses ou financiamentos.
·
'§ 1.o - A Caixa Econômica Federal, pela execução das tarefa.s pertinentes
à exploração das loterias esportiva e federal, caberá a comissão de 20% (vinte
por cento) sobre a rend111 bruta respectiva.
§ z.o - Do percentual referido no parágrafo anterior, a Caixa iEconômica
Federal retirará o valor destinado à Comissão de Revendedodes e demais despesas com os serviços lotéricos.
Art. 3,o - os recursos do FAS terão a seguinte destinação:.
I - repasses diretos a:o.s Ministérios beneficiados, no caso do inciso I do
art, 2.o, obedecido o disposto no art. 4.0 e seus parágrlllfos;
·
II - BJplicações a cargo era Caixa Econômica Federal,. obedecidas as .diretrizes constantes do art. 5.0 desta: Lei.
Art. 4.o - Os repasses a que se refere o inciso I do artigo anterior obedecerão ao seguinte escalonamento:
· · .
- em 197·5, .90% (noventa por cento);
- em 1976, 180% (oitenta por cento);
- em 1977, 7D% (setenta por cento);
- em 1978, 60% (sessenta por. cento);
- .a, p-artir de 1979, 50% (cinqüenta. por cento).
·
§ 1.0 - A distribuição aos Ministérios setoriais contempladoo na legislação
em vigor será feita pela soma doo percentuais que lhes são· presentemente destinadoo nessa legislação.
·
§ 2.0 - Os Ministérios distribuirão os recursos percebidos, segundo as prioridades que estabelecerem para os programas de suas áreas de atuação, revogadas as existentes vinculações por órgãos, fundos ou entidades.
§ 3.0 - Os recursos progressivamente desvinculados, na forma do disposto
no caput deste artigo, serão transferidos aos Ministérios da área social, por ato
do Presidente da República, em consonância com o disposto no art. 7.o
Art. s.o - As aplicações, a cargo da Caixa Econômica Federal, dentro das
normas estabelecidas pelo Poder Executivo, serão f-eitas &ob a fo•rma de fin~mda
mentos, destinados, preferencialmente, a:
I - projetos de interese do setor público, nas áreas de Saúde e Saneamento
Educação, Trabalho e Previdência e Assistência Social;

-4li -

anterior;

projetes de interesse do setor privado, nas áreas referidas no item

m-

programas de caráter social, para atendimento a pessoas físicas.
Parágrafo único - 08 projetas de que trata este artigo podem abranger
investimentos fixos, ClliSteoi e manurençãio, inclusive em 'empreendimentos d!e capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos."
Art. 6.0 - 08 recursos do FAS, qualquer que sej'a sua origem ou destinação,
permanecerão na Caixa Econômica Federal, até utilização pelos desanatários.
Art. 7.0 - O plano de aplicação do FAS será aprovado pelo Presidente da
República, por proposta do Conselho de Desenvolvimento Social - CDS.
Parágrafo único - A aplicação dos recursos do FAS será programada com
observância do disposto no art. 15, e seus parágrafos, do Decreto-Lei n.0 200,
de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art. s.o da Lei n.o 6.036, de
1.0 de maio de 1974, assim como no art. 7.0 , inciso I, da mesma lei.
Art. 8.0 - Esta Lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 1975, revogadas
as disposições em contrário.
.
MENSAGEM

N.O 529, DE 1974
Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Consti:utção, tenho a honra de submeter à. elevada deliberação de vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
dos Senhores Ministros de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, da Fazenda, da Educação e Cultura, do Trabalho, da
Saúde, do Interior e da Previdência e Assistência Social, o anexo projeto de lei
que "cria o Fundo de ApoliO ao Desenvolvimento Social- FAS, e dá outras providências.
Brasilla, 22 de outubro de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 1/CDS, DE 22 DE OUTUBRO DE 1974
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
o projeto do II Plano Nacional de Desenvolvimen:o <PND), no capítulo
relativo à. Estratégia de Desenvolvimento Social, define os objetivos da política
social do Governo, bem como a sua execução de forma articulada, para tanto
prevendo a criação do Conselho de Deoenvolvimento Social, órgão instituído
pela recente Lei n.0 6.118, de 6 de outubro de 1974, para assessorar o Presidente
da República na coordenação dos diversos Ministérios envolvidos na política de
desenvolvimento social.
2. Dentro do prop~to do GQ,v.e·rno de conf,erir nova dimensão aos progre.m,as
relacionados com a área social, temo.s a honra de submete,r à. elevada consideração de Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei, que cria o Fundo
de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, um dos instrumentos.a serem utilizados para proporcionar apoio financeiro a programas e projetas de caráter
social, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades da estratégia do desenvolvimento social dos Planos Nacionais de Desenvolvimento.
3. As fontes de recursos do FAS serão a randa líquida das loterias esporttv'a
e federal, recursos próprios da caixa Econômica Federal, dotações orçamentárias especificas e outras fontes internas e externas. A estimativa preliminar,
para o FAS, é de recursos no montante de Cr$ 3,2 bilhões em 1975, e de cerca
de Cr$ 20 bilhões no período 1975/1979.
4. Relativamente às loterias, o anteprojeto respalta as destinações estabelecidas na legislação em vigor, assegurando, assim, a continuidade dos programas
em andamento. mas ins.ltucionallza um mecanismo que, por sua flexibilldade,
se afigura mais adequado para servir aos objetivos governamentais no ca::npo
social.
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Prevê-se (Ue os recursos do FAS serão utulzados, parte em repasses dlretoa
aos M1nlstérlos da ârea social e parte no financiamento de programas e projetoa de carâter social, tanto· de interesse do setor público, como do setor privado.
,. . Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
do nosso mals profundo respeito. - João Paulo dos Reis Venoso, Ministro Chefe.
da .Secretaria de Planejamento- Ney Aminthas de Barros Braga, M!nlstro da
Educação e Cultura- Paulo de Almeida Machado, M1nlstro da saúde- Mário
l;lenrique Slmonsen, Ministro da Fazenda - Arnaldo da Costa Prleto, M1nlstro
do Trabalho - Maurício Rangel Reis, Minl..stro do Interior - Lulz Gonzara do
Nascimento e Silva, Minl..stro da PreVidência e Assistência SociaL
(As Comissões de Educação e Cultura, de Legislação Socfal, de Saúde
e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 1'79, DE 19'74
(N.• 2.340·B174, na Casa de origem)
(Dt INICIATIVA DO SZNHOR PRZIIIDENTE DA REPmJLICA) .

I

:I

:I
:j
·I

I

I

j

Institui amparo previdenciárlo para maiores de aetenta · anos de
idade e para inválidos, e dá outras providências.
..o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam
atiVldade remunerada, não aufiram rendimento, sob qualquer forma, superior
ao valor da renda mensal fixada no art. 2.0 , não sejam mantidos por pessoal
de quem dependam obrigatoriamente e não tenham outro melo de prover ao
próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdência Social, urbana ou
rural, .conforme o caso, desde que:
I - tenham sido fillados ao regime do INPS, em qualquer época, no mirumo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de
segura.do; ou
II - tenham exercido atlVldade remunerada atualmente incluida no regime do INPS ou do FUNRU'RAL, mesmo sem filiação à previdência social, no
minlmo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda
III - tenham ingressado no regime do INPS após completar 60 (sessenta)
anos de idade sem direito aos beneficies regulamentares.
Art. 2.0 - As pessoas que se enqua.drem em qualquer das situações previstas nos itens I a m do art. 1.0 terão direito a:
I - renda mensal vitaUcla, a cargo do INPS ou do F'UNRIURAL, conforme
o caso, devida a partir da data da apresentação do requerimento e igual à
metade do maior salãrio minlmo vigente no Pais, arredondada para a unidade .
de cruzeiro imediatamente superior, não podendo ultrapassar 60% (seasenta
por cento) do valor do salârlo minlmo do local de pagamento;
II - assistência médica nos mesmos moldes da prestada aos demal..s beneflciârlos da previdência social urbana ou rural, conforme o caso.
§ 1.0 - A renda mensal de que trata este artigo não poderâ ser acumula-da
com qualquer tipo de benefício concedido pela previdência social urbana ou
rural, ou por outro regime, sa.lvo, na hipótese .do item III do art.. 1.0 , o pecúlio
de que trata o § 3.o do art. 5. 0 da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, na
redação dada pelo art. 1.0 da Lei n. 0 5.890, de 8 de junho de 1973.
§ 2.0 - Serâ facultada a opção, se for o caso, pelo beneficio da previdência
social urbana ou rural, ou de outro regime, a que venha a fazer jus o titular
da renda mensal.
Art. 3.0 - A prova de idade serâ feita mediante certidão do registro civil
ou por outro melo de prova admitido em direito, inclusive assento reUgioso ou
carteira profissional emitida hâ mais de lO (dez) anos,

-6"···- Art. 4.0 - A verificação da invalldez será feita em exame médico-pericial
a .cargo da previdência social urbana ou rural.
· ·· Art. 5.0 · - A prova de !natividade e de inexistência de renda ou de meios
de subsistência poderá ser feita mediante atestado de autoridade administrativa
ou judiciária local, Identificada ·e qualificada,. que conheça pessoalmente há
mais de 5 {cinco) anos o pretendente· à renda me~al ora instituida.
· · Art. 6.0 - A prova· de filiação à previdência social ou da inclusão em seu
âmbito, assim como a do tempo de atividade remunerada, será feita por meio
da Carteira Profissional ou de Trabalho e Previdência Social ou por qualquer
outro elemento, de convicção, inclusive declaração firmada pela empresa empregadora ou sócio remanescente, identificado e qualificado, na qual expressamente afirme ·o conhecimento pessoal do fato declarado, assumindo a responsabilldade pela declaração, sob as penas da lei. ,
Art. 7.0 - O pagamento da renda mensal obedecerá às mesmas normas e
condições vigentes no INPS e no FUNRURAL.
§ 1.0 - O valor da renda mensal em .manutenção ,acompanhará automaticamente as alterações do salário mínimo, respeitada sempre a base estabelecida
·
no item I do art 2.0
0
!I 2. - A renda mensal não estará sujeita ao desconto de qualquer contribuição, nem gerará direito ao abono anual ou a qualquer outra prestação
assegurada pela previdência social urbana ou rural.
Art. s.o - o custeio do amparo estabelecido nesta Lei .será atendido, sem
aumento de contribuições, pelo destaque de uma parcela da receita do INPS
e do F1UNRURAL correspondente a 0,4% {quatro décimos por cento) da tolha
de salário de contribuição, onerando em partes iguais cada uma dessas entidades.
Art. 9.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições ·em contrário.
MENSAGEM
N.o 535, DE 1974
. Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência SOcial, o anexo projeto de
lei que "institui amparo previdenaiário para maiores de setenta anos de idade e
para inválidos, e dá outras providências".
Brasilla, em 24 de outubro de 1974. -Ernesto Gelsel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 65, DE 23 DE OUTUBRO DE 1974, DO SR. MI. NI~TRO DA PREVID:@:NCIA E ASSIST:mNCIA SOCIAL.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
· Entre as ·metas do Governo de Vossa Excelência a que se liga a criação do
Ministério da Previdência e Assistência Social, ocupa posição prioritária o empenho no sentido de assegurar proteção social à população inteira.
2. !l1l evidente que essa universal!zação não se pode fazer de imediato. A extensão da proteção social ·a no·vas. oam11odas d·a população deve•rá collldicionar-se à
existência de ·recursos suficientes e a uma exata apuração técnico-atuarlal.
3. Por isso, após estudos cautelosos, pode o Ministério da Previdência e Assistência .Social apresentar a Vossa Excelência um projeto de lei através do qual se
procura ·estender o amparo previdenclárlo a quem, tendo exercido atlvidade remunerada sem se fll!ar à previdência social, ou contribuído durante algum tempo mas perdido a condição de segurado, se encontre hoje, por motivo de Vielhlce
ou de inval!dez, incapaz de prover ao próprio sustento e não disponha de qualquer fonte de recursos.

-74. · o incluso projeto cogita de estabelecer para o maior de 70 anos ou inválido
nessas condições o direito a uma renda. mensal e à asswtência médica. Reduzida embora - metade do maior salário min!mo - essa renda não deixará de
atender. de alguma. forma as necessidades também reduzidas dessas pessoas.
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Assim, ao lado de seu extraordinário sentido humano, já de si suficiente para
evidendar sua oportunidade, a in:icillitiva decerto concorrerá de maneira acentuada. para atenuar a carência econômica dos que dela se beneficiarem, atuando
como fator de. justiça social, dentro da firme orientação de Vossa Excelência no
sentido de estender a todos, a começar pelos mais necessitados, os frutos de um
·
desenvolvimento que não deve ser apenas econômico.
6.•..,Estima-se que cerca de 200.000 anciãos ou inválidos possam fazer jus ime-
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diatamente ao amparo previsto. Com isso se atende à virtual totalidade dos maio-.
res de 70 anos que dentro dos dois milhões de pessoas dessa faixa etâria, não dispõem ainda de qualquer proteção previdenciária, direta ou indireta; e à totalidade dos inválidos que tenham, também, eJCeroldo antes ~ atividade ·remunerada
7. Dentro do empenho de não aumentar as contribuições, a forma de custeio
foi adotada após os estudos técnicos necessários, que entre as várias modalidades
examinadas apontaram como a mais· indicada o destaque de uma parte (equivalente a quatro décimos por cento da folha de salários de contribuição) da receita
do .I:NPS e do FUNR.URAL, devendo ser salientado que não haverá acréscimo de
encargos contributivos, mas apenas utilização de parte das contribuições já em
vigor ..
8. Uma vez atendida a parcela da população de que cogita o incluso projeto,
estará a bem dizer completa a cobertura previdenciária propriamente dita, ligada. ainda, entre nós como na grande maioria dos países, ao exercício de at!vidade remunerada.
o

Restará outra parcela a atender, mas já bastante reduzida pela extensão
completa do regime contributivo; menores abandonados, pessoas que nunca trabalharam. e outros grupos. Mas aí a proteção deverá ser assistencial, ou seja, independente de contribuições individuais diretas. Trata-se da etapa seguinte, a
ser enfrentada depois da que agora se vai procurar vencer, através de uma medida do mais amplo alcance.
9.

10. Ao submeter o incluso projeto de lei à superior apreciação de Vossa Excelência, faço-o na convicção de que este Ministério vem procurando atingir os
objetivos que inspiraram. a iniciativa de sua criação, e não hesito em ressaltar
que com. a providência ora proposta o Governo conquista importante avanço· no
tocante à gradual expansão da proteção social.
·

Aproveito a oport.unidade para 11eno\·ar a vossa Excelência protestos do meu
mais profundo respeito. - L.G. do Nascimento e Silva.
'

(As Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 180, de 19'74
(N.• 2.362-B/74, na caaa de arlgem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'áJILICA)

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obrigatórias dos produtos
destinados à alimentação animal, e dá outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A inspeção e a: fiscalização dos produtos destinados à alimentação
animal, bem como de fert!l!z::mtes, defensivos e inoculantes destinados à agricultura, serão efetuadas, em todo o território nacional, obrigatoriamente, desde a
produção até a comercialização, nos termos dl1Sta Lei.

-8Art. 2.0

A inspeção e a fiscalização referidas no art. 1.0 , a cargo do Ministério. da Agricultura, terão em vista os aspectos industrial, bromatológlco e h!glê...
nico-san!târ!o e far-se-ão:
a) rios estabelecime:riltos qtre forneçam mwténas-primas destinadas ao preparo de alimentos para animais, bem como nas Indústrias de fabricação ou mistura
de fert!l1zantes, defensivos .e !noculantes;
· b) nos poctos e postos de fron~eira, quando se trata.r de oomércio interestadus.l e impórtação e expol"ltia.ção de maténas-primas e alimentos preparados, bem
como de fertilizantes, defensivos e inoculantes;
c) nos estabelecimentos industriais;
d) nos armazéns, inclusive de cooperativas, e estabelecimentos atacadistas e
varejIstas;
. e) em quaisquer outros locais previstos no regulamento da ?resente Lei.
Art. 3.0 - Somente as pe.sSoas físicas ou jurídicas, inclusive cooperativas, associações de classe e entidades congéneres, devidamente registradas no órgão competente do Ministério da Agricultura, poderão receber, manipular, preparar, acondicionar, armazenar, distribuir ou vender matérias-primas ou produtos destinados à a:llmentação animal, f&i;illza.n~tes, defensh-oo e inoeulantes.
Art. 4.0 -Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a !nfração das
normas legais l'elaciona.das eom o trato d·as mBJtéri·as-primas ou produtos destinados à aUmentação animal, fert!l1zantes, defensivos e inoculantes acarretará., isolada ou cumulativamente nos termos previstos em regulamento, as seguintes sanções administrativas:
a) advertência;
b) multa de até 10 (dez) vezes o maior salârio mínimo mensal vigente no
País;
c) apreensão de :rna.térias-primas e produt.os acabados;
d) suspensão, impedimento ou interdição temporârla. ou definitiva de funcionamento;
e) cassação ou cancelamento do registro ou licenciamento;
f) intervenção.
Art. 5.0 - A União poderá. celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e Territórios para a execução de serviços relacionados com a !nspeção e a
flscalização previstas nesrtla Lei, com atribuição de receita.
Art. 6.0 - Os trabalhos e atividades de inspeção e fiscalização de que trata
esta Lei constituem serviços inerentes à industrialização e comercialização das
m!J,térias-primas ·e produtos destinados à alimentação anim·ai, fertilizantes, defensivos e inoculantes e serão remunerados em regime de preços públicos, fixados
pelo Ministério da. Agricu1tura., que os atua.liza.râ semp11e que necessário e disPQl'á.
sobre o respectivo recolhimento e ·utilização, na conformidade do disposto nos
arts. 4. 0 e 5.0 da Lei Delegada n.o 8, de 11 de outubro de 1962.
Art. 7. 0 - O Poder Executivo baixará. o regulamento desta Lei no prazo de
90 (noventa) dias.
Art. 8.0 - Esta Lei entrará. em vigor na drut~ de sua publ!c·a.ção, l'evogada.s a
Lei n.0 4. 736, de 15 de julho de 1965, e demais disposições em contrário
-

MENSAGEM

N.0 596, DE 1974

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Iv.Unistro de Estado da Agricultura, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a

-9!nspeção e a fiscalização obrigatórias dos produtos destinados à. alimentação animal, e dâ outras providências".
Brasilla, em 18 de novembro de 1974. - Emesw Geisel.
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EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 249, DE 21 DE OUTUBRO DE 1974, DO BR. MINISTRO DA AGRICULTURA.
Excelentisstmo Senhor Presidente da República:
Nos tennos da Lei n. 0 4. 736, de 15 de julho de 1965, a ação da. União, na inspeção e fiscalização de ingredientes, alimentos e produtos destinados à alimentação animal, restringe-se exclusivamente ao âmbito do ooméreio interesta.dual e internacional ou externo.
O trabalho realizado pelo órgão especializado do Ministério da Agricultura,
junto às indústrias, vem contribuindo marcantemente para o desenvolvimento
desta atividade em nosso Pais, podendo, no entanto, ser considerado como fator
limitante deste desenvolvimento. o alcance limitado da legislação vigente, que não
atinge a toda produção nacional estabelecendo-se diferentes critérios para as indústrias segundo a área em que comercializam seus produtos.
A produção brasileira de rações, sob inspeção do Ministério da Agricultura,
atingiu em 1973, a casa de 4.000.000 de toneladas, representando um valor aproximado de Cr$ 3.200.000.000,00.
O projeto objet!va levar o padrão da inspeção mantida pelo Ministério da Agricultura, a todo o território nacional, isto é, aos Estados e Municipios, trate-se de
comércio, local ou intennunicipal (art. 1.0 ) •
Os alimentos para animais: rações concentradas, suplementos e seus ingredientes, são fatores básicos ao equacionamento do desenvolvimento da exploração animal, razão pela qual o Governo Federal deve participar ativamente no
atendimento desta indústria, garantindo ao criador a possib!lidade de encontrar
no mercado apenas produtos que realmente satisfaçam a finalidade a que se
destinam; ma.!or produtividade das espéc~es economicamente exploradas, com o
decorrente .au:mento da produção d~ l·e~te. ca:mes, ovos e demoai·s alimentos iPTOteicos Indispensáveis ao atendimento da necessidade primordial de nossa população: a sua alimentação.
Além da Importância econômica, pela sua ação de garantir a qualidade do
lnsumo básico da exploração animal, a lnspeção de rações tem também apreciável Importância para a saúde pública, posto que os aditivos utilizados em tais
produtos, podem ser veiculadores de residuos tóxicos reconhecidamente danosos
à. saúde humana, como por exemplo os pesticidas, arsenicals e outros.
Para fazer face às despesas com recursos materiais e humanos, que a exten.;.
são dessa atribuição acarretará para o Ministério da Agricultura, o projeto prevê
a remuneração dos semços pelo ~egime de p11eçoo púbU~os (arrt. 6.0 ).
!S: facultado ao Poder Executivo celebrar convênios com os Estados, Distrito
Federal e Territórios, que serão custeados pelos recursos originários da remuneração do s·erviço convencionado (al"t. 5.0 ).
Embora a doutrina e os precedentes legislativos pennitam que se .estabeleçam na regulamentação da lei a discriminação das penalidades, o projeto as consigna expressamente no art. 4.0 em perfeita hannonia com o Decreto-Lei número 785, de 25 de agosto de 1969. A regulamentação estabelecerá os diversos tipos
de infração e as respectivas penalidades.
pela presente exposição de motivos, submeto o incluso projeto de lei à elevada consideração de Vo.soo. Excelência para que, obtido o seu beneplácito, seja
encaminhado ao Congresso Nacional.
Valho-me da opoJ:'It,unid.ade pa.ra renovar .a, Vossa E~celênda a expressão do
meu mais profundo respeito. - Alysson Paulinelli.
(;ls Comissões ele Economia, de Saúde e de Finanças.)

-lOPROJETO DE LEI DA CAMAiRA
N.o 181, de 1974
(N,D %.369-B/74, na casa. de origem)
(»I rNrCIATIVA »O SENHOR PRtsmENTE DA. REP'ÓDLrCA)
.
.

Dispõe sobre os Sistemas Estatístico e Cartográfico Nacionais, e .dá
outras providências.
O Congresso. Nacional decreta:
Art. 1.0 - O Sistema EstaJtisttco Nacional, previsto no art. 8.0 , item. XVII,
alinea u, da Constituição Federal, compreende .as atividades estat!stieas exerci:.
das nas áreas de oompetência definidas no art. 3.0 , itens I, II e V, da Lei n.0 5.!878,
de ll de maio de 1973, com o objetivo de, nos termos do ;;eu a.rt. 2.0 , possibllirtlar
o conhecimento da real~dade fisiea, eeonômiea e soeial do Pais, visando. especialmente ao .planej•amento eeonômico e social e à segurança naciJOnal.
Art. 2.0 - Integr.a.m o Sistema Estat!stico Na.cl.onal todos os órgãos e enti- .
dades da Administração Pública direta e indi:reta, de âmbLto federal, estadllail ou
munLcipal, e entLdades de natureza privi!Jda, que exerçam ativl:dades estatistiJCas
com o objetivo ref·erLdo ao art. 1.o e par.a. isso recebam subvenção ou auxilLo dos
cofres públicos.
.
. '
ATt. 3.0 - O Sistema Oarto•gráfico iN'aclonal continuará a. reger-se pelo Decreto-J..ei n.0 243, de 28 de fevereiro de 1967, com as alte!L'a.ções introduzlclias pela
Lei n.0 5.878, de 11 de maio de 1973.
Art. 4.0 - No concernente ao Sistema Estatistico Nacional, a atuação da
Fundação InstLtuto Brasileiro de GeografLa ·e E.s.tatistica - IBGE, se exercerá
mediante a produção direta de Informações e a coord·enação, ·a orientação e o
desenvolvLmento, em todo o território nacional, das at1vLdades técnicas iPOI' ele
compreendidas.
Parágrafo único - No desempenho dos encal'gos que lhe são cometidos por
este aA'tigo, o EBGE, quando não lndici!Jda a forma direota, poderá firmar aoordos,
convêmos e contratos, nos termos do disposto no a.t'lt. 8.0 da Teferida Lei n.o.5.878,
de 11 de maio de 1973.
Art. 5.0 - Os órgãos e entidades que, l!lOS termos do art. 2.0 , integt,a.m o Sistema Estatistico Nacional, ·receberão orientação normativa do IBGE, sem prejuioo da subo·rdina.ção administrativa a que estejam sujeitos.
Art. 6.0 - Ao IBGE compete zelar pelo bom f•uncionamento do Sistema Estatistico Nacional, cabendO-lhe para. isso:
·
I - promov~ reuniões nacionais, com a. :paxticLpação de r.epl'esentantes dos
Mmistérios, dos Governos iEstaduaLs, de entidades da 1adm1nistração pública indireta, de entidades privadas, produtores •OoU usuários de informações estatistlca.s,
com vistas à •discussão de p!L'Ogramas de tl'abalho e assuntos técnioos;
· II - apreciar o programa 'lmUal dws ativid:ades específicas de cada um ·dos
órgãos e entidades integrantes do Sistema, de aCO!L'dO com instruções a. serem
expedidas na forma. do item VI deste a.l'tt~;
m - pl'estar assistência aos ól:'gãos e entidades integrantes do Sistema. Estatistico Nacional, a fim de que as atlviodades estatisticws exercidas com o objetlvo retendo no a.rt. 1.0 se revistam dos indispensáveis requisitos técnicos e possam semr, de forma adequada, às fl:naUdades a que se destinam, gara.ntl:ndo a
ma.Ls eficiente utilização dos recursos hum!llnos e materiais do referido S1stema;
IV - •acompanhar a el~bor.ação da. proposta orçamentária da União, em
relação aos projetos dos divell\SOs órgãos e entidllides integ'I'a.a.ltes do Sistema Estatisttco Nacional;
v - orientar os órgãios e entidades integ!L'antes do Sistema Estatístico Nacional na a.too.lização profissional •clios seus técnicos, de acoroo com as necessidades do Sistema e em consonância com os inte!L'·esses próPJ:'Los de eada ól'gão ou
entLdalde;
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-11. · VI - fa.z&-se representar junto às entidades públicas e privadas a. que tiver
sido delegada. a. produção de Informações, na. forma prevista. no .a.rt. a.o da. Lei
n.o 5.878, de U de maio de 1973;
VII - expedir instruções e normas ()IIJel'aeiona.!s,

. Art. 7.0 -Esta Lei entrará em vigor na. data de sua. publicação, revogadliiS
as· dispol!1ções em eontráirl.o.
·
··
'•

·MENSAG®M

N.0 610, de 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do congresso Nacional: ·
Nos termos do I!Wt. 51 da Constituição, tenho a homa de submeter à. elevada.
deliberação de Vossas Excelências, ·acompanhado de Exposição ·de Motivos do
Senhor Ministro de Estado Chefe da Sec.l'eta.ria de P1mejamento da J:>reeidência da
República., o anexo projeto de lei que "·dispõe sobre os Sistemas Esta.t!.stl.oo e
CB!l"tográfico Nacionais, e dá outras providências".
.
B:msil1a, em 22 de novembro de 1974. - Emesto Geisel.
EXiPOSIÇAO iDE MOTIVOS N.O 291-B, DE 5 DE NO'WlMBRO DE 1974, DO SENHOR MINIS'l1RO DE ESTADO CHiElFE DA SECRiET.MlJ:A DE iPLANEJA!MEN'TO DA IPREBID!NCIA DA RIEPOBLICA.

Ex:celentissimo Senhor Presidente da República:
Tenho a. hon·ra. de submeter à elevada consldera.c;ão de Vossa Excelência o
incluso anteJ>rojeto de lei que dispõe sobre os sistemas estatístico e cartográfico
··
nacionais, previstos no ar.t. 8.0 , ~tem XVII, alinea u, da Oonstlituição.
O aludMo anteprojeto, elwborado pela FUndação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (I!BGE), disciplina as •bases dos sistemas em ca'USa, os quais
integram atiVidaides desenvolvidas pela Administração ':Mblica, nos âm·bltos federal, esta.d.ual e municipal, bem como por entidades do setor privado,
Valho-me do ensejo para. renovar a. Vossa. Excelência. as expressões do meu
profundo respeito. - 1oão Paulo dos Reis Velloso, Mln1stro.
.
(As Comissões de Constituição e Justtça, de Economia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMA.RA
N.o lBZ, de 1974 (Complementar)
(N',o 32-B/'1'4, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA 00 SENHOR PRESIDENTl!l DA RII:P'ÓBLICA)
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Dispõe sobre os convênios para. a concessão de isenções do imposto.
sobre operações relativas do imposto sobre ;operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - As isenções do imposto sobre operações relativas ·à circulação de
mercllidorias serão concedidas ou ·revogadas nos termos de convênios. celebrados
e 11atlficados pe.Jos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta. lei.
Parágrafo único -O disposto neste rartLgo também se .aplica:
I - à redução dia. 'base de cálculo;
II ~ à. devolução total ou parcial, dlreta. ou mdireta, condlcion:ada ou não,
do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a. terceiros;
III - à conc.essão de créditos presumidos;
IV - a quaisquer outros Incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fisca.ts,
conoedldos com base no Im.pooto de Ci~'ula.ção de Me11ca.do·rla.s., dos quat5 re.'!ulte
redução ou :eliminação, dire·ta ou lncLire.ta, ·do respecti'Vo ônus;
V - às prorrogações e às ·extensões das isenções ~gentes nesta data.

- 12Art. 2.0

-

os convênios a que alude o art.. 1.0 .serão celebrBidos em reumões

pam as quais teillham sido convocados rep11esentantoo de todos os EstBidOO e elo
Distrito Federal, sob a pre&dêncl:a de representantes do Governo Federal. . .
§ 1.0 - As 11eunlões se Tealizarão com a presença de representantes da maioria das Unidaldes da Federação.
§ 2.0 - A coooessão de beneficias diepen:deTã sempre de decisão unâmme dos
Estados :representados; a sua ~revogação total ou parcial dependerá de aprovação
de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes.
§ 3.0

Dentro de lO (dez) dias, contSidos da data final da reunião a que se
refere este arUgo, a resolução nela adotS/da sell'á .publicada no Diário Oficial da
União.
Art. 3.0 - Os convêalios podem dispm- que a aplicação 'de qualquer de suas
cláusulas seja llm.itada a uma ou a algumas Unidades da FedeTação.
·
Art. 4.0 - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da :publlea.çáo dos
convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra
comu.nl.eação, o Poder Elrecutlvo de cada Unidade da Federação publloorá ciecreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita
dos convênios a fal.ta de manifestação no prazo asslnalado neste artigo.
§ 1.0 - O disposto neste artigo aplica-~>e também às Unidades da F1ederação
cujos rePTesentantoo não tenham comparecido à reunião em que hajam sido
celebrados os eonvênios.
§ 2.0 - ·ConsLdera,r-se-á rejelta.do o convênio que não for eX!pl1essa ou tacitamente ratlflca:do pelo Poder ~ecutivo de todas as Unidades da. Federação ou,
nos caros de revogação a que ®e ·re~ere o art. 2.0, § 2. 0 , desta lei, p·eLo Poder Executivo de, no mínimo, qua.tro quintos das Unidades da Federação.
Art. 5.0 - Até 10 (dez) dias depois de· findo o p11azo de ratificação dos convênios, promover-se-á, segundo o disposto em regimento, a publicação relativa à
rSitificação ou à rejeição no Diário Oficial tia !União.
·
· Art. 6.0 - Os convên1os enwarão em vigor no trigésimo dia SJpós a publica· ..
ção a que se refere o art. 5. 0 , salvo disposição em contrário.
Art. 7.0 - Os convênios rllitlficaldos obrigam todas as Unidades da FedeiL'ação
inclusiv,e as que, :regula,nnente convocadas, não se ttmham feito rePTesentar na
reunião.
Art. 8.0 - A inobservância dos dispositivos desta lei acarreta.rá, cumulativamente:
I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído a.o estàbelecimento Tecebedoa:- da mercadoria;
n - a exlgib!lidade do imposto não pago ou devolvido e a. ineficácia da Lei
ou ato que conceda. remissão do débito correspondente.
Parágrafo único - As sanções prev!.stas neste all'tlgo poder-se-ão acrescer a
presunção de l.roogularidade .das contas cOOTeSpondentes ao exercício, a juizo
do TrLbunal de Contas 'da União, e a suspensão do pa,gamento das quotas merentes ao Fundo de Participação, ao Fundo Especial e aos l.mipostos ·refertdos nos
Ltens vm e IX, do art. 21 da Constituição Federal.
.
Art. 9. 0 - l!: wdado .aos Municípios, sob pena. das sanções p:revistas no a.rtigo
aillterlor, concederem qualquer dos benefíclo.s r-elaclonaldos no ar·t. 1.0 no que se
refere 'à sua. pSircela na r.eceita: do Impos·to de Circulação de Mercadorias.
Art. 10 - Os !Convênios cl!efinlirão as condições ·~erais em que se !pOderão conceder, un!laiteralmente, anistia, remissão, transação, moratória., parcelamento· de
débitos fiscais e ampliação do pmzo ·de recolhimento do Imposto de Circulação
de Me~rcadorlas.
Art. 11 - O Regimento das reuniões de ~epresentantes das Unidades da Federação será ·aprovado em convênio.
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-13Art. 12 - São ma.nrtidos os .benefícios fiscais decorrentes de convênios re~
gionaJs e nacionais v~gentes à. data desta lei, lllté que revogados ou alterados por
outro.
·
§ 1.0 - continuam em vxgor os bener1clos :fiscais ressalvados pelo § 6.o dD
art. 3.0 do Decreto-Lei n.0 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redaçã.o que lhe
deu o ·art. 5. 0 do Decreto-Lei n.0 834, de 8 de setembro de 1969, ·até o vencimento
· do prazo ou cumprimento das condições correspondentes.
§ 2.0 - Quaisquer outros benefícios fiscros concedidos pela legislação estadual considerar-se-ão revogados se não forem convalidados pelo primeiro convênio que se realizar na forma desta Lei, ressalvllic'Los os concedidos por prazo certo
ou em função de determinadas condições que jâ tenham sido incorporadas ao
patrimônio jurídico de contribuinte. o p.r.azo para. a celebr>açao <ieSite convênio
serâ de 90 <noventa) dias a contar da data da publicação desta lei.
§ 3.0 - A oonvalidação de que trata o .paa:âgrafo anterior se farâ pela aprovação de 2/3 (dois teTços) dos representantes presentes, obsenando-se, na respectiva ratificação, este quorum e o mesmo p11ocesso do disposto no art. 4.o
Art. 13 - O art. 178 do Código Tributârlo NliiCional (Lei n.0 5.172, de 25 de
outubro de 1966) pa:ssa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1'78 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função
de determinada:s condições, pode ser revogada ou modificada por Lei, a
qualquer tempo, obsenado O disposto .IliO inciso ll! do a.r,t, 104."
Art. 14 - Sairão com suspensão do ima>Osto de circulação de mercadorias:
I - as mercadorias il"emetidas pelo es•tabeleclmento do produtor para estabelecimento eLe cooperativa de que faça par•le, situada no mesmo Estado;
II - ·as mercaodOrJ:IliS l."emetldas pelo estabe}ecimento de co.operatlva de produtores, para. estabelecimento, no mesmo ESitado, da própria. ooopera.tiva, de
cooperativa central ou de fedel'ação de cooperativas de que a cooperativa remetente f•aça pal'te.
§ 1.0 ....:.. o Imposto devido pelas saídas mencionllldas nos incisos I e II serâ
recolhido pelo destlnatârio quando da saída subseqüente, esteja esta sujeita ou
não ao pagamento do tributo.
§ 2.0 - Ficam re·VIOgados os mcisos IX e X do wrt. 1.0 da Lei Complementar
n, 0 4, de 2 de dezembro de 1969.
Art. 15 - O disposto nesta lei não se aplica às indústrias instaladas ou que
vie1.1em a instalar-se na. Zona. Franca de Mana.us, sendo V'edllido à:s demais Unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estimUlo
concedido pelo Estwdo do Amazonas.
Art. 16 - Esta Lei entl"ará em VIgor na data de sua publlcaçwo, revo,gadas
as disposições em contrário.

MENSAGEM
N.o 471, de 1973
Excelentlsslmos Senhores Membros do Congresso Nll!Cional:
Nos termos do ar.t. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevllida
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposlçwo de Motivos do Se·
nhor Ministro de EstaJdo da Fazenda, o anexo projeto de lei complementar que
"dispõe sobl\e os convênios para a concessão de dsenções do imposto soobre operações relativas à circulação de mercado•rias, e dâ outras providências".
Brasília, 3 de illOVembro de 1973. - Emüio Médici.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 505, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1973, DO
SR. MINIS'I1RO DEl ESTADO DA FAZIENiDA
Exce1entis&imo Senhor Pl1es!dente da. Reopública:

Te·nhiO a honra de apresentar à supe·rior consideração ·de Vossa Excelêncta o
anteprojeto de Lei Co~Lementar, dispo·ndo sobre lliS isenções do imposto sobre

- 14operaÇões relativas à circulação de me,rcadorias, previsto no § 6.0 do art 23 da
Constituição Fooeral.
O Imposto de C:lirculaçã.o de Mereadorlas · 'foi crla.do pela Emenda. Constitucional n.o 18, de 1.0 de dezembro de 1965, em substituição ao l.mposto de venda e
consignações.
·
As principais caracteristicas do Imposto ·de Circulação de Merca!dorlas são a.
uniformidllide e a não cumula1l!v1dadle de sua alíquota, em contraste com o extinto
imposto de vendas e consignações que era cobrado às maJs diferentes taxas pelos
Estados e pelo Distr1to Federal.
O naVIo imposto foi criado com a finalidade de se dotar o sistema trlbutár.lo
nacional de uma estrutura que se prestasse a uma eflclente politica fiscal por
parte dos Governos Estaduais. Esta l'eforma tributária tinha, ainda, a finalidade
de eliminar a. existência de distorções, provocadas tanto pela "cascata", quanto
na locação de reclll'sos econômicos.
·
Entre as várias razões que levaram à escolha do Imposto de Circulação de
Mercadorias para substLtuir o imposto de vendas e consignações, está a :neutmlida.de do tributo. Esta neutral!.da.de se manifesta em q,uase todos os aspectos:
em relação a:os métodos e processos de fabricação; em relaçãlo à. eficiência da
direção da 111tivida.de; em relação oo tipo de sociedade e maior ou menor grau de
recursos necessá·rkls; ·e finalmente em 11elação à locaillzação da a.tividade produtiva.
. A neubralldade em relaçãlo aos elementos acima citados, permitiria que apenas os valores wdicionados em cada etapa fossem tributados.
A implementação de um tributo com e·stas cruractemticas, como competência
dos Estados num País de regime federativo, ttaz no seu bojo problemas peculiares. Existe um processo de dlstribuiçãio de receita entre as vãdas Unidades componentes da FederliiÇão, uma vez que o bributo ill'lcide em todas as etapas de produção, industrialização e comerci•alizaçã.o. Cria-s,e, conseqüenl,eznente·, a possibilidade de uma Unidade conceder benefícios, isolada:mente, anulando a neutralid!lide do tributo, especialmente no que se refere à localização da atividade eoonômica.
A necessidade de cool1denação ent!!e as várias Umdades da Federação surgiu
-imedl!litamente após a lmplantação do novo· tri,buto, quando estas mesmas Umd!lides iniciaram um processo de alteração nas normas básicas do impostlo, fixadas na legisl!liÇão federal, mediante atas que definem uma. politica. fi&cal pa.ra·lela ou contrária à do Governo Federal.
1!: oportuno lembraa: que a Comissão que elaborou o mteprojeto de reforma.
constitucional, dando origem à Emenda Co11.11t1tucional n.o 18, de 1.0 -12-65, já
advertia que o Imposto sobre Vlendas e consignações deveria ser cancelado por se
constituir numa. verdaJCI.eira arma de .gue1.1ra entre os Estados da União.
Não poderia o leg!slador nacional permitir que esta gueNa continuasse com
a implantação da !l1eforma tributária. Assim sendo, deconidos poucos dias do
ill'licio da cobrança do Imposto 'de Circulação de Mercadorias, foi ·baixado o Ato
Complementar n.o 34, em 30-1-67, que em seu art. 2. 0 revogava todas as isenções,
reduções e outros favores fiscais, outorgados ou a outooga.r, que não est!VIessem
previstos em convênios ou p11otocolos celebrados entre os Estados.
Previa ainda o mesmo Ato CompLementar, em seu art. 1.0 , que medidas visando uma política. comum em matéria de isenções, roouções ou favores fiscais deveriam ser tomadas !Pelos Estados em convênios a serem assinados a pa.rtir
daquela data.
O Decreto-Lei n.o 406, de 30-12-68, 'em seu art. 3.0 , § 5.0 , complementado pelo
art. s.o do Decreto-Lei n. 0 834, de 9-9·-69, e'stabele,ce regras para a piena ;igência.
dos dispositivos citados.
Finalmente, o § 6.o do art. 23 da. Emenda Constitucional n.0 1, ode 17-10-67, diz:
"As isenções do imposto sobre operações relativas à c!rculaçã(} de merCE1idor1as serão c'oncedid.as ou l'evogadas nos termos fixados em convênio,
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Desta forma, a Implantação do ICM tinha por objetivo, entre outros · a eliml.nação das disputas tnbutárias entre os Esta.clos, que tinham por fim Óllta' a
localização eLe a.tivid.ades econômlcas em seus territórios.
Com a compe.têncla dos Estados de• legislar sobre este tributo verificou-se,
no en~'anto, que existeu ma aparente contradição entre O• sistema f•ede1.1rutivo e o
Imposto de Circula.ção de Mercrudorias. Tal a.flrmatlva é conflrma.da. pelo fato de
que, rupesar das proLblções le:gais, :eoram concedidas Isenções e outros favores
fiscai.<:t, visando facilitar a localização de ·atividades produtivas nos tllll'ritórlos de
cada !Estado ou CT!ando verdadeil:a.s barreiras alfandegárias entre Estados. Tal
situação é incompatível não somente com o regime federa.tivo, como ta.mbém com
o próprio sistema tributário cria.do, que pretende fazer com que as atividades
exercidas por qualquer agente, em qualquer parte do Território Nacional, tenha
um tratamento igual; J.~eSSalvados, evidentemente, os casos de interesse na.cional,
em que o próprio Govemo Federal tem a iniciativa de dlscl."1mina.r a favm- dos
menos fa.vo·recklos.
O número de benefícios fiscais e o va.llor desses beneficios concedidos unilaterailmente pelos Estados têm .trazido problemas de na.tureza ·econômica, pe~a
localização inadequada. e distorc~da de ativid.ades econômlcas e problemas financeiros para o próprio poder concedente, que se vê e~aurido em seus recursos e
sem condições de cob11ar o tributo das empresas a quem ele próprio concedeu os
benefícios fiscais.
o Ministério da. Fazenda tem procura.do, através de reuniões sucessivas com
·os SecretárioS de Fazenda. dos Estados, fazer com que as isenções sejam de caráter ge1.1al e aprovadas .por .todos os Secretá;rios presentes às reuniões. Da. mesma
maneira tem-se proc\lll'ado eliminar todas as Isenções unilate•ralmente concedidas, de tal fonna. que os objetlvos da implantação do Imposto de Circulação de
Mercllidorias sejam totalmente atlnrgidos.
O sucesso dessas reuniões tem sid·O· bastante slgnlflcati~o. Toma-se, oo entanto, necessári·o fo~maliza.r o sistlema já enstente e rever também todas as
l:senções unilaterais sem ferir tdlxeltos adquiridos ou situações juridicamente perfeitas e'.:aca.badas. ll: Lmipo11tante observar que os Secretá;rios de Fazenda. de todos
os Estados particlpam.m da discussão e elaboração do anteJ»"ojeto de Lei Complementar ora. apresentado, e que foram 1lllânlmes em afirmar que a aprovação
deste anteprojeto é uma. medida sooeadora e que proplcla.rá maior ordem ao
sistema. tributário, eliminando as distorções provocadas pelas isenções concedidas unilateralmente.
O anteprojeto· de lei, ·em s1eu art. 1.0 , prevê, em atendimento a.o dlsposjjtilvo
constitucional, que as Isenções relativas ao Imposto de Cl·rcula.ção de Merca.dodas,
. serãiQ concedidas ou revogadas através de convênio celebrado e ratificado pelos
Estados·.e o Distrito Federal, de ,aCOJ.Ido com dl.sposições contidas IliO mesmo anteprojeto,
··
·
O parágrafo único do a.rt. 1.0 afirma. que as disposições do arligo também se
a.plJ!eam à redução de base de cálculo, à devolução do tributo, à concessão de
crédito presumido e a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscal& concedid.os ·com base no Imposto de Circulação de Mercadorias,
·dos quais resultem redução ou eliminação direta ou indi·reta. do respectivo ônus.
Prevê, ·também, a a.piieação ·das disposições do projeto às prorrogações e às extensões das isenções vigentes.
Ressalve-se ·que a isenção desse parágrafo é extremamente Importante, uma
vez que o entendimento restrlto da. pala.v.ra. "isenção" pode tornar a Lei Complementar, como um todo, ·a;bsolutamente inóqua. As reduções de base, devolução
ou qualquer outra forma de incentivo poderiam ser utilizadas, a fim de atingir
o mesmo objetivo da isenção, ou sej.a, a liberação de ônus trlbutárto .
.AJsslm, se se ;preten•de atingir o O·bj•etlvo de 'elimi·na'l" diferenças tributárias
entre os Estados, ~om base no Imposto de emulação de Mercadorias, não se
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único do anteprocteto é fundamental para a execução desta politica de ~gua1dade
fiscal.
·
O art. 2. 0 do anteprojeto dispõe que ·a.S' reuniões pwr.a celebração de convênios devem ser realizadas com a convocação de representantes de todos os Estados e do Distrl:to F1ederal, sob a presidência de 11epresentante do Governo Fedetal.
Prevê ainda, no § 1.0 , que as reuniões se· .r.ealizarão sempre com a. presença. da
maioria dos representantes das Unidades da Fedetação.
O que se deseja. é que qualquer das Unidades da Federação ou mesmo o
Gove·rno Federal ~ssa conwcar reuniões destinadas à ceLebração ou cancelamento de convênios, mas que todos os Estados sejam convocados e que não se
realizem reuniões em que não haja maioria das Unida.des convoca.das.
Em seu § 2.0 o art. 2.0 do· anteprojeto esta.belece o mecanismo de decisão das
reuniões convocadas para celebração de· convênios, bem como o mecanismo para
a. revogação total ou parcial dos mesmos. iDe acordo oom esse dispositivo, a. concessão dos benefícios dependerá da. decisão unânime dos Estados re.pl'esenta.dos.
A unanimidade prevista é importante, porque permite a qualquea: Esta.do, que
venha a ser pvejudicado com uma determinada. isenção, se colocar contra ela,
de forma que não se· torne possível a sua. efetivaç.ão.
Por outro lado, a revogação total ou parcial das isenções dependerá da
aprovação ·de 4/5 dos representantes dos Estados pl'esentes às reuniões. Tal
mecanismo permite que isenções concedidas por um Estado e que estejam prejudicando os demais venham a ser revogadas, indep·endente do 'acordo deste Estado.
A una.nimidade ou a parcialidade, no caso de ap.rovação ou tevogação, será
sempre dos representantes p'l'esentes à reunião· para. a qual tbenham sido convocados.
O art. 3.0 do ,a,nteprojoeto prevê que a aplicação de qualquer cláusula. de convênio po.<:.sa SBr lim~t.ad:a a uma ou ·a algumas Unidades da Federação. Visa esse
dispositivo a.tende'!' a interesses ~ceais ou regionais, de forma que um be~fício
possa ser concedido apenas por um ou alguns Estados, eom a. aprovaçao dos
demais.
Os arts. 4. 0 , 5. 0 , 6.0 e 7.0 do anteprojeto cuidam da. ratificação dos convênios celebrados pelos representantE~S dos Es.tados.
O a.rt. 4.o fixa que o Poder Executivo de cada Unidade da F1e,dJeração ;publi~
cará decreto ratificando ~u não os convênios celebrados, dentro do prazo de 15
dias .contados da :publicaçao dos convênios no· Diário Oficial da União. Diz ainda
que será cons!.dera.cta ratificação tácita a falta de mllJlif.estar;ão do Poder Exe~
cutivo Esta.dual ·dentro do prazo citado.
l!: ne•cessário esclarecer que e>Ste .cllilpositivo nada inov·a, uma \"eZ que a
ratificação dos convênios em vinte e dois Estados da Federação já é realizada
pelo Poder Executivo.
Por outro lado, para se evitar que os dispositivos fiquem à espera da ratiflcação, optou-se pela. ratiiicação a.utomM~ca na falta da manifestação da. Unidade da Federação.
No § 1.0 , está incluído dispositivo que pretende fazer com que as Unidades
da Federação sem representantas à reunião, apesar de convocados nos termos
do caput do art. 2. 0 , ratifiquem ou não os convênios celebrados. Assim, o Poder
Executivo de um Estado que não se tenha feito representar na reunião por
qualquer razão tará ainda a. possibilidade de vir a se manifestar em tempo hábil
sobre a matéria objeto da decisão e de convênio.
Pela mooma razão, e ainda como uma pos,sibl:lidade dos Estados de ;re·examinarem a decisão, dispõe o § 2.0 do art. 4. 0 que será rejeitado o convênio que
não for expressa ou tacitamente ratificado :pelo Poder Executivo dos Estados
e do Distrito Federal, nos termos desse artigo e nas condições previstas no
§ 2.o do art. 2.0
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O art. 5.0 do anteprojeto fixa que, depois de findo o prazo de ratificação
dos convênlo·s, ou sej·a, 15 dias contados da publicação no Diário Oficial da
União, far-se-á publicação ne.ste mesmo órgão, quanto à ratificação ou rejeição
dos convênios. Esta publicação visa tão-somente ·informar o Poder Público dos
Esta.dos e do Distrito Federal e a todoa os contribuintes qual a decisão dos
Estados em relação aos convênios assinados.
O art. 6.0 do anteprojeto fixa que, salvo disposição em contrário, os convênios entrarão em vigor 30 dias ·após a publicação da 11atificação no Diário
Oficial da União.
O art. 7. 0 do anteprojeto reafirma que os convênios ratificados abrangem
todas as Unidad.es da Fede•ração, inclusive ·as que, reguiannente .convocadas,
não se tenham feito representar na reunião.
Todo o mecanJ.smo de celebra-ção e de ·ratificação dos convênios tornar-se-la
inóquo, sem um mecanismo de sanções aos infratores dos dispositivos deste
anteprojeto de Lei Complementar. Tais sanções estão no art. 8.0 , que cumula
de nulidade o ato que concede o beneficio e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria com a exibllidade do imposto
não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda 11amlssão do
débito correspondente.
o parágrafo único do art. 8.0 possibllita que às sanções previstas no caput
do artigo se acrescente, a juízo do Tribunal de Contas da União, a presunção
da irregularidade da prestação das contas corr·aspondentes ao exercício. A suspensão do pagamento das quotas referentes ao Fundo de Participação, ao Fundo
Especial e aos impostos referidos nos itens VIII e IX do art. 21 da Constituição
Federal é outra sanção prevista.
As disposições do ·art. 8.0 visam montar um dispositivo coercitivo que corrija
as eventuais 1.1!'.ansgressões •e por isso mesmo p.esam M sanções .tanto sobre o
poder conoedente quanto so·bre o contribuinte beneficiado.
o art. 9.o veda aos Municípios, sob pena ·das sanções previstas no art. 8.0 do
anteprojeto, conceder qualquer benefício relacionado com o Imposto de Circulação de Mercadorias. Como já se disse anteriormente, a isenção como instrumento de localização é indasejável e o Município só poderia conceder isenção
com intuito ·de lo·c11llzação de uma atividade económica em seu território.
Beneficias de caráter geral, previsto.s na legislaçã•o tributária, deverão ter
as suas condições geT'ais de conc·essão unilateral fixadas em convênio, a fim
de que .as Unidades da Federação po....sam aplicá-las na me•dida das necess1dades
de seus contribuintes, dentro de uma orientação global, sem ter que em cada
caso recorrer a um convênio novo. Esta medida está proposta no art. 10 do
anteprojeto.
Um .regulamento pa.ra as· reuniões dos represe-nta.nt•es dos Estados deverá
ser aprovado em convênio, conforme o art. 11. Forma de convocação, locais
de 11eunião, controle das publicações das ratificações nos .Diários Oficiais .da
União e dos Estados, execução dos convênios nos Estados e outras definições
.•emelhante.s deverão 1:1er obJe.to de um ·~8nvênio por pa:rte doo rep11esentantes
dos Estados, de acordo com a experiência colhida nos últimos oito anos de
reuniões sucessivas.
Desde a implantação do vigente sistema tributário nacional, com a criação
do lmposto de Circulação de Mercadorias, os Secretários de Fazenda dos Estados
e do Distrito Fed·eral vêm se reunindo e decidindo mediante convênios e· protocolos sobi1e .a outorgação de benefícios fiscals, abrangendo ,todos ou alguns
Estados.
A sistemática adotada para a decisão tem sido semelhante à que se propõe
neste anteprojeto de La! Complementar. Por esta razão, o art. 12 do anteprojeto
procura manter os benefícios vigentes à data da promulgação da lei, decorrentes
de co1wênlos regionais e nacionais, até que os mesmos sejam revogados ou
alterados.

-18No § 1.0 , do art. 12 é f.eita alnda uma re·ssalva aos benefícios fiscais concediclos pelas legislações •estadual.~ anterloOrm:ent.e a 21-12-68, r•atificando o disposto no § 5.0 , do att. 3.0 do· Qei:r·er1o-Lei n.o 406·, de 31 de· .dezembro d·e 1968, e no
art. 5.0 do Decreto-Lei n. 0 834, de 9-9-69. ·.
.
·

Os §§ 2. 0 e 3.0 do art. 12 cuidam de outros benefícios fiscais concedidos pela
legislação esta-dual, apesar das disposiçõ•es ·êos de·ct•e:tos-loeis citados alllteriormente e do disposto no art. 2. 0 , do Ato Complementar n.0 34, de 30-1-67.
De acordo com tais propostas, estes benefícios estariam automaticamente
revogados, se não convalida;dos pelo primeiro convênio que se realizar sob a égide
desta Lei, ressalvando-se os benefícios· concedidos até 31 de dezembro de 1968
por prazo certo •e em função de determinadas condições e que já tenham sido
incorporadas ao patrimônio jurídico do contribuinte.

Cuida alnda tais dispositivos de uma exceção para o mecanismo de aprovação da convalidação, que se fará por apenas 2/3 dos representantes presentes.
O art. 13 propõe nova redação pai11a o rart. 178 da Lei n.O 5.172, de 25 . d.e
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). De acordo com a proposta do
anteprojeto, a isençã.o de qualqU'ar tributo que nã.o tenha sido concedido p\ort
prazo certo e em função de determinadas condições pod.exá ser rev•og·ada ou
.nodif1cada por 1ei a qualquer tempo, ob~rervando o di&pooto no inciso 3 do art.
104 da mesma lei, que prevê a entrada em vigor do dispositivo.que extingua ou
reduz a isenção, no primeiro dia do exerc:cio seguinte àquele que ocorra a.publicação da lei revogadora. A modificação visa deixar claro qua os elementos,
prazo e condições são cumulativos.
.
O art. 14 do antepro,ierto· ode ~ei visa corrigir uma falha da legislação doa
Imposto de Circulação de Mercadorias que tem trazido dificuldades na administração do tributo, bem como discriminação entre contribuintes. Os dispositivos
da Lei Complementar n.0 4, de 2-12-69, que se pretende alterar, visavam apenas
diferir o pagamento do imposto devido pelo JM'Odutor, nas saídas de mercadorias
para as cooperativas das quais faz parte e não conceder isenção à operação.
Tanto a.ssim que, ·contrariamente a dispositivos oonstlitu.c!onais, o texto dia· ~ei
discrimina entre saídas para fo.ra e para dentro do Estado.
Não era esta também a intenção do Governo Federal ao baixar o DecretoLei n.0 406, dia 31-12-68, ratificado posteriormente pela Lei Complementar n. 0 4,
de 2-12-69. Assim é ·que na Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda ao
Senhor Pre.sid·ente da República e po•r ele aprova.da (EM n. 0 481, de 30-12-68),
em seu item 10 constava:
"O art. 1.0, §. 4. 0 , declara isentas do imposto as sraídas de me11cadorias
de estabelecimento de produtor, com destino a estabelecimento de
cooperativas situadas no mesmo Estado, bem como as saídas de mercadorias de cooperativas para estaoalecimento de federação de cooperativas situadas no mesmo Estado. A medida é justa e não causará· nenhum prejuízo aos Estados, que receberão o imposto inteiramente na
saída das mesmas mercadorias dos estabelecimentos das cooperativas."
A !nterpl'etação literal do· texto, s:em conside,rar a intenção do legislad•O·r, c•riou
indesejável discriminação entre contribuintes e •entre saídas para diferentes
regiões, ferindo o princípio da isonomia. Entendo também que não é possível
atribuir benefícios fiscais desta natureza às cooperativas de produtores, uma
vez qua são concedidos em detrimento da boa administração financeira e .com
injustiça para os demais contribuintes. Esta, aliás, a filosofia predominante na
legislação que fixou a política nacional do cooperativismo.
Com a redação proposta no art. 14 do anteproj.eto, o objetivo principal está
plenamente atingido: quando a mercadoria é destinada pelo produtor a estabelecimento de cooperativa, dentro do próprio Estado, e quando da remessa
para estabelecl.mento de outra cooperativa, dentro do mesmo Estado, o imposto
é diferido, para ser recolhido na operação seguinte,

--19Deve ser ressalvado que o reprasentante do Estado do Amazonas, na-última
reunião de Secretários de Fazenda, propôs que os dispositivos .deste projeto não
se aplicassem ao seu Estado. No entanto, tal proposta foi re]'altada pelos demais
Secretários de Fazenda. Estes não concordara;m em dar um tratamento desigual
àquele Estado que teria o poder de regular as suas lsençõas sem a interferência
dos demais E.~tados e ainda o de vetar -a3 Isenções pleite·adas por est.es, nos
termos do § 2. 0 do art. 2.0 do Projeto de Lei Complementar ora proposto, que
exige a concordância da unanimidade · dos Estados nas cóncessões de Isenção
do Imposto de Circulação de Mercadorias.
·
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do
m·eu mais profun<i.o respeito. - Antônio Delfim Netto, Ministro da l!,a21end.a.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 183, de 19'74
(N.• 2 .333-B/74, na Casa de

origem)

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre os servidores públicos civis da. Administração Federal
direta e autárquica, segundo a natureza jurídica do vinculo empregatício, e dá outras ·providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os servidoras públicos civis da Administração Federal direta e
autálrquica 11eger-se-ão por disposições e3tatutáirlas ou pela 1eglslação •t,r•aba.lh.ista.
em vigor.
Art. 2.0 - Para as at!vldades Inerentes a;o Estado como Poder Público, sem
correspondência no setor privado, compreendidas· nas âreas de S·agurança Públlca, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos Federais
e contribuições prevldenciárias, e no Ministério Público, só se nomearão servidores cujos deV'eres, direitos e vantagens sejam os definidos em Estatuto próprio,
na forma do art. 109 da Constituição Federal.
Art. 3.0 - Para as ativld!lides não compreendidas no artigo precedente, só
se admitirão servidores regidos pela legislação trabalhista, sem os direitos de
greV'e e sindicalização, aplicando-se-lhes as normas que disciplinam o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
Parágrafo único - Os servidores a que se refere este artigo serão admitidos
para cargos Integrantes do Plano de Classificação, com a correspondente remuneração.
Art. 4.o - A juízo do Poder Executivo, nos casos e condições que especificar,
Inclusive quanto à fonte de custeio, os funcionários públicos estatutários poderão
.
optar pelo regime do art. 3.0
0
§ 1. -Será computado, para o gozo dos direitos assegurados na J.e~slação
trabalhista e de previdência social, Inclusive para efeito de carência, o tempo
de se•rviço ante.riormente pr-estado à Administr,ação Pública pelo fundoná.r:lo
que fi:~~ar a opção referida neste artigo.
§ ~.o -A contagem do tempo de serviço de que trata o pará~aillo anterior
:tar-se-á segundo as normas pertinentes ao regime estatutãrio, computando-se
em dobro, pa~a fins de aposentadoria, os períodos da licença especial não gozada,
cuj.o direito haja sido adquirido sob o mesmo regime .
.Mt. 5.0

Os eneargos sociais de natureza contributiva, da União e das
respectivas auta.rqu!as, em relação ao pessoal regido pa1a legislação trabalhista,
restrlngir-se-ão às contribuições para o Instituto Nacional d.e Previdência Social,
inclusive as incidentes sobre o 13.0 (décimo terceiro) salário, às cotas do saláriofamília e aos depósitos par·a o Fundo d·e Ga·rn-ntla do Tempo de Serviço, no,J
termos d·as respectivas legislações.

-20Parágrafo único - Dos orçamentos da União e das autarquias deV'erão
COru!tar as dotações necessárias ao custeio dos encargos de que trata este artigo.
Art. 6.0 - Os a.tua.is funcionários que não fizerem a opção prevista no art.
4.0 serão ma.nt!doo ·no regime estatutário.
Esta Lei ·entrará em vigor na data. de sua publicação, revogados
os §§ 1.0 e 2.0 do a.rt. 3.o da. Lei n.o 5.886, de 31 de maio de 1973; o parágrafo
único do art. 3.0 da. Lei n~ 0 5.914, de.·31 de agosto de 1973; o parágrafo único
do .art. 3.0 .da. Lei n.o 5.921, ode 19 de setembro de 1973; o parágrafo único do
art. 4. 0 da Lei n.0 5.968, de 11 de dezembro d:a 1973; o parágrafo único do art.
3.0 da Lei n.0 5.990, de 17 de dezembro de 1973, e demais disposições em contrário.
:MENSAGEM
N.O 522, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do Congl'esso Nacional:

Art. '1.0

Nos termos do a.rt. 51 da Constituição, tenho a honra. de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do P'essoal Civil, o anexo
projeto de lei que "dispõe sobre Oll servidores públicos civis da. Administração
Federal direta e autál'quica, segundo a natureza. jurídica do vínculo empregatício, e dá outras provtdêndas".
Brasília, em 17 de outubro de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTlVOS N. 0 362/74, DE 20 DE MAIO DE 1974, DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO PESSOAL OI:VIL.

Excelentíssimo Senhor Presidente da. República:
O desenvolvimento da nova politica de pessoal na. Administração Pública
vem acentuando a. necessidade de, paralelamente à instrumentação básica refer.ente aos sistemas de classificação e re,tribuição de cargos e· emprego5 do serviço
civil da. União e ode suas autarquias, definir-se o regime juridico que, em função
dessa nova sistemática, deverá ser adota.do para. disciplinar as relações empregatícias entre o servidor público e o Estado.
2. As novas dimensões da máquina. administrativa. do País, resultantes da
explosão tecnológica e da implementação de programas nas áreas sócio-econõm1cas e a.grolndustrlads, e&tão a. exigir que se imprima. f1exibillda.d·e ·e maleabilidade maiores a esse l'elacionamento eru!.re a União· •e autarquias e os re,spectivos
servidores, de modo a propiciar mais rápida e permanente renovação dos quadros
por elementos qualificados, a. imediata adequação desses quadros à realidade
.lla.larial e, sobretudo, a torná-los mais compatíveis com o próprio dinamismo
que deve caracterizar a administração de recursos humanos.
3. A generalização do regime da legislação trabalhista, até então circunscrito
a serviços de natureza temporária e, em maior amplitude, a reduzido número
de setores da Administração direta e autárquica, parece constituir o caminho
mais indicado para o alcance desse objet!vo.
4. Com ef·eito, não obstante a previsão do• r.egime da legislação trabalhista para
atender a atividade de caráter permanente vir sendo objeto de disposições
esparsas, inscritas em diplomas específicos referentes à estrutura organizacional
de algumas entidades públicas, e ter sido indicado na Lei de Reforma Administrativa (Decl"eto-Lei n. 0 200, de 196·7) pama as a.utarquias, apena.s quando se
tratasse de serviços industriais, torna-se Imperiosa a adoção de diretr!zes que,
a par de permitir a uniforme disciplinação do assunto, autorize a ampla difusão
daquele regime em todos os setores do serviço público, sem que, para tanto,
influa a. natureza jurídica do órgão, mas sim, e fundamentalmente, que se tenha
em vista a natureza das atlvidades a serem por ele atendidas.
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empregaticio entre o servidor público e o Estado, entendida a palavra em acepção ampla, só se impõe como estatutária relativamente àquelas funções privativas do Poder Público, sem cor11espondência na atividade privada, tais como
Segurança Pública, Diplomacia, Ministério Público, Tributação, Fiscalização e
Arrecadação de tributos etc.
6. Destarte, a aplicação do regime da legislação trabalhista e do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, aos servidores incumbidos de outras atividades,
passa a constituir matéria de conveniência e oportunidade, entregue, pois, à
faculdade discricionária reconhecida à Administração Pública, que, no caso,
estará sendo exercitada pelo Chefe do Poder Executivo no uso da competência
exclusiva que lhe é atribuída pelo art. l!Hl, item I, da Constituição, para a
iniciativa de lei que defina o regime jurídico de servido-res públicos da União, !kl .
Distrito Federal e dos Territórios.
7. Assim, nenhuma objeção se poderá levantar à opção do Poder Público pelo
regime da legislação trabalhista, respeitadas aquelas funções que lhe são privativas a cujos agentes se destinará, obrigatoriamente, a vinculação estatutária,
que se disciplinará, sob aquela mesma fundamentação constante da Lei Maior,
em lei federal do Poder Executivo, com observância, necessariamente, dos preceitos constitucionais próprios de tal regime.
8. Não se diga que a institucionalização do regime contratual de trabalho no
Sei.'Viço Público, com a amplitude que se pretende atingir, seda onerosa, colldente com a política económico-financeira do Governo, em face dos encargos
p11evídenclários que a Administração passaria a assumir.
9. Ao contrário, em termos relativos, a providência, se adotada, resultará multo
mais económica e consentânea com os propósitos governamentais de austera
contenção das despesas de custeio de pessoal. Isso porque o ônus decorrente
das contribuições previdenciárias, a cargo da Administração, será largamente
compensado ta.nte o tratamento mais rígido dispensad·o• pela le·gislação trabalhista a concessões, direitos e vantagens que, .sendo comuns ao funcionário,
acarretam, para a União, em relação a este, maior-es despesas, em face da preceituação estatutária que lhe é aplicável.
10. Nessa linha de raclocinlo, merecem especial 11eferência os !'esultados que
serão, de Imediato, obtidos com a implantação do regime da legislação trabalhista no Serviço Público:
a) diminuição da despesa com o pagamento de vencimentos e outras vantagens acessórias destes, sem a correspondente contraprestação de serviços, isto
é, nos casos de absentismo decorren.te de l!c.enças para tratamento d·e saúde poJ:"
período superior a quinze dias e de faltas abonáveis ao serviço;
b) desaparecimento da obrigatoriedade de concessão de lic·ença especial de
seis meses, remunerada, após cada decênio de exercício ou, se não gozada, da
respectiva contagem em dobro. para fins de aposentadoria;
c) inexistência de compromissos quanto ao custeio de aposentadorias, pensões e acidentes de trabalho, que passarão a correr, integralmente, à conta do
Instituto Nacional de Pvevidência Social;
d) inoco·rrêncla de passivo trabalhista, poJ:" i&so que se dispensa o empregGdo
desnecessário ou inoperante, sendo a indenlzação atendida à conta do Fundo de
GarantLa do Tempo de Serviço, o que· impede a existência de pessoal considerado
excedente, ocioso ou disponível, como acontece no regime estatutário.
11. Vale lembrar, mais uma vez, um dos aspectos mais importantes a serem
atingidos com a adoção do regime da legislação trabalhista no Serviço Público,
que será a obtenção· de uma sadia taxa de renovação dos quadros de pessoal,
mercê da incorporação a eles de profissionais experientes, inclusive oriundos de
empresas privadas, evitando-se, assim, a estagnação tipica dos quadros fechados.
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sendo. equacionada,. resguarda, integralmente, os dir·eitos e, por via de consqüência, os deveres e responsabilidades dos atuais servidores sujeitos ao regime
estatutário, excluindo, necessariamente, pelas razões antes expostas, as categorias funcionais que se vinculem ao jus imperii inerente a determinadas atividades estatais, e que, por isso mesmo, não têm similares no mercado de trabalho.
13. Nestas condições, tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, para o devido encaminhamento
ao congresso Nacional, caso mereça aprovação a medida nele consubstanciada e
justifica,da nesta exposição de motiVOiS, r;ea.fi:rmando €•5\te De:pMtamento a plena
convicção de que a estratégia ora preconizada constitui alternativa capaz de
permitir que, a médio prazo, o Serviço Público Civil atinja o estágio de eficiência
e produtividade reclamado pelo progr.esso científico ·e. tecnológico do Pais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos
de elevada estima e distinta consideração. - Darcy Duarte de Siqueira, DiretorGeral.
(As Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação Social e de
Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 184, de 1974
(N.• 2,367-B/7.4, na Casa. de origem)
(DE INICIATIVÃ DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'Ú'DLICA)

. Dispõe sobre Seguro Obrigat6rio d.e Danos P:essoai:s causados por
veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A alínea b do art. 30 do Decreto-Lei n. 0 73, de 21 de novembro de
1966, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 20 - .... ·, ......................................................•
b) Responsabilidade civil dos proprietârios de veículos automotores de
vias fluviais, lacustre, marítima, de aeronaves e dos transportadores em
geral."
Art. 2.0 - Flca a.cr,esdda 1ao· ar.t. 20 do De,creto·-Lei n.0 73, d·e 21 de nov•embro de 1966, a alínea 1 nestes termos:
"Art. 20 - ............................................................ .
1) Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou
porsua carga, a pessoas transportadas ou não."
Art. 3.0 - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.c
comprendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa
vitimada:
a) .40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País no caso de morte;
b) até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no
País - no caso de invalidez permanente;
c) até 8 (oito) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
Art. 4.0 - A indenização no caso de morte s·erá paga, na constância do
casamento, ao cônjuge sobrevivente; na suo. fo.lta, aos herdeiros legais. Nos
demais casos o pagamento será feito dlretamente à vitima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.
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à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.
Art. 5.0 - O pagamento da indenização será efe.tuado mediante simples
prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de
culpa, haja ou não resseguro, abol!da qualquer franquia de responsab1l!dade do
segurado.
1:0 - A indeniza,ção referida neste ·artigo se·rá paga no prazo de 5 (cinoo)
dias a contar da apresentação dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão pol!cial competente e
a prova de qualidade de beneficiário - no caso de morte;
b) prova das despesas efetuadas pela vitima com o seu atendimento por ·
hospital, ambuliatór!o ou mJ'.dico a.ssistente e 11egistro ·da o.corrênda. no órgão
policia.! competente - no caso de danos pessoais.
§ z.o - Os documentos referidos no § 1.0 serão entregues à sociedade seguradora, mediante recibo, que os especificará.
Art. 6.0 - !No caso de ocorrência do sinistro do qual participem dois ou
mais veículos, a indenização será paga pela sociedade seguradora do respectivo
veículo em que cada pessoa vitimada era transportada.
· § 1.~ - Resu1tando ·c'o acidente vitima.., não transportadas, as !ndenizações
a elas correspo:nd·ente.s se.rão pagas, em pa.Jtes iguais, pelas sociedades segu·
radoras dos veículos envolvidos.
· § z.o - Havendo veículos não identificados e identificados, a indenização
~erá paga iPe~as .rooeiedades ,~.egur:.dm1as tdesJt,es últimos.
· Art. 7.0 - A indenização, por pessoa vitimada, no caso de morte causada·
apenas por veículo não identificado, será paga por um consórcio constituído,
obdgatoriame·nte, por todM as seff]lradoras- que operarem no seguro· ob}eto da
presente lei.
·
.
0
§ 1. -O limite de indenização de que trata este artigo corresponderá a
50% (cinqüenta por cento) do valor estipulado na alínea a do art. 3.0 da presente lei.
§ 2. 0 - O Conselho Nacional d·e Seguros Privados (CNSP) estabelecerá normas para atender ao pagamento das indenizações previstas neste artigo, bem
como a forma de sua. distribuição pelas seguradoras participantes do consórcio.
Art. 8.0 - Comprovado o pagamento, a sociedade seguradora que houver
pago a indenização poderá, mediante ação própria, haver do responsável a im·
portância efetivamente indenizada.
Art. 9. 0 - !Nos seguros facultativos de responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de via ter.restre, as indenizações POtl' danos materiais causados a terceiros serão pagas independentemente da responsabilidade
que for apurada em ação judicial contra o causador do dano, cabendo à seguradora o direito de regresso contra o responsável.
Art. lO - Observar-se-á o procedimento sumarisslmo do Código de Processo
Civil nas causas relativas aos danos pessoais mencionados na presente lei.
Art. 11 - Terá suspensa a autorização para operar no seguro obrigatório
d!! que trata o art. 2.o, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação específica, a sociedade seguradora que infringir as disposições desta Lei.
Art. 12 - o Conselho Nacional de Seguros Privados expedirá normas dis-.
clplinadoras e tarifas que atendam ao disposto nesta Lei.
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados
o Decreto-Lei n.o 814, de 4 de setembro de 1969, ·e demais disposições em contrário.
§
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N. 0 604, de 1974
Excelentíssimos Senhores Membros ·~o Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, o anexo projeto de lei
que "-dispõe so·bre Seguro Obrigatór1o de DailiOs P·e.s.soais caus•ad.os por veíCulos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não".
Brasília, 20 de novembro de 1974. -

Ernesto Geisel.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O GM/81, DE 2 DE AGOSTO DE 1974, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA INDúSTRIA E DO COMÉRCIO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O Decreto-Lei n.o 73, de 21 de novembro de 1966, regula basicamente as
operações de seguros no Pais, disciplinando toda a sistemática ode tal aJl~v1dade,
inclusive, no seu artigo 20, especificando a série de modalidade de seguros que
são de contratação obrigatória. Entre eles, cumpre destacar, pela massificação
que atingiu, o Seguro de Responsabilidade Civil dos Proprietários de Veículos
Automotores de Vias Te·rr•estres (RCOVATl. Sua finalidade é drur cobertura à
responsablUdade civil decorrente do uso de veículos, garantindo a reparação
de danos a que a sociedade está sujeita, por força do Intenso tráfego que o
progresso torna inevltável.
A natureza desse seguro, sua extensão e definição, aparecem reguladas no
Decreto-Lei n.O 814, de 4 de setembro de 1969. Esta Lei nasceu da necessidade
de introduzir modificações no sistema então vigente, que não satisfazia por
apresentar distorções que atingiam segurados, seus beneficiários e também as
sociedades seguradoras. As alterações foram no sentido de eliminar protelações
no pagamento das indenizações, estatuindo-se a pronta liquidação sem apuração de culpa e limitando a cobertura apenas a danos pessoais, com a revogação
da anterior cobertura a danos materiais, que retardava o pagamento com apurações por vezes demoradas, além de ensejar processos de fraude, que precisavam
ser escolmados. Assim, o Decreto-Lei n.0 814/69 foi necessário e útil a seu tempo.
Hoje já se impõem outras reformas.
Com efeito, àquele diploma legal·, o De·c:reto-Lei n.0 814, não .deu solução
adequada aos problemas em evidência. Conflitos de entendimentos aumentaram,
em vez de des.aparecexem. Prova é que as ações j.ud.icirus .cr·escel'am ·de número e,
nb Congresso, foram ·rupr~·e·ntados vários p.rojetos ·de lei que, se justificáveis na
sua essência, davam, todavia, soluções parciais às dúvidas, quando em verdade
se fazia necessário es•tudar e resolver globalmente ·a matéria.
Com o anteprojeto em causa, pretende o Governo conceituar em outros termos a cobertura .do seguro. O objetivo passaria a ser o de cobrir danos cOrporais,
garantindo-se, .sem as discussões jud1ciais de hoje, o pa.gwnento od·e indenizações
·nos casos de Morte e Invalidez Permanente e ocorrência de Despesas Médicas
Suplementares. Assim, bastaria a existência do acidente de trânsito, com os
danos mencionados, para que houvesse pagamento de indenização. Não se cogitaria de C'Ulpa, precisamente a figura jurídica que mais suscl,ha oontwvérSias, até
mesmo doutrinárias, com sustentação de teses ora env·olvendo culpa objetiva, ora
subjetlva.
O anteprojeto simplifica, sensivelmente, a liquidação dos sinistros nos casos
de acidentes de que participem dois ou mais veículos, ao estabelecer no seu
art. 6.0 que as indenizações serão pagas pela s·odedadoe segu~a.cto.ra do veiculo
que transportava a vítima, resguardando a esta o direito de regresso contra o
eventual l'esponsável.
Estende-se ainda o an teproj eto por mais algumas disposições, todas tendo
por fim o funcionamento pleno do seguro e até mesmo prevendo um sistema de
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casos esses em que, logicamente, não se conhece a seguradora responsável pelas
indenizações.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Sev.ero Fagundes Gomes.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 185, de 1974
(N.• 2.384-B/74, na. Casa de origem)
(DE INICIA'l'IVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA}

Atribui ao FUNRURAL a concessão de prestac;ões por acidente do
trab,alho.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O seguro de acidentes do trabalho rural de que trata o art. 19
da Lei n.0 5.889, de 8 de junho de 1973, ficará a cargo do Fundo de Assistência
ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), na forma estabelecida nesta lei.
§ 1.0 - Para os efeitos deste artigo, acidente do trabalho é aquele assim
definido no caput e no § 2.o do art. 2. 0 da Lei n. 0 5.316, de 14 de setembro de
1987.

11 2. 0 - Equipara-se ao acidente do trabalho de que trata este artigo a
doença profissional, inerente à atividade rural e definida em ato do Ministro
da Previdência e Assistência SOcial.
Art. 2.0 - A perda da capacidade para o trabalho ou a morte, quando decorrentes de acidente do trabalho darão direito, conforme o caso:
I - a auxilio-doença, no valor mensal de 75% (setenta e cinco por cento)
do maior salário mínimo em vigor no Pais, a contar do dia seguinte ao do
acidente;
I
II - aos benefícios do FUNRURAL, na forma da legislação em vigor,
devidos a contar do dia do acidente, com a aposentadoria ou pensão no valor
de 75% (setenta e cinco por cer.to) do maior salário mínimo vigente no Pais.
III - à assistêncLa médica.
Parágrafo único - No caso de auxílio-doença, cabe ao empregador pagar o
salário do dia do acidente.
·
0
Art. 3, - A assistência médica, aí incluída a cirúrgica, a hospitalar, a
farmacêutica 'e a odontológica, bem o tra~mlte do acldenta,ào, será devida,
em caráter obrigatório, a partir da ocorrência do acidente.
§ 1.0 - Quando a perda ou a redução da capacidade para o trabalho puder
ser atenuado pelo uso de aparelho de prótese, ele será fornecido pelo FUNRURAL,
independentemente das prestações cabíveis.
§ 2.o - Quando o FUNRURAL não mantiver, na localidade, convênio com
serviço organizado de assistência médica, o empregador:
a) prestará ao acidentado completa assistência emergencial, comunicando
o fato ao FUNRURAL;
b) promoverá o transporte do acidentado para local onde o FUNRli1RAL
disponha, mediante convênio, de serviço médico.
Art. 4.o - O FUNRURAL, em colaboração com o Instituto Nacional de Previdência Social, promoverá programas de real!b!litação profissional dos acidentados.
Art. s.o - o custeio dos benefícios do FUNRURAL, por acidente do trabalho desta lei, será atendido por uma contribuição adicional de 0,5% (cinco
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em sua primeira comercialização.
Art. s,o - Esta Lei entrará em vigor em 1.0 de julho de 1975, revogadas as
dispoSições em contrário.
~NSAGEM

N. 0 621, de 1974

Excelentíssimos Senhores Membros do congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da constituição, tenho a h<lnra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, o anexo projeto
de lei que "atribui ao FUNRURAL a concessão de prestações por acidente do
trabalho".
Brasilla, 28 de novembro de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 69, DE 31 DE OUTUBRO DE 1974, DO. SR.
MINISTRO DA PREVIDS:NCIA E ASSIST:G:NCIA SOCIAL.
ExcelentíSsimo Senhor Presidente da República:
Atendendo ao que preceitua o art. 19 da Lei n. 0 5.889, de 8 de junho, de
1973, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência
o Incluso Projeto de Lei destinado a instituir para o trabalhador rural a proteção contra acidentes do trabalho.
2. Dadas as condições especiais da atividade rural, a começar por sua acentuada
dispersão territorial e elevado número de empresas com pequena quantidade
de empregados, não seria viável estabelecer essa proteção nos mesmos mo!des
do seguro de acidentes do trabalho dos empregados urbanos. Repete-se ai, por
conseguinte, a distinção entre a previdência rural e a urbana.
3. Deixa-se, por exemplo, de estender a cobertura à do·ença profissional nos
termos das alíneas a e b do § 1.0 do art. 2. 0 da Lei n.o 5.316, de 14-9-67, dada
a sua difícil caracterização no melo rural, mas o projeto equipara ao acidente
do trabalho a d()ença profissional inel'lente à atividade rural, a ser definida
em ato do Ministro de Estado.
·
4. O trabalhador rural acidentado terá direito ao auxílio-doença, prestação
previdenciárla da maior importância, ainda não concedida na área rural em
condições normais. Além disso, fará jus às prestações já asseguradas pelo Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), porém, em condições
mais favoráveis, isto é, com as prestações pecuniárias de valor mais elevado e .
a assistência médica devida em caráter obrigatório. A execução do programa ficará, também, a cargo do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(F'UNRURAL).

. .

5. A semelhança, porém, do que ocorre no setor urbano, prevê-se um programa
de reabilitação profissional, para qu€ o trabalhador acidentado só deixe de
voltar à atividade quando isso de todo for impossívt!l.
6. Nos termos do projeto, o custeio do novo programa será atendido mediante
um adicional a uma das fontes de custeio do PRORURAL: a contribuição incidente sobre o preço dos produtos rurais em sua primeira comercialização, que
passará de dois para dois fi! melo por cento.
·
7. Com a extensão aos trabalhadores rurais do seguro de acidentes do trabalho
de que trata o art. 165, item XVI, da C-onstituição, o Governo d€ Vossa Excelência atenderá a uma das mais justas reivindicações dessa importante catego-.
ria profissional, promovendo ao mesmo tempo outro significativo avanço no
tocante à proteção social.
·
Aproveito a oportunldad:e para apresentar a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. - LG do Nascimento e Silva.
(As Comissões de Legislação Social e de Finanças.).
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PARECER N,0 '701, DE 1914
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 14, de 1974 (Projeto de Lei
0
n. 578-A, de 1972, na Casa. de origem), que "regula. a profissão de
Propagandista. e Vendedor de Produtos Fannacêuticos, e dá outras .providências".
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Ao projeto de !e! sob exame, de iniciativa do !lustre Deputado Roberto
Gebara, foi anexado, na forma regimental, o Projeto n.0 1.746, de 1968, de
autoria do Deputado Floriceno Paixão.
.i

A proposição objet!va regulamentar a profissão de Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos, dando outras providências correlatas.
2. A douta Comissão de LegiSlação Social desta casa, aprovando parecer do ·
ilustre Relator, senador Franco Montoro, manifestou-se favorável ao projeto,
tal como foi aprovado na Câmara dos Deputados.
No Plenário desta Casa, foi apresentada Emenda Substitutiva, de autoria
do ilustre Senador Virgí'io Távora, à qual o !lustre Senador Carvalho Pinto
ofereceu, por sua vez, subemenda.

3. Em virtude do disposto no art. 102 do Regimento Interno desta Casa, cabe
a esta Comissão pronunciar-se sobre as emendas e o projeto.

O projeto é, conforme já se pronunciou a douta Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados, constitucional e jurídico.
Nada há, por outro lado, na Emenda Substitutiva e na. respectiva subemenda,
que possa obstar sua aprovação, do ponto de vista da constitucionalidade e da
juridicidade.

I
!

4. A vista do exposto, opinamos no sentido da constitucionalidade e da juridicidade:
I - do projeto, conforme j~ se pronunciara a douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados;
II - da Emenda Substitutlva, de autoria do Senador Virgílio Távora.
Sala das COmissões, 27 de novembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
- Wilson Gonçalves, Relator - Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg ·;_ Nelson
Carneiro, com restrições - Eurico Rezende - M.attos Leão - Heitor Dias Gustavo Capanema - José Augusto - Italívio Coelho.
PARECER

N.0 702, de 19'74

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n.o 74, de 19'74.
Relator: Sr. Franco Montoro
Por força de Substitutivo apresentado em Plenário pelo eminente Senador
Virgílio Távora, retorna ao exame desta Comissão o presente projeto, Que regula
o exercício da profissão de propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos.
A matéria, em sua redação original, recebeu, por parte das COmissões Técnicas, tanto desta Casa, como da Câmara dos Deputados, meticulosa análise, vez
que, de longa data, vêm os propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos reivindicando, com justiça, a regulamentação da sua profissão.
O Substitutivo ora em exame, já aprovado pela douta Comissão de Justiça,
mantém intatos os objetivos colimados, suprimindo, entretanto, disposições· que,
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baixado pelo Poder Executivo.
Por outro lado, como bem salientâ . a "Justificativa" alguns aspectos do
projeto, como os relacionados com a jornada do trabalho e a fixação do período
de férla.s em moldes diferenciados da.s regras estabelecidas pela. Consolidação
das Leis do Trabalho, devem ser fixados através de convenção coletiva do trabalho, a exemplo do que vem ocorrendo com outras categorias profissionais.
Para o aperfeiçoamento da matéria., temos em mãos a emenda proposta
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Sua apresentação,
entretanto, retardaria a tramitação. ·
Reservamo-nos para. apresentá-la na próxima legislatura sob a forma de
projeto autônomo.
'
Coerentemente, portanto, com o nosso parecer anterior, somos, também, pela.
aprovação do Substitutivo.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1974. - Heitor Dias, Presidente
eventual - Franco Montoro, Relator - Guido Mondin - Renato Franco.
PABEOER N.0 703, DE 1974
Da. Comissão de •Constituição e Justiça, sobre o projeto de Lei do
1Senado n.0 97, de 1974 que "acrescenta. dispositivo à Consolidação das
·Leis do Trabalho".

Relator: rsr. ~ iLeão
Preocupado com a situação dos empregados exe11centes de mandatos de representação sindical, o ilustre Senador Nelson Carneiro apresentou ao Congresso Nacional o Projeto em exame, que acrescenta um § 7. 0 ao art. 54G, da ICLT,
ampliando a faixa de proteção, com direitos e vantagens, ao empregado eleito
para cargo de administração sindical ou representação profissiona:l.
Mais precisamente, nos termos do parágralfo acrescentado ao dis,positivo
aludido, o que se pretende é o seguinte:
'"§ 7.0 - Ao empregado de que trata este a:rtlgo são assegurados todos
os direiros dos demais empregados de idêntica categoria na. empresa,
independente do tempo de serviço, concorrendo em Igualdade de condições .à, promoção e a toda.s as yantagens decorrentes do contrato de
trabalho."
Em sua jusWicação, aJflrma o nobre representante da Guana.bal'a que, inobstante a. preocupação do legislador em preservar os empl'egados exercentes de
atividades sindica:ls, coruferindo-Lhes, inclusive uma espécie de estabilidade sui
gener:is, são notórlas as prevenções de certos empregadores contra esse tipo de
a.tuação que a lei, entretanto, deseja ver garantida.
Ora, tratando-se, como se trata:, de assegurar e, mesmo, estimUlar ainda
mais a at!vidade sindical, sem prejuízo da harmonia e solldarledaide que a
Constituição preconiza, entre as categorl!lls sociais da [produção, o pro•jeto vem
ao encontro à real filosofia do direito sindical brasileiro, que, malgrado certas
críticas aJfoitas, é daqueles que mais concretamente protegem os representantes
sindicais, resguardando-os de quaisquer pressões capazes de estorvar o desempenho de seus ma.ndatos.
Nessa linha de raciocínio, manitfesta.mos nossa adesão ao projeto, quer do
ponto de vista da constitucionalidade, quer da juridicidade, pelo que entendemos
deva ser aprov!lldo.
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 1974. - Accioly Filho, Vice-Presidente, no exercício da Presidência- Mlattos Leão, Relator - Helvídio Nunes Calrlos Lindenberg - Wilson 'Gonçalves - Franco iMontoro - Lenoir Vargas.
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Da ComiSGão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.0 97, ide 1974.
Relator: Sr. Eurico IRezende
O presente projeto do ilustre Senador Nelson Carneiro, objetiva acrescentar
dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, cre modo a garantir, ao exercente de mandato sindical, todos os direitos dos demais empregados de idêntica
categoria na empresa, possibilitando-lhe, ~nclusive, com eles concorrer em igualdade de condições à promoção e a todas as vantagens decorrentes do contrato ·
de trabalho.

Embora originariamente criado com o poder de representação adstrito apenas a áreas trabalhistas. é inegável que o sindicato, nos dias atuais, exerce
suas atividades também em outras áreas sociaiS.
iE essa crescente eJQPansão das ativ1dades do sindicato - que visa, primacilll!mente, a valoriZação do trabalhador - está a exigir maior dedicação e redo:brllidos esforços, por parte de todos os dirigentes sindicais.

Justlficllindo o projeto, o seu autor ressalta que:
"0 empregado, quando chega a dirigente sindical, é porque demonstrou
respeitável espírito de liderança e de solidariedade, passando, em conseqüência, a dedicar uma parcela ponderável de sua atividade e de
sua vida em .provento dos demais companheiros, lutando por seus interesses. Apesar disso, quando se aproxima da !natividade, iSto é, no
limiar da aposentadoria, acaba chegando à conclusão decepcionante de
que o seu idealismo serviu apenas às exigências da legislação traba:lhiSta
e aos objetivos dos demais trabalhadores,. restando para si, pessoalmente,
prejuízos.
As promoções, assim como outros dl.reitos e vantagens, perdidos todos
enquanto se dedicava aos misteres peculiares à defesa da classe, vão
influir deciSivamente na complementação de sua aposentadoria, o que
não deixa de ser uma grande injustiça."
O fato é que, apesar de proteger, em alguns aspectos, o empregado eleito
para cargo de adminis-tração sindical ou representação profissional, a legis'ação vigente, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, não considera
como tempo efetivo para fins de salário, estab111dade ou indenização, o tempo
em que o trabalhador permanece fora do serv·iço, no desempenho 'daquelas
funções.
A proposição em exame, portanto, visa a trans~ormar em direito algo que,
até aqui, tem ficado a critério do empregador conceder ou ao consEmSo das
partes.
Entendemos que o sentido do projeto, louvável, sem dúvida, é o de evitar
prejuízos ao e~ercente de mandato sindical, mas achamos que, da maneira
como •e•s-tá redigido, tiransoende .ao ·de~ejo· do- seu Hru.s1:re, autor, iPOhs ~arante
privilégio desarrazoado aos mesmos, ao assegurar que concorram à promoção,
em igua'dllide de condições com os mais antigos, como se igualados em tempo de
serviço. Em verdade, parece-nos mais correto, na: espécie, garantir a contagem
do referido tempo de afastamento para efeitos gerais de contrato, inclusive
promoção por antigüidade; nunca, porém, asseverar que, pelo exercício do
mandato, o empregado adquire o mesmo status de antigüidaãe no emprego,
podendo, assim, concorrer, no mesmo plano, com aqueles que por lon~s anos,
lograram tal atr~buto mediante a efetiva prestação laboral.
A vista do exposto, opinamos pela re-jeição do presente projeto.
•Sala das Comissões, em 28 de novembro de 1974. - Franco Montoro, P-residente -Eurico Rezende, Relator - Heitor Dias - José Esteves.
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Da Comissão de Finanças, sobre 10 l"rojeto de Lei da Câmara ~.0 156,
de 1974, (n.0 2.318, de 1974, na origem), que "autoriza la ,doação de
terreno situado no !Rio .de Janeiro, Estado ,cJa. 'Guanabara, de propriedade do Instituto de Previdência e !Assistêncb dos 'Servidores do Estado (IPASE)".
Rela~r: Sr. iLourival Baptista
O projeto em exame, de iniciativa do Senhor Presidente da República, submetido à apreciação do Congresso Nacional nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tem por objetlvo autorizar a doação de imóv'el pertencente a:o
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, ao Estado da
Guanllibara.
A medida legislativa: em apreço torna-se indispensável, tendo-se em vista o
entendimento de ·que os bens das Autarquias não se confundem com os da União,
cabendo eltar ·a abaliza.da lição de Themistocles Cavalcantl:
''Mas, constituída: a auta11quia, com ou sem património Inicial, é incontestável que os bens por ela adquiridos se integram em seu patrlmônio,
tal como ocorre em ·relação a qualquer outra pessoa jurídica. Esta inCOI'IPOração se ve.rliflca para todos os efeitos e os privilégios de que venha:m a gozar dependem das disposições legais que venham porventura
a outorgar ·tais prerrogativas. É que o Estado criando esses serviços
descentralizados e concedendo-lhes personalidade jurídica, tem a faculdade de definir esta personalida:de nos termos mais convenientes ao
serviço público.
• • • •
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ora, sendo assim, nada justiJfica a equiparação do patrlmônlo das entidades púb!lcas ao do Estado, juris et de jure, a:tendendo apenas à sua
natureza".
<Tratado de Direito .&dministratlvo, vol. IV, pág. 190/1).
A doação do imóV'el descrito no axt. l.l' do .projeto tem por fim, e como
condição resolutlva, a construção de escola pú.blic~. que beneficie, preferencialmente, os segurarlos do IPASE, residentes no conjunto residencial "Tenente;Coronel José Julio Toga Martinez Filho", situado nas proximidades do referido
terreno.
O objetivo social da m·edlda é Inconteste.
Assim, lnexlstlndo óbice de natureza financeira, opinamos pela aprovação
do !Projeto.
Sa:Ia das Comissões, em 29 de novembro de 1974. - Virgílio Távora, VicePresidente, no exercício da presidência - Lourival Baptista, Relator - Dinarte
Mariz - Carvalho Pinto - Alexandre Costa '- Mat'lios Leão - Leoni !Mendonça
- Cattete Pinheiro - Saldanha Derzi.
PARECER N.0 704-B, DE 1974
Da Comissão de Assuntos Regionais, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 161, de 1974 (n.0 2.353, de 1974, na origem), que "dispõe sobre
a transferência .da propriedade de bens imóveis ,do Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo (SERFHAU), e dá outras providências".
Relator: Sr. Dinarte Mariz.
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51 da Constituição,
submete à deliberação do Congresso Nacional, o presente projeto de lei que
manda transferir para a Caixa Econômlca Federal os imóveis construídos pela
Fundação da casa Popular - exceto os situados em Brasília - inclusive aqueles prometidos à venda, em relação aos quais a Caixa Eeonômlca Federal assume. todos os direitos e obrigações decorrentes dos respectivos contratos de ~om.
pra e venda.

- 31Em relação aos terrenos vagos, também de propriedade da Fundação da
Casa Popular, determina a proposição que os mesmos são transferidos ao Banco
Nacional da Habitação (BNH), para serem utilizados em "projetas habitacionais" de interesse social.
Quanto aos imóveis situados em Brasília, a proposta governamental manda
transferi-los à União, representada pela Coordenação do Desenvolvimento de
Brasília - CODEBRAS - nas mesmas condições adotadas relativamente à Caixa
Económica Federal.
Af3 razões que de:erminaram e justificam a adoção das medidas consubstanciadas no projeto do Executivo estão contidas na Exposição de Motivos do
Ministro de Estado do Interior, e demonstram, de forma clara e objetiva, a
procedência e oportunidade das providências recomendadas.
O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados onde recebeu parecer
· favorável das Comissões de Economia, Indústria e Comércio, de Finanças, s de
Constituição e Justiça.
Somos, assim, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1974. - Clodomir Milet, Presidente
- Dinarte Mariz, Relator - Saldanha Derzi - Lourival Baptista. - José Guiomard.
PARECER N.0 704-C, DE 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de 1974 (n.0 2.353, de
1974, na. rorigem), que "dispõe sobre a. transferência. da propriedade de
bens imóveis do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo - SERFHAU, •e dá outras providências".
Relator: Sr. !Saldanha Derzi.
O Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso
Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, projeto de lei que dispõe "sobre
a transferência da propriedade de bens imóveis do Serviço Federal de Habitação
e Urbanismo - SERFHAU - e dá outras providências".
A iniciativa pr·e.:idendal objetiva transf,e:rl:r à Caixa Económica ~e.deral os
imóveis construídos pela extinta Fundação da Casa Popular, com exceção dos
situados em Brasília. Tais imóveis serão transf.eridos pelo valor do inventário
a ser realizado pelas partes interessadas, no prazo de 90 (noventa) dias.
São abrangidos, também, os imóveis prometidos à venda, assumindo a Caixa Económica Federal os direitos e obrigações decorrentes das respectivas promessas de compra e venda.
São transferidos, entretanto, ao Banco Nacional da Habitação, os .terrenos
vagos havidos pela extinta Fundação da Casa Popular, para utilização em projetas habitacionais de interesse social.
Por sua vez, os imóveis situados em Brasília são transferidos à União Federal, representada pela Coordenação do Desenvolvimento de Brasília (CODEBRAS) nas mesmas condições em que são feitas as transferências à Caixa Económica, isto é, com os direitos e obrigações a cargo da en~idade beneficiada.
Af3 dívidas relativas a prestações mensais, vencidas e vincendas, oriundas
de contratos de promessa de compra e venda celebrados pela extinta Fundação
da casa Popular ou pelo SERFHAU, sem correção monetária, cujo valor seja
inferior a Cr$ 3,00 (três cruzeiros) mensais, são consideradas quitadas. As respectivas escrituras devem ser outorgadas aos promitentes compradores ou aos
seus sucessores.
Realmente as atribuições deferidas ao SERFHJI.U são bem diversas das
cometidas à ~:>~:inta Fundação da Casa Popular. E a administração de tais
imóveis têm sido bastante onerosa.
A Caixa Económica Federal e o Banco Nacional da Habitação vêm desenvolvendo a política habitacional do Governo Federal e estão em condições de
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fora de suas atividades.
A providência governamental é de grande oportunidade e conveniente, sob
todos os aspectos.
No âmbito regimental da Comissão de Finanças, nada temos a opor à tramitação do projeto de lei em exame, razão por que opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1974. - Virgilio Távora, VicePresidente, no exercício da presidência - Saldanha Derzi, Relator - Dinarte
Mariz - Carvalho Pinto - Lourival Baptista - Alexandre Costa - Mattos
Leão - Leoni Mendonça - Cattete Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n.o 177, de 1974 (n. 0 2.322-B/74, na Casa de origem),
que concede pensão •espe.ci'BJ. .a, José Oarlos Tedes•co.
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a
matéria receberá emendas perante a Comissão de Finanças, pelo prazo de cinco
sessões ordinárias.
A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Paraná, o Ofício
n.O S/43, de 1974 (n. 0 438-G, de 1974, na origem), de 30 de novembro de 1974,
solicitando autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa
contratar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de dólares), com aval do Tesouro Nacional, para aplicação no
Programa de Desenvolvimento Industrial, denominado "PROEXPORT", conforme estudos procedidos pelos órgãos técnicos do Banco de Desenvolvimento do
Paraná S.A. - BADEP.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
Justiça.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 320, DE 1974

Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.o 156/74,
que autoriza a doação de terreno situado no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, de propriedade do Institu:o de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado (IPASEl, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - De acordo com o art. 280, item m,
do Regimento Interno, o requerimento lido deverá ser votado imediatamente.
Tendo em vista o que dispõe oo art. 239 do Regimento Interno, para a votação do requerimento lido pelo Sr. 1.0-Secretãrio é exigida a presença da maioria dos Srs. Representantes - 34 Srs. Senadores. Sendo assim, fica adiada a
votação do requerimento para a Sessão Ordinária de hoje, à.s 14 horas e 30
minutos.
Está finda a leitura do Expediente.
Não há horadores inscritos.
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, do Pro]'eto de Resolução n. 0 64, de 1974
(apresentado pela Comissão de Legislação Social, como conclusão de
seu Parecer n.o 697, de 1974), que autoriza o Governo do Estado da Bahia
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a alienar à 1empre~a Caju da Bahl:a Ltà.a., árrea de .terras públicas lo·calizada naquele Estado, tendo
PARECERES, sob n.0 s 698 e 699, de 1974, das ComisSões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juricllcidade; e
- de Agricultura, favorável.
Em discussão o Projeto de Resolução n.o 64, de 1974.
Se nenhum nobre Sr. Senador quiser fazer uoo da palavra ;pam discuti-lo, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não há quorum para votação A matéria fica, pois, adiada.
Item 2:
DiScussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações EXteriores sobre a Mensagem n.o 370, de 1074 (n.o 603/74, na origem, de
20 de novembro de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Senhor Sérgio Armando Frazão, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto ao Governo da Espanha.
Não há quorum também para votação dessa matéria, que fica, pois, adiada.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
Designo para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 64, de de 1974 (apresentado pela Comissão de Legislação Social, como conclusão de seu Parecer número 697, de 1974), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a alienar à empresa
Caju da Bahia Ltda., área de terras públicas, localizada naquele Estado, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 698 e 699, de 1974, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juricllcidade; e
- de Agricultura, favorável.
-2Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n. 0 370, de 1974 (n.0 603/74, na origem, de 20 de novembro de
1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
&o Senhor Sérgio Armando Frazão, Ministro de Primeira Cla.s.se, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo da
Espanha.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 10 minutosJ

217 .a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 2 de dezembro de 1974
PRESID2NCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - José Llndoso - José Esteves
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Petrônlo Portella- Virgílio TávoraWilson Gonçalves - Dlnarte Mariz - Luís de Barros - Ruy Carneiro Wilson Campos - Lulz Cavalcante - Lourlval Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende- Paulo Torres- Benjamim Farah - Danton Joblm - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Leoni Mendonça
- Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívlo Coelho - Saldanha
Derzl - Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos - Leno1r Vargas - Daniel Krleger - Guldo Mondim.
O SR. PRESIDENTE {Paulo Torres) - A llsrta de p1.1es,en((a acusa o ·comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O sr. 1.0 -Secretá.rlo vai ;proceder à }e!tUll'.a do EXU}ediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER

N.o 705, de 1974

Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 164, de 1974 {n.0 2.141, de 1974, na origem), que "dispõe sobre a
integração de funcionários públicos nos quadros de sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações resultantes de transformação de órgãos da Administração Federal Direta e Autarquias; revoga, a
Lei n.0 5. 927, de 11 de outubro de 1973, e dá outras providênciàs".
·
Relator: Sr. Benjamim Farah
Com a Mensagem n.O 382, de 16 de agosto de 1974, o Senhor Presidente da
República encaminhou à apreciação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51,
· da Constituição, projeto de lei, que visa à Integração de funcionários públicos nos
quadros de sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, resultantes da transformação de órgãos da Administração Federal Dlreta e Autarquias, bem como à revogação da Lei n. 0 5.927/73, que tornou obrigatória a filiação ao IPASE, de outros servidores- que menciona- regidos pela legislação trabalhista.
Fundamenta o projeto exaustiva Exposição de Motivos, do Senhor Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social onde são apontadas as razões e os
objetlvos da proposta leg!.slativa sob exame.
Trata-se, essencialmente, de medida que se insere no amplo processo de
transpormação por que passa o Serviço Público Federal, concedido como instru-
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mento capaz de enfrentar a ~premente necessidade de dinamização e· atualização
da Administração Públ!ca, à vista das novas exigências do Bras!l contemporâneo
A partir do êxito da experiência na iniciativa privada, cujos mocieios o Poder
Públ!co resolveu assimilar, embora com pecul!aridades que a extremam da empresa privada propriamente dita, eis que o interesse públ!co é que preside a todas
as atividades dessas instituições, a Reforma Administrativa enfatizou a necessidade dessa nova atitude, estimulando o abandono ao vínculo estatutário, e a
opção pelo regime da legislação do trabalho, com todas as vantagens já incorporadas à legislação social brasileira.
· Por isso, o que o projeto pretende, em substância, é acelerar a integração de
servidores estatutários remanescentes nas entidades que nasc·eram da transformação, qualitativa e quantitativa, por que vêm passando, a partir do final da década de 50 (1957), Instituições cronicamente deficitárias e que, hoje, são responsáveis por setores nitidamente dinâmicos.
Respeitando os direitos já alcançados pelos atuais servidores, o projeto, redigido em boa técnica, merece nossa aprovação, sobretudo porque virá acelerar o
processo de .transformação does qu'<l.dros ,eLas ,a;lluais 'Sociedades de ecooo·mia mista,
empresas públ!cas e autarquias, reduzindo o número dos servidores ainda vinculados ao sistema estatutário.
Em conclusão, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissõ,es, em 29 de novembro de 1974. - Heitor Dias, Presidente,
eventual - Benjamim Farah, Relator, - Celso Ramos - Magalhães Pinto ·
Leoni Mendonça.
PARECER

N.0 706, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n.o 164, de 1974; n.o 2 .141, de 1974.

I
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Relator: Sr. Heitor Dias
Com a Mensagem n.0 382, de 16 de agosto de 1974, o Senhor Presidente da
República encaminha ao congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição Federal, o projeto de lei em exame, que visa à integração d~ funcionários
públioos nos quadros de sociedades de economia mista, empresas públicas e
fundações, resultantes de transformação de órgãos da Administração Federal
Direta e Autarquias, bem como à revogação da Lei n. 0 5.927/73, que estabelece
a f!l!ação obrigatória ao IPASE de certos servidores públicos regidos pela legislação trabalhista.
Acompanha o Projeto em estudo uma longa e minuciosa Exposição de
Motivos do Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, que fundamenta
e justifica a proposta.
·
Como acentuado nessa Exposição de Motivos, a proposta Insere-se no contexto de um processo desencadeado antes mesmo da Lei da Reforma Administrativa (Decreto-Lei n.0 200/67), no sentido da transformação de diversos órgãos
compone111tes da AdrninLs.traçã.o Fed,eral em entldad,es dotadas de i!Jiersonalidade
jurídica de direito privado, tais como as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e as fundações Jm.stituídas pelo· Poder Executivo·.
Aponta a Exposição de• Motivos dlv,ersos ~exemi!JlOS de órgãos ·asSim criados
ou transformados, ,como a Rede F1e;rrovlár1a Fed1eral S/A, a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, a Empresa de Reparos Navais Costeira S/A, a Companhia Docas da Guanabara, a Empresa de Navegação da Amazônia S/A, Companhia de Docas do Pará e os Serviços de Navegação da Bacia do Prata S/A.
Mesmo após essa transformação estrutural, orgânica e de concepção administrativa, tais entidades continuaram a contar, por um lado, com os serviços
de antigos funcionários públicos - integrados em quadros em extinção - e,
por outro, ~com pe~soal já aàmitid,o sob o novo 11egime da ~egis1a!}ão trabalhista.
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pelo novo vinculo jurídico - ;p·assM" do 11egimte estatUJtário ;prura o de Consolidação
das Leis do Trabalho - não houve grande interesse pela renúncia ao vinculo
do Estatuto dos Funcionários Públicos, sendo significativo o número cjaqueles
que, preservando esse regime, continuam a trabalhar nessas entidades, lado a
lado com os servidores regidos pela CLT.
Esse fenômeno tem dado origem a dificuldades e anomalias de toda a sorte,
tanto mais graves quanto mantêm, dentro de uma mesma instituição, servidores
com direitos e deveres legalmente distintos, com horários e jornadas de trabalho
dessemelhantes, diferentes regimes de férias, critérios para contagem de tempo
de serviço com efeitos distintos etc.

Igualmente negativa - aponta a Exposição de Motivos - é a repercussão
dessas disparidades no tocante à composição salarial por parte das referidas
entidades de direito privado, onde a grande maioria dos funcionários estatutários, traba'hando sob a condição de cedidos, tem os respectivos vencimentos
artificiosamente complementados, de sorte a auferir vantagens superiores às
dos ocupantes de cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, violando, assim,
o principio da paridade, que o Governo proclamou e adotou como norma imperativa de sua politica salarial.
Assim, o Projeto de Lei .em ·exame, o que pretende, substancialmente, é
propiciar a integração desses servidores remanescentes nos quadros das entidades que sucederam os órgãos e autarquias a que pertenciam.
oomo, por imperativo de natureza constitucional - o respeito ao direito
adquirido consagrado no art. 153, § 3.0 , da Carta Fundamental - o estímulo a
essa opção pelo regime trabalhista não podia, nem indiretamente, revestir a
forma de coerção, diz a Exposição de Motivos que fica "garantido o cômputo do
tempo de serviço já prestado em regime estatutário, para o gozo dos direitos
previstos na legislação trabalhista e previdenciária", de tal sorte que se remove
o grande obstáculo desestimulador da opção pelo regime da CLT, visto com
reservas pelos funcionários, que não manifestaram desejo de mudar seu víncu'o
jurídico sem a garantia da estabilidade, que é, para eles, o sucedâneo da efetividade já conseguida sob o regime estatutário.
Igualmente considerado no Projeto em estudo é a situação de natureza
prev!denciário-administrativa, criada com a promulgação da Lei n. 0 5.927, de
11-10-73, que transferiu do INPS para o IPASE servidores da Administração
Pública Federal Direta e Indireta, regidos pela CLT, bem como os servidores
do Distrito Federal e dos Territórios.
Constatando que essa providência legislativa traria mais ânus do que vantagens, não só porque o IPASE é dotado de estrutura e organização inadaptáveis
aos req,uisitos do sistema instituído pela Lei Orgânica da Previdência Social
(Lei n. 0 3.807/60), como também por que esse Instituto deveria aparelhar-se
e, prestar serviços paralelos aos do INPS, o Governo decidiu revogar a Lei
n. 0 5. 927/73, antes que esse diploma legal produzisse todos os efeitos previstos
para o inicio de 1975 (art. 4. 0 • da Lei n. 0 5.927/73).
Finalmente, vale salientar que esta proposta se ajusta à da recente criação
do Ministério da Previdência Social, cujo principal objetlvo é permitir a racionalização dos serviços previdenciários e assistenciais, através de medidas unificadoras e uniformizadoras, tudo aconselhando reduzir-se para, afinal, eliminar-se,
a diversidade de regimes jurídicos nos Quadros do Serviço Público.
Acreditando que o projeto em exame virá dinamizar e fortalecer as sociedades de e·oono·mia mista, ·as empr,esas públic.as e as autarquias re,cém-estruturadas, somos favoráveis ao projeto, dada sua perfeita consonância com a legislação social vigente no Pais.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1974. - Franco Montoro, Presidente
- Heitor Dias, Relator- Renato Franco - Guido Mondin.
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N.0 707, de 1974
Da COmissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 164,
de 1974.
Relator: Sr. Virgílio Távora

'''
''

I

Com base na Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, o Senhor Presidente da República encaminha ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei, ora em exame, que "d!.spõe sobre a integração de funcionários públicos nos quadros de sociedades de economia mista,
empresas públicas e fundações resultantes de transformação de órgãos da Administração Direta e Autarquias; revoga a Lei n.0 5.927, de 11 de outubro de
1973, e dá outras providências".
?.retende-se, portanto, de.fin!r .a s~t!Uação dos antigos senidores cl.e entLda&s
dotadas de personalidade jurídica de direito privado, em decorrência do processo
de descentralização e dinamização de suas atividades, por imperativo da necessidade de modernização admin!.strativa.
'11a.is enti.daodes, oriundas da transfOil'mação de instituições de direito ,público,
continuam a possuir em seu quadro de pessoal antigos funcionários estatutários,
apesar de estarem legalmente sujeitos ao regime da CLT, ocasionando a situação
de duplicidade de relações jurídicas funcionais que se intenta equacionar.
Com tal objetivo, a proposição em exame estabelece a alternativa de opção
para os servidores ainda sob o regime estatutário, assegurando-lhes a contagem
do tempo de serviço público para todos os direitos da nova relação trabalh!.sta,
transferindo a União ao INPS, mediante dotação orçamentária, o valor correspondente à parcela de sua responsabilidade no custeio da aposentadoria.
Sob o ponto de vista financeiro, entendemos não haver qualquer inconveniente para os cofres públicos, uma vez que à União cabe o custeio da aposentadoria dos servidores, nos termos da legislação vigente. Acresce o aspecto favorável da liberação do ônus, que atualmente representa, para a Despesa Pública, o
custeio do pessoal em serviço nas empresas públicas, fundações e sociedades de
economia mista, que, ;pOSSIUincLo· :re•ceita. própria, cabe-lhes assumir o· .encargo
correspondente.
Outra medida previ.sta no projeto é a revogação da Lei n.O 5.927, de 11 de
outubro de 1973, fazendo retornar ao INPS a filiação dos servidores de órgãos
estatais e ·empresas públicas contratados sob o regime da CLT, que nos parece
dar maior conveniência, em termos da coerência funcional do nosso s!.stema
previdenciário. Quanto às conseqüências de ordem financeira, estão devidamente
acautelados os interesses das instituições envolvidas, ao se determinar a transferência, ao INPS, das contribuições recolhidas ao IPASE, por força da Lei
cuja revogação é estabelecida, ficando o Ministério da Previdência e Assistência
Social encarregado das providências necessárias, inclusive estipular o montante
da indenização a que faz jus o IPASE, pelas despesas realizadas para o cumprimento dos encargos respectivos.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, no âmbito da competência regimental desta comissão.
Sala das Com!.ssões, 2 de dezembro de 1974. - Dinarte Mariz, Presidente
ev·entual - Virgílio Távora, Rela.tor - Cattete Pinheiro - Italívio Coelho Saldanha Derzi - Carvalho Pinto - Fausto Castelo-Branco - Alexandre Costa
- Danton Jobim.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Exp·ediente !Ido vai à publicação.

o Presidente

recebeu, do Governador do Estado da Bahia, o Ofício n. 0 S/44,
de 1974 (n.o 131/74-CCA, na origem), solicitando autorização do Senado Federal,
a fim de que aquele Estado possa .alienar as ,terras de ~>ua prop:r:!edad,e à AgroIndústria do Vale do São Francisco S.A.
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Na Sessão anterior, foi lido o ReQuerimento n.O 320, de dispensa de interstício
e prévia distribuição de Avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 15&, de
1974, que, por falta de número l'egimen:tal, .tev.e sua V01~1ação ·adiad,a par.a est;a
oportunidade.
Com esse esclarecimento, passar-emos à votação do Requerimento.
Em votação.
·Os Srs. Senado11es que o aprovam queiram permaneeer s.entados. (Pausa.)
Aprovado.
Em ·cons·eqüêncla da deliberação do Plenário, o projeto a que se refere
figurará na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sobre a mesa, Requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N,0 321, de 1974

Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de Avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.0 161,
de 1974 (n.0 2.353-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre a transferência da propri-edade de bens imóveis
do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), e dá outras providências, a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, outro Requerimento
que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 322, DE 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regim•ento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 158/74 (n.0 2.323-B/74, na .Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República, que concede pensão espeeial a José
Fernandes da Luz.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Este Raquerimento será votado após
a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, outro Requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte:
REQUER.IMENTO N.0 323, DE 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alín·ea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câm.aro n. 0 162, de 1974 (n. 0 2.357-B/74, na Casa de origem),
de iniciativa do Sr. Presidente da República, que reorganiza os Quadros de
Oficiais Auxiliares da Marinha e dá outras providências.
Sala das sessõas, 2 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Requerimento lido será votado após
a Ordem do Dia.
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:S: lida .a seguinte
COMUNICAÇAO
Excelentíssimo Senhor Presidente
do ·senado Federal
Venho comunicar a Vossa Excelência, na forma regimental e para os fins
de ·,.direito, que, .a partir de hoje, estarei ausente do Pais, no desempenho de
missão do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano.
. · · Aproveito o ensejo para renovar a vossa Excelência meus protestos de alta
estima e elevada consideração .
.: · Sala das Sessões, 2 de ·dezembro de 1974. - Nelson C~ro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Presidênda fica ciente.
COncedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah, como Lider. (·Pausa.)
s: Ex.a não está presente.
··'
. Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
· O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, mesmo
de forma sucinta, registrar d.esta Tribuna o fato a.usptcloso e da máxima relevância para o Brasil, da localização de novas jazidas petroliferas feita pela
P;ETROBRAS, abrindo-nos a perspectiva de auto-suficiência de petróleo em
prazo curto.
Refiro-me à descoberta do poço Sergipe-30, na plataforma continental sergipana, próximo ao delta do rio Vaza-Barris, a 45 qullômetros ao sul de Araeaju,
onde os dados iniciais revelaram a existência de vários lençóis petroliferos,
alguns com caráter promissor. E •ao poço "Garoupa", no litoral de Campos, no
Estado do Rio.
Ainda na semana passada, no dia 25 de novembro, sem que se tivesse notícia
desses eventos, expressava mais uma vez, desta Tribuna, a minha ·confian9a na
ação da PETROBRAS, relatando o seu extraordinário esforço na pesquisa, quer
na plataforma continental, quer na plataforma submarina, com investimentos
da ordem de 200 milhões de dólares.
Saúdo, pois, neste momento, nas pessoas do Ministro das Minas e Energia,
Dr. Shigeak! Ueki e do General Arak.en de 011\"eira, a vitória da PETROBRAS,
que dá grande .alento ao Pais, no instante em que vive as dificuldaides de ainda
importador de petróleo.
A notícia das novas descobertas - que não está no campo das especulações,
pois velo através da palavra do porta-voz oficial da Presidência da República.,
Dr. Humberto Esmeralda · Barre.to, Secretário de Impt:ensa - enche-nos de
entusiasmo e reforça nossa confiança no destino de grandeza de nosso País,
que .será coostruído pelo esforco oomum de totd05 oo bra.silelros, sob a liderança
do Pr.esidente Ernesto G.eis,el ·e ;em nome d•a Revo·Lução de. 3-1 de ma.t9Q· de 1964!
. A Nação aguarda, ainda, o resultado final dos tr,abalhos realizados no Rio
Grande do Norte, onde as perspectivas de produção de petróleo são as melhores
possi\"eis. Segundo mfo·rmação, ontem di~lg.a.d.a pela Im,pr.en.sa, dentro de talvez
alguns dias ·teremos conhecimento da capa.cidadte produtora daquela zona.
Sempre confi.ei na atuação d·a PETROBRAS, cujoa atuação tenho acompanhado, sobretudo após o Movimento de 64 e na descoberta de petróleo no Estado
de Sergipe, Nunca ocultei meu entusiasmo, fruto dessa confiança, conforme
tantas vezes disse desta Tribuna.
Compartilho, ho}e, da alegria de toda a Nação, diante das esplêndidas noticias a que me referi acima.
Após e.sse registr,o, que se impunha pela importância dos fatos relatados,
passo ao assunto que motivou a minha vinda, hoje, a. ·estta Tr~buna.

-40Sr. Presidente, Srs. Senadores,. há dez anos, nesta data, era sancionada, pelo
Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, a Lei n.o 4.513, que criou a
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. A data propiciará cerimônias que
reverenciarão a memória do saudoso Pr·esidente e do ex-Ministro Milton Campos,
·em cuja gestão à frente do Ministério da Justiça foi elaborado o Proj.eto que se
transformaria em Lei, tornando-se importante marco na conduta governamental
com relação ao problema do menor.
Na Guanabara, será inaugurado o Centro de Graduação Senador Milton
campos, em Qulntlno Bocalúva. Também em Belo Horizonte serão prestadas
homenagens aos dois grandes estadistas, cuja memória está sempre presente
em todos nós.
Castello Branco e Milton Campos são dois nomes que permanecerão para
sempre na História Política brasileira, tão grande e marcante a presença que
tiveram na vida nacional. Um, chefe militar, tomou-se Presld·ente da República, o que lhe permitiu revelar suas dimensões de estadista e democrata, o
que hoje lhe é reconhecido até por adversários. Coube-lhe a responsab1lldade
de chefiar o primeiro Governo Revolucionário e, sobretudo, empreender a mais
vasta obra de recuperação e reforma política, administrativa, .econômlca, financeira. e social já executada em nosso Pais, retirando-o do caos a que fora
lançado por ondas de agitação e desorganização.
Castello Branco tem lugar de realce .em nossa História pela grandiosa obra.
que realizou. Seu nome, porém, se perpetuaria entre nós de qualquer forma.,
por qualidades e virtudes pessoa.ls que o distinguiram como notável brasileiro.
Pode-se dizer que nova e definitiva linha. de pensamento polítlco-m1llta.r :foi
por ele formulada, a qual nos servirá de gula e sustentáculo, através dos anos,
na dura ·caminhada para a transformação do Brasil em grand·e pais, grande
democracia.
Milton Campos, primeiro Ministro da Justiça da Revolução, foi um dos
melhores e mais notáveis homens públicos surgidos em nosso Pais. No Ministério
da. Justiça teve comportamento exemplar, confirmando sabedoria e tolerância
que caracterizavam sua personalidade. Foi' um mestre de todos nós e sua passagem. pelo Ministério da Justiça foi fértil em iniciativas da maior relevância,
sendo suficiente recordar, entre tantas outras, a Lei de Ação Popular em plena
vigência e de importância que só o futuro permitirá bem avaliar.
Foi na gestão do Ministro Milton Campos que se procedeu a. estudos dos
quais resultou a mais profunda e importante modificação da política governamental no setor relativo ao amparo e proteção ao menor. A criança da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor constitui marco definitivo na forma
do Estado encarar esse difícil e tormentoso problema. E teve ainda o Ministro
Milton Campos a feliz iniciativa de propor ao Presidente Castello Branco o
nome do Dr. Mário Altenfelder para presidir a instituição, posto no qual se
mantém até hoje, prestando serviços os mais relevantes e por .todos exaltados.
Justa, portanto, Sr. Presidente, a homenagem que se presta à memória de
dois grandes brasileiros, dois homens que tiveram a dimensão de estadistas; dois
nomes que s·erão, para sempre, exemplos de inteligência, patriotismo e grandeza.
Associo-me a essa homenagem, num preito a dois eminentes brasileiros, com
os quais tive ·O privilégio de conviver, de cuja amizade me honrarei sempre.
Nesse gesto de reconhecimento e exaltação daqueles que a conceberam e a
criaram,. a FUNABEM enaltece a memória de dois grandes vultos da Revolução,
já desaparecidos, mas que estarão sempre presentes no reconhecimento da
Pátria e, de modo muito especial, dos incontáveis menores favorecidos pela
magnífica política por eles traçada para o trato de uma das mais terríveis e
complexas questões sociais do nosso País, que é a do menor abandonado, extinguindo, para sempre, o malfadado Serviço de Assistência aos Menores e dando
começo a uma nova era para o menor abandonado no Brasil! (Muito bem!)

-41O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamim Farah, como Líder.
O SR. BENJAMIM FARAH (Como Líder.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
esta data é cara aos Professores, alunos, ex-alunos e pessoal da administração
do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, pois rememora a conversão do velho e tradicional educandário, em 1837 no estabelecimento que ostenta o nome do segundo Imperador do Brasil.
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A sua fundação vem de data anterior, estou por dizer, 1738, quando se denominava São Joaquim. Há 137 anos deu-se, pois, a transformação para o nome
que até hoje se mantém. Percorreu uma longa trajetória de trabalho, esforços,
cuidados, participação efetiva e relevante no desenvolvimento da cultura da mocidade brasileira.
~ imensa a contribuição do Colégio Pedro II em benefício do aprimoramento
da educação neste País, tanto que é colégio-padrão.
Recorde-se, por exemplo, o velho Imperador, que freqüentava com relativa
assiduidade o Colégio, ora para presenciar concursos dos Catedráticos, ora para
assistir a aulas, falar aos Mestres e estimular os alunos.
Vários ex-Presidentes foram alunos do Colégio Pedro II, por igual, inúmeros
Ministros, políticos de relevo, militares, escritores, poetas e diversos brasileiros
das mais importantes atividades. Não são poucos os Professores admiráveis pela
cultura que têm dado ao Pedro II o brilho da sua inteligência e o seu preparo,
dentre eles o famoso poeta Gonçalves Dias, Euclides da Cunha, Carlos de Laet,
Waldemiro Potsch, Raja Gabaglia, Georges Summer, Said-Alli, Euclides Roxo,
Hahneman Guimarães, Antenor Nascren.tes, Cecil Tltiré, Oitidca, Lafaiete e Henrique Dodsworth, que foi Prefeito do Estado Novo e a quem se devem grandes
remodelações no Rio, sobremodo a abertura da Avenida Presidente Vargas.
O Sr. Adalberto Sena - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH -Ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Adalberto Sena - V. Ex.8 está falando em nome da nossa Bancada;
mas não posso deixar de associar-me pessoalmente a essa homenagem ora rendida por V. Ex.a ao estabelecimento que se tornou padrão de ensino secundário
de noSllo País. Realmente, a fundação do Colégio Pedro II, há mais de um século, representou, a um tempo, o marco inicial da revolução do nosso ensino sistematizado e um evento de singular expressão cultural ao considerar-se a sua
maior influência na formação, durante a Monarquia e os primeiros períodos republicanos, das nossas elites culturais. Anteriormente a esse evento, o ensino secundário reduzia-se, no Brasil, a aulas avulsas que, embora ensejadas oficialmente, nada representavam em termos de sistematieação a amplitude da formação humanística, sendo de notar, como frisou Fernando Magalhães, que tão deficientes eram estas aulas, para preparação de candidatos a certos cursos superiores já existentes, que, nos primeiros anos das Academias, os alunos eram obrigados a supri-los com aulas de algumas matérias e até com sabatinas de Português. O Colégio Pedro II tornou-se assim, num salto avançado e inédito, uma
organização curricular amplamente abrangente das disciplinas humanísticas e
cientificas, excluídos, apenas, no seu currículo, os estudos da língua nacional,
fato que hoje mal compreendemos, mas que talvez se explique por aquela mesma
razão de que o e.studo de Português deveria ser dado à maneira do que se pensa,
com relação à Educação Cívica, não em aulas isoladas, mas através de motivações ensejadas em todas as aulas e em todas as demais atividades escolares. Os
benefícios que esse Colégio esparziu naqueles tempos às gerações provindas dos
setores mais cultos do País e, aos poucos, foi estendendo a todas as classes seelas, mercê das suas sucessivas reformulações e ampliações, bem as acaba de evidenciar V. Ex.a, ao ressaltar os elencos intelectuais que produziu e o prestigio de
que, por isso mesmo, veio a desfrutar pela qualidade do seu ensino e pela seleção dos mestres que pontificaram nas suas cátedras. Não tive a honra de figurar entre seus alunos regulares, mas rejubilo-me de ter ali prestado todos os

-42meWl exames de pre;pa.ratórios, aluno que ·era, na nünha juventude, de um estabelecimento particular que sempre guardei na memória e quardarel no cora• ··
ção - o Colégio Pio Americano. Por essas razões e multas outras que poderiam
ser aduzldas, associo-me, com emoção e entusiasmo, a esta homenagem de V. Ex."
e, neste aparte, envio calorosas congratulações à Diretoria ·atual do Colégio, a:os.
seus preclaros Professores e a todos que, neste momento, constituem os seus
corpos diScentes. Muito obrigado.
· :
O SR. BENJAMIM FARAH - A~adeço o seu aparte, que vem trazer ao meu
discurso uma valiosa contribuição, não só pelas Informações que V. Ex." acabou
de fornecer à Casa, mas também pelo fato de V. Ex." ter feito exames preparatórios naquele educandário. Isso é uma demonstração de. que o Colégio Pedro II
tem participado, ativamente, na vida deste País, fornecendo aos diversos setores da inteligência, da cultura e das atividades humanas, homens que têm honrado esta Nação, e entre eles V. Ex.", que agora vem de uma reeleição vitoriosa
e, portanto, merece os nossos cumprimentos e as nossas felicitações.
O Sr. Danton Jobim- V. Ex." me .permite um aparte?
O SR. BEJ!A:MIM F1ARAH- Com muito prazer, nobre Senador Danton Joblm; ·
O Sr. Danton Jobim- Não posso deixar de contribuir, com o meu modesto
aparte, para o discurso que V. Ex.a está fazendo com sua autoridade de Professor
do Colégio D. Pedro II, sobre esse estabelecimento de ensino. Quero focalizar, sobretudo, os Professores desse estabelecimento, aqueles que são sucessores de uma ·
plêiade brilhantíssima de Educadores que ·eram, ao mesmo tempo, a elite intelectual do Império. Por essa época, um Catedrático do Pedro n gozava de tal
prestigio que essa qualidade figurava sempre no frontlspicio dos seus livros como
algo que o recomendava, especialmente ao públiC•:l que o iria ler. Ao lado desse
título, havia ainda um outro que muitos dos grandes Escritores do passado, so- ·
bretudo os Historiadores e os Humanistas, não desdenhavam de Incluir naquela
súmula de curriculum vitae, Isto é, o título de Bacharel em Ciências e Letras,
que era dado pelo Colégio Pedro II. Tal prestígio tinham os professores do Colégio Pedro II, ao tempo da Monarquia, que a Lei determinava que seus vencimentos fossem iguais aos dos Desembargadores da Corte V. Ex.", nesta hora,
está prestando uma homenagem, em nome da nossa Bancada, ao Colégio Pedro II,
que deve ter o apoio maciço não apenas de uma das Bancadas desta Casa, mas
de todo o Senado Federal. Multo obrigado a V. Ex.a
O SR. BENJAMIM FARAD - Multo agradeço o aparte de V. Ex. 11, que se
reportou ao fato de muitos de.s.ses Professo·rres, sobretudo· IllO Império, te•rem fl•cado
famosos na História da Literatura do Magistério e também na História do Brasil, que recolheu esses nomes. Citei alguns deles, Professores da mais alta categoria e não poderia citar todos. Não citei, por exemplo, o Pinheiro Guimarães,
Professor de Literatura do Colégio Pedro II e também de Patologia da Faculdade
Nacional de Medicina e que deixou uma plêiade de filhos Ilustres, todos eles da
maior respeitabilldade no Direito, como o Professor Plínio Pinheiro Guimarães,
na Faculdade de Medicina, o Professor Hugo Pinheiro Guimarães e no próprio
Colégio Pedro II um dos filhos, Luis Pinheiro }Guimarães, que também é Professor de Patologia Geral na Faculdade Nacional de Medicina. Um dos que citei
fal Gonçalves Dias, o grande poeta de "Ijuca-Pirama", e de ''Os Tamólos", famoso Poeta da escola naturalista, e hã muitos outros nomes, alguns até que se
projetaram na política, como o Professor Henrique Dodsworth, Professor de Física.
Realmente, V. Ex. está com toda razão, nobr·e Senador Danton Jobim, muitos
Professores do Colégio Pedro II são figuras que a História registrou.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex. 11 dá licença de um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Com todo o prazer.
O Sr. Ruy Carneiro - No momento em que o nobre Representante da Gua- ·
nabara rende uma justa homenagem ao conceituado e tradicional Educandãrio
Pedro II, não posso deixar passar a oportunidade de fazer justiça ao seu ilustre

-43I

I

I

.I

I

II
I'

I
:j
I'
. I

i:1I
.I

'I

'i

Diretor, Professor Wandlck Londres da Nóbrega. O Professor Wandlck Londres
da Nóbrega, cujo nome é um motivo a mais de orgulho 'Para a Paraíba, é um
Educador extraordlnârlo e seu desvelo, sua dedicação apaixonada, àquele modelar estabelecimento de ensino é realmente inexcedível. De tal modo empenhase esse brilhante mestre pelo progresso e pelo desenvolvimento daquele educandârlo, que não é raro podermos encontrâ-lo, pelas madrugadas e nos fins de
semana, na faina dluturna a que se entregou de corpo e alma. Disso pode dar
testemunho o ex-Ministro da Educação e nosso Colega Senador Jarbas Passarinho.
O SR. BENJAMIM FARAH - Multo obrigado ao aparte de V. Ex.a., que antecipou a citação do nome do atual Diretor.
O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a. me permite um aparte, nobre Senador
Benj amlm Farah?
O SR. BENJAMIM FARAH - V. Ex.a, nobre Senador Ruy Carneiro, deu um
aparte lembrando aqui a origem, o Estado natal, daquele Professor, cujo concurso de Latim, a que tive a oportunidade de assistir, foi brilhantíssimo. Eu
tenho multa honra de colher o aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho, exMinistro da Educação, que conhece de perto o Colégio Pedro II, pois concedeu a
honra de vlsltâ-lo e conhece perfeitamente a repercussão do ensino daquele
grande estabelecimento.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu lhe pedi o obséquio de me permitir o aparte
exatamente para associar-me às homenagens que V. Ex.a judiciosamente presta,
e muito merecidamente, ao Colégio Pedro II e, particularmente, em face do que
disse o nosso nobre Colega, o Senador Ruy Carneiro, para testemunhar o devotamento, - o termo que S. Ex.a. empregou estâ perf,eitamente correto - do Dlretor-Geral do Colégio Pedro II aos problemas daquela casa de ensino, que cresceram enormemente nos últimos anos, e muito especialmente em face do dilema
da. reforma da educação do 1.0 e 2.o grau ou seja da. Lei n. 0 5.692. A a.tuação do
Diretor-Geral do Colégio Pedro II, foi de tal modo satisfatória que, como ex-Ministro daquela Pasta, não poderia ~Ieix·ar de· ,aqui reglstraa-, também, a sathsfação
com que o vejo citado hoje, merecidamente, entre a.s homenagens que o Colégio
recebe.
O SR. BENJAMIM FARAH- Multo obrigado, eminente Senador Ja.rba.s Passarinho, pelo seu aparte, que fala com a dupla autoridade de Senador e de exMinistro da Educação.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Pois não.
O Sr. Eurico Rezende - Desejo, também, associar-me às homenagens que
V. Ex.a presta, e pode-se afirmar em nome da Casa, ao estabelecimento centenârio e padrão do Brasil. Mas, a minha demonstração de solldarleçlade não me
impede de fa2:er râpidas observações. A existência do Colégio Pedro II, de certo
modo, reflete uma injustiça e uma discriminação. A União só mantém um estabelecimento de ensino médio no Brasil, que é o Colégio Pedro II, quando deveria. dar tratamento igualltârlo aos outros Estados, principalmente, às suas Capitais, criando, all, também, estabelecimentos de ensino secundârlo, que podiam
até ter uma interllgação de orientação conectada com o Colégio Pedro II. Então,
ou se extingue o Colégio Pedro II ou se criam outros estabelecimentos congéneres, nos demais Estados, para que desapareça. a discriminação. Mas, não se deve
extinguir o Colégio Pedro II - o que se deve materiallzar é uma idéia que desafiou vâr!os h-l':lnJstros da Revolução, ii!lJclusive, o Sr. Senackl'r Jll!rbas p,a.ssarlnho, eLe
transformar o Colégio Pedro II em um grande centro de pesquisa, em termos de
ensino secundârio. Quer me parecer que, aí, desapareceria a discriminação. A
instituição seria mantida e, ainda, com mais prestígio, porque, em termos de
pesquisa, iria prestar serviços a todo o Pais. Mas, o fato é que, na seqüência ministerial a idéia generosa e de antldlscrlmlnação não teve, não sei por que motivo, a sua execuç.ão, o que volto a dizer ampliaria, aJté de Importância e' de grandeza, o Colégio Pedro II. Em vez de apenas ministrar o ensino médio, daria uma.
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no Brasil. Mas é possível que essa idéia ainda se concretize, porque os estudos
chegaram a ser concluídos, ao que estou informado; mas, a influência sentimental dos grande "vultos amados" que emergiram da majestade do Colégio Pedro II,
por certo, impediu que aquela generosa idéia se concretizasse. Porém, Isso não
invalida a efusão das nossas homenagens ao glorioso Colégio Pedro II.
O SR. BENJAMlM FARAH - Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.a., que
traz uma sugestão que poderá ser debatida numa outra oportunidade, porque o
Colégio Pedro II tem um estilo de vida e já participou Intensamente da vida
deste País, sobretudo no aprimoramento de sua cultura.
V. Ex.a. está desejando uma das duas coisas: ou uma porção de sucedâneos
do Colégio Pedro II, em vários Estados - e que nunca poderiam, naturalmente,
seguir aquelas mesmas diretrlzes, nem repetir a mesma História do Colégio P·edro II, a menos que levássemos dois séculos, e nestes tempos tão diferentes, tudo
é tão difícil ... Ou então, V. Ex. a. quer que se transforme o Colégio Pedro II num
centro de pesquisa, deformando completamente a finalidade, os objetivos, a Instituição com a sua grande sedimentação no espirita, na alma e no coração do
povo brasileiro.
Em todo o caso, é uma idéia V. Ex.a. tem o direito de defendê-la, e nós estaremos aqui para examiná-la, com a consideração que V. Ex. merece.
O Sr. Lourival Baptista - Dá-me V. Ex.a. um aparte, eminente Senador?
O SR. BENJAMlM FARAH - Com muito prazer.
O Sr. Lourival Baptista - Desejo associar-me às homenagens que V. EiX.o.,
eminente Senador Benjamim Farah, presta ao Colégio Pedro II, que teve nos
seus bancos escolares luminares nas Ciências, nas Letras e nas Artes do nosso
País; e, no seu corpo docente, expoente da intelectualidade brasileira, dentre eles
vários sergipanos que foram Mestres consagrados do centenário Colégio Pedro II.
Acho que é um ato de justiça que V. Ex.a. presta, nesta hora, a um centenário
Colégio que está sempre difundindo, para o Brasil, a educação, a Instrução e
o saber.
O SR. BENJAMlM F1ARAH -v. Ex.a. faz menção de sergipanos que lecionaram no Pedro II, e eu peço licença para citar alguns nomes da maior respeitabilidade: João Ribeiro, Laudelino Freire, Silvio Romero; pai e filho, sendo que
o primeiro, Silvio Romero, foi aluno do grande filósofo e notável poeta Tobias
Barreto. Ele considerava, na História da Literatura Brasileira, que Tobias Barreto era o melhor poeta brasileiro - um ponto de vista respeitável.
Na verdade, ele era um grande poeta. Escreceu "Dias e Noites, onde está
o "Gênio da Humanidade", aquela poesia extraordinária que poderia figurar em
qualquer Antologia do Mundo, a qual tem um trecho assim:
"Satisfazendo o anelo,
do grande, do bom e do belo,
todas as formas tomei:
com Homero, fui poeta,
com Isaías, profeta,
com Alexandre, fui rei."
Nesta síntese magnífica está realmente o gênio da hwnanidade ...
Mas, Sr. Presidente, não é esta a ocasião de examinarmos aqui a literatura,
nem os poetas - o que seria muito agradável. o momento é de homenagearmos
o Colégio Pedro II.
E valho-me desta oportunidade para, através do Dlretor-Geral, o dinâmico
Professor Wandick Londres da Nóbrega, aqui citado pelos ilustres Senadores,
apresentar-lhe felicitações calorosas, creio mesmo que de todo o Senado, já com
o apoio das duas Bancadas; as felicitações aos Professores, ao corpo discente e
aos servidores, no ensejo de tão significativa data.
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Esta Casa, fazendo-lhe justiça, há de olhar sempre com carinho aquela grande fami!ia, empenhada, sinceramente, em ajudar a nossa mocidade, na busca
dos seus ideais de cultura, de amor às instituições e na luta por um Brasil grande, próspero e feliz. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. senadores, o Senado Federal, dias atrás, aprovou, em votação expressiva, o nome do
Embaixador João Gracie Lampreia para representante do Brasil na Dinamarca.
O eminente diplomata iniciou sua carreira em 1942, como Cônsul de Terceira Classe, por concurso. Foi Membro da Comissão de Recepção ao Presidente do
Paraguai, 1943. Membro da Comissão de Recepção ao Presidente da Bolivia,
1943. Vice-Cônsul em Genebra, 1945. Promovido a Cônsul de Segunda Classe,
por merecimento, 1945. Cônsul-Adjunto em Genebra, 1945 e 1946. Membro da
Delegação do Brasil à V Sessão do Conselho de Administração de Assistência e
Reabilitação das Nações Unidas (UNRAA.), Genebra, 1946. Segundo-Secretário
da Embaixada em Roma, 1948 a .1951. Encarregado de Negócios em Roma, 1948
e 1949. Chefe, interino, da Divisão de Comunicações, 1951. A disposição dos Delegados ao I Congresso da União Latina, Rio de Janeiro, 1951. A disposição do
Cardeal Spellman em visita ao Brasil, 1951. Membro da Missão Especial à.s Solenidades da Posse do Presidente do Equador, 1952. Chefe, interino, da Divisão
do eedmon.l!al, 1952. A ·disposição do Go11erno d:a Bah!a, ;por ocasião. da visita do
Presidente da República, 1952. Segundo Introdutor Diplomático, 1953. A disposição do Presidente do Peru, em visita ao Brasil, 1953. A disposição do Presidente
da Nicarágua, em visita ao Brasil, 1953. Promovido a Primeiro-Secretário, por
merecimento, 1953. Membro da Delegação do Brasil à X Conferência Interamericana, Caracas, 1954. A disposição do Presidente do Líbano, em visita ao Brasil,
1954. A disposição do Legado Pontifício, 1954. Membro da Delegação do Brasil
ao IX Congresso Internacional do Frio, Paris, 1955. Primeiro-Secretário da. Embaixada em Paris, 1955 a 1958. Encarregado de Negócios em PariS, 1956. Primeiro-Secretário da Embaixada em Santiago, 1958 a 1961. Encarregado de Negócios
em Santiago, 1959, 1960 e 1961. Conselheiro da Embaixada em Santiago, 1961 a
1962. Chefe da Divisão de Atos Internacionais, 1962 e 1963. Chefe, interino, do
Departamento de Assuntos Jurídicos, 1962. Chefe do Cerimonial, 1963 a 1965. Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1963. Membro-Suplente
da Comissão de Promoções, 1963. Cônsul-Geral em Londres, 1965 a 1967. Embaixador em Addis-Abeba, 1968 e 1971. Chefe do serviço de Relações com o Congres. so, 1971 e 1972. Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento,
1972. Chefe da Assessoria de Relações com o Congresso, 1973 e 1974.
Nesses quatro anos em que o ilustre diplomata esteve em contato com o
Senado Federal, foi-nos dada a possibilidade de sentir a sua capacidade, a. sua
inteligência, o seu interesse pelos problemas do Itamaraty e, mais do que isso,
- o que é honroso para nós - o seu carinho, em tudo que diga reSpeito ao
Congresso Nacional e ao Senado.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Pois não. Ouço o aparte de V. Ex."
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador Ruy Santos, a inédita unanimidade
de pensamento dos membros desta Casa, expressa na. Sessão que sagrou o nome
do ilustre diplomata para as novas funções que vai desempenhar no Reino da
Dinamarca, bem mostra, mais do que qualquer palavra, mais do que qualquer
elogio o que pensa esta Casa do homem que ora. objeto é das considerações de
V. Ex:" Oarátoc, lhaneza de trato, amor à coisa pública e, acima de •tudo, um
sentimento nato do que seja o trabalho diplomático, caracterizam João Gracie
Lampreia.
O SR. RUY SANTOS - Obrigado a v. Ex." Eu apenas não disse que a sua
indicação tinha sido aprovada por unanimidade. Fiz questão de referir-me, apenas, à votação expressiva, porque ele havia sido escolhido em Sessão Secreta.

-46O Sr. Antônio Fernandes -Permita-me apenas acrescentar, diante das palavras de V. Ex.a. e do aparte do nosso Líder, um pequeno adendo: é que poderíamos considerá-lo Senador Honorário.
O SR. RUY SANTOS - Obrigado a V. Ex.a, como agradeço também as considerações do eminente Líder Virgílio Távora.
Ouço o eminelllte Senador Danlton Jobim.
O Sr. Danton Jobim - Queria aduzir algumas palav.ras ao discurso
em que V. Ex.a. saúda o Embaixador Lampreia, no momento em que ele nos deixa,
transferindo-se do seu alto encargo de elemento de ligação entre o Ministério
das Relações Exteriores e o Senado da República. Quero dar meu testemunho,
pois co.nheço o Embaixadm• Lampl1eia desde o iní.cLo· de s.ua carreira. Vi-o pela
primeira vez como Cônsul em Nova Orleans, nos Estados Unidos da América,
onde recebia todos os brasileiros com aquela fidalguia que lhe é peculiar. Mas
gostava também de ouvir, muitas vezes, o Embaixador referir-se às atividades de
seu avô, que também era um diplomata, um diplomata português, aliás, que aqui
chegou, se não me engano, a ficar à testa da Embaixada Lusa, num momento
muito difícil para as relações entre Portugal e Brasil. O Embaixador Lampreia, V. Ex.e. referiu, foi nosso Representante na Etiópia. Ser representante num
pais como a Etiópia era, pelo menos, uma função um tanto temerária, porque
a apresentação de credenciais sempre se fazia na presença de leões do Negus.
Os leões vinham à sala de recepção, e, ali, os Embaixadores eram recebidos na
sua presença, assustando-se, naturalmente, com os bocejos que muito se assemelhavam aos seus rugidos na floresta. Era costume perguntar-se aos Embaixadores se queriam ser recebidos com leões, ou sem leões. E o Embaixador Lampreia,
com um orgulho multo brasileiro, declarou que queria ser recebido com leões.
Assim, na presenç.a de Sua Maj·esta.d,e o "Rei dos Reis", ·e doo Leões, ·apl'el'>entou
as suas credenciais. Seguiu-se, então, um período de intensa atividade para o
nosso Embaixador, que não poderia, evidentemente, ser, senão, aquela de mandar informações através de relatórios opulentos sobre a situação do Norte da
Africa, uma vez que a Etiópia estava colocada em posição estratégica para um
observador como ele. Quero ressaltar, pois, que se trata de um diplomata de
valor e que vai deixar muita saudade nesta Casa.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Agradeço o aparte do eminente Líder do MDB. Ouço
agora, o eminente Líder da ARENA.
O Sr. Eurico Rezende - Já que o ilustre senador Virgílio Távora vulnerou a
Inviolabilidade e o segredo das votações para efeito de indicação diplomática,
eu me permito dizer, associando-me às homenagens que V. Ex.a. multo bem presta como o apoio de seus Colegas, que a minha geração parlamentar só assistiu
a dois episódios de unanimidade nesta Casa. O primeiro foi a eleição do Sr. Senador Paulo Torres para Presidente do Senado e, por via de conseqüência, do
Congresso Nacional. E a segunda unanimidade foi obtida - e V. Ex. 8 sabe como
é difícil no Senado conquistá-la -;pelo Embabcador Gra.cle Lamp1.1eia. O Sr. Senador Paulo Torres serviu ao País, em termos de defesa do direito, da justiça e da
liberdade, nos campos talados da velha Europa conflagrada e aflita. E o sr. Embaixador Gracie Lampreia vai servir ao País, embora em missão diferente, mas
igualmente digna, no Reino da Dinamarca. Ditas estas palavras, há, agora, um
desafio colocado diante da atenção, da lucidez e da argúcia do Chanceler Azeredo da Silveira: todos nós estamos curiosos para saber se S. Ex. a vai, realmente, distinguir o verbo "substituir" do verbo "suceder".
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V. Ex.a. um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Ouço, com prazer, o nobre Senador Wilson Gonçalves.
O Sr. Wilson Gonçalves - Nobre Senador Ruy Santos, não me era possivel
deixar de associar-me às homenagens que V. Ex.n presta, mui justamente, ao
Embaixador Lampreia, principalmente porque, não se encontrando presente nes-
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ta Reunião o nobre Senador Carvalho Pinto, sinto-me no dever de como VicePresidente da Comissão de Relações Exteriores, dar um depoimento' a esta Casa
- o que já foi salientado, de modo genérico, pelos aparteantes que me antecederam - da dedicação, do interesse e do espírito público com que o ilustre diplomata tratava de todos os problemas de interesse do Itamaraty nesta e na outra
Casa do Congresso Nacional. É realmente um aspecto que merece destaque especial, porque s. Ex.a. era um devotado a todos os problema.s do Itamaraty juntos à Comissão de Relações Exteriores, do que dou o meu testemunho pessoal,
como também, no prestar a todos nós inexcedível ajuda, e aqui incluo minha
· qualidade de Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano,
que recebeu de S. Ex.a. constante e inestimável colaboração, dando-nos todo o
apoio de todas as informações necessárias a que aquele grupo pudesse cumprir
a sua missão junto ao órgão internacional. Assim, por uma questão de justiça
e um dever também de amizade, porque S. Ex.a. se tomou, sem dúvida, um amigo
de todos nós, Senadores, quero associar-me, de mui bom grado, à homenagem
que V. Ex.a. lhe presta, num ato de inteira c irrefragável justiça.
O Sr. Saldanha Derzi - Pennite V. Ex.a. um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Agradeço o aparte do nobre Senador Wilson Gonçalves, ma.s quero acrescentar ao que S. Ex.a disse, um fato: o Embaixador Lampreia não era apenas um interessado nos problemas do Itamaraty junto ao senado; !o!, também, um zeloso servidor dos interesses dos Senadores junto ao Itamaraty.
Ouço o nobre Senador Saldanha Derzi.
O Sr. Saldanha Derzi - Eminente Senador Ruy Santos, conheço o Embaixador Lampreia há dezoito anos. Conheci-o, ainda, como Primeiro-Secretário
da Embaixada em Paris. É um homem fino, educado e de alto espírito público;
um homem que, realmente, merecia a homenagem que V. Ex.a. lhe está prestando, em nome do senado. Quero, em nome da Bancada de Mato Grosso, a.ssociar-me a essa justa homenagem que V. Ex.a presta, nesta hora, a esse extraordinário Embaixador, a este amigo do Legislativo e, especialmente, do Senado,
que é o Embaixador Lampreia.
O SR. RUY SANTOS- Obrigado a V. Ex.a
O Sr. Lourival Baptista- Permite V. Ex.a. um aparte?
O SR. RUY S'ANTOS- Pois não.
O Sr. Lourival Baptista - Eminente Senador Ruy Santos, o registro que V.
Ex.a. faz é um ato de justiça a um diplomata que, além de ser un: bomem correto no cumprimento dos seus deveres, atencioso e cordial na soluçao dos problemas que lhe eram cometidos, foi também um grande interessado na solução dos
problemas desta casa um grande amigo do Congresso, que sentirá a sua ausência Fazemos votos de' grandes êxitos na nova função que lhe será confiada pelo
I~ainaraty, e associo-me às homenagens prestadas, na tarde de hoje, por V. Ex.a,
nesta Casa, ao Embaixador João Gracie Lampreia.
O Sr. Benjamim Farah - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY SANTOS- Ouço o Senador Benjamim Farah.
o Sr. Benjamim Farah - Quero-me congratular com V. Ex.a. pela feliz oportunidade do seu discurso. V. Ex.a. trouxe para este Plenário uma figura estimadissima neste Congresso, sobretudo aqui no Senado. Ele se impôs ao no~o respeito e à nossa admiração pelo seu trabalho, pela sua boa vontade e sobretudo
pela sua bondade. Ai está uma criatura de coração sempre aberto para servir,
evidenciando aqui ali e em toda parte, aquela fidalguia própria do bom diplomata. Tenho certeza de que ao posto novo a que se destina o Embaixador João
Grac~e Lampreia, e1e há de dar o melhor dos seus ·es.fo•rços •e granjear todas as
simpatias daquela Nação, tanto quanto fez aqui neste Senado. Que Deus o acompanhe, para que ele tenha o maior êxito na missão que irá desempenhar!
O SR. RUY SANTOS - Obrigado a V. Ex.a
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-48O Sr. Carlos Lindenb,erg - Permite V. Ex. 11 um aparte, nobre Senador Ruy
Santos?
O SR. RUY SANTOS
- Ouço.. o aparte do nobre Senador Carlos Lindenberg,
.
O Sr. Carlos Lindenberg - Quero solidarizar-me com V. Ex.a. e com os nobres
Senadores que o apartearam pelas homenagens prestadas ao Exmo. Sr. Embaixador João Gracie Lampreia que, como intermediário entre esta Casa e o ItamllJraty, p11estou a ambos oo mais releV'antes .s•e.rviços, e a nó.s, pS/rl!Jcularmente,
sempre atencioso, pronto a resolver os nossos problemas. Prestou, também, serviços inestimáveis, dentro da sua tranqüilidade, do seu espirita, de sua cooperação, a todos aqueles que necessitaram dos seus serviços. Dai porque a minha solidariedade a V. Ex.a e aos nobJJes SenadoJJes que o apartearam.
O SR. RUY SANTOS- Muito obrigado a V. Ex.a.
Sr. Presidente, o discurso que pretendia fazer, destacando os méritos do Embaixador João Gracie Lampeia, foi feito pelos meus eminentes Colegas.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY S:ANTOS - Vejo, agora, que o Senador Guida Mondin quer
acrescentar algumas palavras.
O Sr. Guido Mondin - V. Ex.a acaba de afirmar o que precisamente ia dizer-lhe neste aparte. Realmente, direi a V. Ex.a. que falar sobre João Gracie
Lampeia se faz fácil, porque basta iniciar, que depois se processa esta torrente
de manifestações assim insopitáve!S. Nós, membros da Comissão de Relações Exteriores, já havíamos bem nos manifestado por ocasião do cantata que tivemos
com S. Ex.a, na sua indicação para a Dinamarca. Aqui me restaria, apenas, repetir o que disse então, apreciando essa personalidade antes, durante e depois
da sua indicação: nós, o que sentimos- isto, note V. Ex.a., que se fez inédito em
matéria de indicação de representantes nossos nas Embaixadas - o que sentimos é como se um dos nossos, um da Casa, tivesse sido o indicado. Creio que
nada mais se pode expressar em matéria de sentimento do que essa afirmação.
O SR. RUY SANTOS- Obrigado a V. Ex.11
Sr. Presidente, o meu discurso foi feito pelo próprio Senado. A homenagem
ao Embaixador João Gracie Lampreia foi feita pelos próprios Senadores que
me apartearam. Para concluir, queria pedir ao eminente diplomata brasileiro,
que em pouco será nomeado para representar o Governo do Brasil junto ao Reino da Dinamarca, que seja uma voz permanente - ele que foi testemunha da
nossa ação, ele que sentiu o espírito público da classe politica brasileira, ele que
viu como nós Deputados e Senadores procedemos - que ele seja, aonde quer
que vá, na função em que esteja, um proclamador, um anunciador dos méritos,
do espirita público e da ação do Congl.1esoo Nacional. (Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Senhores Senadores:
Flávio Britto -Renato Franco - Clodomir Milet- Waldemar Alcântara - Jessé Freire - Domicio Gondim - Milton Cabral - João
Cleofas - Arnon de Mello - João Calmon - Amaral Peixoto - José
Augusto - Franco Montara - Benedito Ferreira - Mattos Leão - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está terminado o período destinado
ao expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 64, de 1974
(apresentado pela Comissão de Legislação Social, como conclusão de seu
Parecer n.o 697, de 1974), que autoriza o Governo do Estado da Bahia

-49a alienar à empresa Cajú da Bahia Ltda., área de terras públicas, localizada naquele Estado, tendo
PARECER, sob n. 0 s 698 e 699, de 1974, das Comissões
- de Constituição ·e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade · e
- de Agricultura, favorável.
'
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra para discuti-lo,
vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto irá à Comissão de Redação.
Item 2:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. 0 370, de 1974 (n.0 603/74, na origem, de 20
de novembro de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Senhor Sérgio Armando Frazão, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto ao Governo da Espanha.
Tratando-se de matéria a ser apreciada em Sessão Secreta, de acordo com
o art. 405, alínea h do Regimento Interno, peço aos Srs. Funcionários que tomem
as providências determinadas pelo Regimento.
'I

rA Sessão transforma-se em Secreta às 15 horas e 35 minutos e volta
a ser Pública às 15 horas e 45 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, vai-se passaJr à votação do Reque>Iimento· n.0 322, Hdo· no Exped~ente,
de urgência especial para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 158, de 1974.
Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 158, de
1974 (n.o 2.323-B/74, na Casa de origem) de iniciativa do Sr. Presidente
da República que concede J,Jensão especial a José Fernandes da Luz (dependendo de parecer da Comissão de Finanças) .
Sobre a mesa, o Parecer da Comissão de Finanças que vai ser lido pelo Sr.
1.o-secretârio.
É lido o seguinte:
PARECER
N. 0 708, de 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o iPrcjeto de Lei da. Câmara n.0 158,
de 1974 (n.o 2.323-B, de 1974, na origem), que "concede Pensão Especial a José Fernandes da Lu:~:".
Relator: Sr. Mattos Leão
o Senhor Presid<mte da República encaminha Mensagem, acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Exército, sub;netendo à
dellberação do Congresso Nacional Projeto de Lei, que concede pensao especial
a José Fernandes da Luz.
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da referida Exposição de Motivos, o beneficiário foi "vítima de explosão de granada ofensiva que encontrara em suas terras, após a realização de manobras
militares".
Além disso, a vítima é responsável por numerosa famíliá e ficou permanentemente inválido para qualquer trabalho.
3. A pensão especial de que trata o Projeto será equivalente a 4 (quatro) vezes
o maior salário mínimo vig·ente no Pais, retroagindo à data em que a vítima
foi julgado definitivamente incapaz, ou seja, a 6 de abril de 1972, conforme o
disposto no art. 1.0
4. O art. 2. 0 prevê a hipótese de transferência da referida pensão, por morte
do beneficiário. Nesse caso, metade caberá à viúva e a outra metade aos filhos
menores de dezoito anos, ou inválidos.
5. A execução da medida, consoante o art. 3.0, correrá à conta dos Encargos
Gerais da União, cujos recursos ficarão sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
6. Do ponto de vista financeiro e no âmbito desta Comissão, não há o que
reparar, pelo que somos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
:Sala das Comissões, em 29 de novembro de 1974. - Virgílio Távora, VicePresidente, no exercício da Presidência - Mattos Leão, Relator - Dinarte Mariz - Carvalho Pinto - Lourival Baptista - Alexandre Costa - Leoni Mendonça- Cattete Pinheiro- Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Paulo TolTes) -O Parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentado.s. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI D A CAMARA
N.o 158, de 19'74
1

(N.• 2.323-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Concede pensão esp::cial a José Fernandes da Luz.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É concedida a José Fernandes da Luz, filho de Teodoro Fernandes da Luz e Maria Rita da Luz, a pensão especial, mensal, equivalente a 4 (quatro) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, a contar de 6 de
abril d·e 1972, data em que foi julgado definitivamente incapaz para todo e qualquer trabalho.
Art. 2. 0 - A pensão especial de que trata esta Lei, será, por morte do beneficiário, transferível metade para a viúva e a metade para os filhos menores
de 18 anos ou inválidos.
Art. 3.0 - A despesa decorrente da execução da presente Lei correrá à conta da dotação orçamentária própria, consignada em Encarg.os Gerais da União,
sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

I
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-51O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Vai-se passar, agora, à votação do
Requerimento n. 0 323, lido no Expediente, de urgência especial para o Proj-eto
de Lei da Câmara n.O 162, de 1974.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Em votação o Requerimento.
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 162, de
1974 (n.O 2.357-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, que reorganiza os Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha, e dá outras providências. <Dependendo de Par~ceres das Comissões de Segurança Nacional e de Finanças.)
Solicito ao nobre Senador Virgílio Távora proferir o Parecer da Comissão de
Segurança Nacional.
O SR. VmGíLIO TAVORA (Para emitir parec::lr) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei sob nosso exame, encaminhado com a Mensagem n.o 592,
de 13 do corrente mês, do Senhor Presidente da República, tramita nos ~nnos
do art. 51 da Constituição e tem por escopo a reorganização dos Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha.
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Marinha, em um
de seus tópicos, assim sinteti!Za a proposição:
"Assim, S~nhor Presidente, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei, em anexo, através d·:l qual
é proposta a reorganização dos QOAM (Quadros de Oficiais Auxiliares
da Marinha), com propósito de compatib!l!zar os interesses da Marinha,
conferindo novas atribuições aos Oficiais desse Quadro, alterando o
processo sel~tivo do concurso e a sistemática d~ classificação para o ingresso no Oficialato e, ainda consolidar a legislação existente sobre o
assunto numa única Lei."
Em verdade, a reformulação pretendida pelo Projeto defin~ com clareza os
objetivos dos Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha, o processo da sua formação e acesso, fundamentando-se na legislação vigente para ordenar toda a
reorganização qu~ se prete~de neles implantar.
·
Determina-se, ainda, a extinção progr~ssiva do Quadro de Oficiais Músicos
do Corpo de Fuzileiros Navais, assegurado, entretanto, o direito de opção aos
atuais detentores de patentes do referido Quadro.
Também é assegurada a promoção no respectivo Quadro, de acordo com a
legislação vigente, aos remanescentes do QOMU-CFN, considerando-se extintas
as vagas dos optantes, dos promovidos ou desligados do serviço ativo, pertencentes ao Quadro em extinção, "d·esde que não haja Oficiais nos postos hierarquicamente inferiores".
As despesas são previstas e "atendidas de acordo com as disponib!l!dades
orçamentárias" (art. 9. 0 do projeto).
Sob o ângulo que nos incumbe examinar, o Projeto parece-nos tecnicamente
perf•el:to e livJ;e de qualqueor restrição. Atenàe à ·est.rutur,a que IS•e vai im;pondo a
Marinha, para se adequar à ampliação e atualização das suas graves responsabilidades constitucionais.
Diz a Exposição de Motivos, parte inicial:
"Esses Quadros, quando da sua criação, destinavam-se a Oficiais que
desempenhariam funções essencialmente elementares e estavam abertos tão-somente, aos Suboficiais do Corpo do Pessoal Subalterno da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais. Legislações posteriores permitiram o ingresso ness·es Quadros de Praças de graduações inferiores, mo-
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o ingresso no Oficialato. Entretanto, tais alterações não mais atendem
aos requisitos do serviço naval, face ao processo evolutivo por que passa
a Marinha."
O Projeto sob exame, em conseqüência, é de interesse público e coaduna-se,
harmoniosamente, com a política de segurança nacional que se institucionalizou
no Brasil a partir de 1964.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto .
IÉ o nosso Parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pauio Torres) -Com a palavra o nobre Senador Saldanha Derzi para proferir o Parecer da Comissão de Finanças.
O SR. SALDANHA DERZI - (Para emitir parecer) - .Sr. Presidente, Srs.
Senadoras, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição Federal, Projeto de Lei
que "reorganiza os Quadros de Oficiais Auxlllares da Marinha, e da outras
providências".
Ju.stif1can-do a iniciativa pr•esl,de.ncial, diz o Senho·r Ministm de Es,tado da
Marinha, em uma Exposição de Motivos:
"Em 15 ·de março de 1938, através dos Dacr·etos-Leis n.os 335 e 329, foram
criados o Quadro de Oficiais Aux!llares ·da Marinha (QOAM) e o Qua·dro
de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais (QOA-CFN), respectivamente.
Esses Quadros, quando da sua criação, destinavam-se a Oficiais que
desempenhariam funções ·assencialmente elementares e estavam abertos,
tão-somente, aos Suboficiais do Corpo do Pessoal Subalterno da Armada
e do corpo de Fuzileiros <Navais.
Legislações posteriores permitiram o ingresso nesses Quadros de Praças
de graduaçõas inferiores, modificaram o critério seletlvo, como também, a forma de classificação para o ingresso no Oflclalato. Entretanto,
tais alterações não mais atendem aos requisitos do serviço naval, face
.ao processo evolutivo por que passa a Marinha.
Assim, Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa E~celênci:a o Projeto de Lei, em anexo, através do qual
é proposta a reorganização dos QOAM, com o propósito de compatibilizar os interesses da Marinha, conferindo novas atribuições aos Oficiais
dasse Quadro, alterando o processo seletivo do concurso e a sistemática
de classificação para o ingresso no Oficialato e, ainda, consolldar a
legislação existente sobr·e o assunto numa única Lei."
A proposição reorganiza os Quadros de Oficiais Auxlllares da Marinha,
dando novas atribuições aos Oficiais, modificando o proce.:so seletlvo do concurso e a classificação para ingresso no Oflc!ala to, além de conso!ldar a legislação da matéria em um só diploma lagal.
Estabelece o Projeto que a admissão aos Quadros de Oficiais Auxiliares da
Marinha será feita mediante concurso, de acor·do com •as vagas existentes em
cada Quadro.
As normas do concurso serão baixadas por ato do Ministro de Estado da
Marinha.
:Com o Projeto em apr3ÇO, o Pod·er Executivo consolida toda a legislação em
vigor que rege o assunto, em uma única Lei.
Em face do exposto e no que toca à competência regimental da Comissão de
Finanças, nada temos a opor ao Projeto e opinamos, assim, pela sua aprovação.
É o Parec·er, Sr. Przsldente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os Pareceres são favoráveis.
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Em •discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
iElm. votação.
Os Srs. Senadores que o ·aprovam permamçam s-entados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o Projeto aprov!lido:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 162, de 1974
(N.• 2.357-B/74, na Casa. de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Reorganiza os Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha, e dá
outras providências.
O Congresso N'acional decreta:
Art. 1.0 - Os Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha (QOAM) destinamse a suprir a Marinha nos seus diversos satores, com pessoal hab!lit!lido para o
exercício de funções de carát·er operativo e técnico compatíveis com seus postos,
'
qualificação ·e especialidades de origem.
Art. 2.0 - São Quadros de Oficiais Auxiliares da Marinha:
I - O atual Quadro da Oficiais Auxiliares da Marinha, que passa a' se
denominar Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada (QOAA).
II - O Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de F'uzileiros Navais
(QOACFN).
Art. 3.0 - Fica em extinção o Quadro de Oficiais Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (QOMU-OFN), a partir da vigênda desta lei.
§ 1.0 - É assegurada aos oficiais do QOMU-CFN opção de nela permanecerem ou de transferência para o Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais.
§ 2.0 - A opção de transferência para o QOACFN se efetuará mediante
requerimento do interessado, encaminhado ao M'lnistro da Marinha no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta lei.
§ 3.0 - Os oficiais transferidos para o QOACFN, de acordo com os parágrafos •anteriores, serão ·nele incluídos, obedecendo a precedência hierárquica
pravista no Estatuto dos Militares.
.
0
Art. 4. - Os efet!vos do QOAA e do QOACFN são os fixados pela Lei
n.o 5.520, de 31 de outubro de 1968, alterados p-elo Decreto-Lei n. 0 920, de 9 de
outubro de 1969.
Parágrafo único - O efetivo do QOACFN será acrescido em númaro correspondente .ao efet!vo do QOMUCFN, previsto na Lei n. 0 5. 520, de 31 de outubro
de 1968.
Art. 5.0 - Os oficiais do QOAA e QO.AiCFN provêm, resp·ectivamente, do Corpo
de Praças da Armada e do Corpo d·a Praças dos Fuz!le!ros Navais, selec!onados
de acordo com as sua.s capa·cidades técn!co-pr.ofiss!onais e qualidades Intelectuais
e morais que os habilitem ao Oficialato.
Art. 6.o - A ·admissão aos QOAM será feita através do Concurso, de acordo
com as vagas existentes em cada Quadro.
§ 1.o - As normas a serem estabelecidas para o Congresso da Anmissão aos
QOAM serão baixadas por ato do Ministro da Marinha.
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2.0 - O critério para determinar o preenchimento das vagas existentes
nos QOAM será o da obtenção da maior soma de pontos no Concurso.
Art. 7.0 - Os Oficiais do QOAM ·a do QOM:U-CFN, em extinção, na forma,
do art. 3.0 , têm os direitos, honras, pr.errogativas, denres e responsabi11dades
previstos na presente lei e na legislação militar geral ou particular, em vigor.
§ 1.0 - Aos remanescentes do QOM:U-CFN, em extinção, fica assegurada a
promoção do respectivo Quadro, d·a acordo com o ef,etivo fixado pela Lei n.O 5.520,
de 31 de outubro de 1968, mediante o pre·enchim:ento das condições bãsicas de
acesso previstas na legislação em vigor.
§ 2.0 - A proporção que os Oficiais do QOMU-CFN forem transferidos, por
opção, para o QOACFN, promovidos ou desligados do serviço ativo, as suas vagas
sarão consideradas extintas, desde que não haja Oficiais nos postos hierarquicamente Inferiores.
Art. 8.0 - As promoções •dos Oficiais dos QOAM serão processadas mediante
a existência de vagas e preenchimento das condições básicas de acesso, em
conforrni~ade com a Lei n.o 5.821, da 10 de novembro de 1972.
Art. 9.0 - As despesas com a execução da presente Lei, decorrentes do
acréscimo de efetivo estipulado no parágrafo único do •art. 4.0 , serão atendidas
de acordo com as ·disponibilidades orçam·antárias.
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogados os Decretos-Leis n. 0 • 335, de 15 de março de 1938; 329, de 15 de março
de 1938; 2.078, de 8 de março de 1940, e demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, a redação final do
Projeto de Resolução n.O 64, ·de 1974, aprovado na Ordem do Dia da presente
Sessão e que, nos tarmos do parágrafo único d·o art. 358 do Regimento Interno,
se não houv•er objeção do Plenário, será lida pelo ?-. 1.0 -Secretário. (Pausa.)
É lido o seguinte:
PARECER
N.0 709, de 1974
Da Comissãll de Reda.ção, apres:ntando a redação final do Projeto
de Resolução n. 0 64, de 1974.
Relator: Louriva:l Baptista
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 64, de
1974, que autoriza o Governo d·o Estado da Bahia a alienar à empresa Caju
da Bahia Ltda., área de terras públicas, localizada naquele Estado.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Lourival Baptista, Relator - Cattete Pinheiro - José Lindoso - Wilson
Gonçalves.
ANEXO AO PARECER N. 0 709, DE 1974
Redação final do P!'ojeto de Resolução JL0 64, de 1974.
Faço saber que o Senado Faderal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo
único, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
§

RESOLUÇAO N. 0 , DE 1974
Autoriza o Governo do Estado da Bahia. a alienar, à empresa Caju
da Bahia Ltda., área de terras públicas, localizada naquele Estado.
O Senado Fe~aral resolve:
Art. 1.0 - l!: o Governo do Estado da Bahia autorizado a alienar à empresa
Caju da Bahia Ltda, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, uma
ár·ea de 23. 501 ha (vint.e ·e t:rês mil, quinhentos .e um hcda11es) de t,e·r•ras ,públicas,
situada na Serra dos Olhos d'Agua, Municípios da Nova Soure e de Tucano,
;naquele Estado, onde será instal!lldo, pela adquirente, um emp:re.endlmento

I,
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da Bahla.

A!t· 2.

~ aparação qe alienação a que se refere o artigo anterior obedecerá as condiçoes, limites, areas, medidas e demarcações a serem estabelecidas
pelos órgãos técnicos do Governo do Estado da Bahia respeitados os direitos de
terceiros, o interesse público porventura manifesto sobre a ârea e ainda as
<ll.sposições contidas na Lei Estadual n.0 3.038, de 10 de outubro
1Íl72 (Lei de
Terras) e no Decreto Estadual n.o 23.401, de 13 de abril de 1973.
Art. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publlcação.
0

de

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A matéria vai à publicação.
Sobre a mesa, Requerimento que serâ lido pelo Sr. 1.0 -Secretârio.
É

lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N.0 324, 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 Resolução n.0 64. de 1974, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a allenar,
à empresa Caju da Bahia Ltda., ârea de terras públlcas, locallzada naquele
Estado.
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

à imediata apreciação da redação final.

Aprovado o Requerim-ento, passa-se

Em discussão. (Pausa.)

Se nenhum dos srs. Senadores desejar discuti-la, vou encerrar a discussão.
Estâ encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores ~ue aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa..)
Aprovada. O Projeto vai à promulgação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
·O SR. JARBAS PASSARINHO - (Sem revisão do orador.) Sr. Presidente,
Srs. Sel!ladol'es, ·em agosto, àle~te ano, .Uvemos oporturudade de u~·ar da palavra,
neste Plenârio, para tratar de assunto relacionado com a PETROBRAS.
Naquela ocasião, sustentamos uma tese, qual a de . estar a PETROBRAS
suficientemente equipada e instrumentada, através de seus recursos humanos,
para cumprir a sua missão.
Li ainda, àquela altura, trechos de editoriais de revistas e jornais brasileiros que sugeriam, em face do desequ!librio da balança de pagamento brasileira devido ao aumento brutal dos preços do petróleo, a participação de companllias estrangeiras no esforço nacional para a descoberta do petróleo através
do sistema de joint ventures.
Lembro-me bem, Sr. Presid·ente, que, discutindo aqui com o nobre Representante de Alagoas, Senador Luiz Cavalcante, tive ocasião de mostrar que era
um equívoco supor-se que a PEI'ROBRAS não dispunha de meios para fazer a
pesquisa como devia fazer, no Território Nacional. Aparecia evidentemente, no
seu quadro de esforço realizado, uma diminuição da pesquisa nas áreas continentais quase todas elas constituídas de bacias paleozóicas, mas, paralelamente, 'a PETROBR.AS aumentava a sua pal'ticipação na pesquisa na plataforma,
ou seja, nas bacias sedimentares marinhas.
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durante seis anos, houve o ingresso à taxa anual de 53% continuamente, de
Incremento da pesquisa nas bacias sedimentares submarinas.
Em seguida, tive oportunidade d·e ler o documento de um técnico brasileiro, dos que mais honram a PETROBRAS, o Eng.enhelro Walter Campos, em
q,ue S. s.n salientava que o esforço em geral para a descoberta de petróleo
n~ áreas submarinas era da ordem de seis anos em média. E concluía:
"O tempo médio da fase pré-d-escoberta, ou seja, aquela que decorre
desde o início da exploração efetiva de uma área até a primeira descoberta comercial, é doe aproximadamente seis anos" - e se referia à
área submarina. "J!: interessante lembrar que após a primeira descoberta
em uma área petrolífera, outras se sucedem rapidamente, como tem
ocorrido em Serg1p•e, ·com as descobertas de Gua,ricema, Ca.ioba e Camarim."
Terminava o Dr. Walter Campos sua palestra, em 1973, na Universidade de
Brasília:
"Parece prováve! que a PEI'RO'BRAS está no fim da fase de pré-descoberta, considerando os tempos médios observados ·em outros Países."
Que as palavras do ilustre técnico tinham inteiro cabimento, prova-o o
fato de termos, agora, recebido o impacto da descoberta de petróleo em Campos,
na plataforma continental.
Aqui está o quadro que tive a oportunidade de mostrar ao Senado naquela
altura: na costa atlântica da Africa, em bacias sedimentares semelhantes à
l:irasileira, o esforço se faz, e, em média, nos países em que se descobre petróleo
decorrem seis anos entre o início d·esse e.sforço e o primeiro poço comercialmente
válido, exceto para o Senegal, que. desde 1958, procura petróleo na bacia sedimentar submarina, e não o encontrou até aqui.
Campos começou em 1967. Sergip·s em 1965. Portanto, antes de Campos,
Sergipe deu o primeiro resultado positivo, Inclusive com o poço Mero.
Acabamos de ouvir o nobre Senador Lourival Baptista, com muita razão,
regozijar-se pelo fato de a PETROBRAS ter dado oficialmente a informação
sobre o êxito obttdo no IXJ•ÇO doe V:aza-Ba.r:ris, na toz do São F'rMJ:cisc.o.
Sr. Presidente, está comprovado o que dizíamos na época. Não queremos
posar aqui, diante dos nossos pares, de futurólogo, futuró'ogo bem sucedido,
numa profisSão qu-e anda sofrendo grandes decepções.
O Sr. Dinarte Mariz - V. Ex. 8 permite um aparte? (Assentimento do orador) Apenas para lembrar a v. Ex.n que também em nosso Rio Grande do
Norte as p.esquisas começaram, se não me falha a memória, em 1951.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Nobre Senador Dinarte Mariz, não citei
o Estado de V. Ex.n porque, no quadro de que disponho, não aparece o Rio
Grande do Norte, embora saibamos Que nas costas potiguares as pesquisas
petrolíferas também estão obtendo êxito.
O Sr. Dinarte Mariz - Dos mais promissores.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Sim, dos mais promissores.
Podemos concluir que toda essa faixa atlântica, toda essa plataforma que
vem do Nordeste até o Espírito Santo, é não só mais potencialmente petrolifera, mas petrolífera comprovadamente.
ora, uma das insistências que havia aqui .era a de que nós, em face dessa
diferença bovutal que od'espeilldemo.s com o p•etróJ,eo, [pas.san(o de 800 milhôes
para 3 bilhões de dólares num só ano, era importante que nos associássemos
àqueles que tivessem capital, traduzido, sobretudo, por equipamento e know bow.
Defendi, nesta Casa, modestamente, o ponto de vista de que a PETROBRAS,
tinha ambas as coisas. Know how indiscutivelmente, porque seria um crime
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contra nós mesmos acusar os recursos humanos da PETROBRAS, os técnicos
de que dispomos ali, de incapazes ou de pouco capazes. Seria um eufemismo,
para. esconder a expressão "incapacidade". Dizia mais: qualquer solução que
se de neste momento, que traga para a PETROBRAS uma associação com
companhias mu!tinacionais, só daqui a .seis anos se poderia atribuir a essas
Companhias qualquer bom resultado. Ou então, Sr. President.e e Srs. Senadores vejamos bem o que poderia a·contecer: entregar-se-la tudo aq,uilo que a
PETRÇ>BRAS havia feito na fase preparatória, na fase exploratória, na fase
da pre-descoberta, para os privilegiados sócios que chegassem exatamente no
instante em que estava terminando o prazo médio em que as descobertas surgem.
Se tivéssemos tido a infelicidade de nos deixar sensibilizar por essa tese
se tivéssemos entregue também a assQciação na área da plataforma continental'
hoje estaria sendo creditada a essa técnica alienígena o êxito que obtivemos
dentro da PETROBRAS.
Nunca fui xenófobo, Sr. Pr.esid·ente. Tenho até uma pequena restrição ao
talento invulgar de Alberto Torres, quando diz: "no fundo, o sentimento de
pa;triotiismo é xenofobia, porque signi~lca o óclio tribal; uma tribo sempre
odiava a tribo vizinha".
Não considero assim o patriotismo de que - f·elizmente - no Brasil somos
possuídos.
Saliento, Sr. Presidente, aspecto muito importante em relação a este pobre
discurso (não apoiado!) sobre um êxito tão grande.
Primeiramente, deve haver algum equívoco quando a Imprensa publica que
de um só poço vamos retirar uma produção diária de 400 mil barris.
Não há poço no mundo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por mais rico
que seja, que atinja essa produção. Nem dez vezes menos! Os grandes poços
produtores estão na altura dos 12 a 15 mil barris diários. O que provavelmente
se quer salientar é que, uma vez delimitado o campo produtor, essa área
produtora, essa nova província petrolífera, o campo produtor de Campos será,
só ele, suficiente para dar 400 mil barris por dia ao Brasil.
Não é irresponsável o Governo; não é irresponsável o Ministro da Fazenda
quando, no Salão do Automóvel, declara que dentro de dois anos, poderemos
chegar à produção de um milhão de barris por dia. Isso coloca o Brasil em
perspeetivas excelentes.
Ora, ainda há quem sustente que seria importante, de qualquer mOdo, acelerar esssa pesquisa.
·
Há dias lemos edttorial de um Lmportante jornal brasileiro que salientava
que a idéia da jolnt vientures não devia .ser perdida pelo fato de termo.s descoberto petróleo em condições tão admiráveis, petróleo de calcário, normalmEmte .a província peil,rolífera mais proOd.utora co Mundo.
Sr. Presidente, minha impressão é de que essa descoberta prova claramente
que não há mais nenhum cabimento para qualquer tentativa de associação da
PETROBRAS com companhias multinacionais. Se antes havia contra nós apremência de tempo, esse tempo agora já é um dado da equação perfeitamente
solucionado. Não é mais uma incógnita.
Mais ainda, Sr. Presidente, vemos a presença de uma política, de uma estratégia, em todo o mundo do petróleo, que leva à economia desse combu.stivel por
parte daqueles que o possuem.
Ontem, num documento mui judiciosament·e elaborado, em caderno especial, o Correio Brazmense trata da crise da energia e da agonia da civilização
do petróleo. Nesse documento, que, ·evident.ement·e, t•em ·a inspiração do técnico
que o escreveu, se ·diz: "Os especialistas calculam que, no atual ritmo de produção, o Mundo terá petróleo assegurado para apenas mais 37 anos, e, se novas
técnicas capazes de produzir o que se chama pro~1ução secundária, a recupe-
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seja um total de 47 anos".
Isto leva, Sr. Presidente, a uma estratégia internacional: todos os Paises
que dispõem de petróleo começam a sentir que não devem despediçar o seu
petróleo. Veja-se por exemplo, os Estados Unidos que só têm petróleo para 14
anos mais, selaram dezenas de poços e procuram petróleo em províncias petrolíferas estrangeiras. Preferem comprar o petróleo no estrangeiro, para não
gastar o seu.
A Europa tem apenas 7% das· reservas mundiais e adota uma mesma política de economia, e a Venezuela que é a nossa campeã latino-americana, até
agora, já que o México teve descobertas excepcionais e o Brasil também, no
futuro isso pode mudar, ela resolve fazer agora, •também, uma política de diminuição sensível das exportações de petróleo, porque todo mundo sabe que não
se trata de um recurso natural renovável, ele é exaurivel. E, ;portanto, jogar fora
o petróleo, vendê-lo agora, significará para nós um drama diante do dilema que
teremos logo adiante, na vida. de. todo-s. O•S ;pov•cs, •em l'e1açã,o .a uma fonte .preciosíssima de energia, e que se extingue. Conseqüentemente, a nós parec·e que
o Brasil, já tendo a perspectiva de 1 milhão de barris por dia - o que provavelmente lhe garantirá uma auto-suficiência. com a maior tranqüilidade - não
deve estar preocupado agora, e agora mais do que nunca, em pagar em óleo a
atividade de qualquer .asso•ciad·O·, P.~·rque •e•S•te óleo fará f:~,lta a ·e·::·t·e Pais, num
futuro bem próximo.
O Sr. Virgílio Távora -V. Ex."' me permite um aparte, nobre Senador Jarbas
Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Concedo o aparte ao nobre Vice-Líder
Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador, V. Ex."' não .está falando em nome
pessoal, pelo assunto que aborda e pelos conceitos que emite, ousamos diz:er que
fala não só em nome da Maioria, como também da Minoria. Mas numa hora
como esta, em que a .aleg1l'ia do b~asHe~ro· só ·dev.e .te·r pa~aLelo :na prudência. com
que vai utilizar essa dádiva da natureza, que é substancial e básica para seu
desenvolvimento, algumas reflexões devem ser feitas, e estas com respeito à
PETROBRAS e ao caminho que ela seguiu. Já foi dito aqui, por V. Ex."', a frase
de Joff.11e que, gostariamo& de, de.,cendo o· es.calão, -tra.nsformass.e .em "Gene~al
que ganha batalha não precisa explicar, e General que :perde não tem como
explicar". A PETIR.OBRAS está como o General que viu as hostes inimigas começarem a ser desbaratads, isto é, atingido o seu primeiro objetivo. Mas neste
momento, que é d.e euforia, i!J•r·eclsamos mais uma vez. fugindo à regra ode que
General não àleve explicar o que .ganhou, mostrar .aquilo que em nome do Govemo !o! apresentado, não por nós, mas pela Liderança, como básico de toda
a ação da PETROBRAS. Recorde-se o Senado das discussões de junho de 1973,
quando, baseados justamente em documento, há pouco, citado pelo ex-Ministro
Jarbas Passarinho, dissemos que a PETROBRAS estava absolutamente certa.
Recordem-se os Srs. Senadores que dizíamos, ela estava restringindo as perfurações no setor terrestre, sem as abandonar e, embora, pagando preços várias
vezes maior, no setor da plataforma continental, o fazia dentro de um plano organizado. E, podirumos dizer, naquela época - nós, não o Governo - que os
frutos estavam a a:parecer e, pequenos. insucessos, momentâneos, não jus.Uficavam, absolutamente, essa idéia que, infelizmente, desde aquele tempo recrudescia, de se ;passar um atestado de incapacidade técnica e financeira a uma empresa que hoj:e mostra q.u.e O· Governo ·e~l:av·a com .a razão. Descul,p:e-me· ess.a, a·chega :ao discurso de V. Ex."', porque êl'le:cebemos ins:1nmções de, :em tod:o· ,e qualque.r discurso aqui pronunciado sobre petróleo, deixar bem ciente aquela declaração
enfática que, em junho do ano passado, a PE'I1ROBRAS fez, por intermédio da
Liderança desta Casa.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ao contrário, em vez de desculpá-lo, eu
me rejubilo por receber de V. Ex.n esse aparte, que completa o quadro da minha
exposição.
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como incapaz.
O ponto de vista do nobre Senador por Alagoas discordava do nosso. apenas
por uma questão de variação, mas não era uma discordância frontal. E nunca
S. Ex." em todos os seus pronunciamentos, nesta Casa, desmereceu a capacidade
técnica da IFETROB!RAS. E faço essa obstervação, porque citei o nome, pessoalmente, do ilustre Senador por Alagoas, quando comecei a fazer o desdobramento
do meu reparo ...
O Sr. Virgílio Távora - Cujo patriotismo toQ.os nós, aqui, não temos a
m-enor dúvida, que é fora de qualquer contestação.
O Sr. Adalberto Sena - Permite

v. Ex." um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO - Dou o aparte, com multo prazer, ao nobre
Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena - Nobre Senador, pelo que ouvi, nas Sessões em que
falava o nobre Senador Luiz Cavalcante, parece-me, a principal restrição que
ele fazia, era a de que a PEI1ROBRAS não .estaria empregando em pesquisas a
porcentagem justa dos seus lucros. Era e·ssa a restrição que ele fazia, e de que
deveríamos, neste caso, apelar para o capital estrangeiro. Aliás, nesse ponto
sempre discorde! de S. Ex.", conforme os nobres Colegas ouviram, por ocasião
do aniversário da Lei que Instituiu o monopólio ·estatal do petróleo, quando falei
em nome do Senado, em nome do meu Partido, demonstrando ser um dos maiores
entusiastas desse monopólio. Naquela ocasião, achei que, graças a esse monopólio, o Brasil tinha chegado à situação de Independência econômlca, a que
nos conduziu a própria atuação da PETROBRAS, durante vinte anos, naturalmente, não .só em termos de realizações, mas em termos de esperança, como
V. Ex.a está situando. O nobre Senado~ Luiz Cavalcant.e a.chava que .a agão da
PETROBRAS estava sendo deficiente, porque empregando nessas pesquisas percentagem relativamente baixa de seus lucros. E eu depreendi que ele quis se
referir mais a outras pesquisas, não a estas da plataforma submarina, porém
a outras que poderiam ser feitas. E, naquele momento, conversando com S. Ex.",
manifestei certo pesar, por não estar a PETROBRAS continuando ou prosseguindo nas sua.s pesquisas no !Estado do Acre, onde as condições se revelavam
favoráveis, mas todas as pesquisas, todas as perfurações e .sondagens tinham
sido infrutíferas. Entretanto, já agora, vejo que a PETROBRAS está voltada
para o nosso Estado, como para a Região Amazônica. Há pouco tempo, tive a
satisfação de com,er.s•ar com um dcls.dão bolivi•a,no· que exaltava a polit!.ca de
petróleo existente entr·e os dois Países e me relatava a sat!sfacão com que eles
viam, na Bolívia, algumas pesquisas iniciadas pela PETROBRAS, ainda no Estado do Almazonas, mas muito nas vizin!hanças do rio Juruá, no Estado do Acre.
Era essa a observação que eu tinha a fazer, não para defender totalmente o meu
Colega ausente que, aliás, não foi acusado... ·
O SR. JARBAS PASSARINHO - Isso que -eu quero dizer, ele não está sendo
acusado.
O Sr. Adalberto Sena - Não está sendo acusado; nem mesmo V. Ex." está
fazendo a ele a devida justiça. Mas para dizer a impressão que me ficou do
discurso dele. Talvez -ele tivesse se referido mais a essas pesquisas nas âreas
continentais do que mesmo nessas onde temos sido mais fe!lz;es, mas que também
são áreas onde a extração é muito mais antl,econômica, vamos dizer assim, ou,
bem menos econômica do que nas áreas continentais. Era Isso que eu queria
dizer a V. Ex."
O SR. JARBAS PASSARINHO - Multo obrigado a V. Ex.•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema é de tal modo complexo, por
exemplo, que só este apar·te do nobre Senador Adalberto Sena daria mBirgem
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tempo, sobre a possibllldade de o Acre ser, realmente. uma província petrolífera.
O Acre foi coberto por várias equipes de geologia de superfície. Ao meu
tempo, ainda, <l!Uando tive a honra de ser Superintend.ente da PETROBRAS,
na Região Norte, um dos maiores esforços concentrados foi feito, precisamente,
no Acre, na região do Rio Moa, onde corriam lendas de que havia mais petróleo do que a própria água do rio.
Tive ocasião de 'verificar, como Superintendente, que mandavam provas da
existência desse petróleo, em vidrinhos que nos r·emetiam, dizendo que nós
estávamos sendo sabotados em nossos esforços; e quando íamos examinar os
vidrinhos, com as provas, víamos que era r·ealmente um petróleo exc.epcional,
o melhor que Deus poderia dar a qualquer país do Mundo, porque já vinha
refinado. Na vel'da;à:e, ·t~atava-se d.e queros:en-e, •fus vezes prov.eni·en:te d:e naJuiráglos de embarcações, que vinham à tona depois, e era recolhido e mandado
como evidência da 1existência de !Petróleo e como :descaso da ComiJan!hia brasileira que detinha o monopólio.
Sobre o petróleo, já ouvi os maiores absurdos, Sr. Presidente. Um homem
que eu admirava pela sua inteligência, na Câmara Federal - não lhe vou citar
o nome - há. muito anos, dizia que no Maranhão, por exemplo, a PETROBRAS
era sabotada, porque se jogava dentro dos poços de petróleo o babaçu; então,
o babaçu entupia o poço de petróleo. Ora, uma sonda de perfuração é capaz
de perfurar o diabásio, que é mais duro que o aço ...
O Sr. Virgílio Távora - A cabeça desse cava'heiro é qu·e eu acho que
entupiria o poço.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Esses eCiruívocos são todos muito naturais.
Por eJCemplo, sobte o Ac!'e, sobr.e I!JO•l" que a PETROBRAS s.e ·re.tir:ou d.o .&cre. Ela
se retirou nQ momento em que ela não pQderia mais ficar. Se ficasse, ela
estaria despendendo dinheiro inutilmente, porque toda a tecnologia avançada
que tínhamos, na ocasiãJo, ~não •era capaz ·de e•s:tabdecer es!Clar:ecimento· a I•esiJeito
dos possíveis depósitos que o Acre tem, e que são objeto de pesquisas desde o
tempo do conselho Nacional do Petróleo e até bem antes disso, do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais do Ministério da Agricultura.
O Sr. Lourival Baptista - Permite V. Ex." um aparte, eminente Senador?
O SR. JA.R&\S PASSARINHO - Com muito prazer, ouço o nobre Senador
Lourival Baptista.
O Sr. Lourival Baptista - Eminente Senador Jarbas Passarinho, V. Ex."
fala com a autoridade de um estudioso do prob1ema do petróleo no Brasil.
Lembro-me bem quando V. Ex.", lá pelos idos de 1961, estava na PETROBRAS,
na Região Amazónica. sempre fui, nesta casa, daqu-eles que confiaram na
atuação da PETROBRAS. Desde 1971 até a presente data, d·evemos ter feito
mais de vinte pronunciamentos, nesta Ca~-a. a esse respeito, e também sobre
os minerais sergiparws. Em junho, de 1959, quando jorrou petróleo .em Sergipe,
fizemos a nossa comunicação à Câmara dos Deputados. Lembro~me bem que
em 15 de setembro de 1968, tive a honra e a primazia, podemos dizer, de
transmitir ao saudoso Presidente Arthur da Oosta e Silva, em Porto Alegre,
que havia sido encontrado petróleo na plataf.orma continental sergipana. Quero,
nesta hora, dar depoimento a ·esta Casa sobre como o fato aconteceu: eu era
Governador do Estado, deveria viajar para Porto Alegre num domingo pela
manhã. Sairíamos de Salvador - o nosso campo estava interditado - e teríamos de sair pela madrugada, de Aracaju, para tomar o avião naquela cidade.
Iríamos assistir à inauguração da refinaria Alberto Pasqualini, em Porto Alegre.
A uma hora da manhã, fui acordado p,elo Oficial da Guarda do Palácio, que
me dizia que havia um senhor que queria fa 1ar comigo, com insistência. O
Tenente •encarregado da Guarda disse que não poderia acordar o Governador
àquela hora. Mas a pessoa dizia-se meu amigo e queria me transmitir alguma
coisa, e afirmava que se porventura eu não gostasse, poderia mandar prendê-lo.
Então, o Tenenre me acordou. Recebi o homem na sala de jantar, no Palácio,
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estavam numa mesa funcionários da PETROBRAs - não sei se engenheiros
ou técnicos - que diziam da alegria •que tinham tido naquela manhã. Naquela
noite, eles estavam comemorando porque havia jorrado petróleo, na sexta-feira
pela manhã, lá nas costas de Sergipe. E ele me trazia isto - a notícia pois eles, na sua alegria, comemoravam e aquele amigo meu aproximou-se da
mesa dos funcionários da PETROBRAS, ouviu a notícia e veio logo me dizer,
pois sabia que ia viajar cedo. Saí às 4 horas da manhã de Aracaju, de automóvel e tomei o avião às 11 horas em Salvador, e à tarde estava em Porto
Alegre. No outro dia éramos recebidos pe'o Presidente, pois ele havia mandado
me receber no aeroporto, pelo Dr. Aragão, que fazia parte da sua Casa Civil.
Solicitei, então, ao Dr. Aragão que dissesse ao Presidente que eu teria prazer
em agradecer aquela atenção em me receber. o Presidente recebeu-me 15
minutos para às 9 horas, no Palácio de Piratini. Então, dei-lhe a notícia de
que havia jorrado petróleo na plataforma de Sergipe. O Gen. Candall, Presidente da PETROBRAS, e Diretores da .empresa lá se encontravam ·e ainda
não tinham a notícia; fui eu quem a transmitiu ao Presidente Costa e Silva,
no Palácio de Piratini. E, depois, no coreto armado para a solenidade, fui
procurado pelo então Gen. Costa Cavalcante, Ministro das Minas e Energia,
que me perguntou s-e na verdade já havia jorrado petróleo em Sergipe, na
plataforma. Assim, eminente Senador Jarbas Passarinho, foi grande a alegria
que tivemos naquele 15 de setembro de 1968, ~uando, no dia anterior, havia
jorrado petróleo. E, disse muito bem V. Ex.a agora, neste Plenário, que os
Governos dev·em fazer reserva do seu petróleo; e faz muito bem o Governo
Brasileiro, a PETROBRAS, em .explorar petróleo em terras de outros países,
política que foi adotada pelo nosso Governo. E, nesta hora, é motivo de alegria para todos nós, brasileiros, que acompanhamos esses probLemas, e para
o estudioso que é V. Ex.8 , que já militou ·e prestou serviços à PETROBR.AS,
esta nova descoberta na plataforma, em Campos, e agora, no meu pequenino
Estado, onde eu tenho a ventura e a satisfação de ver sete plataformas no
seu litoral, retirand·o o petróleo, riqueza do Brasil, e que trará, no futuro, a
nossa independência econômica, com a auto-suficiência! Gomo disse no início.
sempre confiei na PETROBRAS, nos seus técnicos e nos que nela trabalham,
a.chando que o Brasil, ·com SUia eXJ:ensão geog.ráfl:ca, não .soeria privado deSISa
riqueza, cuja descoberta sempre considerei questão de tempo, persistência e
muito trab-alho.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Agrad·eço a V. Ex.8 , nobre S·enador Lourival
Baptista, te·r !lustrado este di.scurso Cllm o episódio que V. Ex.a nos transmite
- vê-se bem - ainda com muita emoção.
Sr. Presidente, Sr.s. Senadores, concluiria para dizer que dois elogios devem
ser, naturalmente, feitos ...
o Sr. Dinarte Mariz - V. Ex.n permite um aparte, antes de concluir tão
'Jportuno discurso?
o SR. JARRAS PASSARINHO - Ouçll o nobre Senador Dinarte Mariz, com
prazer.
,
o Sr. Dinarte Mariz - Gostaria de salientar o depoimento que v. Ex.a está
prestando a esta Casa, com tanta competência, .sobre a politica do Governo
Revolucionário no setor do petróleo. Fala-se muito que o Governo precisa mudar. Pergunto eu: mudar como? Mudar, se realmente a política mais ac·ertada
que já tivemos até hllje, reconhecida por todos os brasileiros, no setor do desenvolvimento nacional, está salvando este País do caos? Mudar para quê? Se temos
no setor mais importante da economia nacional - o setor do petróleo - o acerto definLtivo e oportuno que V. Ex.a 1está salientando no seu brilhante discurso.
Então, é a política da Revolução que está consolidando o desenvolvimento deste
Pais. Considero a notícia oficialmente transmitida ao Pais, da identificação dos
campos petrolíferos da nossa plataforma continental tão impllrtante quanto
a:quela, há mais de 150 anos passados, que reboava rpor todo•s os r.ecantos da
Pátria: a notícia da noss:~. independência política. Por conseqüência, tenho a
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revolucionária se firme cada vez mais neste País e para sempre sejam condenadas a demagoia e a corrupção, que durante tantos anos ameaçaram a nossa
Pátria. Sou daqueles, nobre Senador, que aceitam as deliberações do povo, mas
também daqueles que lembram episódios como o do Rio de Janeiro, certa vez,
ameaçado por epidemia que quase dizimava a sua população. O grande técnico
naquela época, o grande médico. oswaldo Cruz, apoiado pelo Presidente da República, impunha a vacina obrigatória para salvar a vida do povo. Pois bem,
este gesto quase custou a vida do Presidente. E, quantas vezes o próprio médico
não teve que se cuidar, perseguido pela população que estava sendo beneficia;da
e salva pelas suas próprias mãos! Em conseqüência disso, deve-se proceder a
estudos, toda vez que se impõem coragem e determinação para servir a este
Pais, em momentos de crise, procurando levar à frente uma política correta,
sadia, corajosa e patriótica. Devemos, nesta hora, com reflexão, pensar no futuro
do Brasil, ligando a política de· salvação nacional, que no setor do Petróleo V. Ex.11
está anunciando.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado, nobre Senador Dlnarte
Mariz. Apenas aduzirei, data venia, à linha de raciocínio de V. Ex.a., um argumento a mais, se me permite o meu ilustre e nobre par: é que a única fase da
!PETROBIRAS em que ela realmente se comportou mal, e que era um drama
para nós, que nela acreditamos, ver os caminhos, ou os descamlnhos que ela
trilhava, foi precisamente na pré-R·evolução Brasileira. Entre 1961 e 1963, quando
a PETROBRáS, ao invés de devotar-se à pesquisa de petróleo, com a mesma
caracteristica, até mesmo de sacrifício pessoal que a caracterizava no passado,
passou a pleite,a,r vanta.gens pe&;O•ilis. E essas \-a.nta.gerus• eram de tal ·:'r,dem que,
inclusive, se pagava na Petróleo Brasileiro S. A. um risco chamado de periculosidade que, antes, só era pago àqueles que realmente corriam risco de vida no
exercício de sua atividade. Por exemplo: no limite máximo de um raio de ação
de 30 metros da S·Onda de perfuração. Mas .se passou a pagar, inclusive, nos
.gabinetes, nos escritórios e até na repr.esentaçã.o de \Pa,ris e de Londres.
Diz-se que esse risco de periculosidade era porque algumas pessoas usavam
isqueiro, na hora de acender o cigarro, e naturalmente corriam risco de vida.
Que fique o chiste, mas que fique, paralelamente, mostrado que a PETROBRAS,
nesse período, realmente se d·esviou da sua fina!lda;de precípua.
Há ainda o descompasso que o nobre Senador Dinarte Mariz caracteriza
muito bem, entre as palavras e a ação, entre dizer-se nacionalista e fazer-se
o pior trabalho de ant!nacionalismo e de antibrasileirismo que era fazer com
que aquela Companhia se tornasse desacreditada.
Graças a Deus, Sr. Presidente, vencemos essa fase, e hoje, quando o nobr.e
Senador Virgílio Távora proclama a necessidade de termos cuidado com as expansões de entusiasmo, ele o faz dentro de uma linha de coerência absoluta.
A PETROBAS, a não ser neste breve interregno de má administração, teve o
cuidado de não fazer as suas apreciações beirarem pelo ot!mismo irresponsável.
Agora mesmo, ouvimos o relato de um episódio que nos deu o nobre Senador
Lourival Baptista.
Pois bem, não me espanta que a PETROBRAS, através do seu Presidente,
ainda não estivesse precisamente informada do resultado de um teste, quando
alguém levou essa notícia ao Gov·ernador de Sergipe, porque ela só o faria, como
fez depois, concluído o teste, para que não houvesse o pior, que é a frustração,
depois de uma esperança desmedida, aberta pela irresponsabilidade de quem
conduz uma empresa tão séria. Dizia eu, concluindo, Sr. Presidente, que dois
elogios eram aqui inteiramente mer.ecidos: um, porque não se obtém isto da
noite para o dia; é resultado de uma politica pertina;z, que se aplica durante
anos a fio. O ilustre Presidente da República de hoje, que era o Presidente da
PETROBIRAIS, ontem, há quatro ano·s, agora já há quase cinco .anos, é o .grande
responsável por essa atlvldade de dar prioridade à pesquisa na zona da Plata-
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icontra o que ele chamou um menosprezo, talvez - ele não o disse, eu é que
assim estou concluindo - pelo Acre como província petrolífera.
Estou por descobrir qual é o percentual ótimo, a que se referia S. Ex.",
quando por seu turno citava o nobre Senador Lu!z Cavalcante.
Sr. Presidente, o segundo elogio, para concluir minha oração, é inteiramente cabido ao Presidente Emílio Médic!. Não sei se os Srs. Senadores se deram conta disto, mas, quando a notícia oficial, não do Presidente, mas da Presidência da República, trouxe com ela os gráficos que localizavam a sonda produtora, mostravam a sua distância a 80 quilómetros do litoral de Campos; esses
80 quilómetros, Sr. Presidente, seriam da ordem de 35 milhas marítimas. Se
não tivéssemos tido a coragem de declarar a soberania brasileira sobre a água
das 200 milhas; se tivéssemos aderi::!o âs Convenções Internacionais de apenas
12 milhas solicitadas, por grandes potências mundiais, nós hoje, teríamos dúvida,
se esta riqueza nos pertencia ou se pertencia a todos os donos dos mares do
Mundo.
É com esses dois elogios, Sr. Presidente, que me parecem inteiramente justificados e nada subal.ternos que ·encerro este discurcSo, .que já mereceu a dupla
advertência de V. Ex." pelo tempo, (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgílio Távora, como Líder.
O SR. VIRG:tLIO ~AVORA - Sr. Presidente, invariavelmente, temos nós
na Maioria, - desde que nesta Liderança tivemos o encargo de responder âs
questões, às dúvidas •suscitadas pelo nobre Senador da Oposição - procurando,
no mais curto espaço de tempo, trazer as explicações necessárias ao fato, ou aos
fatos apl1es,entados ,como passíveis de Clittca~> e d·e r•eparos pela f,a,cção oposicionista. Assim, Sr. Pres!rlente, comunicamos, hoje, a esta Casa. que ·a Lide•rança
já está com os dados suficientes para atender aos reclamos do eminente e nobre Líder Amaral Peixoto, quanto a dois pontos que se apresentam absolutamente errados na ação da Companhia Siderúrgica Nacional, ou seja, a sua
chamada "!Politica Habitacional" e sua "Política Salarial".
S. Ex." não está ,aqui presente ·e, de acordo com aquelas normas que nós
traçamos, esperamos que amanhã, honrando-nos com a assistência e ilustrando
o debate, recleba e debata o nobre iaepresentante pelo Rio de Janeiro - ciente o PLenário que, desde hoje, a 'Maioria está em condições de fazê-lo - explicações - a nosso ver terminativas - sobre o assunto.
Aproveitamos, então, o ensejo, Sr. Presidente, para, cumprindo aquela determinação regillamentar e, honrados com a designação do 1Pres1dente do Grupo
Brasileiro da União Interparlamentar, nosso companheiro, Senador Tarso Dutra,
para chefiarmos a Delegação Brasileira à 61." Conferência Interparlamentar,
realizada em Tóquio, entre 2 e 11 de outubro passado, para fazermos aos nobres
Colegas um r.esumo dos .trabalhos daquele conclave.
A Delegação Brasileira ficou assim constituída:
- Senador Virgílio' Távora, Chefe da Delegação
-Senador Benjamim Farah
- Senador José Lindoso, Vice-Presidente da Conferência
- Senador Nelson Carneiro
- Senador Saldanha Derzi
- Senador Vasconcellos Torres - Membro do Cons. Interparlo.mentar
- Senador José Sarney
- Deputado Alvaro Lins
- Deputado Anapolino de Faria, Membro do Conselho Interparlamentar
- Deputado Arlindo Kunzler
- Deputado Leão Sampaio
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Deputado Manoel Taveira
Deputado Nunes Freire
Deputado Pereira Lopes
Hélio Dutra, Assessor da Delegação
Heloisa de Souza Dantas - Assessora da Delegação
Paulo Ir!neu Portes, Assessor· da Delegação
Friedrich Krause, Assessor da Imprensa
Ary !Ribeiro, Assessor de Imprensa
Participaram da Conferência mais de 500 parlamentares, representando 63
paises-m1embros da união !nterparlamentar.
A sessão solene de instalação foi realizada às 15 horas do dia 2 de outubro,
na presença de Suas Majestades os Imperadores do Japão, cabendo à Sua Majestade o Imperador Hirohito abrir a sessão dando as boas vindas aos Delegados, e em seguida, discursaTam o Sr. Maeo, Presidente do Grupo Japonês, o Sr.
Tanaka, Primeiro Ministro do Japão, e, encerrando os trabalhos o Sr. D·hillon,
Presidente do Conselho Interparlamentar.
Os trabalhos da Conferência, realizados na sede da Dieta j aponêsa, iniciaram-se às 10 horas do dia 3, sob a Presidência do Sr. Dhillon, Presidente interino do Conselho Interparlamentar, oportunidade em que foram tomadas as
seguintes deliberações:
1) eleição, por aclamação, ·do ·sr. K. Fukunaga para Presidente da 61,1'
Conferência, que passou a presidir os trabalhos;
2) inscrição, também por aclamação, na Ordem do ([)ia, de um item suplementar, apresentado pelo Grupo Búlgaro, sobre a situação no Chile, ficando decidido que o texto seria apreciado na Comissão para o estudo das questões parlamentares, jurídicas e dos direitos do homem;
3) encaminhamento do Projeto de !Resolução sobre a situação do Oriente
Médio à Comissão para o Estudo das questões políticas, da Segurança Internacional e do Desarmamento.
·
·Passou-se em seguida, ao Debate Geral sobre o Relatório do Secretário-Geral, documento em que se focaliza a situação política, económica e social do
mundo, assim como as atividades da União; ainda nesta Sessão, verificou-se o
inicio do Debate sobre a intensificação dos esforços que visam à limitação e à
cessação da corrida armamentista e ao subseqüente desarmamento, nas condições da "détente" internacional em curso, com a interdição total das experiências nucleares, a proibição de construir e produzir armas químicas e a redução dos Orçamentos militares dos Estados.
Durante os debates desses tópicos, que se estenderam até às 3 horas da tarde
do dia 4 d·e outubro, fizeram uso da palavra Representantes de mais de 50 paises, inclusive nosso ilustre Colega Senador JOSé Sarney.
Encerrados os pronunciamentos relativos aos temas acima mencionados, a
Conferência deu início ao debate sobre a situação no Oriente Médio, estendendo-se, neste mister, até o fim da tarde do dia 4 de outubro, eis que deJ.e participaram Representantes de cerca de trinta Países.
Na manhã do dia 5, a Conferência realizou sua sexta sessão plenária. Abertos os trabalhos, o Sr. Manzanilla (México) solicitou a inscrição de um item suplementar na Ordem do dia: "A ingerência de instituições nacionais nos assuntos políticos, económicos e sociais de outros países". A proposição mexicana,
submetida a votos, é aprovada por 500 votos, entre os quais os da Delegação
Brasileira, contra 154 e 119 abstenções. Ficou resolvido, ainda, que o projeto
seria apreciado na Comissão para o estudo das questões politicas, da segurança internacional e do desarmamento.
O debate sobre o problema da tortura no Mundo se estendeu até a sessão da
manhã do dia 7 de outubro, havendo dele participado delegados de mais de 30
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sobre a crise de energia, encerrado nesse mesmo dia 7, às 13h30m, tendo dele
participado 35 Parlamentares.
A tarde do dia 7 foi destinada ao debate sobre as conseqüências económicas
e sociais da explosão demográfica. Fizeram uso da palavra cerca de quarenta
parlamentares e, dentre eles, o Delegado brasileiro, nobre Senador José Lindoso.
A noite desse mesmo dia foi realizada uma sessão extraordinária, às 20h30m,
destinada ao debate do tema "o restabelecimento das instituições representativas dos direitos e das liberdad·es constitucionais pela libertação de Parlamentares e outros detentos políticos no Chile", e do qual participaram representantes
dos .seguintes países: Bulgária, URSS, RDA, Polônia, Tchecoeslováquia, Romênia, Iugoslávia, Mongólia, Suíça, Hungria México, Rep. Pop. Dem. da Coréia,
RFA e Arg·entina.
Terça-feira, dia 8 de outubro, foi o último dia destinado ao De.bate do ternário da Conferência. Na parte da manhã, foram discutidos dois temas: "a
educação da juventude num espírito de compreensão, de cooperação e d·e paz
Internacionais" e "a ingerência de instituições nacionais nos assuntos políticos,
económicos e sociais de outros países": e, durante a tarde foi debatido "o estudo
dos princípios e das medidas que levam à preVIenção e eliminação, de todas as
formas de discriminação racial em especial a do apartheid".
~ Conferência voltou a r·eunir-se, em sessão plenária, às 15 horas do dia
11 de outubro e, sob a Presidência do Sr. Fukunaga, foram adotadas as seguintes decisões:
1) eleição, [para ;preenchimento das quatro vagas existentes na Comissão
Executiva, dos Srs. Manescu (Roménia), Cuvelier (Bélgica), de Montesquieu
(França), e Tarabanov (Bulgária) .
2) · votação dos seguintes Proje:os de Resolução:

a) intensificação dos !esforços que visam à limitação e cessação da corrida
armamentista e ao subseqüente desarmamento nas condições da détente internacional em curso.
O projeto foi aprovado por 740 votos, nenhum contra, e 78 abstensões. O
Brasil votou a favor.

A situação no Oriente Médio.
Após debate, do qual participaram representantes do Zaire, Israel, Rep.
Arabe do Egito e da Jordânia, foi o projeto aprovado por 558 votos, contra 33
e 199 abstenções. O Brasil votou a favor.
c) O problema da .tortura no mundo.
Aprovado por unanimidade.
d l A crise de ener.gia.
Aprovado por unanimidade.
e) Tendências demográficas e o desenvolvimento económico e social.
Aprovado por unanimidade.
O A educação da juventude num espírito de compreensão, de cooperação e
de paz internacionais.
Aprovado por unanimidade.
g) O estudo dos principias e das medidas que levam à prevenção e eliminação de todas as formas de discriminação racial, em especial a do apartheid.
O Representante de Israel solicitou destaque para o Inciso 8 do dispositivo.
Em votaçã.o, é o me.smo aprovado por 406 votos, contra 208 e 90 abstenções. O
Brasil nii.o votou o destaque.
b)
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foi aprovado por 531 votos, contra 12 e 172 abstenções. O Brasil não votou o
projeto.
h) Restabelecimento das instituições representativas, dos di·reitos e das liberdades constitucionais pela llbertação dos Parlamentares e de outros detentos políticos no Chile,
O Representante da Argentina solicitou votação nominal. Em votação, é o
projeto aprovado por 604 votos, contra 5 e 63 abstenções. O Brasil não votou a
proposição.
i) Ingerência de instituições governamentais, de organizações com ligações
governamentais e de sociedades multinacionais nos assuntos políticos, econômicos e sociais de outros países.
Aprovado por unanimidade.
Concluída a votação das matérias, o Senhor Presidente deu ciência ao plenário da compo.siQão do Conselho Interparlamentar para o período da 6l.a. à 62."
Conferência Interparlamentar, pelo Grupo Nacional Japonês e pela Imprensa falada e escrita.
·
Também fizeram uso da palavra, para externarem sua satisfação com o
resultado dos trabalhos, os Representantes do Reino Unido, da Malásia, do
México, da Roménia e da Jordânia.
As 1Bh30m foram encerrados os trabalhos da 61." Conferência Interparlamentar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: passa11emos a expor, agora, os trabalhos da
ns,a. Reunião do Conselho Interparlamentar.
O Conselho realizou sua 115.a. sessão, às 10 e 16 horas do dia 2 de outubro
às lO horas do dia 11 de outubro, sob a Presidência do Sr. Dhillon ú!ndia), Presidente interino. Participaram de seus trabalhos, na qualidade de Representantes brasileiros, os nobres Senhores Senador Vasconcelos Torres e Deputado
Anapolino de Faria, assessorados pela funcionária Heloisa d·e Souza Dantas.
O Conselho resolveu:
1) aprovar, por unanimidade, a Ata de sua 114.a. Sessão, realizada em Bucareste, em a brll d·e 1974;
2) aprovar, por 83 votos, contra 7 e 21 abstenções, proposta do Grupo Romeno no sentido da inclusão da Ordem do Dia, como item XV, do debate sobre
a realização de um "Simpósio Interparlamentar sobre um novo sistema de relações econômicas internacionais". o Brasil votou a favor;
3) aprovar o Projeto sobre a Conferência Interparlamentar dos países litorâneos sobre a luta contra a poluição no Mediterrâneo, com· emenda apresentada pelo Delegado da ll'tep. Arabe do Eglto, acl'escentando expressão ao parágrafo 5;
4) aprovar o pedido de filiação formulado pelo Grupo Interparlamentar
do Bahrain;
5) suspender o Grupo de Niger;
6) adiar a apreciação sobre a situação no Grupo Etíope para a 116." Sesqão, a ser reallzada em Colombo; e
7) aprovar, por 72 votos contra 25 e 9 abstenções, a permanência do Grupo
do Vietnam do Sul na União Interparlamenta1·. O Brasil votou a favor.
A seguir, o Senl1or Secretário-Geral apresentou um relatório sobre as ativldades da União, desde a 114.~ Reunião do Conselho, e lembrou aos presentes
que é o seguinte o calendário para as próximas reuniões interparlamentares:
1975- Reunião do Conselho: Colombo (Sri Lanka), de 31-3 a 5-4.
62.a. Conferência: Londres (Reino Unido), de 4 a 12-9.
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63.a Conferência: Madrid (Espanha), em data a ser fixada.
1977 - 64.a Conferência: Sofia (Bulgária) em data a ser fixada.
O Conselho aprovou ainda o !Relatório da Comissão Preparatória da II Conferência Interparlamentar sobre cooperação e segurança européia e decidiu,
também, por 107 votos, nenhum contra e 10 abstenções, o que o Simpósio Interparlamentar sobre um novo sistema de relações económicas internacionais teria
lugar em Bucareste, Romênia, de 29 a 31 de maio de 1975.
Foi também aprovado o programa de trabalho e o orçamento para o exercício de 1975 e nomeados verificadores das contas da União, para o exercício de
1974, os Srs. Oulaté (Costa do Marfim) e Popivanov (Bulgária).
Prosseguindo nos trabalhos, o Conselho decidiu indicar à 61.a Conferência
os nomes dos Srs. Cuvelier .(BéLgica), !Manescu (Romênia), de Montesquieu
(França) e Tarabanov (Bulgária) para preencherem as quatro vagas existentes
na Comissão Executiva, os quais, como já tivemos oportunidade de citar, foram
aprovados pelo Plenário da Conferência.
Finalizando, o Conselho resolveu, por aclamação, confirmar o mandato do
Sr. Dhillon (índia), que havia .sido eleito Presidente interino por ocasião da 113.8
Sessão do Conselho, pelo período de mais dois anos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As cinco Comissões Técnicas da União Interparlamentar também se reuniram por ocasião da 61."' Conferência. Seus trabalhos podem ser assim resumidos:
1) A Comissão para o estudo das questões políticas, da segurança internacional e do desarmamento reuniu-se às 10 horas do dia 9, às 10h e às 16h30m
do dia 10 de outubro. Participaram de seus trabalhos, como Representantes da
Delegação Brasileira, os Nobres Senadores José Sarney e Benjamim Farah e
Deputado Nunes Fr·eire, assessorados pela funcionária Heloisa Souza Dantas.
Foram aprovados os seguintes Projetas de ReE·Olução, com o apoio dos nossos Delegados:
a) intensificação dos esforços· que visam à limitação .e cessação da corrida
armamentista e ao subseqüente desarmamento nas condições da détente internacional em curso;
b) a situação do Oriente Médio; e
c) ingerência de Ilwtituições governamentais, de organizações com ligações gOvernamentais e de sociedades multinacionais nos assuntos políticos, económicos e sociais de outros países.
·
2) A Comissão para o estudo das questões económicas e sociais reuniu-se
às 10 horas do dia 9 •e às 15 horas do dia 10 de outubro. Partlclparm de seus
trabalhos os nobres· Senhores Deputado !Pereira Lopes e Senador Nelson Carneiro, a.ssessorados pelo funcionário Hélio nutra.
Foram aprovados os seguintes Projetas de Resolução, com o apoio dos nossos
delegados:
a) a crise de Energia; e
b) tendências demográficas e o desenvolvimento econômico e social.
3) A Comissão para a Educação, a Ciência e a Cultura reunlu-s.e às 15
horas do dia 9 de outubro. Participaram de seus trabalhos os Senhores Deputados Mano·el Taveira e Leão Sampaio, a~:sessorados pelo funcionário Hélio

nutra.

Foi aprovado o seguinte Projeto de Resolução, com o apoio dos nossos
delegados:
A educação da juventude num espírito de c·ompreensão, de cooperação e de
.paz Internacionais.
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direitos do homem reuniu-se às 15 horas dos dias 9 e 10 de outubro. Participaram de seus traba'hos os nobres Senhores Deputado Arllndo Kunzler e
Senador Saldanha Derzi, assess-orados pela Funcionâria Heloísa de Souza
Dan tas.
Foram aprovados os seguintes Projetas de Resolução:
a) o problema da tortura no Mundo, que foi apoiado p·elos nossos Delegados; e
b) r·estabelecimento das instit.uições representativas, dos dir.eitos e das liberdades constitucionais pela libertação dos Parlamentares e de outros detentos
políticos no Chile. O Brasil não votou esta proposição.
5) A Comissão para os territórios não-autónomos e o estudo das questões
étnicas reuniu-se às 10 e às 16h30m do dia 10 de outubro. Participaram de
seus ·trabalhos os Senhores ~·enador José Lindoso e Deputado Alvaro Lins, assessorados pelo Funci-onário Pau'o Irineu Portes.
Foi apr·ovado o s.eguinte Proj·eto de Resolução:
o estudo dos princípios ·e das medidas CJ!Ue levam à prevenção e eliminação
de todas as formas de discriminação racial, em especial a do apartheid. O Brasll
não votou esta proposição.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As sugestões aprovadas nas C~mis:ões Técnicas, para elaboração do temârio
da 62.a Conferência, foram encaminhadas à Comissão Ex·ecutiva, que ela!J.o·rou,
na sua reunião de 12-10-74, a seguinte Ordem do Dia, a ser cumprida na
ll6.a R·eunião do Conselho Int·erparlamentar, que se realizarâ em Colombo, Sri
Lanka, de 31 de março a 5 de abril próximo futuro, a saber:
Comissão para o estudo das questõ•es políticas, da segurança internacional
e do desarmamento:
"A urgência d.e s·e obter uma adesão uniV'ersal ao Tratado sobre não-prollferacã.o de armas nucleares, assim como à interdição de armas químicas e à
interdição de atuar sobre o meio ambiente e o cllma, com fins militares e
outros incompatíveis com a manutenção da segurança internacional, o bemestar e a saúde do ser humano."
comissão para o .estudo das questões parlamentares, jurídicas e dos direitos
do hom·em.
a) "Formas e métodos d-e participação do eleitorado no processo legislativo
parlamentar"; e
b) "O papel do Parlamento para a defesa dos direitos da mulher, em
particular como trabalhadora e mãe".
Com:ssão para o ·~studo d~.s questõ·~s ·Sconôm.\cas e sociais.
"O desenvolvimento e a C·OOperação econômica internacional".
oomissão para a educação, a ciência e a cultura.
"Ut!l!zação de meios audiovisuais e de outras técnicas moderna.>, na promoção da educação, compreend·endo-se também um sistema de difusão de
informações sobre a ·educação."
Comissão pan::a os :terr,itóri·o.s não autôn.omo·s e o e::tudo .das questões étnicas.
"Medidas que devem ser tomadas, levando-se em conta as mudanças favorâveis ocorridas na situação int·ernacional, em vista da execução integral da
De-claração sobr,e a outorga d,e independência ,o,,as país:es ·e· povo.s :c:olonia.is."
Cumpre-nos ainda, Sr. Pr·esidente e Srs. Senadores, destacar os trabalhos .
da subcomissão para os Dir.eitos da Mulher, que se reuniLt às 16 horas do dia
4 d·e outubro, sob a Presidência do Sr. Popiva.nov (Bu'gária), para elaboração
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da União sobre "o papel do Parlamento na defesa dos direitos da mulher, em
particular, como trabalhadora e mãe". Foi aprovado o questionário submetido
pelo Relator da matéria, Sr. La Rue (França), com emendas apresentadas
pelos Repres-entantes da Itália -e da índia. O Brasil integrou esta subcomissão,
representado pelo Nobre Senador Nelson Carneim, que foi assessorado pela
funcionária Heloisa de Souza Dantas.
Estimaríamos também pinçar algumas· pas>~agens em •que o Brasil por seus
representantes mais se destacou. E, sem fazer injust!ga a pessoas, quem primeiro
citava deveria ser o aqui não presente, o eminente Vice-lider da Oposição.
Senador Nelson Carneiro, que, nas Comissões Técnicas, teve ocasião de mostrar
perf·eitamente o avanço imenso que o Brasil apresentava a respeito de aspectos
tidos como novidad·e ou como aspir2.ções gerais no setor do tratamento igualitário dos direitos do homem e da mulher no setor traba1hista.
S. Ex.a não era um Repres.entante da Oposição, era do Brasil e esteve
à altura da sua missão.
É-nos grato também fazer uma referência, toda especial, ao nobre Senador
José Lindoso, Vice-Presidente da Conf·erência como já aludimos. O trabalho
infatigável, permanente, constante e assíduo a todas as reuniões fizeram com
que S. Ex.a foss'e credor da admiração dos seus Pares.
Com a eloqüência habitual, o Senador .rosé Sarn.ey, pelo nosso País, discutiu
de maneira eficiente, abso!utament·e válida, todos os problemas p·ertinentes, seja
nas Comissões a ele designadas, seja em PJ.enário aquelas outras em que o seu
talento polimorfo para tal o credenciava.
Honra-nos diz·er, Sr. Presidente, q.ue esta Delegação pôde chegar ao Brasil
de cabeça erguida. Não foi fazer turismo, teve a assiduidade total e absoluta
de seus membros às diferentes comissões ou Plenári·o, nos dias assinalados para
sua presença. Um companheirismo a toda prova e, acima d·e tudo - e aqui
presente está um de seus Membros, o eminente Senador Benjamim Farah,
que um testemunho maior disto pode dar - uma compreensão de que lá estávamos representando a Pátria, e não Partidos.
O Sr. Benjamim Farah - Permit.e V. Ex.a. um aparte? (Assentimento do
orador.) Quero agradecer a citação generosa que V. Ex.a. e.stá fazendo do meu
nome. Na verdade, a Delegação Brasileira, constituída de Representantes da
ARENA e do MDB, não foi ao Japão, a essa Conferência Interparlamentar,
fazer turismo, porque cada um tinha noção da sua responsabilidade. Mas o
que quer<J ressaltar, agora, é que sempre que a Oposição comp3;rece a essas
Conferências, e.squece a legenda partidária para pensar somente no Brasil. A
única legenda que nos empolga, nessas circunstâncias, é nossa Pátria. Por isso,
quando estivemos, noutras circunstâncias, em outras nações, toda V·ez que éramos abordados por representantes da Imprensa, quer.endo explorar fatos internos ou fazer sensacionalismo em torno de ocorrêr:.cias .que não dizem respeito
a outros povos, respondíamos assim: "O que diz respeito b. economia interna
do BraE'!l só Int-eressa ao Bra~il". Por isso, V. Ex." faz multo bem em dizer
que nosso comportamento foi uniforme, mas também quero afirmar que se
houve harmonia, se houve rendimento d.e trabalho, disciplina, comparecim·ento
às sessões, atendimento aos debates das Comissões e d<J Plenário foi porque,
também, houv.e Liderança, h<Juve Ch·efia, alguém que dirigiu com patriotismo,
com dignidade, com inteligência, com o maior respeito, mas também com fida'guia àquela D·elegação - essa ·pessoa, esse Representante, .esse Uder é V. Ex.n
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Agradecemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o aparte do nobre Senador Benjamim Farah.
Não poderiamos dizer outra coisa, senão o testemunho que há pouco apresentamos a esta Casa, de que o Governo e Oposição, por seus Representantes,
procuraram ihonrar a delegação que recebiam de seu País, na defesa daqueles
interesses mil.lores da Pátria comum.
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satisfação do bra.slleiro que, em terras estranhas, vê sua terra reconhecida, respeitada; a do representante deste povo que não assiste mais a ataques ao Governo do seu País; do 'brasl!eiro que se sente orgulhoso de constatar que seu
torrão natal é um exemplo reconhecido para os Países em desenvolvimento e para
aqueles subdesenvolvidos.
Nisto, justiça queremos fazer a;os Chefes das Delegações que, em tempos
111trás, enfrentaram a incompreensão da opinião ~ública mundial •e procuraram
com destemor, com desassombro e, ao mesmo tempo calcados na \'erdade dos
f!litos, mostrar a verdadeira face do Brasil. E, injustiça seria, se aJqui não proclamássemos o quanto deve o Brasil a ·esses denodados homens públicos, dos
quais, sem dilstinção, gostaríamos de citar os nomes de Tarso Dutra e Flávio
Marcílio.
Sr. Presidente, a enumeração seria longa d·os trabalhos dessa Comissão.
Gostaríamos de finalizar, maí.s uma vez assinalando o desempenho dos Delegados Brasileiros que, com grande dedicação e empenho dignos dos maiores
elogios, contribuíram significativamente para os resultados auspici·osos da Conferência. Também, desejaríamos deixar aqui destacada a colaboração dos Assessores de Imprensa, Sr.~. Ary Ribeiro e Friedrich Krause, que deram perfeita
cobertura a nossos trabalhos. Devemos, também, deixar consignada a ajuda
prestada pela Embaixada do Bras!! no Japão, chefiada pelo Encarrega.do de Negócios, o eminente 'Ministro Conselheiro Paulo da Costa Franco. S. s.a não só
recepcionou nossa Delegação da maneira mais fidalga, como a todos os instantes
foi inexcedível na assistência aos trabalhos da conferência, tendo colocado,
ainda, a sede da Embaixada e seus funcionários à disposição d·e nossos Delegados.
·
Nossos agradecimentos finai.s, Sr. Presidente são dirigidos à Assessoria que
acompanhou a Delegação ...:_ a D. Heloísa de Souza Dantas, e aos Srs. Hélio
Dutra e Paulo Pontes, que se mostraram exemplares funcionários e merecedores de nossa admiração e dos maiores elogios, eis que foram incansáveis no
a:tendimento das ta11efas que lhe••• fo;ram solicitadas.
Antes de concluirmos, d·esej amos ressaltar que, · desde a Conferência de
Roma, em setembro de 1972, como re.sultado do trabalho desenvolvido pela
Presidência do Grupo Brasileiro, de 1970 até aquela data, as instituições braslleiras não voltaram a sofrer ataques no Plenário da Interparlamentar.
E nossas últimas palavras .serão. Sr. Presidente, de votos para que o Brasil
tenha, não por merecimento da Chefia da Delegação, mas como afirmação dos
Delegados das futuras Delegações, tanta felecidade nos conclaves que hão de
vir ,como se houve naquele de cujos resultados agora damos conta.
Era o que tínhamos· a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalterto Sf.na) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende. (Pausa.)
S. Ex." niiD está presente.
concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ- (Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Sr.s.
Senadores, estou mais uma vez ocupando esta tribuna para trazer um apelo
dos agricultores do IRia Grande do Norte, notadamente dos produtores de algodão, ao Sr. Ministro da Agricultura, no sentido de ir ao encontro daquela classe
sacrificada e estudar como poderá a União, ou melhor, o Governo, o Ministério,
e também a Secretaria de Pla.ne,jamento sah·ar de uma das crises mais sérias
por que .tem passado a nossa agricultura alg.odoeira, evitando, assim, que no
próximo a.no fLque abandondo a;quele setor de produção de nos·sa agricultura.
Sr. Presidente, tivemos, podemos até dizer, um ano amaldiçoado, um ano
péssimo pa:ra a agricultura do Rio Grande d'o Norte. Além das enchentes que
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pluviométrica das maiores de toda a história do Nordeste. sacrLficando totalmente a produção do nosso algodão. Já vive o nosso homem do campo sacrificado, de~de a seca de 1970, quando não pôde cumprir os seus compromiSsos
bancários por falta absoluta de produgão, Houve escalonamento nos 10eus dé'bitos, com quatro anos de carência, e exatamente n este ano deve ser paga a
primeira prestação decorrente dos empréstimos contraídos em 1974.
1

Pois bem, com a crise que estamos elllfrentando. além de não termos os
recurso·s necessários, devido à deficiência da produgão - pois no meu Estado
a safra de algodão ficou reduz!.ãa a 30% da do ano passado - o custeio dessa
lavoura foi mu:tiplicado por três, sendo que os preços atualmente não estão
correspondendo ao de Igual periodo do ano passado.
Só, ·sr. Presidente, com medida urgente e saneadora 'em relação ao crédito.
poderemos estimular o homem do clt!llpo para continuar a .sua luta, tendo
esperanças de um dia poder atend·er aos compromissos tomados.
-Senão, Sr. Presidente, o 1que ;poderemos e3perar? Se o Banco do Brasil .e o
Banco do Nordeste passarem a ser os grandes proprietário.s das terras empobrecidas no m~u Estado! Não vejo nenhuma saída a não ser o a;mparo público,
amaparo solicitado sem exageros, pois sempre ·que tem havido crises em outros
.
setores, de Est111dos mais ricos, jamais faltou o amparo da União.
1

Sabemos da política do eminente Presidente Ernesto Geisel, no sentLcl'o de
,amparar e estimular a agricultura brasileira, e se esse amparo não vier em
breves dias, pois estamos às vésperas de chegarem as chuvas e sempre o sertanejo abençoa essa época, quando tem a felicidade de :poder contar com os
anos invemosos -. quando vierem as chuv·a:s, como esperamos, não teremos
como animar o homem do campo a voltar ao seu trabalho, desenvolvendo a
agricultura e podendo adquirir o crédito necessário para assistir o seu tra:ba'ho,
a sua cu1tura. Se não tiverem condições de atender os compromissos tomados
logicamente os Bancos cortarão o crédito daqueles que ficarem em atraso, e
então teremos uma: vez mais o de·scompasso, tantl!!s vezes já corrigido nos anos
secos, de carência absoluta de produção.
!Chegou a hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de .o Governo estudar uma
medida eil'lcaz, salva:dora para a agricultura nordestina, notadamente a do meu
!Estado, o mais empobrecido de todos - pois a única: fonte de receita, talvez
representando dois terço:> da ~ua •ecOillomla, 'está baseada no algodão produzido
também na região mais seca do Pais.
Deixo, aqui, meu apelo ao Sr. Ministro da Agricultura e ao Sr. Ministro:Ohefe da Secretaria de Planejamento, para que seja enviada o quanto antes
uma Comissão composta de técnicos para estudar a situação econômlca e financeira dos ;p•r>Oduto•:,es de algodão ·d.D me.u Es.tado.
Devo enfatizar, ainda mais, que somos, realmente, no Nordeste, o Estado
mais alcançado pelas enchentes, neste ano de 1974. Fomos· os mais .atingidos, não
só pe}a escassez da produção como também pela devastação das grandes enxurrada;s que .danl·ficaram a cultura, carregando a parte das terras mais nobres,
em .cUreção ao mar.
Fica, sr. Presidente, este apelo, que faço, não Improvisado 'e !l!pres~adamente,
mas repetidamente. Quantas vezes tenho ocupado esta tribuna para solicitar
medidas no sentido de sa.lva:r, enquanto é tempo, a agricultura algodoeira do Rio
Grande do Norte. Se não tivermos, realmente, a acuidade necessária para fazer
o estudo objetlv'O e pronto, teremos, sem dúv!éia nenhuma, amanhã, mais um
ano precário .para: a economia norte~rlo~grandense.
iElram estas, Sr. Presidente, as palavras que desejava pronunciar nesta tarde.
(Muito bem!)
O SR. PRESD}IENTE (Adalberto Sena) - Tem a palavra: o nobre Senador
Leonl Mendonça.

-72O SR. LEONI MENDONÇA - Sr. Presl:dente, Srs. Senadores, a Imprensa de
todo o Mundo divulgou, há poucos dias, notícia sobre a posição do oum no
mercado internacional, que atingiu· preços jamais a:lcançados, enquanto o dólar
caía de cotação.
'Com efeito, o preço d'<l ouro subiu a níveis .sem precedentes nos mercados
de câmbio mundiais ao passo que o dólar descia ao nível mais ba:ixo dos últimos
meses.
Pe1a pr!mei,ra V€Z, o ouro s1u;pe.:o·u a mar.·c·a do·s 19r· d.ólN·es por onça em
Londres, para ·chegar a 191 dóla:res, :t·:1tes de fecha,r, ao fina~ •.a 138;5 dólares um recorde nunca imaginado.
Em Zurique, o ouro ·foi cotado a 187,75 dólares, com alta de 3;50 dólares em
relação ao preço imediatamente in~erior e bem acima: do seu valor máximo
anterior que fora 186 dólares.
Ao mesmo tempo, o dólar experimentava sua cotação mais baixa !los últimos
sete meses em Zurique, ,ao .cair para 2,735 francos suiços, e Chegava a seu nível
minimo dos últimos quatro meses em F'ran~urt- 2,52 marcos alemães.
Os entendidos na comercialização do precioso metal alegam que a "febre
do ouro" incidente nos merca;dos mone·tários se deu em -conse·qüência: dos problemas que a divisa norte-america;na e~renta, além da decisão da Reserva
Federal dos Estados Unldo.s de aplicar 7,50 mDhões cl!e dólares em seu sistema
ba:ncário.
Outro fator que estimulou a procura do ouro foi a declaração do Chanceler
da Alemanha Ocidental, Helmut Schmidt, de que permitiria novos aumentos no
valor do marco como meio de reduzir o déficit no bala;nço de pagamentos do
País.
A verdade. Senhor Presidente, é que entre os principais fatores cl!essa elevação está a preocupação de todos com os problemas económicos mundiais, como a
inflação que está reduzindo o valor do dólar dos Estados Unidos e outras moedas.
Em tempos de incerteza económica, a compra de ouro é a maior defesa.
Assinale-~e ainda a de,terminação do Cong~eeso co.s E.sta.dos UniC:·O•>· d.e auto~
rizar os cidadãos norte-americanos a comprar e vender ouro, pela primeira
vez em 41 anos. A medida que vigorará em 1975, certamente, acarretará um
substancial aumento na procura do ouro em termos de investimento.
Os que acreditam no ouro argumentam que os Governos ocidentais não
terão condições de manter para sempr.e a linha contrária à reavaliação do preço
oficial do metal - 42,22 dólares a onça atualmente.
O preço oficial já foi a chave estratégica de todo o sistema monetário internacional. Os Estados Unidos prometeram comprar ouro a 35 dólares a onça
e o valor de todo papel-moeda baseou-se em sua relação com o dólar, tendo,
entretanto, o ex-Presidente Nixo11, em agosto de 1971, suspendido a relação
dólar-ouro.
Os Estados Unidos desvalorizaram o dólar ·em três ocasiões, subindo o preço
oficial do ouro primeiro para 38 dólares e depois para 42,22 dólares a onça.
Em decorrência, as mo0das começaram a flutuar à margem das taxas de
câmbio fixas e o ouro foi negociado em "mercados livres", segundo a oferta e a
procura, eventualmente subindo ao n~vel recorde dos úLtimos dias.
Por outro lado, os Bancos Centrais governamentais não se comprometem
a comerciar o metal ao preço da cotação oficial, tendo mesmo as autoridades
financeiras permitido que os bancos do governo negoci-em seu ouro no mercado
li vr.e, a preços mais elevados.
O certo é que os partidários do ouro acreditam que o crescente preço no
mercado livre obrigará a uma l'·eavaliação ascendente no preço oficial, desencadeando outro impulso no m•ercado que poderá .atingir até a 300 dólares por
onça.
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na economia mundial. Os países árabes amealhando o chamado "petrodólar"
em cifras incomensuráveis. Para os Países produtor·es de petróleo do oriente
médio, o ouro é apontado como uma das alternativas preferidas para. a aplicação
de suas Imensas reservas monetárias. Fontes bancárias de Beirute, onde se
situam as maiores casas de crédito daquela região, revelam que a alta do ouro é
proveniente do interesse demonstrado por aqueles Países em proteger suas enormes receitas adicionais decorrentes dos elevados preços do petróleo.
Em suma, o "ouro negro" protegido pe:o "ouro amarelo".
A compra de ouro feita pelo Irã, Arábia saudita e p·equenos Países grandes
produtores de petróleo faz parte de um amplo programa de diversificação, que
busca proteger os "petrodólares". Convenceram-se disso com o exemplo da Arábia
Saudita, que perCLeu 500 milhões de dólares, no ano passado, como decorrência
da 2.a. desvalorização da mo·eda norte-americana.
Três séculos após o ciclo do ouro, entend·emos que o Governo Federal, a
exemplo do que vem fazendo o Governo de Minas Gerais, deve oferec·er assistência técnica e financeira, visando ao incentivo da mineração aurífera.
Face às considerações alinhadas na primeira metade deste pronunciamento,
acreditamos firmemente que a evolução do preço do ouro no mercado internacional, com tendência de aumentar sempr·e, e a evasão de divisas brasileiras na
aquisição do metal são razões ponderáveis para o incentivo da prospecção do
precioso elemento.
As reservas brasileiras de minério de ouro estão estimadas em 9,3 milhões
de toneladas, segundo boletim do Departamento Nacional de Produção Mineral.
O ouro contido é de teor dos mais elevados no Mundo, atingindo de 8 a
18 gramas por tonelada. Nem por isso, ainda nos conscientizamos da exploração
do metal. Posso afirmar que na Russia, mais precisamente na Sibéria, o Governo
Soviético explora minas auríefras com o teor de apenas 1,5 gramas por tonelada!
E Isso tem contribuído decisivamente para a União Soviética saldar, em ouro,
seus compromissos comerciais no exterior. Aliás, os russos adoram negócios, onde
o compromisso é liquidado em ouro.
Como ia dizendo, Senhor Presidente, e não seria veleidade minha, falo com
conhecimento de causa.
Menino, ainda, fiz-me homem criado na imensidão do meu Estado de Goiás,
onde aprendi nos garimpos, a importância do ouro e pedra.'! preciosas, como
Importante fator para a economia do Faís; nesse Estado de Goiás riquíssimo
em ouro aluvtonário e de filões, onde o explorador Amaro Leite encontrou a
·maior pepita assinalada nos garimpos do Mundo, pesando noventa marcos, ou
seja, 20 ·quilos e duzentos e cinqüenta gramas. A his·tória de Goiás está cheia de
episódios notáveis da mineração aurífera. que remontando !!.'! primeiras incursões
do intrépido "Anhanguera" e vão aos faustosos dias de memorável opulência.
Pude, então, conhecer as ricas jazidas, ainda não racionalmente exploradas, de
Pilar, Crixás, São Félix, Ouro Fino, Itapirapuan, Porto Nacional, Arrais, Posse,
Natividade, Niquelândia, Uruassú e Corumbá. entre outras.
Na hora em que o Secretário do Tesouro Americano anuncia que os principais Ministros de Finanças do Mundo concordaram em que o ouro possa ser
utilizado como garantia dos empréstimos internacionais, o nosso entusiasmo
se renova. Esse acordo, firmado pelo chamado Grupo dos 10, foi estabelecido
informalmente em Washington com a pr·esença dos Ministros das Finanças
dos dez Países. Os Países europeus, sobretudo, argumentaram que as reservas de
ouro devem s.er utilizadas para ajudar a fazer frente ao aumento de custos do
petróleo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nosso objetivo é alertar o Governo para o
problema. Mineração difel'e ·essencialmente d·e garimpagem. Acabou o tempo de
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aluvião.
·
Prospecção ou pesquisa de ouro, baseada em sólidos conhscimentos geológicos, levarão à descoberta de jazidas altamente rentáveis.
Conclamamos, pois, o Ministério das Minas e Energia a criar em sua órbita
uma empresa pública destinada à produçã<J do ouro. Os equipamentos e tecnologias modernas garantirão o sucesso do empreendimento. O Ministério da Fazenda, por certo, não olvidará o assunto, pelo muito que lhe interessa.
Confiamos, também, no incentivo à iniciativa particular, nos mold·es que o
Banco de Desenvolvimento do Estado vem fazendo em Minas Gerais, onde o próprio Governo participa dos projetes, assumindo até 30% dos riscos de prospecção
do ouro, através da Companhia de Recursos Minerais.
Como resultado dessas medidas, p<ld.aríamos, pelo menos, 11a primeira fase,
tornar o Brasil auto-suficiente ·em consumo de ouro, e gradativamente, atingir
níveis de produção comparáveis à Afrlca do Sul, o maior produtor do Ocidente.
A verdade é que todos os Países ainda visam ao ouro como res.erva. E, na
medida em que existe res.erva, existe crédito. A nova corrida ao ouro nos mercados europeus, iniciada quando o Governo Francês anunciou a flutuação do
franco, renovou as especulações sobre o aproveitamento do metal como padrão
monetário internacional. A alta adv·eio também dos País·es do Mercado Comum
Europeu, possuidores de grandes reservas, protegendo-se do acréscimo nos preços
do petróleo.
O papel do ouro permanece, assim, no centro dos d·ebates sobre a reforma,
constantemente adiada, do Sistema Monetário Internacional. Periclitam, pois,
os acordos de Breton-Woods, de julho de 1944, assinados sob os auspícios dos
Estados Unidos.
Esta é, sr. Presidente, a notícia e a sug-estão que trago a esta Casa, haurida
na experiência d1utur•na d,e quem, hurniLd·emente, desde ·a infàncla, ·du~ante· muitos anos, mourejo.u nos -empolgante.s caminhos do ga-rimpo •e cl.a mineração, e
que, agora, traz, na oportunidade, sua contribuiç.ão, movida apenas pelo amor
que devota a este País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. <Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE <Adalberto Sena) - Não há mais oradores inscritos.
iEsta Presidência comunica aos Srs. Senadores que o Senhor Presidente da
República receberá os Srs. Parlamentares, para os cumprimentos de praxe, no
dia 5 de dezembro, às 17 horas e 30 minutos, no Palácio do Planalto.
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca os Srs. Senadores
para. Sessão Extraordinária a realizar-se hoj.e, às 18 horas e 30 minutos, com
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 180, de 1974, de autoria do
senhor Senador Vasconcelos Torres, requer·endo voto de regozijo com a Marinha
de Guerra do Brasil, pelo lançamento ao mar da fragata "Independência", ocorrido no dia 2 de setembro do corrente ano, .tendo
PARECER IF.AJVORAIVEL, sob n, 0 682, de 1974, da Comissão
- de ·Qonstituiçiikl e Justiça.
2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pel:L comissão de
Redação, em seu Parecer n. 0 667, de 1974\ do Projeto de Resolução n. 0 53, de 1974,
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52, de 1972 e 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal de Colorado
(PS) aumen•te, em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo.
3

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer n. 0 668, de 1974) do Projeto de Resolução n.o 54, de 19,74,
que suspende a proibição contida nas R.e:::oluçõe.s n.Os 58, de 1968, 79, de 1970, 52,
de 1972, e 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal da Gabriel
Monteiro, Elltado de São Paulo, aumtJnte, ~m Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 156, de 1974
0
(n. 2. 318-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza a doação de terreno situado no Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, de propriedade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado <IPASE), tendo
PARECER F.tWORA'VEL, sob n. 0 704-A, de .1974 da Comissão
- de Finanças.
5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 161, de 1974
0
(n. 2. 353-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que dispõe sobre a transferência da propriedade de bens imóveis do Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo (SERF1E:AJU), e dá outras providências, tendo
PARECER!ES FAiV:ORAVEIS, sob n.Ds 704-B e 704-C, de 1974, das Comissões
- de Assuntos Regionais; e
- de Finanças.
6
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.O 32, de 1974,
de autoria do Sr. Senador Ruy Santos, que modifica o art. 56 da Lei n.0 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre Registras Públicos, e dá outras
providências", tendo
PAl!EOER, sob n.O 652, de 1974, da Comissão
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Está encerrada a Sessão.
!Encerra-se a Sessão às 16 horas e 55 minutos.)

218.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
enn 2 de dezennbro de 1974
(Extraordinária)
PRESID~NCIA

lu;

DQ SR. PAULO TORRES

18 hora·s e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena- Geraldo Mesquita - Fávio Brito- José Lindoso
José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato
Franco- Alexandre Costa- Clodomir Milet- José Sarney -Fausto
Castelo-Branco - IP·etrônlo Portella - Virgílio Távora - Wald•emar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros Jes.sé Freire - Domício Gondlm - Milton Cabral - Ruy Carneiro João Cleofas - Wilson Campos - Amon de Mello - Luiz C'avalcante
- Lourival Ba,ptista- An·tônio F·emandes- He::·or Dias- Ruy Santo.'l
- Carlos Llnd·enberg - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral
Peixoto -Paulo Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo
Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto Franco Montoro - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Osires Teixeira- Fernardo Corrêa- Iitalivio CoeLho- Saldanha Derzi- Mattos
Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ra,mos - Lenoir Vargas - Daniel Krl'eger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A !ista de presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -ISecretário procederá à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
RESTITUINDO AUTóGRAFOS DE PROJETOS DE LEI SANCIONADOS:

-

N.0 393174 - (n. 0 639/74, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câmara
n. 0 169/74 - (n.o 2. 375-B/74, na C'asa de origem) que estabelece normas de
reajustamento nos contratos de locações residenciais regidos pela Lei número 4.494, de 25 de novembTo de 1964;

<Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.14&, de 29 de novembro de 1974).
- N." 394174 - (n. 0 640/74, na orig·em), referente ao Projeto de Lei n.0 8/74-CN.
que dispõe sobre o reajustamento coletlvo de salário das categorias profissionais, e dá outras providências;
!Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.147, de 29 de novembro de 1974).

~

-

...

li -

SUBMETENDO AO SENADO A ESCOLHA DE NOME INDICADO PARA CARGO
CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE SUA PRÉVIA AQUmS~NCIA:

MENSAGEM
N, 0 395, de 1974
(N.• 641/'74, na

orl~em)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado F<!deral:
De conformidade com o art. 42 utem III) da Constituição, tenho a honra
de submeter à aprovação de Vossas Exc<!lências a escolha, que desejo fazer, do
Senhor Aluizio Napoleão de Freitas Rêgo, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para ex·ercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Popular da China, nos termos do art. 21 do Decreto n. 0 71.534, de
12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador A!uizio Napoleão de Freitas Rêgo, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasílla, 2 de dezembro de 1974. - Ernesto Geisel.

-

"CURRICULUM-VITAE"
EMBAIXADOR ALUIZIO NOPOLEAO
DE FREITAS Rll:GO
Nascido em Belém, Pará, 20 de novembro de 1914.
Baoharel em Ciências Jurídic3.J.l e Sociais, pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, 1936. Diplomado pela Escola Superior de Guerra,
no Curso Superior de Guerra, 1950.
Sócio ,efe•tivo do lns titu to Hist6rlco e G.eográfico BrasUeiro, 1957.
Cônsul de Terceira Classe, por Concurso, 1939.
Encarregado da Organização do Arquivo do Barão do Rio-Branco, 1939.
Diretor da Mapoteca, interino, 1940.
Representante do Ministério das R<!lações Exteriores na primeira Conferência
Nacional de Educação, Rio de Janeiro, 1941.
A disposição do Ministro das Relações Exteriores da Costa Rica, durante a
III R<!união de Consulta dos Ministros de Estado das Repúblicas Americanas, Rio de Janeiro, 1942.
Vice~Cônsu! em Portland, 1943.
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1943.
Cônsul em Portland, 1943 a 1944.
Segundo Secretário da Embaixada em Washington, 1944 a 1949.
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1949.
Primeiro Secretário da Embaixada em Paris, 1951 a 1953.
Membro da Delegação do Brasil à VI Sessão da AssemlJléia-Geral. das Naçoos
unidas, Paris, 1951.
Encarregado de Negócios em Paris, 1952.
Membro da Delegação do Brasil às Solenidades de Inauguração do Monumento a Alberto Santos Dumont, 1952.
Conselheiro, 1953.
Com·elh·eiro da Embaixada em Paris, 1953.
Delegado do Brasil à II Sessão· Extraordinária da Conferênci!I-Geral da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultut·a ......... .
<UNESCO), Paris, 1953.
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- A dispoSição do Instituto Brasifeiro de Educação, Ciência e Cultura (IBEC'C),
1955.
- Membro da Comissão de Estudo dos Textos da História do Brasil, 1955 e 1956.
- Chefe do Cerimonial da Pr-esidência da República, 1955 a 1961.
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1956.
- Secretário da Ordem Nacional do Mérito e da Comissão do Livro do Mérito.
1956 a 1961.
- Membros da Comitiva Presidencial à Reunião dos Presldentes Americanos no
Panamá, 1956.
- Membro da Comissão !Executiva Nacional do Ano Santos Dumont, 1956.
- Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 1960.
- Membro da Comitiva Presidencial às Comemorações Henriquinas, Portugal,
1960.
- Embaixador em Teerã, 1961 a 1968.
- Membro da Comitiva Presidencial à Inauguração da Ponte Internacional
sobre o Rio Paraná, 1961.
- Observador do Brasil na XX Sessão da Comissão das .Nações Unidas para a
Ásia e o Extremo Oriente, 19-54.
- Decano do corpo Diplomático em Teerã, 1965 a 1969.
- Membro da Comissão de Recepção do Xainxá e da Xabanu do Irã em visita
ao Brasil, 1965.
- Membro da Comissão de Recepção do Presidente d·e Israel em visita ao
Brasil, 1966.
- Participante da Reunião dos Embaixadores no Oriente Próximo e Norte da
África, Roma, 1966.
- Embaixador em Estocolmo, 1969 a 1974.
- Representante do Governo brasileiro nas exéquias do Rei Frederico IX, da
Dinamarca, COpenhague, 1972.
O Embaixador Aluizio Napo'eão de Freitas Rêgo. nesta data, encontra-se
no exercício de suas funções junto ao Reino da Suécia.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 30 de novembro de 1974. Octavio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

O Exp·edi·ente lido vai à publicação.
Sobre a Mesa. Requerimentos de urgência, que serão lidos pelo Sr. 1.0 Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N.0 325, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alinea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 167, de 1974 (n.0 2.305-B/74, na Casa de origem),
de iniciativa do Sr. Presidente da República, que extingue o Departamento Nacional de Estradas de Ferro e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

REQUERIMENTO
N.o 326, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alinea b, do Regimento, para
o Ofício n.o S/42, de 1974, do Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
solicitando autorização do Senado Federal, para que aquele Estado contrate
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marcos alemães), para execução da primeira etapa do projeto de Proteção
Contra as Cheias do Rio dos Sinos.
Sala das .Sessões, em 9 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os Requerimentos lidos serão ;rotados após a Ordem do Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 180, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, requerendo voto de regozijo com a Marinha de Guerra do Brasil, pelo lançamento ao mar da
fragata "Independência", ocorrido no dia 2 de setembro do corrente
ano, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n.0 682, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça.
Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o Requerimento, esta Presidência adotará as providências necessárias a fim de atender à deliberação do Plenário.
Item 2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida .pela Comissão de Redação, em seu Parecer n.0 667, de 1974), do Projeto de Resolução n.O 53, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções
n.Os 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir
que a Prefei·tura Municipal de Colorado (R:Sl, aumente, em Cr$ 600.000,00
(seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimento para que a redação final seja
submetida a votos, é a mesma dada como definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O Projeto irá à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada
Redação do Projeto de Resolução n.0 53, 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 • 58, de 1968, 79, de
de 1970, 52, de •1972, e 35, de 1974, para •permitir que a l'refeitura Municipal,de Colorado (RS) aumente em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mll cruzeiros) o montante de sua divida. 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.Os 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, todas do
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do Rio Grande do Sul, eleve, em. Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que a Prefeitura possa contratar
uma operação de empréstimo junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande
do Sul, d!l'stinada a financiar a construçlW de novas instalações para a Administração do Município.
Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 3
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer n.0 668, de 1974) do Projeto de Resolução n.O 54, de 1974, que suspende a proibiçiW contida nas Resoluçõ·es
n.os 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir
que a Prefeitura Municipal da Gabriel Monteiro, Estado de São Paulo,
aumente em Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimento para que a redação final seja
submetida a votos, é a mesma dada como definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O Projeto irá 'à promu1gação.
É

a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n.o 54, de 1974.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇãO
, de 1974

N.0

Suspende a proibição ~ontida. nas Resoluções 1n,0 s 58, de 1968, 79, de
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir q.._e a Pref$.tura Municipal
da Gabriel Monteiro, Estado de São Paulo, a.~ente em Cr$ 300.000,00
(trezentos mil,cruzeiros), o montante de sua 'dívida 'consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da ResoluçlW n.O 58,
de 1968, revogada pelas de n.Os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas do
Senado Federal, para pel'mitir que a Prefeitura Municipal da Gabriel Monteiro
Estado de São Paulo, eleve em Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado a financiar os serviços
de pavimentação asfáltica d·e vias públicas daquela cidade.
Art. 2.o -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 156,
de 1974 (n.o 2.318-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Repúblico., que autorizo. a doação de terreno situado no Rio
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PAREOER FAVORAVEL, sob n.0 704-A, de 1974 da Comissão
- de Finanças.
A ma;téria foi incluída na Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstic!o, concedida em Sessão anterior.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da 'palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.) .
Está encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto vai à sanção.
É

o seguinte o Projeto aprovado:.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 156, de 1974
(N.0 2.318-B/74, na origem)
(DE: INlCIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÓBLICA)

Autoriza a doação de terreno situado no \Rio 1de .Janeiro, Estado da
Guanabara, .de propriedade .de llnstituto de Previdência 1e 1Assistência dos
Servidores do Estado (JPASE).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 - Fica o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Est!lldo (IPASE) autorizado a doar, ao Estado da Guanabara, o terreno situado
na Estrada Vicente de Carvalho, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, designado por lote n.0 2- do PAL 9-002- 29.556, da rua Projetada A,
com área de 1.005.00 m2, medindo 145,00 m de frente pela rua Projetada A,
145,00 m de fundos, 69,00 m de extensão por ambos os lados, nos termos do Decreto n. 0 E-3.800, de 20 de abril de 1970.
Art. 2.0 - o terreno é destinado à construção, pelo Governo local, de uma
escola pública destinada a alfabetizar preferencialmente beneficiários de .segurados do IPASE, residente no conjunto residencial "Tenente-Coronel José Júlio
Toga Martinez Filho".
Art; 3.0 - A doação
de qualquer indenização,
todo ou em parte, vier a
dlmplemento de cláusula

tornar-se-á nula de pleno direito, independentemente
inclusive por benfeitorias realizadas, se no terrentJ, no
ser dada destinação diversa, ou ainda, se ocorrer inado contrato a ser lavrado.

Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo

T~rresl

-

Item 5

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 161, de
1974 (n.o 2 .3 53-B/74, na Casa d-e origem), de iniciativa: do Sr. Presidente
da Repúbllca, que dispõe sobre a transferência da proprle<Iade de bens
1
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outras providências, tendo
P.I\RElOElRES FAVOfRAV'ElJS sob nos 704-'B e 704-C, de 1974, das comissões
-de Assuntos Regtlnais; e
- de Finanças
A matéria foi incluída na Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício, concedida em Sessão antP.rior.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da pa'avra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o Projeto vai à sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI D:A. CA:MARA N.0 161, D,E 1974
(N.o 2.353-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTJt DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre a translferência da propriedade de bens imóveis do
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), e dá outras providências.
·

o

Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - Os Imóveis construídos pela extinta Fundação da Casa Popular
na:s diferentes Un~dades da Federação, com exceção dos sltuadoo em Brasília, são
tran&feridos à Caixa Económica Federal pelo valor constante do Inventário a ser
realizado pelas partes interessadas no prazo de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único - A transferência de que trata este artigo inclUI os imóveis
prometidos à venda, assumindo a Caixa Económica Federal, por força da presente Lei, os direitos e obrigações decorrentes dos respectivos contratos de promessa de compra e yenda.
Art. 2.o- Os terrenos vagos, havidos pela extinta Fundação da Casa Popular,
ficam transferidos ao Banco Nacional da: Habitação CBNlll, para ut!lização em
projetas habitacionais de Interesse social.
Art. 3.0 - Para a transferência da propriedade dos imóveis a que se referem
.os artigos anteriores, o oficial do l'espectlvo registro fará a transcrição em nome
da entLd'ade adquirente, valendo-se, para tanto, dos dados, caracteristlcas e con·
frontações constantes do registro anterior.
Parágrafo único - Servirá como titu'o hábil para o novo registro a: cópia
autenticada no termo de transferência assinado pelos representantes das entidades lnterssadas, contendo a identificação e o valor dos imóveis, ou o exemplar do
órgão oficial no qual foi publicado o referido termo.
Art. 4.0 - Os imóveis situados em Brasília (DF) são transferidos à União,
representada pela Coordenação do Desenvolvimento de Brasília CCODEBI&AS),
nas mesmas condições referidas no art. 1.0 e seu parágrrufo único.
Art. s.o - As dívidas a que correspondam prestações mensais, vencidas e
vincendas, oriundas de contratos de promessa de compra e venda celebrados pela
extinta Fundação da Casa Popular ou pelo Serviço Federal de Habitação e Ur-
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superior a Cr$ 3. 00 (três cruzeiros) mensais, são consideradas quitadas, devendo
ser outorgadas aos promitentes compradores ou seus sucessores as respectivas
escrituras de compra e venda.
Parágrafo único - Não se incluem no disposto neste artigo os contratos de
compra e venda ou de promessa de compra e venda, com garantia hipotecária, dos
imóveis situados em Brasí!ia (IDF).
Art. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
.
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 6
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 32,
de 1974, de autori~t do Sr. Sendaor Ruy Santos, que m10dlifica o art. 56
da Lei n. 0 6.01•5, de 31 de dezembro de 1973 que "dispõe sobre Registras
Públicos, e dá outras providências", tendo '
P.ARIEOER, sob n.0 6·52, de 1974, da Comissão
- de Redação, oferecendo a redação d'o vencido.
Em discussão o Projeto, em segundoturno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da palavra vou encerrar a discussão. (Pausa.)
'
Encerrada a discussão.
O Projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos d'o art. 316
do Regimento Interno.
O Projeto vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Projeto aprov~tdo:
Redação do vencidjo, para o 2. 0 turno regimental, do Projeto de Lei
do Senadon.0 32, de 1974.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Modifica o art. 56 da Lei n.0 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
"dispõe sobre Registros Públicos, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decret~t:
Art. 1.0 - O parágrlllfo único do art. 56 da Lei n.o 6. Qo15, de 31 de dezembro
de 1973, renumerado para § 1.0 , passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1.o - os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis
de expor ao ridículo ou cri~tr constrangimento aos seus portadores. Quando os pais não se colllformarem com a recusa do oficial, este submeterá
por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos,
à decisão do juiz competente."
Art. 2.0 - É acrescido o seguinte § 2. 0 ao art. 56 da Lei n.0 6.015, de 31 de
dezembro de 1973:
"§ 2.o - o não-cumprimento do disposto na primeira hipótese do parágrlllfo anterior importará em multa de até 5 (cinco) vezes o maior salário mínimo 'do País, aplicável pelo juiz competente, ao serventuário
que tiver realizado o registro."
Art. 3.o - Esta Lei entrará em vigor a 1.0 de julho de 1975.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, val-se passar à votação do Requerimento n. 0 325. lido no Expediente, de urgência especial par~t o Projeto de Lei da Câmara n. 0 167, de 1974.
Em votação o Requerimento.
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Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da: matéria.
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 167, de
de 1974 (n.o 2.305-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que extingue o Departamento Naciona:l de Estradas
de Ferro, e dá outras providências. (Dependendo de Pareceres das Comissões de Transportes, ·Comunicações e Obras Públicas e de Finanças.)
Sobre a Mesa, os pareceres que serão lidos pelo Sr. !,O-Secretário.
São Ildos os seguintes:
PAREOER N.0 710, DE .1974

·Da Comissão de Transportes, Comunicações e !Obras Públicas, sobre
o Projeto de Lei da Câmara n.0 ;167, de 11974 (n.0 2.305, de 11974, na
origem), que "extingue o Departamento Naeional de Estradas de Ferro,
e dá outl1as providências".
Relator: Sr. Luiz cavalcante
O Senhor Presidente da República, nos termos do a:rt. 51 da O~nstituição,
submete à consideração do Congresso Nacional o presente Projeto, que extingue
o DNEF - Departam·ento Nacional de Estradas de Ferro.
2. A proposição é construída de 14 (quatorze) artigos, senda que, no primeiro,
extingue a aludida autarquia: federal e, no art. 2.0 , transfere à RF1FSA - Rede
Ferroviária Federal S/A.- a competência atual do DNEF.
Os demais artigos versam matéria de pessoal, património e outra:s de ordem
financeira.
Em _resumo, a Rede Ferroviária Federal S/A, que tinha predominantemente
atribuiçoes operacionais, recebe agora: competência para regular o tráfego ferroviápo nacional. Com isso. uma empresa, com fins lucrativos, assume, também,
funçoes que, desde 29 de agosto de 1828, eram acometidas a um órgão gov·ernamental.
3. Na Exposição de Motivos que instrui a iniciativa presidencial, o Senhor Ministro de E~i.aco dos Transpo~rtes diz:
"Dentro das diretrizes traçadas por Vossa Excelência vem a atividade
pública merecendo especial e particular •atenção, de modo a permitir a
adaptação da máquina administrativa às necessidades do proceesso de
desenvolvimento económico-social.
Esse processo busca, fundamentalmente, estruturar uma Administração orientada p·ara o desznvolvimenlo, isto é, .c•om capacidade não só para
planificá-lo, como mobilizar, consignar e combinar esforços e recursos
necessários à consecução de seus objetivos, dotando o Estado de instrumentos capazes para realizar a promoção social e económica do Pais,
com a efet.lvação das mud.anç•as requeridas.
O procedimento encontra no I Plano Nacional de Desenvolvimento
(PNDl, no capítulo da "Ação AdministratiYa", as bases de sua dinâmica,
c·onforme a prioricl.ade prescrita na área da Reforma Administrativa e
da Modernização da Administração.
Reforma Administrativa que deverá c·onstitulr o instrumento para
eliminação dos obstáculos instH.ucionais de qualquer natureza, à eficiente
execução dos proj etos prioritários incluídoil no P!oano Nacional de Desenvolvimento.
Assim, em função dessa perspectiva, o des·envolvimento económico
que experimenta a Nação vem sendo de tal ordem que o atual Departamento Nacional de Estradas d.e Ferro (DNEFl, prew à forma autâr-
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público em geral, não tem conseguido acompanhar esse dinamismo, mantendo uma estrutura organizaci·onal incompatível com esse progresso,
que se acelera de ano par•a ano.
De outra parte, a ênfase determinada por vossa Excelência para o
Setor Ferroviário, visando adequá-lo à reo.lidad·e nacional passou a exigir,
de Igual forma, planos e programas cuja magnitude e extensão reclamam não apena.> autonomia para realizá-los, mas também flexlbilldade
e rapidez de ação, só obtidos através de um tipo de organização que
reúna essas características que nesta oportunidade a Rede Ferrovária
Federal S/ A (RFFSA) apresenta."
4. Sob o ângulo da política nacional de transporte, convém, lembrar que já
foi sugerida a transformação do DNEF e RF'FSA, não em uma empresa, mas em
uma cooperativ•a, à semelhança <.:o que se verifica, atualmente, no setor aeroviário com a VARIG- Viação Aérea Sul Rio Grandense.
É o que se depreende da Comissão de Transporte, quando da constituição
da RFFSA- Rede F1erroviária Federal S/A (Parecer n.o 1.211, de 1956).
5. Por conseguinte, a criação da Rede Ferroviária Federal S/A já merecia reparos do legislador de então, vi.sto que, no setor aeroviário, a organização cooperativista somente tem merecido encêmi·os, como se pode observar com o exemplo
da VARlG, cuja companhia se transf·ormou na principal entidade desse setor
de transporte.
Não obstante, entendemos deva ser aprovado o presente projeto, por se tratar
de mais uma tentativa para a adequação da problemática dos transporte& .brasileiros.
Sala das COmissões, 28 de novembro de 1974. - Leandro Maciel, Presidente
- Luiz Calvalcante, Relator- Alexandre Costa - Dinarte :Mariz- Lenoir Vargas.
PARECER
N.0 '711, de 19'74
l)a Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 16'7,
de 1974.
Relator: ,sr. Alexandre Costa
O Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresoo Nacional, nos termos cl.o art. 51 da Constituição, projeto de loei que "extingue o
Departamento Nacional de Estradas de •Ferro e dá out;ras providências".
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A Exposição de Motivos do SenhOl' Ministro de Estado dos Transportes, que
acompanha a Mensagem Presidencial, enfatiza as diretrize& traçadas pelo Governo, salientando que "a atividade pública vem merecendo especial e particular
atenção, de modo a permitir a adaptação da máquina administrativa às necessidades do processo de desenv·olvimento económico-social". Aduz, aind•a, que
"esse processo busca, fundamentalmente, estruturar uma administração orientada pc.ra o desenvolvimento, isto é, com capacidade, não só para planificá-lo,
como mobilizar, consignar e combinar esforços e recursos necessários à consecução de seus objetivos, dotando o Estado d.e instrumentos capazes para realizar
a promogão social e eco11ômica do País, com a efetivação das mudanças requeridas".
E.•.clarece, aind·a, que tal "procedimento encontra no I Plano Nacional de
De.~envolvimento (PNDl, no capitulo da "Ação Administrativa", as bases de
~ua dinâmica, confo·rme a prioridade prescrita na área da Reforma Administrativa e da Modernização d·a Administração".
Afirma, também o Senhor Minlstr·o de Estado dos Transportes que "em
!unção dessa perspectiva, o desenvolvimento económico que experimenta a Nação
vem sendo de tal ordem que o atual Departamento Nac!.O·:J.al de Estradas de
P.erro (DNEr), p:·e.o.o :t forma aut:irqulca c aos métodDS e rotinas adminlstrativa.s
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esse dinamismo, mantendo uma estrutura o1·gan!zac!onal incompatível com esse
processo, que se acelera de aiio para ano".
Em complemento à justificação do projeto, conclui que a extinção do Departamento Nacional de Estradas de Ferr.o - e a conseqüente absorção dos seus
encargos pela Rede Ferroviária Federal S/ A - lograria atingir os objetlvos pretendidos pelo Governo, no que tange à sua política no set.or ferroviário.
Com'ém, entretanto, salientar que a proposição em estudo não elimina a
execução dos encargos de competência do órgão ora em extinção, mas, tão-somente, determina a transferência dos mesmos à Rede Ferroviária Federal, os
quais são incorporados ao art. 7. 0 da Lei n. 0 3 .U5, de 16 de março de 1957, como
dispõe o art. 2.0 do presente projeto. Dessa forma, além do elenco de competências atribuído à RFFSA - art. 2. 0 - pelo citado art. 7.0 da Lei n.o 3. 115,
de 1957, atribui-se-lhe mais o seguinte:
"- fiscalizar, em todo o território nacional, os serviço3 de transporte ferroviário;
- :promover a coordenação de estudo tarifários e de custos de transportes ferroviários em geral;
- planejar a unificação e padronização do sistema ferroviário brasileiro;
- proceder à avaliação qualitativa e qll'antitatlva do s!r.tema ferroviário nacional;
- realizar pesquisa relacionada com o aperfeiçoamento à.as atividades ferroviárias no País; e
- proceder à execugão da parte ferroviária do Plano Nacional de
Viação."
Trata o projeto, também, da situação dos funcionários do Quadro de Pessoal
do Departamento Nacional de Esl.radas de Ferro, do gozo dos direitos previstos
na legislação trabalhista e à.a Previdência Social, inclusive para efeito de carência e a contagem do tempo de serviço anteriormente prestado à Administração Pública.
.
Quanto aos funcionários que, na forma do art. 4. 0 d·o projeto, optarem pela
permanência no regime estatutário, determina-se a sua integração em Quadro
Suplementar, na forma e para os efeitos do parágrafo único do art. 14 da Lei
n. 0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970.
A União custeará, nas hipóteses defluentes do art. 4.0 do pr•:>jeto, a parcela
de apcsentadoria corre.s.pondente ao tempo de serviço prestado sob o regime
estatutállo, median:.e inclusão no Orçamento, anualmente, de dotações específicas em favor do INPS. lll o que se estabelece no art. 7. 0 do Projeto.
Convém salientar, ainda, que os imóveis e o acervo de material do Departamento Nacional de Estradas de F'erro, ora em extinção, são transferidos para
a Rede Ferroviária Federal S/ A, como estipulam o art. 9.0 e seu parágrafo único
do projeto.
Duas alterações, entretanto, ressaltam como necessárias ao aperfeiçoamento
da proposição em exame. A primEira, pa1·a adequar melhor o art. 3.o do projeto
à sua verd.adeira finalidade, mantendo, sem deixar dúvidas, a autonomia do
Serviço Social das Estradas de Ferro e vinculando-o, para efeito de fiscalização,
à RFFSA, que substituirá o DNEF em suas obrigações decorrentes da Lei n.o 3.89·1,
d•e 26-4-61. A segunda, no sentido de adaptar o art. 6. 0 do Projeto à Lei n.0
5. 645, de 10 de dezembro de 1fl70, e, no que couber, aos princípios estabelecidos
no Decreto-lei n,o 200, de 25 de fevereiro de 1967, para permitir que os funcionários que permanecerem sob o regime estatutário possam preencher os claros
da Administração Direta e Ind!reta do Ministério dos Transportes.
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Diante do exposto e, no âmbito regimental desta Comissão, nada tendo a
<'por ao projeto opinamos pela sua. aprovação com as seguintes:
EMENDA N.0 1 -

I
:I

'I

Dê-se ao art. 3.

0,

a. seguinte reda.ção:

"Art. 3.0 - O Serviço Social das Estradas de ferro (SESEF), criado
pela Lei n.O 3 ..891, de 26 de abril de 1961, no Departamento Nacional de
Estradas de Ferro - DrrnF, passa à Rede Ferroviária Federal S/A RF1FSA, mantidas suas finalidades.
Parágrafo único - Mediante ato do Poder Executivo, o Regulamento
do SESEF, de que trata o Decreto n. 0 77·3, de 23 de março de 1962, será
ajustado às disposições deste artigo."
EMENDA N. 0 2 -

i

I
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Dê-se ao art. 6.0, a seguinte redação:
"A.rt. 6.0 - Os funcionários que permanecerem no regime estatutário poderão ser incluídos no Plano de Clas&lficação de Cargos de que
trat.a a Lei n.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970, para o preenchimento de
claros na lotação dos órgã<Js de Admlni.stração Direta e Ind!reta do Ministério dos Transportes, na coniormidade das normas legais e regulamentares pertinentes, mediante opção.
Parágrafo único - Os funcionários de que trata este artigo que não
satisfizerem Of• requisitos da Lei n.0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970,
passarão a integrar Quadro Suplementar, na forma e para os efeilos
do disposto no parágrafo único do art. 14 da referida lei."
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1974. - Virgílio Távora, Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Alexandre Costa, Relator - Dinarte Mariz
- Cattete Pinheiro - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Carvalho Pinto Fausto Castelo-Branco - Danton Jobim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favorável&, tendo a
comissão de Finanças apresentado duas emendas, de n. 0 s 1 e 2-QF.
Completada a inst.rução da. matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto e as Emendas. ('Pausa.)
Não havendo quem queira di<>cuti-los, declaro-a encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aproYado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 167, DE 1974
(N,o 2.305-B/'14, na origem)

Extingue o Departamento Nacional de Estradas de Ferro e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica extinto o Departamento Nacional de Estradas de Ferro, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, constituída. pela Lei
n.o 4.102, de 20 de julho de 1962.
Art. 2.0 - São acrescentadas ao art. 7.0 da Lei n.0 3 .115, de 16 de março
de 1957. as alíneas abaixo:
"i) Fiscalizar, em todo o território nacional, os S·2rviços de transporte
ferrovlál'io;
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1) planej ar a unificação e padronização do sistema ferroviário brasileiro;
m) proceder à avaliação qualitativa e quantitativa do sistema ferroviário nacional;
n) realizar pesquisa relacionada com o aperf·eiçoamento das atlvldad·es ferroviárias no País; e
o) proceder à execução da parte ferroviária do Plano Nacional de
Viação."
Parágrafo único -Na formulação da Política Ferroviária, .na fiscalização de
sua execução, bem como na atualização da parte ferroviária do Plano Nacional
de Viação e no acompanhamento da execução desse Plano, o Ministro dos Trans. . , ..
portes será assessorado pela Secretaria-Geral de seu Ministério.
Art. 3.0 -As atribuições do Serviço Social das Estradas de Ferro (SESEF) passam à Red~ Ferroviária Federal S/ A constituindo-se em um setor do Departamento Geral de Assistência ao Ferroviário desta Empresa.
Art. 4.0 - Os funcionários do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional
de Estradas de Ferro pod~rão ser integrados, mediante opção, nos quadros de
pessoal da Rede Ferroviária Federal S/ A.
§ 1.0 - A integração prevista neste artigo som-ente se aplica a ocupantes de
cargos de provimento ef·etivo e aos agregados existentes no respectivo quadro à
data da transformação, excluídos os que tenham sido redistribuídos ou transferidos para quadros de outros órgãos da Administração.
§ 2.0 - A Integração se efetivará m-ediante contratação, por prazo Indeterminado, no regime da legislação trabalhista para emprego compatível com as atribuições do cargo ocupado pelo funcionário quando da opção.·
§ 3.0 - Efetlvada a Integração na forma do parágrafo anterior, conslderarse-á extinto e automaticamente suprimido o cargo que o funcionário venha
ocupando no regime ~statutário.
Art. 5. 0 - Será computado para o gozo dos di1.1eitos assegurados na legislação
trabalhista e da Previdência Social, inclusive para efeito da carência, o tempo
de serviço anteriormente prestado à Administração Pública pelo funcionário que,
por motivo de qu~ trata o art. 4.0 , Integre ou venha a integrar Quadro d~ Pessoal
da Rede Ferroviária Federal S/A.
Parágrafo único - A contagem do tempo de serviço de qu.e trata este artigo
far-se-á segundo as normas pertinentes ao regime ·estatutário inclusive computando-se ·em dobro, para fins de aposentadoria, os períodos de licença especial
não gozada cujo direito tenha sido adquirido sob o mesmo regime.
Art. 6.0 - Os funcionários a qu~ se refere o Art. 4.0 , que optarem pela permanência no regime estatutário, integrarão Quadro Suplementar na forma e para
os efeitos do parágrafo único do art. 14 da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 7. 0 - A União custeará nos casos dos funcionários a que se refere o
art. 4. 0 a parcela da aposentadoria correspondente ao tempo de servlço·prestado
sob o regime estatutário, mediante Inclusão no orçamento, anualmente, de dotações especificas em favor do INPS.
Art. 8. 0 - O prazo para o ex·ercíclo da onção a que se refere o art. 4.o obedecerá a normas regulament::r·es a serem expedidas pelo Poder Executivo.
Art. 9.0 - Os imóveis e o ac·ervo de material do Departamento Nacional de
Estradas de F·erro, ora extinto, são transferidos para a Rede Ferroviária Federal
SI A, ou subsidiária sua, sendo o valor dos bens em causa incorporados ao capital
social da Empresa como integrallzação de ações por parte da União, segundo
os valores constantes do último balanço patrimonial daquele Departamento,
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que passa a integrar o património da Empresa Brasileira de Planejamento dos
Transportes -. GEIPOT, e outros imóveis localizados no Distrito Federal que, por
autorização do Ministro dos Transportes, devam ser destinados a outros órgãos
do Ministério.
·
·
Parágrafo único - Os bens de que trata este artigo serão geridos e administrados pela Rede Ferroviária Federal S/A, enquanto não se processar a incorporação dos respectivos valores ao seu capital social.
Art. 10 - Os contratos e convênios para construção de ferrovia, conservação
da yia perman-ente, construção civil e de consultaria, em vigência no Departamento Nacional de Estradas de Ferro são transferidos para a Rede Ferroviária
Federal S/A, na data da publicação desta Lei.
Parágrafo único - O Ministro dos Transportes constituirá comissao especial
para promover a efetivação da transferência dos contratos objeto _deste artigo,
que não Eofrerão qualquer alteração, até que seja complementada tal transferência.
Art. 11 :._ Será constituída Comissão Especial com o objetivo de praticar todos
os atos decorrentes da extinção da autarquia r·aspeitada a competência atribuída
à comissão referida no artigo anterior.
·
Parágrafo único - A Comissão Especial de que cuida este artigo, por designação do Ministro dos Transportes, será integrada por servidores da extinta autarquia e cedidos à Rede Ferroviária Federal S/ A os quais ·permanecerão sujeitos
aos preceitos do_ art. 6.0 desta Lei, enquanto em exercício nessa Comissão.
Art. 12 - A Rede Ferroviária Federal S/ A subrogar-se-á em todos os direitos
e obrigações da autarquia ora extinta.
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Art. 13 - Ficam transferidos para a Rede Ferroviária Federal S/A os saldos
dos recursos consignados ao Departamento Nacional de Estradas de Ferro e dos
por este obtidos para execução de obras e serviços, inclusive os consignados no
Orçamento da União para 1974.
·
Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário ..
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em votação as Emendas constantes
do Par·ecer da Comissão de Finanças, de n.0 s 1 e 2-CF.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão de R.edação, para a redação final das Emendas do
Senado oferecidas ao Proj etc. (Pausa.)
Sobre a mesa, a redação-final.provinda da·_Comissão de Redação, que· será
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte:
Parecer n.0 '712, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação. fiiÚ\1 das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 167, de 1974 (n.0 2.305-B/74..
na Casa de origem).
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A comissão apresenta a redação final das Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n.0 167, de 1974 (n.0 2.305-B/74, na Casa de origem), que extingue
o Departamento Nacional de Estradas de Ferro, e dá outras providências.
Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Wilson Gonçalves, Relator - Lourival Baptista - Cattete Pinheiro.
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N.o 712, DE 1974
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da. Câmara.

ri.• 167, de 19'74 (n.0 2.305-B/'74, na. Casa de origem).
EMENDA N.0 1
(Corresponde à Emenda n.0 1-CF)
Dê-se ao art. 3.0 , a· seguinte redação:

"Art. 3.0 - O Serviço Social das Estradas de Ferro, (SESEF), criado pela
Lei n. 0 3. 891, de 26 de abril de 1961, no Departamento Nacional de Estradas de Ferro - DNEF - passa à Rê de Ferroviária Federal S/A. -

RFFSA, mantidas as suas finalidades.
Parágrafo único - Mediante ato do Poder Executivo, o Regulamento
do Serviço Social das Estradas de Ferro (SESEF), de que trata o Decreto n.0 773, de 23 de março de 1962, será ajustado às disposições deste
artigo."
EMENDA N.o 2
(Corresponde à Emenda. n.0 2-CF)
Dê-se ao art. 6. 0 , a. seguinte redàção:
"Art. 6.0

Os funcionários que permanecerem no regime estatutário
poderão ser incluídos no Plano de Classificação de Cargos de que trata
a Lei n. 0 5.645, de 10 de de-zembro de 1970, para o preenchimento de claros na lotação dos órgãos de Administração Direta e Indireta do Ministério dos Transportes, na conformidade das norma.s legais e regulamentares pertinentes, mediante opção.

Parágrafo único - Os funcionários de que trata este artigo que não satisfizerem os requisitos da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, passarão a Integrar Quadro Suplementar, na forma e para os efeitos do
disposto no parágrafo único do art. 14 da referida Lei."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) . - Em discussão a redação final.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou encerrar a discussão.
<Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perman~?Cer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Projeto voltará à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESmENTE <Paulo Torres) - Val-se passar, agora, à votação do
Requerimento n.O 326, lido, Igualmente, no Expediente, de urgência para o Ofício
n.O S-42/74.
Em votação o Requerimento. Os Srs. Smadores que o a,p:·ovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Em conseqüência da deliberação do Plenário, passaremos à apreciação da
matéria, que foi despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
Justiça:
Sobre a mesa, os P'areceres desses órgãos técnicos, que serão !Idos pelo
Sr. 1.0 -Secretárlo.
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São lidos os seguintes:
PARECER ·
N.0 713, de 1974
da Comissão de Finanças, sobre o Oficio n.0 42, de 1974 (n.0 1.812/74,
na origem), do Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de
crédito externo .no valor de DM 10.000.080,00 (dez milhões de marcos
alemães) para execução do projeto de "Proteção contra. as cheias do
Rio .dos Sinos".
Rela.tor: Sr. Lourival Baptista
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul solicita . ao Seriado Federal, de
acordo com o que estabelece o !tem IV do art. 42, da Constituição Federal, . a
necessária autorização para contratar uma operação de crédito externa no valor
de DM. 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), para a execução da primeira etapa do projeto de "Proteção contra as cheias do Rio dos Sinós".
2.. Informa o mesmo documento que "o projeto visa à recuperação das terras e
proteção contra as inundações periódicas da. área da Bacia dos Sinos, com
expressiva repercussão no desenvolvimento sócio-económico da Região Metropolitana de Porto Alegre".
3. · Acrescenta aquele documento que "a compa.t!b!lização do Projeto com os
Programas Federais. está refletlda no convênio Básico, firmado em 28 de abril
de 1973, entre o Governo deste Estado e o Ministério do Interiór, tendo como
executores, respectivamente, a Secretaria do Desenvolvimento Regional e Obras
Públicas e o Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Por aquele instrumento, Estado e União somarão esforços técnicos, administrativos e financeiros para a implantação do Projeto, com os encargos financ.e!ros divididos
entre este Estado e o Departamento Nacional de Obras e Saneamento".
·
4. A operação de crédito, já aprovado pelo· financiador; o Kreditanstalt Für
Wiederaufbau da &epública Federal da ALemanha, terá "prazo de 30 (trinta)
anos, com 10 (dez) anos de carência, a taxa de juros de 2,5% ao ano, calculados
a partir do dia em que os desembolsos forem debitados, até a data em que os
reembolsos forem levados a crédito da conta do Kr·aditanstalt".
5. Esclarece a Exposição de: Motivos n.0 480, de 1974, do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda que "a análise técnica feita por minha Assessoria Internacional concluiu que não existe agravamento da situação· financeira do Estado
com a operação, principalmente porque, durante a carência, o mutuário pagará
apenas baixos j1.1ros, começando a amortizar o principal somente em 1985, época
para a qual não existe pagamento de compromissos já assumidos".
6. A Comissão de Empréstimos Externos -. CEMPEX, do Banco Centra.! do
Brasil, considerou atendida a operação, para os efeitos do Inciso I, do art. 2. 0 ,
do Decreto n. 0 65.071, de 27 de agosto de 1969.
7. Por sua vez, o Senhor Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, pelo Aviso n.o 535-B. de 24 de outubro último, adjudicou prioridade específica ao empreendimento, para os fins do DecretO n.o 74.1 57,
de 6 de junho de 1974 e do Decreto-Lei n.0 1.312, de 15 de fevereiro de 1974.
8. · A Assembléia Legislativa, pela Lei Estadual n.o 6.284, de 25 de outubro de
1971, autorizou o Poder Executivo a contratar com organismos flnanceiro.s naclonais ou internacionais, através da administração centr:j.l ou autárquica, empréstimos atê o limite de Cr$ 800.000.000,00 !oitocentos milhões de cruzeiros),
nas condições que especifica - (folha n.0 6l.
9. A matéria já obteve despacho favorável do Senhor Presidente da República
na Exposição -de Motivos n ° 48(}, c'.e 1974, encaminhada pel·o Senhor Ministro de
Estado da Fazenda e publicado no D. O. U. de 14 de novembro de 1974 (PR
n.o 9. 095/74).
1
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trata o art. 406, do Regimento Interno, opinamos favoravelmente à concessão
da autorização solicitada, nos termos"'do .seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 65, DE 1974

Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo 1extemo no valor de DM 10.000.000.00 (dez milhões de m.a.rcos
alemã)es), para. execução de projeto contra cheias no Rio dos Sinos.
É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a realizar,
com a garantia do Tesouro Nacional, uma operação de .empréstimo externo com
o Kreditanstalt Für Wiederaufbau, da República Federal da A1emanha, no valor
de DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), ou seu eqülvalente em
outras mooda& estr.ange1·ras, de principal, para se.r apUcado na •execução d·a primeira etapa do Projeto de "Proteção contra as cheias do Rio dos Sinos", naquele Estado.

Art. 1,0

Art. 2.0 - A opera.ção de empréstimo a que se refel'\e o artigo anterior
realizará nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros,
prazos, acréscimos, comissões, despesas e demais condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, para registro de empréstimo da espécie obtidos no exterior,
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da politica econômlco-flnanceira do Governo Federal, e as disposições da Lei Estadual
n. 0 6.284, de 25 de outubro de 1971, publicada no órgão oficial do Estado no
·
·
mesmo dia.
Art. 3.0

-

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 1974. - João Cleofas, Pl'esidente. Lourival Baptista, Rela.tor - Saldanha Derzi - Fausto Castelo-Branco - Ruy
Carneiro - Celso iRamos - Leoni Mendonça - Alexandre Costa - Daniel
Krieger.
PARECER

N.0 '714, de 19'74

Da Comis~ão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n.0 65, de 1974, da Comissão de Finanças que "autoriza. o Estado do
Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor
de DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães) para execução
de Projeto contra cheias no Kio dos Sinos".
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Apresentado pela Comissão de Finanças, o presente Projeto de Resolução
autoriza o Governo do Estado (art. 1.0 ) "a realizar, com a garantia do Tesouro
Nacional, uma operação de empréstimo externo com o Kreditanstalt Ffu Wiederaufbau, da República Federal da Alemanha, no valor de DM 10.000.000,00 (dez
milhões de marcos alemães), ou o equivalente em outras moedas estrangeiras, de
principal,. para ser aplicado na execução da primeira etapa do Projeto. de "Proteção contra as cheias do Rio dos Sinos", naquele Estado.
2. o Projeto visa à recuperação das terras e proteção contra as inundações periódldas da ãrea da Bacia dos Sinos, com expressiva repercussão no desenvolvimento sócio-econômlco da Região Metropolitana de Porto Alegre.
3. Para a primeira etapa, jã iniciada, devendo estender-se até 1977, serão necessário recursos financeiros n:J. ordem de Cr$ 73.000. 000,00 (setenta e três milhões de cruzeiros).
4. A operação de financiamento entre o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul e o Kreditanstalt Fü Wlederaufbau, da Reepública Federal da Alemanha,
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prioridade do investimento pela Secretaria de Planejamento.
5. Na área estadual, a operação conta a necessária autorização legislativa,
contida na Lei n. 0 6.284, de 25 de outubro de 1971. (folha n.o 6).
6. A Comissão de Finanças examinou amplamente o processado na área de
sua competência regimental, tendo sido anexados todos os documentos indispensáveis para sol!citação da espécie.
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7.

Ante o exposto, atendidas as exigências constitucionais (art. 42, item IV> e

as constantes do art. 406, alineas a, b e c do Regimento Interno, esta Comissão

nada tem .a opor à tramitação .normal do presente Projeto de Resolução, vez que
constitucional e jurid!co.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Wilson Gonçalves - Relator - Eurico Rezende - Carlos Lindenberg - Italívio
Coelho - Gustavo Capanema - Osires Teixeira - J'osé IJndoso.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Financas
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n. 0 65, de 1974, concedendo
a autorização sol!citada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e o da
Comissão de constituição e Justiça pela constitucionalidade e j ur!dicidade do
Projeto.
Completada a instrução da maté1·ia. vai-se passar à sua apreciação.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 65. de 1974,
que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a rea'!zar operação de
empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos
alemães), para execução de Projeto contra cheias no Rio dos Sinos.
Em discussão o Projeto.

'.

'
I

Se nenhum dos Srs. senadores desejar discuti-lo, vou ·encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto queiram perman·ecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE. (Paulo Torres) --, Sobre a mesa. a redação final de
matéria em regime· de urgência, que será !!da. pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
l!: lida a s·eguinte:
PARECER
N.0 715, de 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a rednção final do Projeto
de Resolução n. 0 65, de 1974.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta .a redação final do Projeto de Resolução n.0 65,. de
1974, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar operação
de empréstimo externo no valor de DM 10. 000. OOO,OC (dez milhões de marcos
alemães), para execução de Projeto contra cheias no Rio dos Sinos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Ca.ttetC! Pinheiro, Relator - Lourival Baptista - Wilson GDn~alves.
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N.o 715, de 1974
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 65, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV,
da constituição. e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N.o ... , de 1974
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar
·operação de empréstimo externo no valor· de DM 10.000:000,00 (dez
milhões de marcos alemães), para execução de projeto contra cheias no
Rio dos Sinos.
· O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - ll: o .Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a realizar, com a garantia do Tesouro Nacional, uma operação de empréstimo externo
com. o Kreditanstalt Für Wiederaufbau, da República Federal da Alemanha, no
valor de DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), ou o seu equivalente em outras moedas estrangeiras, de principal, para rer apl!cado na execucão
da primeira etapa do Projeto de "Proteção contra as cheias do Rlo dos SinÓs",
naquele Estado.
Art. 2.0 - A operação de empréstimo a que se refere o artigo anterior, real!zar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros,
prazos, acréscimos, comissões, despesas e d3mais 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, e as disposições da Lei Estadual
n.0 6.284, de 25 de outubro de 1971, publ!cada no órgão oficial do Estado no
·
mesmo dia.
0
Ar. 3. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publ!cação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a ·aprovam queiram permanecer sen~ados. <Pausa.)
Aprovada a redação final, o Projeto vai à promulgação.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, peço ·a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende.
o SR. EURICO REZENDE (Sem revião do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, recentemente, os Srs. Senadores Vasconcelos Torres e Amaral Peixoto
. teceram considerações em torno das casas operárias de propriedade da Companhia Siderúrgica Na.c!onal.
Os pronunciamentos, como não podia deixar de ocorrer, tiveram ampla repercussão, e a Liderança providenciou, junto àquala empresa, a remessa de informações e de esclarecimentos em termos ;de defesa.
O Sr. Senador Amaral Peixoto criticou a maneira como a Direção da Companhia Siderúrgica N~cional vem enfl'wtando aquele problema ~oocial; e o. Sr.
Senador Vasconcelos Torres drenou, através do seu discurso, para os Anais da
Casa, uma dramática missiva assinada pela Sr." Ziette Lemos Pereira, esposa
de um dos moradores daquela Vila Operária.
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do ilustre Representante arenista, cujo texto é o seguinte:
"Pediria ao Ministro da Indústria e do Comércio tomasse conhecimento
deste fato, se é '!ue ainda há uma Assessoria do MIC aqui. Havia, anti~
gamente, mas nao tenho tido contato com os Assessores ·do Ministério
da Indústria e do Comércio, atualmente ocupado pela figura . jovem
de um homem que tem voltado as suas vistas não só para o problema
da produção, mas também para esse lado humano, porque se tem que
conjugar a produtividade com a assistência SOClial". .
O Sr. Senador Vasconcelos Torres procura caracterizar a ausência ela Assess01'1a do MIC nesta Casa.
.
·
.
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Ora, o testemunho unânime do Senado Federal é no sentido de· que o Sr.Fernando Prado Leite - por sinal filho de um nosso ex-colega - é o Chefe
da Assessoria Parlamentar do Ministério da Indústria e do Comércio.na Câmara
Alta. Todos nós' nos habituamos a, diariamente, ver aquele jovem. Assessor não
só assistindo sistematicamente às Sessões do Senado, como procurando os srs.
Senadores, ora prestando informações, ora conduzindo para e.sta Casa expedientes, notícias, informações das atlvidades do MIC, no que diz respeito ao Congresso Nacional.
·

' i
!

!

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço V. Ex."

'

'

'

'

'

'

O Sr. Jarbas PassariJlho - Pr·ecisamente, a propósito dessa injustiça flagrante que V. Ex." tem muita razão ·em ressaltar, eu tive uma oportunidade,
fortuita aliás de estar com o Sr. Minlstro da Incl.ústria e do Comérc.o. Fiz s·entir
a S. Ex." que, se há um Assessor Parlamentar que está presente em todo.s os
instantes no Sen•ado, é precisamante o Dr. Prado Leite. De maneira que é sur.preendente que o n().S<)o c.o!ega Se·nador Vasconceic•s Torre~· tenha cometido esse
equivoco. E S. Ex." já se deu conta do equívoco: supunha que o Dr. Prado Laite
fosse um representante da EMBRATUR, da qual S. S." foi no J)assado. Daí o
equívoco gerado, mas com grave reflexo sobre a própria Clonceituação do Dr.
Pl'ado Leite no seu Ministério.
· ·
.
.
O S.R. EURICO REZENDE -Aliás, fazen~o j\lStiç.a, Sr. PresidenÚ!, tão logo
o Senador VasCloncelos Torres tomou conhecimento do equívoco mencionado,
agOra, no aparte do. Sr. Senador Jarbas Passarinho, ele se apressou em dirigir
um telex ao Sr. Ministro da Indústria e do Comércio não só retlficando e corrigindo o seu engano, mas também exaltando a dedicação, a eficiência, a constância e, sobretudo, o espírito público de colaboração do Dr. Fernando Prado
Leite.
Acontece que um telex se perde nos arquivos e na solidão de um Ministério
Se as críticas, motivadas pelo engano, planamente justificado, foram estampadas no Diário do Congresso Nacional, é justo que esta retif!cação conste também do mesmo Diário, em homenagem não só à verdade e à justiça, como tam.
bém a um servidor do Ministério da Indústria e do Comércio que tem sido .de
uma ·assiduidade não só louvável, mas digna de ser imitada e de ser multiplicada.
Com .essas palavras, Sr. Presidente, creio que interpreto o pensamento do
Senado, exaltando .a constância, na prestação do melhor serviço público, da
parte do jovem Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Indústria
e do Comércio.
Quanto às criticas feitas à Companhia Siderúrgica Nacional, no que concerne ao problema das casas destinadas aos seus funcionários, recebemos do
Presidente da C.S.N. dois telex, o segundo em aditamento ao primeiro.
Este expediente responde por inteiro, de maneira idônea e por isso mesmo
capaz de ter total repercussão de credlb!Udade e de confiabllidade às críticas,

-96injustamente feitas, ao procedimento daquela empresa, que tanto tem feito em
benefício do d-esenvolvimento do País.
·
· ·
Peço, Sr. Presidente, que, como resposta àquelas restrições ·e acusações, estes
dois telex integrem o meu pronunciamento, retirando qualquer dúvida no que
diz respeito à orientação que vem sendo traçada ·e ·executada pela Companhia
Siderúrgica Nacional. (Muito bem!) .
· ··
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE. O SR. SENADOR EURICO REZENDE EM
SEU DISCURSO
Rio de. Janeiro 29-11-74 - TP/299-74
Exmo. Sr. Senador
Eurico Rezende
Senado -Fed·eral
Brasí'ia - DF
Em atenção ao ~d!do .de informações formulado por V. Ex.a em seu telex
de 26~11-74, ·COmunico-lhe que o assunto f·oi leva.do ao conhecimento da Diretor!a da CSN que aprovou os termos em que· a s.eguir lhe transmitimos as referidas informações.
o problema da disposição dos imóveis residenciais de proprleé!ide da cs~
merece ser, desde logo, colocado em seus devidos termo.s, a fim de que as
observações e reclamações do Exmo. Sr. senador Amaral Peixoto fiquem· esclarecidas e evidenciada a sem razão da suposta inquietação entre os empregados
da companhia.
A. CSN possui em Volta Redonda cerca de 5.800 imóveis residenciais, constituídos nos primeiros anos de sua existência que, por algum tempo, constituíram . mesmo · a própria cidade de Volta Redonda. Atualmente, entretanto, a
cidade .. expand·e-se aceleradamente e o número de imóveis que a constituem
é muitas vezes maior dO· que aquele, não se justificando assim que a CSN cuja
finalidade principal é produzir e comercializar aço, continue a desviar recursos
e trabalho para outras ativ!dades que não as re1ac!onadas diretamente com
aquela finalidade. Daí· a necessidade de !r .paulatinamente se desfazendo dos
referidos imóveis. Entretanto, esses imóveis· (cerca de 6.800) para um total
de empregados em Volta Redonda, de aproximadamente 18.600,·. constituem
património da empresa e estão registrados em seu at!vo fixo. Deste modo, a
sua alienação, ist.o é, a substituição do imobillzado por dinheiro deve obedecer
as normas legais e de boa administração, procurando a d1a'etorla da CSN
efetlvá-las s·em perda de substância do patl'lmónlo. Daí procurar vendê~los pelo
preço justo do mercado e com correção monetária que, para a transação, é
um imperativo legal. Além do mais, somente cerca de 3.800 imóveis foram rélacionados para a venda, ficando os restantes 2.oco de re.s>erva, por necessidade
do serviço, isto é, para atender a empregados em efetivo exercício na empresa
que, pela natureza do cargo, devem residir próximo à usina. É situação transitória, pois com a expansão das construções resid·enciais, de iniciativa privada,
com o correr de ma:ts alguns anos, esta reserva não será· mais .necessária e a
política de venda continuará a ser posta ·em prática até que a CSN não mais
possua este eapital imobilizado e nem tenha despesas de manutenção com
tais imóveis.
O regu'amento de venda de imóveis procurou assim, atender aos aspectos
económicos e sociais envolvidos, o que não impede que interesses individuais
tenham sido afetados. Sobre ·este aspecto junto cópia do ofício remetido pela
CSN ao Sr. Chefe do Gabinete do MIC, que ·bem esclarece este assunto. .
Do exposto resulta CJ!Ue a venda de certo número de imóveis residenciais a
empregados da companhia decorre de imposição l·egal, pois os inquilinos têm
preferência para aquisição do imóvel onde residem. _Não procede a afirmação
de que a CSN vende casas a estranhos que movem açao de despejo ao empregado, simplesmente porqu.e a venda a estranhos, dep·ois de esgotados os prazos de
oferta aos inqu1linos. só se efet!va quando a casa se acha vazia e nunca com
empregado morando nela.
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em vista:
a) obter preço atualizado do mercado a fim de não haver perda de substância
de seu patrimônio;
b) por força de lei oferecer a venda aos inquilinos desses imóveis (que são
empregados da CSN) ;
c) só vender a estranhos, depois ~:: esgottadas as ca~•eg.a·rlas preferenciais
<ver documento enviado ao MIC> quando o imóvel ·estivesse desocupado;

d) adotar condições de venda no regulamento que resguardasse os interesses
da CSN e possibilitasse os compradores a adquiri-los, tal como são estruturadas
essas condições pe!o sistema adotado pelo BNH.
O grande equívoco contido no discurso do Exmo. Sr. S·enador Amaral Peixoto
é de que a CSN estaria vendendo casas a estranhos, quando, na verdade o
objetivo principal é vendê-las aos seus empregados da ativa e, se não houver
compradores nessas condições, a terceiros, para substituir o imobilizado por
dinheiro, sem perda de substância do patrimônio e, por isso, nem sempre a venda
poderá ser feita a empregado como no caso de não haver compatibilidade entre
o valor da venda e o valor do patrimônio que a CSN tem o dever de zelar.
Sempre há casas mais baratas que podem s·sr compradas. A verdade, no entanto, é que das 3.800 casas, cerca de 1.700 já foram vendidas pelo sistema em
vigor, na sua quase totalidade a empregados da CSN, que, apesar do preço
e da correção monetária, tiveram condições de adquiri-las. Como se vê, as
críticas não têm procedência e a alta administração da CSN continua defendendo os interesses da empresa, sem descurar dos legítimos interesses de seus
empregados.
Quanto à afirmação de lJiUe a CECISA cobra taxa de condomínio de alguns
empregados e não de outros, cumpr.s esclarecer que tal decorre de imposição
legal e ·contratual. Há .c.ontra,:.os antig·~·s que não· incluiQm tal pagame11to, mas
todos os mais recentes já incluem por permissão legal.
Problema salarial CSN
Improcedentes as críticas neste sentido, eis que os aumentos anuais de salário, através dos acordos sindicais, é fixado pelo CNPS por disposição legal,
como é do conhecimento de todos, desde 1964.
A expansão da usina fez com que fossem centradas firmas empreiteiras
de construção civil e de montagens por empreitadas a preço global, a fim de
melhor aproveitar o.s recursos humanos da Pl'ópria empresa na manutenção
da produção de aç.o e outll'as ativtda·d·es co•rrerata&, sem parar seu ritmo de trabalho. A CSN não pode impedir que os empregados das empreiteiras que estão
executando tarefas transitórias ganhem salário diverso daque1e pago ao empregado da CSN, que tem emprego permanente. A diferença, quando existe, não
assume os valores exp1·essos na critlca f·eita, -eis que os empregados da CSN
possuem outras vantagens regulamentares que não são devidas aos empregados
das empreiteir.as e, assim, no· final .a ·diferença, qua.ndo ·existe, não é tão s·ensível.
Por outro lado, o caso citado do empregado da CSN que é demitido por acordo
c aposentado, e sobre quem a CSN não tem mais ação ~obre ele, e foi traba'har
em empreitadas por administração, ganhando mais, deve ser consid·erado excepcional, porque razão eXiste no fato de haver falta de mão-de-obra especializada.
Não obstante, .ca~os ·C·~mo este são em número de.sprezív·el. A CSN está
atualmente com cerca de 18.600 empregados e no ano de 1974 até outubro
foram demitidQs por várias razões (aposentadorias, acordos, livre vontade, falecimento ·etc.), cerca de 630 ·empregados, dos quais apenas 136 por acordo e
desses somente uns 8 ou 10 foram para as empreiteiras, não causando nenhum
mal à produção. Aliás, não há correlação entre um fato e outro.
Saudações, Adhemar Pinto, Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional.
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Rio de Janeiro, 29-11-74·- TP/300-74
Exmo. Sr. Senador
Eurico Rezende
Senado Federal
Brasília - DF
Em aditamento ao Telex n.o TP/299, acrescento o seguinte:
1) A CSN possl!.ía um património imobiliário de aproximadamente 6.000
unidades, entre re::idenciais e comerc!ais, construídas a partir de sua constituição, com a finalidade de viabilizar a sua instalaçã·o em Volta Redonda, em época
em que esta região dLspunha de recursos mínimos para atender ao seu pessoal.
2) As unidades r.esidenciaLs foram ~ceadas a empr.egados seus a aluguéis
baixLssimos, condicionando-se, entretanto, a qualidade de locatário, a exigência
de permanência do vínculo empregatício com a empresa. Portanto, uma vez
rescindido o contrato de trabalho, .ocorre como decorrência a r.escLsão automática do contrato de locação, faculdade autorizada p.ela legislação do inquilinato, ·em vigor.
Por volta do início do e;,rercício de 1973, a CSN concluiu seus estudos no
sentido de estabelec·er uma política de v·enda dos seus imóveis residenciais,
relacionando, inicialmente, cerca de a.. aoo unidades a serem alienadas, reservando as restantes para atender supe.rio·res i!l!:•ei'es:es ela emp.r.e,;.•a (a.c.es-s·os para
atender a expansão da usina, necessidade de locação de determinados empregados próximos à uSina etc.). Em março de 1973, a CSN divulgou o regulamento
de venda de imóveis. delineando a po'ítlca adotada para essas operações, cuja
filosofia, basicamente, levou em consideração os segui!ltoes fatores:
a) fixação de preferência aos seus empregados em efetivo exercício em
local próximo ao do trabalho;
b) atender, dentro do possível, o importante aspecto social da questão;
c) contribuir para um aprimoramento nos fatos de integração comunitária
do Município, t·endo em vista a existência de duas cidades propriamente distintas (a Vila da CSN e o orbe tradicional) com sistemas de vida diferentes.
Pautados em fatores de ordem não apenas relacionados ao restrito interesse
da CSN, mas de ordem social e também pública, é que foram sLstematizadas
determinadas normas que compõem os dispositivos do regulamento de venda
dos S·eus imóveis.
Evidentemente, quando se tem por escopo atingir obj·etívos de ordem pública e de ordem econômic(;. e social para a própria empresa, interesses individuais hão que s·er afetados, como sóe ocorr·er com os signatários, todo·s ex-empregados da CSN, compreensivelmente movidos pelo elã do tempo de serviço
prestado à CSN.
Infelizmente, casos como o dos signatários se multip'icam dia a dia em
empresa do porte da CSN e na fase em que se depara com mais de 30 anos
de exLstência com um enorme fluxo de aposentadorias pJ.r temp.o de -se!!'Viço
do seu pessoal.
Além desses ratares de ordem geral enumerados, há que se contestar aos
signatários os seguintes aspectos:
1l Os imóveis wnstikem patrimônl:o ds. CSN, ·e cumpre tão-somente a
ela por ele zelar, estabelecer uma politica de vendas que melhor atenda seus
interesses.
2) Na política de vendas, observado o r.egulamento próprio, foi estabelecida
uma prioridade at·soluta aos empregados da CSN na ativa. Quando o legítimo
locatário do imóvel não tem condições para a sua aquisição, seja por não ser
vendável ou por enco·ntr.ar-se em processo de acordo ou apos.entadoria, mas tem
um filho, ou a esposa que seja cc-residente do imóve', a estes também são
·sub-rogadas as mesmas condições a que faria jus o locatário. Também o regu-
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que sejam empregados da CSN.
Aos empregados que não conseguiram imóvel da CSN, ainda lhes é dada
prioridade. na participação, em concor;:ência de imóveis que vão sendo desocupados: inicialmente, aos empregados com mais de cinco anos e, apôs aos com
menos de cinco anos. Só então, os imóveis que restarem a es.sas concorrências
é que são levados a uma concorrência final, d.a qual podem participar quaisquer
interessados.
Fácil entender-se que o indivíduo· sem vínculo empregatício com a CSN
deva ser considerado como qualquer inter•essad·o, ainda que haja sido ex-empregado da empresa, como é o caso do.s signatários. O que se não poderia era
incluir na prioridade dos empregados da ativa na CSN os ~ue nela já trabalharam e que ora ·encontram-se afastado~. pois o seu número é altamente
elevado, o que impossib!litaria a elaboração de um planejamento de venda.
3) É de se notar que a CSN possui um quadro de pessoa1 com, aproximadamente, 16.000 empregados e só dispunha de cerca de 5.800 imóveis residenciais e destes, apenas 3.800, aproximadamente, estavam relacionados para venda.
Portanto, há que se restringirem as prioridades de aquisição aos que mais interessam à CSN que são aqueles empregados na ativa .
.· . 4) Os casos· enumerad·os pelos signatários com r·elação aos participantes da
FEB, viúvas de ex-empr.egados etc., são efetivamente exceções, propositalmente
incluídas no regulamento como abrandamento da política de v·endas, por se
tratarem de poucos casos que mereciam ser atendidos, tendo em vista, por
exemplo, a condição de ex-combatentes que deram seu sangue em benfício
da Pátria ou a viúva que com a morte do marido passara a auferir minguada
pensão previdenciária.
O que a alta administração da CSN planejou, portanto, em relação à alienação do seu património imobiliário, foi, em linhas gerais, viabilizar a concentração administrativa na produçiio e comercialização do aço e r·econhecer a
necessidade de vender os imóve~ nas melhores condições de preço e prazo
para compensação do seu imob1l!zado.
O que cumpre, pois, aos signatários é honrar as obrigações assumidas nos
seus contrato<: d·e locação, de entregar o imóvel por ocasião da rescisão do seu
víncu'o empregat!cio e, também, ao compromisso formal assumido no termo
da rescisão, por acordo, do contrato· de trabalho, de efetivar a entrega do imóvel
por ocasião do recebimento das parcelas correspondentes ao mesmo.
Julgado, por esta forma, haver atendido à solicitação de V. s.a dand·o uma
noção geral ·da politica de venda d·e imóveis desta empresa, valemo-nos da
oportunidade para apresentar nosws protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Saudações, Adhemar Pinto, Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo T1mes) - Lambro 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, e destinada à apreciação dos Projetes de Decretos Legislativos n.Os 60 e 61, de 1974-CN.
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca Sessão Extraordinária do senado, a realizar-se amanhã, às 11 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 29, de 1974
(n.o 159-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Constituição
da União poÍJ,tal das Américas e E.~panha (UPAEl da Convenção cl.a UPAE
e respectivo Protocolo Final, do Acordo sobre Encomendas Postais e respectivo
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das Américas e Espanha,. realizado em novembro de 1971, tendo
PARECERES FAVORAVEIS; sob n. 0 • 655 e 656, de 1974, das Comissões
- de Relações Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
-2Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 32, de 1974
(n.o 170-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio
sobre Transportes Marítimos, assinado entre a República Federativa do Brasil
e os Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, a 24 de julho de 1974, tendo
PARECERES F.&VORAVEIS, ~·ê·b n. 0 • 653 ·e 6•54, de 1974, das Comissõ•es
- de Relações Exteriores; e
- de Transpotes.
-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 59, de 1974 (apresentado pela comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n.0 657,
de 1974), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação
de financiamento externo para importação de equipamentos médico-hospitalares
para o Hospital Militar da Polícia Militar, tendo
PARECER, sob n. 0 658, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela ·CJons.tituc!onalidade e juridic!da.cte.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 19 horas)

219.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 3 de dezembro de 1974
(Extraordinária)

PRESID2NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 11 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco -Alexandre Costa - Clodomir MiletJosé Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgillo
Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz
- Luís de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral
- Ruy Carneiro - João Cleofas - PaUlo Guerra - Wilson Campos
- Arnon de Melo - Luiz Cavalcante - Teotônio VIlela - Augusto
·Franco - Leandro Madel - L<Jm.-ival Baptista - Antônio Fernandes
- Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Llndenberg - Eurico Rezende
- João Calmon - Amaral Peixoto -Paulo Torres - Vasconcelos Torres
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema - José
Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montara Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Osires
'I1~eim. Fernando Corrêa - Italivio· Co·elho - Saldanha Derzi Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Usta de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
O sr. 1.o-·Secretário procederá à leitura do Expedien~e.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER
N. '716, de 1974
Da Comissão de Constituiçã.o e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 0 139 de 1974 que "acrescenta parágrafo ao artigo 37, da Lei
n.o 5.108, de 21 de !Setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito,
disciplinando a localização dos canos de descarga dos caminhões e ônib,us
movidos a óleo diesel."
Relator: Sr. Nelson Carneiro
Já dispõe o § 5. 0 do art. 37 da Lei n. 0 5 .108, de 21 de setembro de 1966:
"Nas estradas, o cano de escapamento dos caminhões movidos a óleo
diesel, deve.rá ser colocado com s·aid.a para cima."
0
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o

nobre Senador Leoni Mendonça sugere que se dê a esse parágrafo a
seguinte redação:
"0 cano de .de.searga. dcs .caminhões e ónibus movidos a óleo cUesel
deverá se lo·calizaJ.' d,J "'<~,dO e,;querd<J e pr;::a cima."

o pro}eto é Constitucional, mas o caput d<J art..1.o dev·e .te•r outra. redação,
conforme a
Emenda n. 0 1 .;_ CCJ
"O § 5.o do art. 37 da Lei n.o 5 .108, de 21 de setembro de 1966, passa a ter
a seguinte redação:"
Ofereço, também, ao

§

5. 0 do art. 37 a seguinte

Emenda n. 0 2 - CCJ

"Art. 37 § 5. 0

-

.. ,. ................................................. : .....•......

onde se diz: ... "deverá se localizar" ... diga-se: ... "deverá locali-

zar-se" ...

1!: o meu voto.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
- Nelson Carneiro, Relator - Heitor Dias - Italívio Coelho - Carlos Lindenberg - José Augusto - Mattos Leão -- Gustavo Capanema ·- Helvídio Nunes.
PARECER
N.0 717, de 1974

Da .comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Relator: Sr. Alexandre Costa

. o presente projeto determina que o cano de descarga dos caminhões e ônibus
!lJ.OVidos a óleo d.ie.s.e-1 d·ev·erá s,e localizar dó l~do esquerc1o e par.a dma.
2.

Na justificação, ·o ilustre autor da proposição diz:

<io

fumo deslocado pelo cano de descarga do.; veículo.s movidos.. íL
óleo diesel, como todos sabem, na altura da roda trazeira, do lado dit:eitõ,
tem sido causa de acidentes graves nas estradas, pelo empanamentO
da visibllidade na ultrapassa~m e no cruzamento dos veículos que vêm
em s-entido con•t.rário."
Convém lembrar que o CódJg,o Nadonal de· T.rô.nslillo, origlnn.riamente inseria dispositivo e.stra.be1ecendo qu·e, nas estradas, o ·cano de escapamento dos ·caminhões movidos a óleo dle~el, deveria .~c,r .C•O·locado com said·a pa.ra. cima (§ 5. 0
do 37) .

3.

.A.contec·e, p.orém, que o a:t. 1.0 d.o De,cr·eto-lei n. 0 237, de 1r.67, revo;;·o.u .~sse
§ 5.o do a1t. 37 d'o aludido· C6Cigo, mc,th1o p·o·r que, no De.creto n. 0 62 .127, de 1968,
que l'Cgulamen.tOu a matéria., não há referência, à poslcE.a elo tubo de e,s,ca-pamento dle veiculas •:tutomotorez, t~aci.o·r.a.do,s. por mo,(,Ôr · dle.•.el. Há apenas o
aa_,t, 78 e•stabelecendo a. norma r;~,~al c'e que todo veículo, "para trransita.r nas
vias públicas, deverá ofere·c·er compieta segurança e estar perfeitamente equipa.do".
·
·1. Por •concS,~guinte, a proposicão ora em exame n•a,da mais .!·epr•ese'!lta que o
restabelecimento do texto o•:iginal à a Lei n.o 5 .108, de 1966, motivo po·r que
opinamos pela sua a.pro·vação.
Sala das Cc-missões, 2 oe de21emb11o d,e· 1974. - Leandro 1\iaciel, Presi.dervt•e AlClmndrc Costa, Relator - Luís de BaiTos - Luiz Cavalcante.
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N.0 718, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 140, de 1974, que "estabelece condições de conforto e higiene
nos ônibus interurbanos e dá outras providências".
Relator: Sr. Nelson Cameiro
O nobre Senador Leoni Mendonça sugere projeto de lei dispondo qua "os
ônibus das empresas de transportes coletivos interurbanos, em per·curso superior a 100 quilômetros, deverão ser dotados de Instalações sanitârias", marcando o prazo de 6 meses para o cumprimento dessa exigência.
Nada há que impeça o cur.So natural do projeto, no que tange ao âmbito
desta Comissão. Pela constitucionalidade.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
-Nelson Carneiro, Relator- Heitor Dias- Italívio Coelho- Carlos Lindenberg - José Augusto - Mattos Leão - Gustavo Capanema - Helvidio Nunes.

PARECER

N.0 719, de 1974

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre
o Projeto de Lei do Senado n.0 140, de 1974.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
O presente projeto dispõe sobre condições de conforto e higiene nos ônibus
interurbanos, tomando obrigatória a instalação de sanitários nos veículos que
prestarem serviços de transporte, em pel'curso de mais de 100 quilômetros de
distância entre os terminais.
2. Essa m11tér!a foi !l'egulamentada p·elo Decr.e·t·o n.0 68.961, de 1971, com base
no parágrafo único do art. 25 do Decreto-Lei n.O ·512, de 1969.
3. Do ponto de vista da política nacional de transportes, entendamos que esses
serviços concedidos estão regulamentados ·adequadamente, sendo desnecessárias
as providências conticlla·s no presente projeto, motivo po•r que oplnamoiS pela sua
rejeição.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1974. - Leandro Maciel, Presidente Luiz Cavalcante, Relator- Dinarte Mariz- Luis de Barros- Alexandre Costa.

PARECER

N.0 720, de 1974

· Sobre o Projeto de· Lei. do Senado n.0 153, de 1974 que "altera o Decreto-lei n.0 791/69, que dispõe sobre o pedágio em rodovias federais".
Relator: Sr. Nelson Carneiro

o Pl'Ojeto de Lei n.o 153, d•e 1974, c:,o nobre· Senador Va.s.concelos Tor.Des, reproduz o Projeto n.0 21, de 1972, de que fui Rel-ator nesta Comissão. Aceita a
constitucionalidade da proposição, a douta Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, ao examinar-lhe o mérito, opinou por sua rejeição,
determinando seu arquivamento, na forma regimentai.
o projeto é constitucional, e, no que toca ·a esta Comissão, nada obsta sau
andamento.
l!: o meu parecer.
Sal:a das Comissões, 27 de novembro de 1974. - Daniel Krieg<er, Presidente Nelson Ca.meiro, Relator - Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - José Augusto - Gustavo Capanem.a - Heitor Dias - Mattos Leão.
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N.o 721, de 1974
Da Cohlissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre
o Projeto de Lei do Senado n.o 153, de 1974.
Relatm: Sr. Leandro Maciel
O presente projeto acrescenta o seguinte parágrafo ao art. 8.0 do DecretoLei n.0 791, de 1969, que dispõe sobra o pedágio em rodovias federais:
"Parágrafo único - A loca!!zação de postos para ·a cobrança de
pedágio nas estradas só poderá ser feita em área contígua à linha divisória de dois municípios ·e .à dlstànc!a mínima de 30 (tr!ntJa.) quilómetros do perímetro urbano mais próximo."
A proposição ora em exama reproduz o Projeto de ·Lei do Senado n.0 21, de
1972, já examln·ado por esta Comissão, que concluiu seu Parecer (n.O 520, de
1972), em anexo pela sua rej·eição.
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do presenta projeto.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1974. - Alexandre Costa, Pr·esidente Leandro Maciel, Relator - Luiz .Cavalcante - Dinarte Mariz - Luís de Barros.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente l!do v·ai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário ..
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N.o 327, de 1974
Raqueremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.o 165, de 1974 (n. 0 2.345-B/74, na Casa de origem),
que reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
N.o 328, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, •alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Decreto Legislativo n.0 35, de 1974 (n.0 153-C/74, na Câmara dos
Deputadoo), que dispõe sobre a fixação do subsidio e da ajuda ·de custo dos
membros do Congresso Nacional, para a Legislatura a iniciar-se em 1.0 de
fevereiro de 1975.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão, nos termos regimentais, votados após a Ordem do Dia.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 29,
de 1974 (n. 0 159-B/74, na Câmara ·dos Deputados), que aprova os textos
da Constituição ·da União Postal das Américas e Espanha (UPAE) da
Convenção da UPAE e respectivo Protocolo Final, do Acordo sobre
Encomendas Postais e respectivo Protocolo Flnal e do Regulamento
Gel1al da União Postal datS Américas e Espanha, assinados em Santktgo
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PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 s 6·55 e 656, de 1974, das Com!s&ées:
- de Relaçõles Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encarrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o projeto vai à Comissão de i&edação.
Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 32,
de 1974 (n. 0 170-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Convênio sobre Transportes Mwritimos, assinado .entre a República Flederativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, em Brasilla, a 24 de
julho de 1974, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 653 e 654, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Transportes.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a ·encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria v·ai à Comissão de Redação.
Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 59, de 1974
(·apresentado pela Comissão d·~ Finanças como conclusão de seu Parecer
n.o 657, de 1974), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a
realizar operação de financiamento externo para importação ·de equipam·entos médico-hospitalares pa.ra o Hospi't·al Millitar da Policia Milit!llr,
.tendo
PARECER, <•ob n. 0 658, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pel-a constitucionalidade e juridicidade.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Sen!lidores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria "ai à Comissão de Redação.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
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para o Projeto de Lei da Câmara n.0 165, de 1974.
. Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pennane-cer sentados.
(Pausa.) Aprovado.
Aprovado o requerimento, .pru:saremos à aprectação da matéria.
Discussão, em turno único, do Proj·eto de Lei da Câmara n.0 165, de
1974 (n.0 2.345-B/74, na C:U:•a d,e OTigem), que• re·aiu~·tJa O•S vencimento.">
e salários dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá
outras providências, (Dependéndo de Parec-er da Comissão de Finanças.)
SOlicito ao nobre Senador Lourival Baptista .o parecer da Comtssão de Finanças.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores. é submetido à consideração do Senado Federal o Projeto
de Lei da Câmara n.o 165/74 (n.0 2.345/74, na origem), de iniciativa do Poder
Judiciário, que dispõe sobre o reajustamento dos vencimentos e salários :dós servidores
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá outras
.
. providências.
Segundo a Mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal, a proposição objet!va conceder aos servidores da Secretaria daquele Tribunal o reajustamento de vencimentos, salários e proventos nos mesmos percentuais, limites e
condições do aumento conferido aos servidores do Poder Executivo pelo DecretoLei n.0 1.348, de 24 de outubro último.
O art. 1.0 do projeto estabelece a maj.oração de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre os valores das e<:-calas -de vencJmentos dos Grupos STF - DAS - 100 e STF
- AJ- 020, da Secretaria do Tribunal. constantes do art. 1.0 da Lei n.o 6.089,
de 16-7-74, que criou os referidos grupos.
Quanto aos servidores incluído.s em outros grupos de categorias funcionais
do Quadro Permanente do Tribunal, observada a idêntica denominação e atribuições das categorias funcionais no Poder Executivo, o art. 2. 0 do projeto manda
aplicar a norma do art. 9.0, item I, do Decreto-lei n. 0 1.348, de 24-10-74. Tal
norma manda que sejam reajustados nos valores constantes da Tabela B doAnelCO daquele Decreto-Lei e correspondentes às faixas graduais imediatamente superiores ao atual valor do vencimento do nível respectivo, acrescidos de 2()%
(vinte por cento) os vencimentos e proventos da aposentadoria, nos casos que
menciona.
Já o art. 3.0 determina que aos servidores não incluídos nos novos plano.s de
classificação, decorrentes da aplicação da Lei n. 0 5.645, de 10-12-70, será concedido um aumento no montante de 30% (trinta por cento) sobre os valores
hoje vigentes.
O Pessoal Temporário, bem assim as funções e encargos do Grupo-Direção
e Assistência Intermediária, STF - DAS - 110, terão os salários majorados em
25% (vinte e cinco por cento) .
As gratificações por Representação de Gabinete são majoradas, igualmente,
em 25% (vinte e cinco por cento).
o art. 7. 0 prevê a distribuição percentual do aumento ora concedido, devendo ser paga, a partir de 1.0 de dezembro de 1974, e a título de antecipação, importância correspondente a 10% (dez por cento) do reajustamento.
Esse artigo é acompanhado de parágrafo único, que dispõe sobre a incidência dos cálculos para a concessão de gratificação adicional por tempo de serviço e descont•:lS previdenciários sobre a importância paga por antecipação. ·
Os limites máximos e retribuição mensal e o valor do salário-família são
objetos de disposição dos arts. 8.0 e 9. 0 ! respectivamente.
Finalmente, em relação aos recursos ;p.,ara a execução da lei, o art. 11 deter·
mina que serão os orçamentários existentes.

·I
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- 107. Ante o exposto, verificada a observância dos requisitos legais pertinentes à
matéria e nos l!m!tes da competência desta Comissão de Finanças somos pela
'
aprov.ação do presente projeto .de lei.
'É o nosso parecer.
· · O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - o parecer da Comissão de Finanças
é favorável ao projeto.
Completada a instrução da matéria,. passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto, . (Pausa.)
·Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação .
. Os Srs. Senadores que o apr~lVam, per~aneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção. · ·
É o seguinte· o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 165, de 1974
(N.• 2.345-B/74, na Casa. de origem)

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Secretaria do
. Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os valores das escalas de vencimentos dós Grilpo.s STF-DAS-100
e STF-AJ-020. da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, constantes do art. 1.o
da ·Lei n.0 6.089, çle 16 de julho de 1974, são majorados em 25% (vinte e cinco
por cento).
Art. 2. 0 - Aos servidores já incluídos em outros grupos de categorias funcionais do Quadro Permanente da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, idênticos, em denominações e atribuições, aos do Poder Executivo, aplica-se a norma
constante do art. 9.0 , item I, do Decreto-Lei n. 0 1.348, de 24 de outubro de 1974. ·
Art. 3.0 - Aos servidores da Secretaria do Supremo· Tribunal Federal. cujos
cargos não tenham sido incluídos nos novos planos de classificação, decorrentes
da aplicação da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, é concedido aumento
de vencimentos, no montante de 30% (trinta por cento), sobre as valores vigentes.
·
Art. 4. 0 -São ainda majorados em 25% (vinte e cinco por cento) os valores das .salários constantes da Tabela de Pessoal Temporário, bem como das
funções e· encargos integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias,
STF-DAS-110, da Secretaria do Supremo Tribunal Federal.
'Art. 5. 0 - Os valores das gratificações pela Representação de Gabinete, no
Supremo Tribunal Federal; são majorados em 25% · (vinte e cinco por centó).
Art. U. 0 - Aos !nativos é concedido aumento de proventos no valor idêntico
ao deferido por esta lei aos serVidores em atividade, da mesma categoria ·e nivel.
. . Art. 7.0 - Os reajustes percentuais de vencimentos, salários, . gratificações
e proventos, concedidos por esta lei, vigogarão a partir de 1.0 de março de 1975,
devendo ser paga, a partir de 1.0 de dezembro de 1974 e a título de antecipação,
a importância correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) de reajustamento.
Parágrafo ítnico - Sobre a importância paga por antecipação, na forma
deste artigo, incidirão os cálculos para a concessão de gratificação adicional por
tempo ele serviço e descontos prev!denciários.

- 108Art. 8.0 - o limite máximo de retribuição mensal, para os servidores abrangidos p·elos arts. 1.0 , 2.o e 6. 0 , desta lei, passará a ser:
I - de Cr$ 8. 668,00 (oito mil seiscentos e sessenta e oito cruzeiros), a partir
de 1.0 de dezembro de 1974; e
n- de Cr$ 9.850,00 (nove. mil e oitocentos e cinqüenta cruzeiros), a partir de
1.0 de março de 1975.
·
0
Art. 9. - A contar de 1.0 de dezembro de 1974, o salário família dos servidores do Supremo Tribunal Federal passará a ser pago na importância de
Cr$ 40,00 (quarenta cruzeiros) mensais, por dependente.
Art. 10 - Nos resultados dos cálculos decorr·entes da aplicação desta lei,
serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação aos descontos que
incidirem sobre o v·encimento, salário ou provento.
Art. 11 - As despeEas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta
de recursos orçamentários existentes, inclusive na forma prevista no · art. 6.0 ,
item I, da Lei n.o 5.964, de 10 de dezembro de 1973.
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Passa-se, agora, à votação do RJequerimento n. 0 328, igualmente lido no EXpediente, de urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo n.0 35, de 1974.
Em votação o requerimento.
OS Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação do projeto.
Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n.O 35,
de 1974 (n. 0 153-0/74, na Câmara dos Deputados), que diSpõe sobre a
fixação do subsídio e da ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional, para a Legislatura a iniciar-se em 1.0 de fevereiro de 1975. (Dependendo de parecer da Comissão de Finanças>.
Sollcito ao nobre Senador Virgílio Távora o parecer da Comissão de Finanças.
O S·R. VIRGíLIO TAVORA (Ceará. Para emitir parecer) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a douta comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, em
cumprimento ao disposto no art. 239 do Regimento Interno, apresentou o Projeto
de Decreto Legislativo que dispõe sobre a fixação do subsídio e da ajuda d·e custo
dos membros do Congres.'lO Nacional, para a Legis1a~t.ura a iniciar-se a. 1.0 de
fevereiro de 1975.
Estabelecendo inicialmente os valores dos subsídios fixo e variável para a
próxima Legislatura, aquela Comissão levou em conta o critério adotado para
a fixação dos subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República, seguindo os índices de atualização fornecidos pelo Ministério do Planejamento,
com ajustes peeuniá.rlos que a praxe ronslgnoru, abandonando ·e arredondando
as parcelas.
Guardou, também, a Comissão, nas novas bases remuneratórlas, a proporcionalidade entre os atuais e os valores precedent·es.
Quanto à ajuda de custo, consignada nos Regimentos Internos das duas
Casas, esta foi orçada em Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) dentro dos critérios
de atualização considerados.
Em Sessão de 15 de outubro último, o eminente Líder da Maioria, Deputado
Célio Borja, propós Substitutivo, com os seguintes valores:
a) parte fixa de Cr$ a.. 000,00 lsels mil cruze}ros), veda.do acréscimo a qualquer título, salvo o reajuste previsto no art. 3.0 do projeto;

- 100b) parte variável de 30 (trin,ta) <:\!árias, por mê·s, no valoT de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) cada uma.
Manteve o Substitutivo o valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) atribuído à ajuda de custo e os dispositivos referentes à percepção desta ajuda e
dos jettons.
1

O art. 4. 0 do Substitutivo referiu-se a despesas de locomoção dos membros
do Congr.esso Nacional, mas esse artigo foi excluído pela Comissão de Finanças,
em seu parecer, e rejeitado em Plenário.
Estão conc!liados os objet!vos do Erário com os do projeto em exame.
Previu-se, a partir de 1976, o l'eajuste por ato das Mesas de cada uma das
Câmaras, dos valores do subsídio e da ajuda de custo fixados, nas mesmas bases
e épocas estabelecidas para os vencimentos dos funcionários federais.

·. I
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Tal reajuste manterá atual!zados, a cada ano, os valores percebidos pelos
parlamentares.
As despesas serão atendidas pelas dotações próprias, constantes dos Orçamentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

No que diz respeito à comp·etência regimental da Comissão de Finanças,
nada temos a opor à proposição em exame e pelas razões apresentadas opinamos
pela sua aprovação.
ll: o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESmENTE (Paulo Torres) - o parecer da Comissão de Finanças é
favorável ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrare! a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação para redação final. (Pausa.)
Sobre a mesa, a redação final, que será lida pelo Sr. 1.0-Secretár!o.
11:

l!da
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seguinte:
PARECER N.0 722, DE 19'74

da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de iDecreto Legislativo n. 0 35, de 19'7.4 (n. 0 153-C/74, na. Câmara dos
Deputados).
Relator: Sr Lourival Baptista
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
r.. 0 35, de 1974 (n.o 153-C/74, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a
fixação do subsídio e da ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional,
para. a Leg!·s}ação a iniciar-se em 1.0 de fevereiro de 197·5.
Sala das Comissões 3 de dezembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Cattete Pinheiro - José Lindoso - WDson
Gonçalves.

- llO.Am:XO AO P.A!R.IDOER N.0 722, DE 1974
Ried~ão final do .Projeto de Decreto Legislaitivo n.o 35, de 11974
. (n.o 153-C/74, na Câmara. dos Deputados).
.
Faço ..saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 'á.rt. 44, inciso
Vil, da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte ·

DEORETO IJEGIS[;Afrr:VO N. 0

,

DE 1974

Dispõe sobre a. fixação do subsídio e da ajuda de custo dos membros
do COngresso Nacional, para a Legislatura a iniciar-se em 1.o de fevereiro
de 1975.
..
.
.· Art. 1.0 - Os membros do Congresso Nacional perceberão, na Legislatura a
iniciar-se em 1.0 ci,e fever.eiro de 1975, o seguinte .subsídio:
. a) parte fixa deCr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros), vedado acréscimo a qualquer título, salvo o previsto no art. 3.0 ;
·
·
b) parte variável de 30 (trinta) diárias, por mês, no valor de Cr$ 300,00
(trezentcis cruzeiros), cada uma~ ·
·
§ 1.0 -As partes fixa .e variáv.el do subsídio .serão pagas mensalmente.
·. § ~,o ~ O membro do Congresso Nacional que não comparecer à Sessão ou,
comparecendo, não participar da votação, terá a diária descontada.
. . ..
§ 3,o - Por Sessão Extraordinária em cada Casa, até o máximo de 8 (oito),
e por Sessão do Congresso a que comparecer, o Deputado ou Senador perceberá
·9 .valor. da diária prevista na letra b deste artigq.
Art. 2.0 - Os membros do Congresso Nacional perceberão: a ajuda de custo
anual de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), paga em 2 (duas) parcelas iguais,
uma no início e oütra no êncerramento da Sessão Legislativa.
§ 1.o - Será paga, também, idêntica ajuda de custo na Sessão Legislativa
Extraordinária,. convocada na forma do § 1.0 do art. 29 da Constituição Federal.
§ 2.o - o pagamento da .segunda metade da ajuda de custo só será. feito
se o congressista houver comparecido a 2/3 (dois terços) da Sessão Legislativa
Ordinária, ou da .Sessão Legislativa Extraordinária.
.
Art. 3,o ~ Os valores do subsÍdio
da ajuda de 'custo fixados nos artigos
anteriores serão reajustados, por ato das Mesas de cada uma das Câmaras, a
palltlr, inclusive, de 1976, nas mesmJS épa·cas e segund.o as me~mas. ba.se·s estabelecidas j)!lra os vencimentos dos funcioná·rio.s 1ederais.
·
'

e

Art. 4,0 ·- Revogam-se ·as disposições em contrário.·
O SR. PRiESIDENTE (Paulo Torres) - Achando-se a matéria em regime de
urgência, deve ser ela submetida, imediatamente, à. deliberação do Plenário.
Em .discussão a redação final que acaba de ser Ilda. (Pausa.)

Não havendo quem' queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam .sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Sobre a mesa, redações finàis de proposições aprovadas na Ordem elo Dia da
presente Sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 358 do Regimento
Interno, se não. houver obj eção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1. 0 -Secretárlo.
(Pausa.)

- lllSão lidas as seguintes:
P~Rt:CER

N.0 723, DE 1974

iDa Comiss~ de Redação, a.presenta.ndo a redação fillllll do Projeto
de. Decreto Legislativo n.0 29, de 1974 (n,o 159-B/'74, na Câmara. dos
Deputados),
Relator: :Sr. LourivalBaptista
A Comis'São apresenta a redação final do Pro~eto de Decreto Legislativo
n.O 29, ã,e 1974 (n.0 159-B/74, na Câmara dos DepU!ta.dos), que aprova os t~too
da Constituição .da União Postal das Américas e Espanha (·UPAE) da Convenção da UP Am: e reiipectivo Protocolo Final, do Aco~ão sobre Encomendas Postais e respectivo Protocolo Final e do Regulamento Geral da. União Postal das
Américi!S e Espanha, a&Sinados em Santiago do Ohile, durante o X congresso
da Uniao Postal das Américas e Espanha, realizado em novembro de· 1971.
SaLa das Comissões, em 3 de clezembro de 1974.. - CariiOs Lindenberg, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Wilson Gonçalves - Cattete Pinheiro
- Danton Joblm.
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ANEXO AO PA!REC'EJR N. 0 723, DE 1974
IRedação final ~o Projeto de Decreto !Legislativo n.o 29, de 19'74
(n.0 159-B/'74, na Câmara dos Deputados).

. '•

Faço sa:ber .que o ·Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso
I, da Constituição, e euPresldente do Senado Federal, promulgo o seguinte ·
DEORIETO LEGISLATIVO iN. 0

,

DE 1974

Aprova oo textos da Constituição da ,União Postal dias Américas e
Espanha (UPAIE), da 1Convençã.o da UPAE e respectivo !Pl10tooolo Final,
do Acordo sobre Encomendas Postais e respectivo Protocolo Final e do
Regulamento Geral da União il'ostal das Américas e Esplanha, assinados
em tSantiago do Chile, durante [o X Congresso da União Postal 1das tAméricas e ESpanha, realizado em novembro de 19'71.
·
Art. 1.0 - São aprovados os textos da Constituição da União Postal das
·Américas e Espa:nha (UPA!J!!), da Convenção da UPAE e respectivo Protocolo
Final, do Acordo sobre Encomenda.s Postais e respectivo Protoco:o Final e do
Regulamento Geral cta União Postal elas Américas e Espanha, assinados em Santiago .cro Ohlle, durante o X Congresso da: União Postal das Américas e Espanha,
!realizado em novembro de 197•1.
·
·
.
.
Art. 2.o- Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
i.

'·

.

PARECER N.0 724, DE 1974
Da Comissão de Redaçã.o, apresentando a. redaçã.o final do l'roje&
de !Decreto Legislativo n.0 32, de 1974 (n. 0 1'70-B/74, na •Câmara dos
Deputados).
Relator: tSr. Lourival Baptista
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n.o 32, de 1974 (n.o 170-B/74, na Oâmara dos Deputados), que aprova o texto
.do Convênio sobre Transportes Marítimos, assinado entre a República !Federativa
do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, em Brasíl!a, a 24 de ju'ho de 1974.
Sala das Comissões, em 3 de dezembro >de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Lourival Baptista, Relator - Wilson Gonçalves - Ca.ttete Pinheiro
- Danton Jobim.
· .

- 112ANEXO AO PAIRIElCER N.0 724, DE 1974
IRedac;ão !final 'do iProjeto Ide iDecreto Legislativo n. 0 32, de 19'74
0
(n. 1'70-B/'74, na Câmal'la dos Deputados).
Fa!.X> saber que o .Congresso 'iNaclonal .wprovou, nos termos do art. 44, inciso
I, da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N." ... , DE 19'74

Aprova o texto do Qonvênio sobre Tra.nsportes Marítimos, asinado
entre a. RepúbUca. FedeJ!a.tiva do Brasll e os Estados Unidos Mexicanos,
em ·Brasília, a 24 de julho de 19'74.
Art. 1.o - É aprovado o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos,
assinado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos,
em Bra:silia, a: 24 de julho de 1974.
Art. 2.0 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de· sua publicação.
PAREOEIR N.0 '725, D1E 19'74

Da Comissão de Redação apresentando a redação final do Projeto
de !Resolução n.0 59, de 19'74.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão ~~~presenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 59, de
1974, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de
t!inanciamento externo para importação de equipamentos médico-hospitalares
paira o HIOspita:1 Mi11tar da Pblícia M11itar.
Sa:la .d!IIS Comissões, 29 de novembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Wilson Gonçalves, Relator - LOurival Baptista - Cattete Pinheiro Danton Jobim.
AINEXO AO PARIEOER N.0 725, [)E 1974
Re~ final do Projeto de Resolução n.0 59, de 1974.
Faço saber ·que o Senado Federal a:provou, nos termos do art. 42, inciso :W,
Ida Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇ:AO N."
DE 19'74
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a reaUzar operação de
fiuanclamento externo para importação de equipamentos médico-hospitalares palia o Hospital Militar Ida. !Polícia Militar.
Art. 1.0 - É o Go>oerno do Estado de São Paulo ·autorizado a real!zltl', através da Secretaria de Segurança Pública, uma operação de Importação financiada de equipa:mentos médico-hospitalares com a empresa Siemens A.G. Bereich Medlzinlshe Tecnik, de Erlangen, Alemanha Ocidental, no· valor de
DM 6.590.125,00 (seis milhões, quinhentos e noventa mil e cento e vinte e cinco
ma:rcos alemães), de principal, para equipar o Hospital Militar da Policia Mlllta:r do Estado de São Paulo.
Art. 2.o - ~ operação de financiamento a que se refere o artigo anterior
rea:lizar-se-á nos termos e ·moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, à
taxa de juros, despesas ope·racion1al.s, acrés.cimos, p•razos e demais con·àições estabelecidas no contrato de compra e venda celebrado entre .a firma vendedora
e a secretaria: de Segurança Pública. do Estado de São Paulo, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômicofinancelra do Governo Federal, e, ainda as disposições da Lei Estadual n.0 369,
de 2,5 de julho de 19'74.
Art. 3,o - Esta: Resolução ·entra em vigor na data de· sua publlcaçã'<l.
o SR. PRJESID•ENTE (Paulo Torres) - O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitura de requerimento de dispensa de publicação, envla:do à Mesa.
I
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REQUERIMENTO N.0 329, IDE 1974

Nos. termos do art. 369 .do Regimento Interno, requeiro dispens·a. de publicação, para imediata. dis-cussão e votação, da. l'edação final do Proj•eto d.e Decreto Legislativo n.0 29, de 1974 (n.o 1t59-iB/74, na Câmua dos Deputados),
que aprova os textos da Constituição da União Postal da:s Américas e Espanha
(·UPAE). da convenção da UPAE e respectivo Protocolo Final, do Acordo s'O·bre
Encomendas Postais ·e respectivo Protocolo Final e do Regulamento Geral da
União Postal das Américas e Espanha:, assina;d<os em Santiago do Chile, durante
o X Congresso da União Postal das Américas e Espanha, realizado em novembro
de 11971.
SaLa das Sessões, 2 de ,dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De SJcotdo com a deliber-ação do plenário, passa-se à apreciação da redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n.o 29, de 1974.
Em dlscussão a r:edação final.
Se nenhum do.s Srs. Sena.C:•O·res desejar usar da palavra, encettaret a dls.cu.ssão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Sobre a mesa, outro requerimento de dispensa de publicação, que será lido
pelo Sr. 1.0 -Secretário.
ll: lido e aprovado o seguinte:

i
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REQUERIMENTO N.0 330, DE 1974

Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo:ação, da redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n.o 32, de 1974, que aprova o texto do. Convê!nio sobre Transportes
Marit!mos, assinado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos
Mexicanos, em Brasília, a 24 de julho de 1974.
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1974. - Petrônlo Portella."
o SR PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com a deliberação do plenário, pa~a-se à apreciação da redação final do Projeto de Decreto Legislativo

n.0 32, de 1974.
Em discussão a redação final.
. .
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrare! discu-

a

ssão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação ..
os Srs. senadores que a aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.) .
Aprovada.
A matéria v.ai à promulgação.
Sobre a mesa há ainda outro requer!moo.~o de dispensa de publicação, que
será lido pelo sr: 1.0 -Secretário.
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lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N.0 331, DE 1974
Nos termos do art. 359 do. Regimento Interno, requeiro dJ.s,pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução
n.0 59, de 1974, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de financiamento externo para importação de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Mllli~ar da Polícia Militar.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em conseqüência, passa-se à Imediata apreciação da redação final do Projeto de Resolução n.o 59, de 1974. ·
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
·
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, convocando,
a.ntes, os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às
12 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em :!.urno únloo, da redação final (of.erecJ,da pela Comissão de Redação, em seu Parecer n.0 643, de 197·4), do Projeto de Resolução n.0 38, de 1974,
que suspende, por inconstl~ucionalidade, a execução. do art. 43 da Lei n.0 2.085-A/
72, do Estado da Guanabara.
· ·
·
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 18, de 1973
(n.o 106-B/73, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção de
Berna para a Proteção d·e Obras Literárias e Artísticas, conforme revista em
Paris, a 24 de julho de 1971, tendo
PARECERES, sob n.Os 689 a 692, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores, favorável <voto .com restrições do Sr. Senador Franco
Mon~oro);
·
- de Educação e Cultura - 1.0 pronunciamento: pela realização prévia de dlll·gência (com voto em separado do Sr. Senador Geraldo Mesquita); 2.0 pronunciamento: favorável (com voto em separado do Sr. Senador Franco Montorol;
- de Constituição e Justiça (audiência solicitada), pela ·constitucionalidade e
juridicidade.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 62, de 1974, apresentado pela comissão de Economia, em seu Parecer n.0 687, de 1974, que suspende a proibicão contida nas Resoluções n. 0 • 58, de 1968; 79,. de 1970; 52, de
1972· e 35, de 1974; para permitir que a Prefeitura Municipal de Pradópolis (SP)
aum~nte para Cr$ 1.900.000,00 (um milhão .e novecentos mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n. 0 688, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 11 horas e 30 minutos.)

220.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
en1 3 de dezen1bro de 1974
(Extraordinária)
PRESIDiNCIA DO SR. PAULO TORRES
As 12 horas, acham-se presentes os Srs. senadores:

Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete- Pinheiro - Jarbas
Passarinho -Renato Franco -Alexandre Costa- Clodomir MiletJosé Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgílio
Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz
- Luís de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral
- R.uy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos , Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela - Augusto Franco
- Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos L!ndenberg - Eurico Rezende - João
Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres Benjamim Farah- Da.nton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - ,Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando
Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Osires Teixeira Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Mattos Leão Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas Daniel Krleger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
·

o

Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFíCIO
DO SiR. !.o-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

- N.o 551174, de 2 de dezem~ro, comunicando a aprovação do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Camara n.0 141, de 1974 (n.0 2.113-D/74, na casa
de origem) de iniciativa do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre a
formação de Oficiais Engenheiros para o Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da
Ativa, e dá outras providências. <Projeto enviado à sanção em 2 de dezembro
de 1974.)
o Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo sr. 1.0 -Secretârio.
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N.0 332, DE 1974
Requeremos urg~ncia, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 153, de 1974 (n. 0 2.361-B/74, na Casa de
origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza o Poder
EX'ecutivo a abrir à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do
•Tl.1abalho da 3.a. !R.egião, o crédito especial de Cr$ 550.000,00 paar o fim que
especifica.
Sala das sessões, 3 de ·dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
REQU~IMENTO

REQUERIMENTO N. 0 333, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alinea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.o 155, de 1974, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Ministério da Saúde. em favor das De~egacias Federais de Saúde,
o crédito especial de Cr$ 1.800.000,00.
Sala das sessões, 3 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - os r·equerimentos lidos serão, nos
termos do Regimento Interno, votados após a Ordem do Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
Discussão, em turno único, da r:edação final (.of-erecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer n. 0 6'43, de 1974), do Projeto de Resolução n.O 38. de 1974, quoe suspende. por inconstitucionalidade, a execução
do art. 43 da Lei n. 0 2.085-A/72, do Estado da Guanabara.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, d-eclaro-a encerrada.
Encerrada a discussão. não havendo emenda nem requerimento para que a
redação final seja submetida a votos, é ela considerada como definitivamente
aprovada nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
o projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 38,· de 1974
Faço saber C!!Ue o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VII, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N.o
, de 1974
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 43 da Lei
n. 0 2.085-A/72, do Estado da Guanabara;
o S-enado Federal resolve:
Artigo único - É suspensa a execução do art. 43 da Lei n.o 2.085-A, de 5
de setembro de 1972, do Estado da Guanabara, declarado inconstitucional, por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 27 de março de
1974, nos autos da Representação n. 0 890, daque'e Estado.
O SR. PRESIDENTE. (Paulo Torres) - Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 18,
de 1973 (n.o 106-B/73, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
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conforme revista em Paris, a 24 de julho de 1971, tendo
PARECERES, sob n.Os 689 a 692, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores, favorável (voto com restrições do Sr. Senador
Franco Montare);
- de Educação e Cultura- 1.0 pronunciamento: pela realização prévia
de diligências (com voto em separado do sr. Senador Geraldo Mesquita); 2.0 pronunciamento: favorável (com voto em separado do
Sr. Senador Franco Montare);
· ·
·
- de Constituição e Justica - (audiência solicitada), pela co.nstitucionalidade ·e j uridicidade.'
Em discussão o projeto. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, d·eclaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, p•ermaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação para redação final.
Item 3:

Discussão, em turno único, do ProJeto de Resolução n.0 62, de 1974,
apresentado p·ela Comissão d·e Economia, em seu Parecer n. 0 687, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.es 58, de 1968,
79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Pradópolis (SP), aumente para Cr$ 1.900.000 00 (um milhão
e novecentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n.0 688, de 1974, da ComisSão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, vai-s·e passar à votação
odo Requerimento n.o 332, lld·o no Expediente, de urgência especial para o
Projeto de Lei da Câmara n. 0 153, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, p·ermaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 153,
de 1974 (n. 0 '2.361-B/74, na Casa d·e origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Ex·ecutivo a abrir à
Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
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Solicito ao nobre Senador Jarbas Passarinho, o· parecer da comissão de
Finanças.
O SR. JARBA:S PASSARÍNHO <Pará) (Para emitir p:loreeer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, de iniciativa do Senhor Pr·esidente da República, é submetido ao Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição Federal, o
presente projeto que tem por objetivo auto·rizar a abertura de crédito especial
em favor do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.

Justifica a medida o atendimento a despesas com a aquisição de sedes
para as Juntas de Conclliação e Julgamento, situadas nos Estados de Minas
Gerais, Goiás e Distrito Federal, consoan1·e esclarece. a Exposição de Motivos
do I..:finistro de Estado Ch·efe da Secretaria de Planejamento da Presidência da
Rlepública, que acompanha a Mensagem presidencial.
Em cumprimento à norma do art. 43, § 1.0 , III, da Lei n.0 4.320, de 17 de
março de 1964, estabelece o art. 2.o do projeto a anulação ~areia! da dotação
orçamentária constante no !tem correspond·ente à aquisição de imóveis, do referido Tribunal Regional no Suban•exo da Justiça do Trabalho.
Assim, é de :ressa'tar ~ue a proposição satiE:faz plenamente ao requisite
inserto na parte final da alínea c, do § 1.0 , elo art. 61 do Diploma Constitucional.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto.
É

o nosso parecer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Finanças
é favoráVIel.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto. permaneçam sentad·cs. (Pausa.)
Aprovado.
A

matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N,0 153, de 1974
(N.• 2.361-B/'74, na Casa de origem)
(DE INICIATI\'A DO SENHOR PHESIDENTI!: DI\ REPÓDLJCA)

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça do Trabalho, em favor
do Tribuna.! Regional do Trabalho da 3.a Região, o crédito especial de
Cr$ 550.000,00 para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Justiça do Trabalho,
em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 3.a Região o crédito especial de
Cr$ 550.000,0,0 (quinhentos e cinqüenta mil. cruzeiros), para atender despesas
com a construção de s·ede para as Juntas de Conc111ação e Julgamento em Minas
Gerais, Goiás e Distrito Federal.
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ção parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento a·o subanexo 0800, a saber:
Cr$
1,00
0800 · - JUSTIÇA DO TRABALHO
08C4 - - Tribunal Regional do Trabalho da 3.e. Região
Projeto- 0804.0106.1002.003.21
4. 2. 1. O - Aquisição de imóveis
0

J

I
!

I

i'
I

550.000

Art. 3. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Val-se passar, agora, à votação do
Requerimento n.o 333, lido no Expediente, d·e urgência especial para o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 155, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
· De acordo com 'a delii>aração do PJ.anário, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 155,
de 1974 (n,o 2.366-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
· Presidente da Repúbllca, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério da Saúde, em favor das Ddegacias Federais de Saúde, o
crédito especial de Cr$ 1.800.000,00. (Dependendo de Parecer da Comissão de Finanças.)
Solicito ao nobre Senador Saldanha Derzi, o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. SALDANHA DERZI (Mato Grosso) (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, de iniciativa do Senhor Presidente da República, a proposição em exame tem por fim conceder a indispensável autorização legal para
a abertura, ao Ministério da Saúde, do crédito especial de Cr$ 1. 800. 000,00.
Na forma do artigo to do projeto, o crédito em questão será aplicado pela
Coordenação dos Serviços de Saúde Pública nos Estados, no pagamento dos
seguintes encargos:
Aquisição de Imóveis . . . . . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. Cr$ 1. 500. ooo,oo
Serviços em !Regime de Programação Especial . . . . . . . . . . . . Cr$ 300.000,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 1. 800. 000,00
A fonte dos recursos correspondentes está indicada ·no artigo .2. 0 , constituindo-se d·e anulação parcinl de verbas alocadas ao mesmo Ministério no
orçamento em vigor.
Estando, destarte, cumpridas as exigências legais relativas à matéria, concluímos nosso parecer opinando pela aprovação do projeto.
É o parecer, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parec·er da Comissão de Finanças
é fa varável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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~eguinte

o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 155, de 19'74
(N.o 2.. 366·8174, na Casa de origem)

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE ~A REPÜDLICA)

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Saúde, em favor
d'as Delegacias Federais· de Saúde, o crédito especial de Cr$ 1. 800. 000,00.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da Saúde,
em favor da.<> Delegacias Federais de Saúde, o crédito especial de Cr$ 1. 800.000,00
(um milhão e oitocentos mil cruzelr·os), para atender despe.: as conforme a seguinte discriminação:
Cr$ 1,00
25.00- MINISTÉRIO DA SAúDE
25 .11 - De!oegaclas Federais de Saúde
2511.1501.2301 - Coordenação dos Serviços de Saúde Pública nos Estados
4.120 - Servi~os em Regime. de Programação Es300.000
pecial
1.500.000
4.2.1.0- Aquisição de Imóveis
Total
1.800.000
Art. 2.0 - Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão de anulação parcial de dotações ·orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao
subanexo 25.00, a saber:
Cr$ 1,00
25.00- MINISTÉRIO DA SAúDE
25.08- Secretaria de Saúde Pública
Atlvldade - 2508.1501.2292
100.000
3. 1. 3 .1 - Remuneração de serviços Pessoais
Atividade - 2508.1507.2321
1. 700.000
3 .1. 2. O - Material de Consumo
1.800.000
Total
Art. 3,0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições e contrário.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, r·edações finais de
proposições aprovadas na Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos termos
do parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno, se não houver objeção do
P:.enárlo, serão lidas pelo Sr. 1,0-S·ecretárlo. (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER
N. 0 726, de 19'74
Da Comissão de Redação, apresentando redação final do Pro,ieto de
Decreto Legislativo n." 18, de 19'73 (n.0 106-B/73, na Câmara d'os Deputados).
Relator: •Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n.o 18, de 1973 (n.o 106-B/73, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, conforme revista em Paris, à 24 de julho de 1971.
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~ala das Comissões, 3 de de:zlembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Pl'esidente
- Wilson Gonçalves, Relator - Lourival Baptista. - Cattete Pinheiro - Danton
Jobim.
ANEXO AO PARECER
N.o 726, .DE 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 18, de 1973
(n.0 106-B/73, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos term·os do art. 44, inciso
I, da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DEOOETO LEGISLATIVO N. 0
, DE 1974
. ~p~va o ~xt~ da. Convenção de Bema. para a. Proteção das Obras
L1tera.nas e Arhst1cas, conforme revista em Pari.<~, a. 24 de julho de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - ll: aprovado o texto da convencão de Berna para a proteção das
Obras Literárias e Artísticas, conforme revistá em Paris, a 24 de julho de 1971.
Art, 2.0 - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua. publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PARECER

I

N.0 727, de 1974

Redação final do Projeto de Resolução n.0 62, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A .Comissão apresenta a r>edação final do Projeto de· Resolução n.o 62, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.03 58, de 1968; 79, de
1970; 52, de 1972; e 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Pradópol!S, Estado de São Paulo, aumente para Cr$ 1.900.000.00 ú1m milhão e
novecentos m!l cruzeiros), ' o montante
de sua dívida consolidada.
.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Wilson Gonçalves, Relator - Lourival Baptista - Ca.ttete Pinheiro - Dantlon
Jobim.
ANEXO AO PARECER
N." 727, DE 1974
Reda.ção final do Projeto de Resolução n.0 62, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nc.s termos do art. 42, Inciso VI,
da COnstituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N. 0
, de 1974
Suspende a. proibição contid'a. nas Resoluções n,<>s 58, de 1968; 79, de
1979; 52, de 1972; e 35, de 1974, para permitir que a. Prefeitura Municipal
de Pradópolis, Estado de São Paulo, aumente para C!'$ 1.900.000,00 (um
milhão e novecentos mil •cruzeiros), o montante de sua divida. consolidada.

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 • 79, de 1970; 52, de 1972; e 35, de 1974, todas do
Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Mun!clpal de Pradópol!s, Estado
de São Paulo, eleve para Cr$ 1.900.000,00 (um mllhao e nov·ecent_?s mil cruzeiros); o montante de sua dívida consol!dada, mediante uma operaçao de empréstimo com a C'alxa Econômica do Estado de São Paulo, cujo recur.so será destinado
à construção de um prédio· para o centro Médico, nacnt·ele Município.
Art. 2. 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publ!cação.
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SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)
O Sr. 1.0 -Secretário· procederá à
leitura d·e requerimento de dispensa de pub'icação, ·enviado à Mesa.
ll: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N,0 334, de 1974
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação. para imediata discussão e votação, da redação final do Projteto de
Decreto Legislativo n. 0 18, d·e 1973 (n. 0 106-B/73, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da convenção de Berna para a P:·oteção de Obras Literárias e
Artísticas, conforme revista em Paris, a 24 de julho de 1971.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1974. - Petrônio Portena.
O SR. PRESIDiE11.""11E (Paulo Torres) -De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da redação final do Projeto de Decreto LegLslativo
n.o 18, de 1974.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, .Permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Sobre a me.sa, outro requerimento de dispensa de publicação que será lido
pelo Sr. 1.0 -S.ecretário.
ll: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N.0 335, 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 Reso. lução n. 0 62, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.Os 58,
de 1968; 79, de 1970; 52, de 1972; e 35, de 1974, para permitir que a p.refeitura
Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo, aumente para Cr$ 1.900.000,00
<um milhão e novecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala da.s Sessões, em 3 de dezembro de 1974. - ~etrônio Portella. ·
O SR. PRESIDEN'l1E <Paulo Torres) - De acordo com a deliberação do
Plenário, passa-se à apreciação da redação final do Projeto de Resolução n. 0 62,
de 1974.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam s~ntados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Benjamim Farah.
o SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o primeiro Fó•
rum de Debates sobre as Relações Económicas entre o Brnsil e o Mundo .Arabe
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- 123 objetivou evidenciar a posição atual e as perspectivas futuras das relações económicas entre o Mundo Arabe e o Brasil e promover o seu maior desenvolvimento, sob o lema "mais comércio, mais amizade" pois, como disse também, o MInistro Challita, no seu discurso Inaugural, "Mais comércio, mais amizade significa que, pelo comércio, não se pretente chegar somente ao lucro, mas também
a relações humanas mais completas e mais amenas. Mais comércio, mais amiiade significa que, no Brasil como no Mundo Arabe, a matéria nunca .será a única
meta. O espírito estará sempre presente e atuante, para Inspirar a todos uma
vida sempre mais elevada e mais bela."
Dos estudos, debates e pronunciamentos feitos nas várias fases do Fórum,
resultaram diversas recomentações, que. ao encerramento, foram proclamadas
pelo Chefe da Missão da Liga dos Estados Arabes no Brasil, Sr. Challlta, que
fez votos para que o Brasil e o Mundo Arabe, através de seu.s governantes e entidades de classe, cultivem uma amizade sempre crescente e um Intercâmbio
cada vez maior.
O Fórum, que não visava à realização de transacões imediatas, mas a estab-elecer uma doutrina, a traçar um caminho através do qual essas duas economias gigantescas e complementares do Mundo Arabe e do Brasil possam ch-egar
a aproveitar, em seu benefício mútuo. todas as possibilidades de intercâmbio
exiStentes entre eles, depois dos exaustivos trabalhos de suas três Comissões Comércio e Mercadorias, Serviços e Turismo. e Investimentos - resolveu expedir
ao Governo brasileiro e a todos os Governos árabes as seguintes recomendações:
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1. criação de fac1lldades para a realização, em caráter permanente ou
temporário, no Brasil e nos países árabes, de feiras, exibições e centros comerciais e de informações;
2. acordos comerciais e de navegação no plano bilateral;

3. uniformização, pelos países árabes, da política portuária e procedimentos correlatas, de forma a serem lmolementadas facilidades que concorram para
:>. simplificação de rotinas, oferecendo serviços eficazes em benefício de melhor
freqüência e redução de custos operacionais;
4. incremento de freqüência de navegação marítima entre os portos brasileiros e do Oriente Médio, e estabelecimento de fluxo de carga aérea, mediante ·entendimentos e esforços bilaterais;
5. exame da viabilidade de cooperação na criação de empresas de navegação destinadas particularmente ao transporte a granel e frigorífico, aí compreendida a colocação de encomendas de unidades aos estaleiros bra&ileiros;
6. desenvolvimento, pelo Mundo Arabe, de política mais dinâmica e preferencial de compras no Brasil, inclusive com participação dlreta na produção destinada .à Importação árabe;
7. criação, no Brasil, de organizações financeiras de capitais mistos, com
recursos preponderantemente árabes;
.
8. aplicação, no Brasil, dlreta ou através de lnstitu~ções flnancei_ras, de
capital de risco de origem árabe, nos diversos .se tores de attvldades economicas.
9. Incremento da contribuição tecnológica brasileira nos países árabes, na
elaboração de Implementação de projetas Industriais e de serviços de Infra-estrutura;
10. fornecimento, pelo Brasil, de bens de equipamentos e de matérias-primas minerais básicas;
11 contratos a médio e longo prazo contemplando a oferta ou demanda
de matérias-primas básicas de interesses de ambos os mercados, além do petróleo;
12 financiamentos e empréstimos dlretos, eliminando-se a Intermediação
de out~as praças, e celebração de acordos sobre a bitributação;

-12413. constituição, no Brasil, e nos paises árabes, de Câmaras de Comércio
para favorecer os conta tos econômicos e comerciais, incluindo-se, nas partes brasileiras, seções informativas sobre programas e projetas em áreas prioritárias;
14. estabelecimento de programas de cooperação no campo do turismo e
do esparto, a cargo de entidades governamentais ou privadas, de sorte a abranger
também os aspectos de inversões em serviços e na indústria hotel-eira;
15. criação de linhas aéreas diretas entre as duas áreas, promovendo-se
junto à !ATA o exame de esquemas de fixação de tarifas promocionais;
16. constituição de uma Comissão Mista para cuidar da programação das
missões econõmicas brasileiras ou árabes em visita a uma ou outra área;
17. seja organizada Missão Econômica para visitar o Mundo Árabe ainda
este ano, reunindo empresários brasileiros e preparada em conjunto pela Confederação Nacional do C·:>mércio e a Associação dos Exportadores Brasileiros, com
a participação de outras entidades da classe empresarial;
18. organização de um Congresso Econõmico em 1975, seja no Brasil seja
num país árabe, no qual se encontrariam empresários de ambos os lados;
19. equitativo entendimento pelo empresariado:> bra.sileiro do atual esforço
poli tico-econõmico do Mundo Arabe.
A repercussão excepcional que o Fórum teve na imprensa brasileira e junto
ao povo e às autoridades, o clima de amizade e intercâmbio que ele desenvolveu
iustifica plenamente as esperanças nele de!X)sitadas.
O lema "Mais comércio, mais amizade", Sr. Presidente realmente sintetiza a
intenção de brasileiros e árabes, em elevar as suas taxas de desenvolvimento
econômlco através de um sistema de trocas comerciais bem orientado, que sirva,
sobretudo, para estreitar, cada vez mais, os laços de estima que sempre os uniu.
E essa amizade, Sr. Presidente, não é fato recente, pois, há no Brasil uma
oomunidade enorme de povos árabes, que ama e.ssa terra e que participam ativamente da sua vida ·e do seu desenvolvimento económico.
E essa disposição, Sr. Presidente, de intensificar o nosso comércio com o
Oriente Médio, poderá ser de muita importância, na medida em que concorrer
para o equilíbrio de nossa balança de pagamentos.
Nesta ordem de Idéias, Sr. Presidente, o Correio Braziüense, num bem funda.mentado artigo, lançou um trabalho denominado "0 Brasil e a Arábia" com
uma apreciação desse intercâmbio e das possibilidades que exi-stem, de lado a
lado, para cada uma das Nações. o artigo, publicado no dia 22 de novembro
último, fala da visita dos Ministros à Arábia e tem, hoje, a sua continuação,
através de "Os A~bes garantem mais petróleo ao Brasil".
Nesses dois trabalhos, Sr. Presidente, que são da maior importância, há
uma síntese perfeita de todas as gestões, dos esforços evidentes não só do
Governo do Brasil mas, ·tam·bém, do da Arábia Saudita, inclusive, para o sucesso das relações que poderão ser estabelecidas com o Kuwait, anallsatldo,
com muita profundidade, os trabalhos e os entendimentos existentes entre o
Brasil e aqueles povos.
Por isso Sr. Presidente, peço que esses artigos constem como parte integrante
do meu proÍ:IUnciamento. (Muito bem!)
Documento a que se refere o Sr. Benjamim Farah, em seu discurso:
O BRASIL E A ARABIA

No momento em que dois Ministros, os Srs. Shigeakl Ueki, das Minas e
Energia e Reis Velloso, do Planejamento voam para a Arábia Saudiota, a conjuntura' internacional mostra-se desfavorável à política de expansão das exportações brasileiras. Nos três anos anteriores, as metas foram atingidas e, por
vezes, ultrapassadas em vários itens. Agora, quando mais indispensável é o
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- 125 incremento de vendas, pelo menos até ao ponto estabelecido pelo programa
destinado a fazer face aos encargos decorrentes da compra de pe.tróleo, tudo
vem conspirando em sentido contrário. Não se pode esperar mais que 60%
do valor das exportações, em prlncí,plo preconizadas para todo o ano de 1974.
OS mercados tradicionais do Brasil se retraíram, tanto espontaneamente como
em função de medidas restritivas, porque os mesmos problemas com que a
economia nacional passou a defrontar-se, devido à eclosão da crise petrolífera,
manifestam-se, Igualmente, nos países Importadores de produto~ brasileiros.
Prevalece em todo o mundo o principio do salve-se quem puder, já que o
senso do Interesse Imediatista e a força dos egoísmos estão Impedindo que as
nações ajustem as suas conveniências e harmonizem as suas ações a fim de
contornar, não só os efeitos do encarecimento da principal fonte energética,
mas também, os que tomaram Impraticável o atual sistema monetário. Todas
se afogam no caudal Inflacionário e têm que. se conformar com a desaceleração
das atlvidades produtivas.
Os Estados Unidos, onde cresce o número de desempregados (só a Indústria
automobilística dispensou 100 mil operários) à medida que a Inflação corrói o
dólar, começam a admitir os sinais de recessão económica pela palavra do
próprio Presidente Gerald Ford. Tempos atrás, quando a economia mundial
dependia, quase exclusivamente, dos estímulos oriundos da economia norteamericana, uma s~tuação, como a que foi denunciada pela Casa Branca, poderia
significar o princípio de deterioração em cadeia dos índices de segurança social
e de prosperidade, em todos os países. Não agora. A despeito da influência que
os Estados Unidos certamente ainda exercem, o mundo tem como se defender
e de resguardar, bem ou mal, a dinâmica de suas economias.
Potências Industriais são várias e há ainda as semipotêncías que se distribuem por todos os Continentes, entre as quais se coloca o Brasil, na América
Latina, de modo que exís·te possib111dade de, em parte, conservar a estabilidade
da estrutura produtiva e do comércio internacional. A mesma coisa se poderá
dizer do poderio dos centro3 de decisão financeira, os quais se div·ersiflcaram
e foram, agora, compelidos a dividir a sua força com outros parceiros, gerados
na reviravolta provocada pela formação do monopólio do suprimento de pe·
tróleo.
Dada a importância que o comércio exterior representa para o Brasil, como
forma. de manter ativo o processo de desenvolvimento, jU&tiflca-se que continue
a insistir na sua política de aumento das exportações. A experiência deste ano
está comprovando a necessidade de variar, cada vez mais, os produtos exportáveis e de procurar novos mercados capazes de absorvê-los.
O acordo sobre abastecimento mútuo, recentemente firmado com a China,
abre excelente oportunidade para a colocação de mmtos produtos que o Pais
está em condições de fornecer, inclusive industrializados, e para receber outros
essenciais, como é o caso do petróleo e do carvão mineral, ainda que não seja
possível contar de pronto com grandes quantidades.
Mercado potencial que não pode ser Ignorado é a Arábia Saudita, por
sinal o maior fornecedor de petróleo ao País e que, por Isso mesmo, se está
transformando ·em grande credor do Brasil, porque sua capacidade de comprar
ainda não foi convenientemente explorada.
· As rendas de petróleo estão propi-ciando à Arábia Saudlota Investimentos
apreciáveis para melhorar a situação da economia Interna e favorecer a melhoria das condições de vida de sua população. O Brasil está habilitado a oferecer
. sua colaboração a muitos projetos desse tipo, conforme reconheceu o Chanceler
Omar Sakaffl cujo prematuro falecimento causou profunda consternação em
nosso País dÚrante sua visita a BrasUia. É um mercado à nossa disposição,
para a exr)ortação de máquinas e implementos agrícolas e excedentes alimentares .assim como pa11ticipar da construção de rodovias, da expansão do sistema
de cÓmunicações· da montagem de Indústrias básicas, do aperfeiçoamento urbanístico e da introdução de serviços sociais de saúde e de saneamento.
Sendo um mercado potencial e precioso, a Arábia Saudita é, por igual, um
dos maiores exportadores de capitais do mundo de hoje. E destes, como do
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timentos.
Por tudo isso, se pode aval!ar a importância da v!slita de dois Ministros
braslleiros à Arábia Saudita, assim como a expectativa reinante no Brasil, ante
a visita, em fevereiro, que nos fará o Rei Faiçal.
ARABES GARANTEM MAIS PETRóLEO AO BRASIL
Os Ministros Shigeaki Ueki das Minas e Energia e Reis Velloso, Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbl!ca, fizeram ontem ao
Presidente Geisel, em despachos separados, um relato da missão empreendida
à Arábia Saudita e ao Kuwait, ressaltando que ficou assegurado o forneci~
menta de petróleo do Oriente Médio ao Brasil para os próximos anos. A noticia
da confirmação de grandes quantidades de óleo descobertas no Brasil no campo
de "Garoupa" na plataforma maritima alcançou os Ministros brasileiros iá na
segunda etapa ela viagem, quando se encontravam no Kuwait. Entretanto,
ressaltou o Ministro Veloso, em entrevista coletiva - que as novas descobertas
não chegaram a akerar a pauta de negociações com os paises árabes, em
virtud·e do Brasil depender ainda durante algum tempo do fornecimento do
petróleo árabe até que entrem em produção os novos campos recentemente
descobertos.
o Ministro Shigeaki Ueki depois do despacho seguiu para a Guanabara
e hoje irá ao litoral fluminense para ver na plataforma marítima os testes da
sonda no poço pioneiro do campo de "Garcupa", a oitenta quilômetros da
cidade de Campos·. Os primeiros testes indicam ·que a nova província petrolífera terá capacidade para produzir 400 mil barris diários de óleo, ou seja, o
dobro da produção atual do País, que é de 200 mil barris por dia. Ontem, a
sonda Petrobrás II atingiu 200 metros da camada calcária e continua encontrando petróleo.
O Ministro Reis Velloso depois do despacho concedeu entrevista à imprensa
para relatar os resu1tados da missão minis1terlal à Arábia Saudita e ao Kuwait,
tendo se negado a comentar as negociações sobre petróleo e as novas descobertas no País, por pertencer o assunto à área do Ministério das Minas e
Energia.
O programa de importação de petróleo árabe será mantido com os oo.íses
produtores até que o Brasil venha a alcançar auto-suficiência no setor. Disse
o Ministro Velloso, que os recursos previsto no II Plano Nacional de Desenvolvimento, para pesquisa e exploracão de pe:róleo a cargo da PETROBRAS
não são fixos, "podendo ser amplladÕs tantas vezes quantas se fizerem neces~
sárias", acrescentou. O II PND prevê para 1979 aplicação de 56 bilhões de
cruzeiros na pesquisa e exploração do petróleo, o que dobra o montante aplicado este ano no setor, que foi da .ordem de 26 bilhões de cruzeiros.
Reis venoso anali'wu os pontos fundamentais da missão ao Oriente Médio,
ressaltando a participação do Brasil em grandes projetas bi-naciona!s ou tri~
nacionais e, em esquemas de cooperação na área de investimento e financiamentos. Anunciou que ficou acertada a real!zação de uma feira Industrial do
·Brasil na Arábia Saudita, no próximo ano, constituindo-se na primeira exposição
brasileira do gênero, naquele pais.
com relação ao Kuwait, o Ministro informou que as negociações t-erão
prosseguimento em BrasUia no início do próximo ano, provav.elmente em janeiro com a vinda do Ministro das Relações Exteriores que trará uma missão
econômlca e comercial. Nos dois países visitados e no Brasil .serão constituídos
comiotês em nivel ministerial pa:ra acompanhar os estudos dos projetas enco·
mendados.
Arábia Saudita
Com as autoridades governamentais da Arábia Saudita, os Ministros brasileiros cllacutiram a realização de mais de dez projetas envolvendo transportes
maritimos e produtos agrícolas, como açúcar, soja e carne.
A Arábia Saudita já tem uma !ndustr!allzação em fase inicial, como produtos manufaturados e material de construção e os proje·tos discutidos durante
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a missão têm em vista a complementação do desenvolv~mento econômico,
cabendo ao Brasil participar com os seUJ3 recursos naturais ou em alguns casos,
também, com a tecnologia, enquanto os árabes entrarão com o capital e a
energia obtida pe·lo gás natural que reduziu substanc!almen:e o custo de energia naquele pais. Para os projetas que requerem uma tecnologia mais sofisticada serão admitidos, na associação, paisru como o Japão, Alemanha e Estados
Unidos.
Para se ter uma idéia da, excepcional posição do mercado consumidor da
Arábia Saudita, o Ministro Velloso revelou que o pais importa atualmente 3,5
a 4 bilhões de dólares e dentro de dois anos, estará importando 5 a 6 bllhões
de dólares. O Governo do Rei Fa!çal instku!u um Fundo Internacional de
Desenvolvimento, tendo sido o Brasil, através da Missão Ministerial, o primeiro
pais a apresentar projetas para financiamento, no total de 300 milhões de
dólares.
O Ministro destacou, alinda, o alto nivel de vida dos sauditas que têm
assegurados pelo Estado, assistência médica e hospitalar e educação. Tanto na
Arábia Saudita, con:o no Kuwait, ninguém paga impostos. Reis Velloso observou que a Arábia ja está Importando ·carro brasileiro ·e dentro de alguns anos
deverá se tornar no detentor do maior ind!ce de automóveis por habitantes.
Atualmente sua população está em ,torno de 6,5 milhões de habitantes.
Kuwait
Com as autoridades do Kuwait, os Ministros brasileiros deram ênfase nas
negociações à cooperação, na área de inv.est!mentos e de financlamento3, ficando acertada a criação de lllltla companhia de investimentos do Kuwait no
Brasil e a assoclaçii.o do BNDE com empresas governamentais e privadas daquele pais para financiar investimentos braslleiros.
Atualmen:e o Kuwait tem uma receita de 10 bilhões de dólares dos quais
apl!ca :Internamente dois ou até três bilhões, ficando o Governo com d!sponib!l1dade de sete bllhões de dólares.
o Ministro Reis Velloso deixou bem claro que a idéia que se fez aqui de
que o Oriente Médio representa um todo não correspondende à realidade, pois
cada pais teni surus cara:cterist!cas prõn:>rias e a Missão teve em vista discutir
os pontos concretos para um esquema de cooperação com os países visLtados,
separadamente. Revelou que outros esquemas estão sendo estudados para •erem
propostos futuramente ao Ira.que, Irã e Líbia.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Antes de encerrar os t~abalhos da
presente sessão, convoco os Srs ..senadores para outra a realizar-se as 12 horas
e 30 minutos de hoje, com a segumte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela _Comissão de
Redaçfo em seu Parecer n. 0 664, de 1974), do Projeto de Resoluçao n. 0 39, de
1974, qu.é suspende, por !nconstltucionalidade, a ex.ecução da Lei n. 0 3. 353, de
12 de junho de 1973, do EStado do Mato Grosso.
.
2
.
.
Discussão em turno único. do Projeto de Lei da Câ1nara n. 0 157, de 1974
tn.o 2.321-B/Ú, na casa de origem), de lnlc!ativa do Sr. Presidente da Repú~l!ca,
que dispõe sobre a aplicação do disposto nos arts. 12, allnea a, e 339 do Codlgo
de Proc•esso Pena' Militar, nos ca..,os de acidente de trânsito, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.0 695 e 696, d.e 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridlc!dade; e
- de Transportes, Comunicações c Obras .Públicas, favorável.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 20 minutos.!

221.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
·
em .3 de dezembro de 1974
(Extraordinária)

PRESID11:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 12 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Brito - José Lind·OSO - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarba.s Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgílio Távora
- Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís
de Barros - J·essé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy
carneiro - João Cleofa.s - Pau'o Guerra - Wilson Campos -- Arnon
de Mel!o - Luiz Cavalcante - Teotônio Vllela - Augusto Franco Leandro Maciel - Lourival Baptista. - Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - Cai'J.os Lindenberg - Eurico Rezende -:- João
Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - carvalho Pinto - Franco Montoro- Orlando Zancaner - Ben·edito Ferreira - Leoni Mendonça - OSires Tei~eira - F·ernando corrêa - rtalivio Coelho - Saldanha Derz! -· Accioly
Filho- Mattos Leão- Otávio Cesário- Antônio Car'os- Celso Ramos
- Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE !Paulo Torres) - A lista de presença acusa ·O comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aherta a
Sessão.
Não há expediente a ser lido.
sobr·e a mesa, requerimentos que e·erão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N.0 336, DE 19'74
Requeremos urgência, no atermos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 151, de 1974 (n. 0 2.356-B/74, na Casa de orig·em),
de iniciativa do Sr.· Presidente da República, que autoriza o Pod·er Executivo a
abrir ao Ministério da Justiça, em favor do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, o crédito especial de Cr$ 10.200.00 para o fim que especifica.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella, ·
REQUERIMENTO
N. 0 337, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.o 154, de 1974 (n.0 2.365-B/74, na Casa de origem!,
de iniciativa do Sr. Presidente da R·epública, que autoriza o Poder Executivo a
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:Menores, o crédito especial de Cr$ 235.000,00 para o firo que e.>pecifica.
Sa'a das Sessões, 3 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESID·ENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão, nos
termos regimentais, votados após a Ordem do Dia.
Passa-se- à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação, em seu Parecer n.0 664, de 1974), do Projeto de Resoluçã·o n.0 39, de 1974, que suspende, por inconstitucionalidade, a execução da Lei n. 0 3.353, de 12 de junho de 1973, do Estado do Mato Grosso.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para discuti-la,
encerrarei a discussão.
Está encerrada.
Encerrada a di.scussão, a redação final é consid·erada definitivamente aprovada, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n.0 39, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da Constituição, e, eu, Presid·snte, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N. 0 58, DE 1974

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução da Lei n.0 3.353, de
12 de junho de 1973, do Estado de Mato Grosso.

I

I

O

Senado Federal resolve:

Artigo único- É suspensa a execução da Lei n. 0 3.353, de 12 de junho de
1973, do E.stado d·o :Mato Grosso, declarada inconstitucional,. por decisão definitiva do Supremo Tribuna1 Federal, pr.oferida aos 20 de março de 1974, nos
autos da Representação n.0 908, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2:
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 157, de
1074 (n.o 2. 321-B/74, na Casa de origem), d·e iniciativa do S.enhor Presidente da República, que dispõe sobre a aplicação do disposto nos arts.
12 alínea a e 339 do Código de Processo Penal Militar, nos casos de
acidente de' trânsito, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n. 0 695 e 696, d·e 1974, das Comissõ·es:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
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Os Srs. Senadores ~ue o aprovam queiram permanecer sentados.
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.
Jl: o seguinte o Projeto aprovado:
PIWJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 157, de 1974
(N.• 2.321-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre a aplicação do disposto nos arts. 12, alinea "a", e 339
do Código de Processo l'lenal Militar, nos casos de acidente de trânsito,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - • O disposto nos arts. 12, alínea a, e 339 do Código de Processo
Penal Militar, nos casos de acid·ente de trânsito, não impede que a autoridade
ou agente policial possa autorizar, independente d·e exame local, a imediata
remoção das vítimas, como dos veículos .envolvidos nele, se estiverem no leito da
via pública e com prejuízo de trânsito.
Parágrafo único - A autoridade ou ag.ente policial que autorizar a. remoção
facultada neste artigo lavrará boletim, no qual registrará a ocorrência. com todas
as circunstâncias necessárias à apuração de responsabilidades, e arrolará as
testemunhas que a presenciaram, se as houver.
Art. 2.0 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n. 0 336, lido no Expediente, de urgência especial para o Projeto de Lei da Câmara n.0 151, de 1974.
Em votação o Requerimento.
üs Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 151, de
1974 (n. 0 2.356-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República. que autor:za o Pod·er Executivo a abrir ao Ministério da
Justiça, em favor do Conselho Administrativo de Defesa Económica, o
crédito especial de Cr$ 10.200,00 (dez mil e duzentos cruzeiros) para o fim
que especifica. (Dependendo de Parecer da Comissão de Finanças.)
Solicito ao nobre Senador Virgílio Távora o Parecer da Comissão de Finanças.
O SR. VIRGíLIO TAVOIM (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, encaminhado por Mensagem do Senhor Presidente da República, é
submetido à dellberação do Congresso Nacional projeto de lei que autoriza o
Poder Executivo a abrir um crédito especial de Cr$ 10.200,00 (dez mil e duzentos
cruz.eiros) ao Ministério da Justiça, em favor do Conselho Administrativo de
Defesa Económica, para o fim que especifica.
Informa o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, em sua Exposição de Motivos, que o crédito foi solicitado
pelo Ministro de Estado da Justiça, objetivando atender a encargos com Despesas
de Exercícios Anteriores.
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examinaram o assunto, após o que opinaram favoravelmente à concessão do
pedido.
O texto do Projeto tem duas disposições básicas.
A primeira delas (art. 1.0 ), de caráter permissivo, é a que autoriza o Poder
Executivo a conceder o mencionado crédito.
•
A segunda (art. 2. 0 ) pr.esereve que os r·eeursos para a execuÇão da Lei decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária constante do vigente orçamento. Trata-se de norma imperativa, obediente à Constituição e à legislação
específica sobre matéria financeira e orçamentária.
Tal dLspos!ção era necessária realmente, diante do que determina o art. 61,
§ 1.0, letra c, da Constituição, que veda a abertura de crédito especial ou suple0

:~~~~;~:/~;;as~~~~~~a~ãt;ie~~Ja!1.~~oi6f~~u! :f~~;r!~ ~ ~l~~~~~~ão c~r~

controle dos Orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, em seu art. 43, § 1.0 , !tem III, determina que a abertura dos
créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa. Adiante, o § 1.0 esclarece o conceito de recursos
para os fins do art. 43, assinalando no Item III:

"

J

1
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m - Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados <lm lei;
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"

(Grifos nossos.)

Portanto, a medida guarda estrita observância da legislação pertinente à
matéria.
Ante o exposto, somos pela aprovação do pr.esent·e projeto de lei.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Parecer da Comissão de Finanças é
favorável.
Completada a Instrução da matéria, passa-se à sua apr·eclação.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o proj·eto aprovado:
PROJETO D-E LEI DA CAMARA
N.0 151, de 1974
(N.o 2.356-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIA'liVA DO SENHOR PRESIDEN'rE DA REP'ÚDLICA)

Autoriza o Poder Executivo a abir ao Ministério da. Justiça., em favor
tlo Conselho Administrativo de Defesa. Econômica, o crédito especial de
Cr$ 10, 200,00, para o fim que especifica..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Fica o PIOd·er Executivo autorizado a abrir ao Ministério da Justiça, em favor do Conselho Administrativo de Defesa Econôm!ca, o crédito espe-
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Despesas de Exercícios Anteriores.
Art. 2. 0 - Os recursos necessários à .execução desta Lei decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no v!g.ente Orçamento ao
Subanexo 20.00, a saber:
Cr$ 1,00
20.00 - Ministério da JustiÇa;
20. 09 - Conselho Administra tlvo de Defesa Económica.
Cr$ 1,00
Ativldade - 2009.0101.2051
3.1.4.0 - Encargos Diversos
10.200
Art. 3.0 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, l'>evogadas
as disposições em contrário.
.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Val-se passar, agora, à votação do
Requerimento n.0 337, lido no Expediente, de urgência especial para o Projeto
de Lei da Câmara n.0 154, 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 Pro}eto de Lei da Câmara n.0 154, de
1974 (n.0 2.365-B/74 na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Poder E:xíecutivo a abrir à Justiça
do Distrito Fed·eral e dos Territórios, em favor do Juizado de Menores,
o crédito especial de Cr$ 235.000,00 para o fim que especifica. Dependendo de Parecer da Comissão de Finanças.)
Solicito ao nobre S-enador Cattete Pinheiro o Parec.er da Comissão de Finanças.
O SR. OATTETE PINHEIRO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadol'es, mensagem presidencial submete à d-eliberação do Congresso Nacional
Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça do Distrito
Federal e dos 'l\errltórios, em favor do Juizado de Menores, o crédito especial
de Cr$ 235.000,00, para o fim que menciona.
Consoante a Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado, Chefe. da
S-ecretaria de Planei amento da Presidência da República, o crédito especial foi
solicitado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a fim de
atender despesas com obras no Centro de Observação de Menores.
O assunto foi examinado por órgãos técnicos da Secr·etaria de Planejamento
e do Ministério da Fazenda, os quais se manifestaram favorav·elmente à concessão do crédito.
A medida ora proposta obs·erva rigorosamente a legislação específica, no que
conc-ern-e ao prescrito no art. 61, § 1.0 , letra c, da constituição, e ao disposto no
art. 43, § 1.0 , item ni, da Lei n.o 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito
Flnanceiro para a .elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
A norma constitucional citada veda a abertura de crédito especial ou suplementar sem prévia autorização legislativa e sem a Indicação dos recursos correspondentes. Completando a regra da Constituição, a Lei n. 0 4.320/64 determina
que tal concessão dependerá da existência de recursos disponíveis para atender
à despesa.
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entr.e outros, os que resultem de anulação parcial ou total de dotações orçamen~
tárias ou eLe créditos ad!c!onal.s autorizados ·em Lei.
No presente caso, o art. 2.0 do Projeto prevê expressamente:
"Art. 2.0 - Os r·ecursos necessários à execução desta Lei decorrerão de
anulação parcial de dotaçõ~s orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao suban·exo 1000. a saber:
o ••••• o • o o • • • • • • • • • • • • • • o •••••• o •• o •••••• o • o o • o ••••••••• o ••••• o ••• o ••••
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"

Ficou, assim, plenamente atendida a exigência da legislação pertinente.
Ante o exposto somos pela aprovação do presente projeto d·e !e! na parte
que compete ao exame desta Comissão.
'
É o Par.ecer, Sr. Presidente
O SR. MESIDENTE (Paulo Torres) - O Parecer da Comissão de Finanças
é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o S·egu!nte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 154, DE 1974
(N.• 2.365-B/14, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça do Distrito Federal ~
dos Territórios, em favor do Juizado de Menores, o crédito especial de
Cr$ 235.0011,00 para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Fica o Poder E~ecut!vo autorizado a abrir à Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios em favor do Ju!zado de Menores, o crédito especial de
Cr$ 235.000,00 (duzentos' e trinta e cinco m!l cruzeiros), para atender despesas
com obras no Centro de Obs·ervação de Menores.
Art. z.o- 0.5 recursos necessários à execução desta J.e! d·ecorrerão de anulação
parcial de dotações orçamentárias consignadas no vlg·ente Orçamento ao subanexo
1000, a saber:
·
Cr$ 1,00
1000 - JUSTI:ÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITóRIOS
1003 -

Ju!zado de Menores

At!v!dade - 1003.0304.2004
3.1.2.0- Mat·er!al de Consumo ............................ .
3.1.3.2 - Outros Serviços d·e Terceiros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Cr$ 1,00
15.000
220.000

TOTAL , .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 235.000
Art. s.o _ Esta Lei entrará em vigor na dat::t de sua publicação, revogadas as
disposiçõe,:; ·~m contrário.
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encerrar a Sessão.
Designo para a próxima Sessão Ordinária de hoje, às 14 horas e 30 minutos
a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 229, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Italívio Coelho, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do
discurso proferido pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho, Deputado Arnaldo Prieto, por ocasião da instalação do 1.0 Seminário Brasileiro de Ergonomia,
no dia 9 de setembro último, no Clube de Engenharia no Estado da Guanabara.
2
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 244, de 1974, d:e autoria do
Sr. Senador Vasconc·elos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
da entrevista do Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Professor Mário
Henrique Simonsen, concedida ao R·edator Robert Appy do jornal O Estado de
S. Paulo, e p·ublic·ado no· última Ho1a, •Õ·e 22 dil o.utubro de 1974.
3

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 245, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
da Ordem do Dia do Excelentíssimo S·enhor Ministro da Aeronáutica, TenenteBrigadeiro Joelmlr Campos de Araripe Macedo, baixada em comemoração do Dia
do Aviador, publicada em O Globo de 23 de outubro de 1974.
4

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.0 677, pe 1974), do Projeto de Resolução n. 0 55, de 1974,
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 1970, 52,
de 1972, e 35, de 1974, para permitir que· a Pr·efeitura Municipal de Canoinhas
(SC) - aumente em Cr$ 3·. 000.000,00 <três milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
5
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 676, de 1974), do Projeto de Resolução n.o 56, de 1974,
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58 d:e 1968, 79, de 1970, 52,
de 1972, e 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal d·e Campo Limpo
Paulista (SP) aumente em Cr$ 4. 000.000,00 (quatro milhões d:e cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Está encerrada a Sessão.
(Encena-se a Sessão às 12 horas e 50 minutos.}
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222.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
ent 3 de dezentbro de 1974
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PRESIDI:NCIA DOS SRS. PA.ULO TORRES, ADALBERTO SENA. E
GERA.LDO MESQUITA.
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Geraldo Mesquita- Flávio Brltto- José Llndoso
- José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa- Fausto Castelo-Branco- VIrgílio Távora- Waldemar Alcântara
- Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz - Luis de Barros - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de
Mello - Lulz Cavalcante - Leandro Maciel - Lourlval Baptista Jl.ntônio Fernandes - Ruy Santos - Carlos L!ndenberg - Eurico Rezende - Paulo Torres - Benjamim Farah - Danton Job!m - Gustavo
Capanema - José Augusto - Magalhã·es Pinto - Franco Montoro ~
Leoni Mendonça - Fernando Corrêa - Italivlo Coelho - Otávio Cesário
- Antônio Carlos - Celso Ramos - Daniel Krieger - Guida Mond!nl.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de .41 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro aberta a
Sessão.
·
O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura do Exped~ente.
Jl: lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado:
- N.o 396/74 (n.o 643/74, na origem), de 2 do corr·ente, referente ao Projeto de
Lei da Câmara n.o 146, de 1974 (n.o 2.268-B/74, na Casa de origem), que dispõe
sobr·e a segurança do transporte metroviárlo e dá outras providências. (Projeto
que Ee transformou na Lei n.0 6.149, de 2 de dezembro d·e 1974).
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos Legislativos:
- N.o 297/74 (n.o 644/74 na orlg~m), de 2 do corrente, referente ao Decreto Legislativo n.o 86, de 1974: que aprova o texto. do Estatuto da Comissão LatinoAmericana de Aviação Civil (CLAC), conc!u1do na cidade do México, a 14 de
dezembro de 1973; e
- N.o 398174 (n.o 645/74, na origem), de 2 do corrente referente ao Decreto
L~gislativo n.o 87, de 1974, que aprova o texto do acordo entre o Governo da
República Fede·ra.tlva. do Br•as!l e o Governo dos Estados Un1dos Mexicanos para
estabelecer um Programa de Intercâmbio de Jovens Técnicos, firmado em Brasil!a a 24 de julho de 1974.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que s·erão lidos pe1o Sr. 1. 0 -Secretárlo.
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REQUERIMENTO
N. 0 338, DE 1974

Requeremos urgência. nos ternios do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 120, de 1974 (n. 0 2.002-B/74, na Casa de origem),
que revoga as Leis n.os 1. 386, de 18 de junho de 1951, e 2 .18&-A, de 13 de fevereiro de 1954.
Sala das Sessões. 3 de dez.embro de 1974. - Petrônio Portella.
·REQUERIMENTO
N.o 339, DE 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 163, de 1974 - Complementar, que dá nova
redação ao art. 11 do Decreto-lei n.0 406, de 31 de dezembro de 1968, dispondo
sobr·e isenção do imposto sobre serviços.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos, nos termos do
Regimento Interno, serão votados ao final da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro, que falará ·em nome
da Liderança do Movimento Democrático Brasi1e!ro.
o SR. RUY CARNEmo (Como Líder.) - Sr. Presidente. Sr.s. Senadores,
logo estaremos em recesso, após um ano d·e intenso trabalho. E teremos um
recesso que medeiará o término de uma legislatura e o início de outra. Em
março, reiniciaremos nossas atividades com esta e a outra Casa do Congresso
Nacional, bastante mudadas ·em sua composição pelo ú'timo pleit•o. Grandes
figuras de nossa vida pública não r.etomarão ao exercício da atividade parlamentar, enquanto valores novos aqui ·estarão para o labor cotidiano em prol
do engrandecimento democrático do Brasil.
Em março aqui estaremos, dando início a mais um mandato com QUe nos
honrou o bom e generoso povo paraibano. Para nós, s-erá apenas o prolongamento de uma longa e inc·essante luta em prol da Paraíba e seu povo, que prosseguiremos com a constância de sempre, fortalecidos pelo inexprimível amor
que sempre dev·otamos àquela longínqua e in·esquecível terra e a seu bravo
povo.
O conforto da l.'enovação da confiança que há tantos anos o povo paraibano deposita em mim, ~erá, mais uma vez, conturbado pelo pesar de não
mais termos aqui, no nosso convívio, figuras eminentes d·e vida brasileira,
pessoa3 às C!!Uais nos unimos por fortes laços de amizade ·e admiração. Este,
um dos muitos tributos que pagamos à prática democrática!
Sr. Presidente, não poderia, sem fa'tar a grave dever, deixar d·e exaltar a
conduta da atual Mesa Dir·etora desta Casa, pel~ z·~lo e desmedido esforço com
que se dedicou à boa condução de nossos trabalhos e, sobretudo, à mellloria e
aperfeiçoamento dos instrumentos de que dispomos para o cumprimento de
nossa mi.;-são.
Não aludire! a cada um dos nobres pares que int·egram a Mesa Diretora de
nossa casa. A todos exaltarei e aDlaudirel, exaltando e aplaudindo a magnífica
figura de soldado e homem público que é o nosso Presidente Paulo Torres, que
não poupou esforços para bem desincumbir-se da tarefa que lhe foi confiada
por todos nós. Mais uma vez poderá, no ano vindouro, dizer com total acerto e
justiça, sem falsas modéstias: missão cumprida!
A ausência do nobre E·enador Paulo Torres ~erá uma das mais lamentadas
nesta Casa, pOl' nós Senadore3 e por todos que nela lat·utam: funcionários, jornal1s1Jas ou quem qu:Ea: que, ~:eja. MaL••, jamais: G e·::qu·~·c·er;emo•s, .e mult·o menos
esqueceremos o exemp~o de patriotismo, din::tmismo, eficiência parlamentar e
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Paulo Torres serviu com afinco, fidelidade, Independência e firmeza aos
que o elegez,am: o povo fluminense, que tanto preza e estima. Exerceu com
dignidade um mandato que mereceu e conquistou em dura refrega eieltoral.
Infelizmente, não mais aqui estará na próxima legislatura, privando-nos de
sua presença constante, pois foi dos mais assíduos. A perda é nossa, é desta
Casa que ilustrou e serviu du:ante oito anos!
sr. Presidente e Srs. Senadores, multo poderia falar de nosso Presidente
e sobre ele. Detentor de uma longa e brilhante carreira militar, serviu à Pátria
em postos os mais diversos. Arriscou sua vida na campanha da FEB e, aqui,
talvez identifiQuemos nesse homem simples e bom, se bem que firme e resoluto,
o:_gu'ho forte, que não oculta. Não há quem, que com ele tenha privado, que
nao se apercebeu d·e s•eu incontida orgulho de ter ~ido, de ser, um pracinha!
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. RUY CARNEffiO - Com multo prazer, Senador Guido Mondin.
O Sr. Guido Mondin - Senador Ruy Carneiro, nos meus dezesseis anos de
vida nesta Casa, aS.'l!Stl a multas despedidas. Mas, a impressão que estou recebendo é que, desta feita, talvez pelo número de companheiros que perderemos,
esta despedida vem-se fazendo por demais penosa. Ainda hoje, pela manhã, em
uma de nosas reuniões de comissão, foi extremamente difícil conter a emoção
que, visivelmente, a todos dominava. Agora, vejo que V. Ex.", ao ensejo de
prestar uma homenagem à Mesa que finda o .seu mandato, nela destaca a
figura do nosso Presidente. Vejo que se aliam a ·essa homenagem os funcionários
da Casa. Na verdade, que nos diz este momento, senã·o que realmente terminamos
por nos transformar numa grande família? Então, é evidente, como em todas as
desp·edidas, que g ·emoção acabe por tomar conta de nós. Mas eu quero, nobre
Senador Ruy Carneiro, aliar-me de coraçã·o, de alma aberta, nesta homenagem
ab nos.so Presidente Paulo Torres. Não vou buscar, nas suas realizações de administrador, nada para dizer, nest.e momento. pr.efiro, como sempre faço, nas
minhas apreciações sobre os homens, no exame do caráter e das virtudes daqueles
com quem oonvlvo, as suas qualid·ad•es de •coração. Tiremos dl().s homens a oondade
e nada mais restrurá. Na ver·dad.e, nós não podemos ser .sem,pr.e bons p!Lta todos,
mas dev·emo,s s•empre f•er bo,ns. A·cho que •es:ta d:e',le õ:,er a r:oli'tlJca segui~ a .pe1o• Presidente Paulo Torres. Lembro-me de que minha avó paterna me dizia, quando
menino, repetindo São Francisco de Ass·is, C!IUe a bondade é a mais alta fotma
de inteligência. Se há a'go que podemos registrar do nosso Presidente é pr·ecisamente isto, o seu comportamento todo feito de bondade- e é ai que me a tenho.
S. Ex.a assumiu a Pvesldência num instante de convulsão nesta Casa, quando,
dentre nós, desapareceu Filinto Müller. Desde então, acompanhei-o em cada
momento da .sua !:dministração, e pude ver que aí está um homem que, tendo
conhecido, ,pa11ticularmen1:>e na guerra, t~da a an,gús.tia humana, tudo, aquiL~
que um coração humano pode suportar na vida; entretanto conservou aquela
extrema pureza que lhe é peculiar e. utlllzando-a, pode fazer o bem que fez aqui
nesta Casa. Tenho a impressão de que, se nossas palavras .Possam ser .protocolares, não será protocolar o comportamento desta assistência que aqui velo
para despedir-se do seu presidente, para que S. Ex." leve consigo, ao longo de
sua vida, a segurança de que, tendo semeado bond'ade, is.so colherá nos frutos
da a;mizade, do bem-querer que aqui ficou e que nós todos, Senadores, funcionários jorna'istas todos que aC!Iui labutam, levaremos conosco, como imagem
perfeita do home~ que nos presidiu nestes últimos tempos.
o SR. RUY CARNEffiO - Agradeço o aparte do brilhante r~presentante ~o
Rio Grande do Sul, o Senador Guldo Mondln. No seu aparte. tao bonito e tao
tocante acerca do no.;so Presidente, reponta, precisamente, ·es.sa sua alma de
homem' d·e sensibllldade, e é por isso mesmo que S. Ex." é pintor e poeta.
Agradeço a v. Ex." pelo aparte como r·epresentante dos pampas nesta Casa
e que não vai sofrer, comq nós, a ausência do nos.so Pr~sldente, porque V. Ex."
não quis candidatar-se, nao quis novamente a renovaçao do seu mandato.
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OS SRiS. BENJAMIM F1ARAH E FRANCO MONTORO -V. Ex.a me permite um
aparte?
O SR. IWll CARNEIRO - Concederél o aparte ao nobre Se11ador Benjamim
J:t'arah, que já mo havia solicitado antes.
O Sr. Benjamim Farah - Nobre Senador Ruy Carneiro, V. Ex." está falanc:".~.
sem dúvida, em nome do MDB e, estou mesmo por dizer, em nome da Casa, pois
veja V. Exn cmno e.~tã. este Plenárlc, com tanta.s presenças, tantos c-ora'}õ-es
impregnadcs de sentimentos de solidariedade, de simpatia, de afeição pelo Preslc;ente Paulo Torres. V. Ex." fala pelos funclonál'los, pela Imprensa, pelos Senadores, por toda a Casa, de mod.o que meu aparte é apenas uma manifestação,
de apreço e de solidariedade ao seu discurso. Diria me3mo a V. Ex o. que trago
a voz dos cario·cas, que trag·o a homenagem da Guanabara, esse Estado que
amou tanto o Estado do Rio de J-aneiro que agora com ele se fundiu, em uma
única Unldar:e d.a Federação. Hoje, cariccas e fluminenses são, mais do que
nunca, irmãos. V. Ex." receba a minha solidariedade nesta manifestação ao
Senador P-aulo Torres. Também dü·ei, ao Marechal PaUlo Torres, esse homem
que conheci na cidade do Rio de Janeiro, terra pela qual estou falando. Vi-o
quando voltava da Itália, garJ:oso, fellz, com o coraçã·o em f·esta, por ter cumprido o dever de lutar contra a tiranl·a. Voltava fellz porque, depois d.aquela
luta, os povos podiam exercil.ar a democracia, podiam assistir a este espetáculo
marav!lhoso que estamos assistindo nesta tarde, aqui em Brasília. O Senador
Paulo Torres vai, naturalmente, se afastar deste Senado, não sei por quanto
tempo. Não vai dizer um adeus, vai dizer, possivelmente, um até logo, um até
brev·e. M:!s, ao deixar esta cadeira, que soube dignificar com a sua simplicidade,
com a sua bondade, com o seu espírito de justiça, ele pode voltar para sua
casa, para o seu lar, .para o .seu poro e encará-lo de frente, porque não voll.a
como um derrotado, mas como o realizador de mais uma das grandes missões
que a Providência lhe confiou. S. Ex.a dignificou esta missão, não só como Senador mas como Presidente d.o Senado e, conseqüentemente, como Presid•ente do
Congresso Nacional. Por esta atuação, p•or esta presença, pela nobreza com que
11e houve nesse mand·ato, quero expres~ar ·os agradecimentos daquele povo que
nqui me enviou, e que em mim tantas vezes confiou. Um dia, hã. muitos anos,
quando S. Ex." entrava para o Congresso Nacional, eu, dep·ols de cinco leglslaturas, deixava-o. Retornei às minhas atividades de médico e de professor, passei
pelo mesmo t.r•anse que S. Ex." está passando. mas a democracia tem dessas
exigênc:as e cl.esses capricho.o.. Mas . (ln qualque1· lugar, em qualquer posto onde
estejamos, cumpriremos sempre com o nosso dever. Onde quer que S. Ex."' se
encontre, aqui ou ali, S. Ex." será s·empre o mesmo homem, o mesmo brasileiro,
o mesmo ~oldado expedicionário, o mesmo cidadão a quem a Pátria deve tantos
e tão relevantes r.erviços e por isso é digno e credor das nossas homenagens,
dos nossos louvores e dos nossos agr·adeclmentos.
o SR. RUY CARNEmo - Agradeço o aparte do nobre Senador Benjamim
Farah, que falou em nome da Guanabara. Quanc'.o o Senador Benjamim Farah
fala, já .se sabe que o funcionalismo público d·o Brasil está falando através da
sua voz! P·n Isso mesmo, embora funcionaria~. me tivessem pedido, no meu discurso já está incluído o ag!:aC:ecimento dos funcionã.rlos da Casa ao Presidente
Paulo Torres, nesse apa:'le magnifico co representante da Guanabara, meu compallhciro de Bancada, Senador Ben:amim Farah. S. Ex." exalta com muita propriedad.e o que esse funcionalismo .~ente a respeito da figura d·o Presidente Paulo
Torres, qu·e e&tá tão forte física e mo::almcnte, ccmo focalizei no início do meu
discurso, que val-se preparar para v·olt.ar ao nosso convívio daqui a oito anos,
para lutar c pele,jar non1mente no Senado.
Ouço ag·o::a, com satisfacão, o aparte do Senador por São Paulo, o nobre
Senador F:anco Montoro, brilhante representante da nossa Bancada.
O Sr. Franco Montoro - Senador Ruy Carneiro, desejo, ao mesmo tempo em
qne me associo à homenagem ju.~ta que V. Ex." presta - em nome da casa, e
não apenas em nome d·o MDB - ao nosso Presidente, destacar dois aspectos
que me par•eccm de rigorosa justiça, no !ad.o de •8utros que aqui foram focalizados.
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pugnas do Plenário S. Ex.n foi realmente o Presidente do Senac!o, o cumpridor
da Constituição e do Regimento. Em mais de uma vez, dando um exemplo à
nossa história política, daquela Presidência ele decidiu questões cl.e ordem a
favor da pequena Oposição e contra a Maioria, porque se convenceu de razões
que eram discutíveis, mas talvez, exatament.e para demonstrar a imparcia!id·ade
da Presidência e a sua não subordinação ao ponto de vista faccioso ou partidário, no caso de dúvida, pelo menos em uma oportunicl.ade, S. Ex." decidiu pelo
requerimento da Oposição·. Em todas as decisões que S. Ex.a tomou, se inspirava
sempre no:. princípios da Constituição e <'o Regimento, dando, assim, provas de
agir como verêadeiro estadista, como chefe do poder; de ter sicl.o não apenas
o rep:esmtante da ARENA, a quem ele honrou na Presidência, mas ser, acima
de tudo, o Pres!den:e do Congresso Nacional e do Senado da República. Outro
aspecto que quero destacar em setor que nii.o o politico, mas naquele admL'listrativo: por circunstâncias ocasionais, tive oportunidade de fr.eqüentar, com mais
assiduidade, o Centro Gráfico do Senado, e lá pude verificar o apoio de mão
forte que, como Presid·ente, deu àquele serviço e, ao mesmo tempo, confiando
na tdoneidade, na habilidade cl.e ;p·essoas de r:wa. ·ca;paddade que de coJo,cou na
direção desse Centro e que conseguiram dar a ·esses serviços um desempenho,
um de~:.envolvimento de tal O·rdem que o Centro Gráfico se transf·nmou numa
empresa autônoma em suz.s realizações; que chega a dar lucros, em lugar de
ser onerosa; que presta um grande serviço sem prestar maiores õnus. Isto se
explica pelo segredo cl.a escolha dos bons dirigentes, da autoridade dada àqueles
que comandam este setor. Menci·ono o Centro Gráfico, por ter com ele convivido,
mais diretamente. Mas se! de outros setores do Congresso, também, em que a
sua direção e a sua presença contribuíram para uma eficiência cada vez maior.
Ao dar esse duplo lestemunho, nobre Senador Ruy Carneiro, eu me associo,
como todo o Senado, a esta justa homenagem que V. Ex.a presta ao homem
que honrou o Senado e a vida pública brasileira. V. Ex.n, em nome de todos
nó.~. pratica um ato de justiça.
O SR. RUY CARNEIRO - Agracl.eco o aparte brilhante do representante de
São PJ.ulo, Senador Franco Montoro: No pr·osseguimento da leitura de meu
discurso, S. Ex.a, vai s-entir que já ratificou, por antec!paçã·o, o que eu pretendo
salientar: esse lado, precieamente, essa conduta do Presidente com relação à
Oposição. Mantend·o a sua linha partidária - representante da ARENA - foi
antes <le tudo Presidente do Senado e do Congresso, e resolvia as questões,
como bem focalizou o Senaà.or Franco Montara, representante do grande e glori·oso Estado de São Paulo, agindo com imparcialidade. Meu colega de Bancada
focalizou esse aspecto antes que eu o fizesse, ratificando palavras do d!.~curso
que direi posteriormente; demonstrou cQmo esse Pre&idente se conduziu na
cadeira que lhe confiamos, que o Senado lhe confiou.
O Sr. Jarbas Passa1inho - Permi:e V. Ex n um aparte, nobre E!enador Ruy
Carneiro?
O SR. RUY CARNEIRO- Com muito prazer.
O Sr. Ja.rbas Passarinho - Se V. Ex.n autorizar-me, gostaria de trazer um
aparte com alguma amenià,ade, nesta atmosfera que está densamente marcada
pela. sat;dade. É que v: Ex. 3 , ainda há pouco, dirigindo-se ao nosso Presidente,
fez uma convo·catórla para que ele dentro de oito anos aqui estivesse, e eu
gostaria que V. Ex.a abreviasse o tempo para dentro de quatro anos, quando
nós do Governo d·esejaría.mos vê-lo de volta. Uma vez que as próximas eleições serão den:,ro de quatr·o anos, achamos que já nesse espaço de tempo é
possível que o nosso Prc.•.idente retorne à Casa. E, gostaria, ao associar-me à
homenagem tão justa que parte à.e V. Ex.n - e não surpreende a ninguém,
porque, justamente, parte de V. Ex.n, - de trazer a palavra daqueles que nós
chan1amos, através de uma denominação que era dada pelo Presidente Castel!o
Branco, de anfíbios, porque já não somos oficiais da ativa, somos considerados
militare.•, pelos civis, e somos considerados civis ou, pior do que isso, paisanos,
pelos militares. Ele, na q~alidade de Marechal e eu na cl.e CJronel, de uma
mesma familla, que é a família da reserva de 1.3 classe. No momento ·em que
o vejo despedir-se desta Casa, refujo no tempo à impressão que dele iive ainda
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fui vê-lo, por pouco tempo, infelizmente, para mim, chefiando o Comando
Militar da Amazônia - do qual eu era um oficial do Estado-Maior. E, à.esde
então, os. no:sos cantatas têm sido marc·ados pelo mútuo respeito e pelo apreço
que lhe devoto, pela conduta que, desde aquela época, infundia em seus subordinados; essa admiração que hoje, com alegtla, vejo estender-se a todos os que
com ele convivem. Era este pobre aparte qu·e eu gostaria V. Ex.a acolhesse, como
parte da justiça que se faz, hoje, ao noS5•J Presià.ente.
O SR. RUY CARNEmO - Acolho, com grande alegria, o aparte ·CC repres·entante do E&tado do Pará, o Senador Jarbas Passarinho, que fo.la como Senador e fala como militar, porque ele é Coronel e serviu junto ao Marechal Paulo
T·orres, quando no Amazonas, no seu Estado-Maior.
Ele, no seu aparte magnifico como membro preeminente da ARENA, me dá
uma notícia - dá a mim não, dá· à c a.~ a. dá a todos os Senadores que nos
ouvem, uma noticia agradabilissima. Assim, Deus há d.e dar-me saúce, há de
permitir que eu ent.ão possa ter mais quatro anos em companhia do grande
Presidente Paulo Torres, no Senado, como Senador, representante do Estado do
Rio de Janeiro.
Agradeço o aparte de V. Ex.a, que teve grande significação para o meu
discurso.
O Sr. Aldaberto Sena - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO - Pois não, Senador Adalberto Sena, ilustre representanlte do Estado do Acre.
O Sr. Adalberto Sena - Senador Ruy Carneiro, neste quadro que ora se
descortina aos nossos olhos, em que, pela voz de tantos colegas se acentuaram
os traços mais significativos dessa paisagem moral e cívica que tem sido, e
que continuará sendo, a vida do Marechal Senador Paulo Torl'es, nosso Presidente, há um aspecto que é preciso destacar, não roepLsando naqueles que já
foram tão bem focalizados :pelos colegas: é preciso reconhecer, como fundo
doesta paisagem, que o. Presidente Paulo Torres exerceu esse cargo, esse grande
mister da nossa Casa. numa - conforme se poderia chamar - drus mais difíceis traje1:órias administrativas que aqui tivemos. Só este fundo basta para
exalçar os trabalhos que S. Ex.a fez, porque nem todas as dificuldades conseguiram diminuir o mérito e a eficiência com que exerceu suas tarefrus. Há um
outro aspecto, entretanto, que quero focalizar, neste aparte: é quando me coloco na situação de Senador pelo Estado do Acre, para falar em nome dos meus
conterrâneos, e - seja-me permitido pelos meus eminentes colegas nesta Casa
- em nome da nossa bancada estadual. O Senador Paulo Torres, como todos
sabem, foi Governador do antigo Território do Acre. Não o foi por muito
tempo porque assim não permitiram as vicissitudes políticas; mas, se há um
Governa,dor que ali deixou uma tradição de honestidade, de decência e de zelo
no trato da coisa pública este foi, sem dúvida, como todos os acreanos reconhecem, o Sr. Senador Paulo Torres. Por isso mesmo. nós da bancada acreana
sempre o constderamos como um quarto Senador pelo Acre. E aí está a expressão do nosso pesar: a Bancada do Acre, infelizmente, foi desfalcada. Mas,
ela está aqui, como todos os acreanos, para contemplar ainda a atuação deste
homem ainda moço na sua saúde, nas .suas esperanças e na sua capacidade de
t.r.abllllho :para ·acompanhar-lhe ·a vida; •e de.s,ej·ar, como e.stamo.s d•e1s,ejando, o seu
retorno ao nosso meio ou a outras atividades, para que possa trabalhar, como
sempre trabalhou, pela felicidade e pela grand·eza do Brasil.
O SR. RUY CARNEIRO - Muito obrigado. Agora, acabamos de ouvir a voz
agradecida do Estado do Acre, em exaltação ao nosso homenag'eado, uesta
tarde: o eminente Presidente Paulo Torres, através da palavra autorizada do
Sena-dor Ada~ber~to Sena, meu velho e querido amigo e companheiro de Bancada. S. Ex."', nas palavras profetldas, mostrou como o Acre - a terra que tão
brilhantemente repreesnta nesta Casa -· é agradecido ao Presidente Paulo
Torres, ao tempo em que S. Ex.n foi Governador daquele Estado.
Multo agradecido, portanto, Senador Adalberto Sena.
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O SR. RUY CARNEIRO - Com prazer, Senador Paulo Guerra, representante do Leão do Norte.
O Sr. Paulo Guerra - Senador Ruy Carneiro, particldlo do di.scurso de
V. Ex.a., com a sua licença é evidente, para dizer ao eminente Sooador Paulo
Torres que S. Ex.a vai partir daqui, não somente com a nossa solidariedade, com
o testemunho da nossa amizade mas, sobretudo, com a consciência tranqüila
do soldado, do patriota e do homem público que, durante oito anos, soube
honrar a representação do seu Estado. S. Ex.a partirá daqui com a consciência
.tranqüila e. com a admiração de todos nós que formamos o Senado da República.
O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço a mais esta voz do Nordeste através
do pronunciamento do Senador Paulo Guerra, que gosta pouco de i'-zer elogios, pois su!lis pa}avras, de exaltação ao nosso Presidente, precisamente por
Isto, valem multo.
Multo agradecido a V. Ex.a. que vem ilustrar o meu discurso e ratificar as
nossas palavras - as minhas, e as dos colegas que acabam de apartear.
O Sr. Danton Jobim - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO - Com muito prazer, Senador Danton Jobim, representante também da Guanabara.
O Sr. Danton Jobim - Senador Ruy Carneiro, neste momento V. Ex." já
está falando pela bancada da Minoria. E, sem dúvida, se há ou se houve um
momento, na vida, em que invejei a iPOsição de V. Ex.a - que sempre foi de
.grande destaque e prestígio na .política nacional - foi este em que teve ocasião
de saudar, como está saudando, em nome da nossa bancada, o eminente Presidente do Congresso Nacional, Presidente da nossa casa, o Senado, e que está
\Se despedindo de nós. Evidentemente, não vim a este microfone a fim de dar
apenas um aparte para reforçar o pronunciamento de V. Ex.a, uma vez que
este reforço é perf·eitamente desnecessário. Venho, em nome da bancada da
Imprensa no Senado, por delegação expressa da sua direção, prestar homenagem a este grande homem público que, tendo sido um dos heróis da campanha
da FEB, tendo já o s.eu nome inscrito no altar da Pátria, como um dos seus
mais indgnes defensores, nesta Casa transformou-se em verdadeiro magistrado;
magistrado que exerceu com rara altitude a sua magistratura. Se as diversas
bancadas representativas dos Estados que aqui se acham paritariamente representadas, estão se manifestando . sem dúvida, uma das bancadas que permanece
ali, ao nosso lado, embora sem o direito de participar dos nossos trabalhos - a
Bancada da Imprensa, a equipe de jornalistas que aqui tem as suas atividades,
pode dizer que, neste momento, o tributo que ela presta ao Presidente Paulo
Torres é um tributo excepcional. Porque todos nós, aqul. desta Casa, devemos ao
Presidente Paulo Torres gentilezas, além do cumprimento rigoroso de seus deveres, o que é particuLarmente importante para a bancada da Minoria. Mas a
bancada da Imprensa é aquela que nos julga, é o tribunal que, diariamente, está
acompanhando os nossos passos; é aquela que diz, sem dúvida, para a opinião
pública, a última palavra sobre os trabalhos, sobre o comportamento desta Casa,
de sua Mesa Diretora e de seu Presidente. É com enorme prazer que me desincumbo desta atribuição, como velho jornalista que sou, e não uso o verbo no
passado, porque quem foi jornalista uma vez, jornalista· como fui, Inteiramente
dedicado à profissão; é jornalista a vida inteira. Aqui me sinto, nesta Casa, como um prolongamooto da bancada da Imprensa, e é com essa autoridade, com
a autoridade do mandato que re·cebi, que saúdo o Presidente Paulo Torres. Era
o que tinha que dizer.
O Sr. Antônio Fernandes - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR RUY CARNEIRO - Darei, com muita honra, o aparte a V. Ex."' antes,
porém, desejo agradecer ao nobre Senador Danton Jobim pelo seu brilhante
aparte.
o nobr·e Sena.~or Danton Joblm, ap!lirtea.ndo, Já estava faland·O· da Imprensa, porque S. Ex."' foi jornalista toda a sua vida, coni:J.nua jornalista e vai
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em nome da Guanabara, do seu povo, mas fala, sobretudo, com autoridade dos
representantes da Imprensa que lhe deram essa delegação honrosissima, à qual
se devotou com tanto entusiasmo e tanta alma.
Acolho, na minha humilde oração, o seu brilhante aparte, agrad·ecendo rambém as palavras que S. Ex." proferiu,, guando se referia à oportunidade com
que este mode.rto representante da Para1ba estava, hoje, homenageando o 'Presidente desta Casa, o g·rande Pr·esidente Paulo Torres.
Muito agradecido, nobre Senador Danton Jobim.
Concedo, com muita satisfação, o aparte ao nobre Senador Antônio Fernandes, ilustre represen~ante da Bahia.
O Sr. Antônio Fernandes - Senador Ruy Carneiro, diante do magnífico
espetáculo a que assistimos, nesta manifestação ao grande Presidente Paulo
Torres, desejo associar-me ao oportuníssimo pronunciamento de V. Ex.". Este
apreço ao nosso grande Presidente Paulo Torres é mais uma forma de se fazer justiça, a qual é retratada pela espontaneidade da manifestação a que assistimos,
com toda a sua grandeza e significação e que representa mais uma forma de
coroamento da sua carreira de homem públ!:co. Associo-me em meu nome e no
da Bancada baiana aqui nesta Casa, a todas essas manifestações que V. Ex."
tão altamente está interpretando.
O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço o aparte do ilustre representante da
Balhia, Senador Antônio Fernandes. S. Ex." mostra ao Brasil que a gloriosa, a
querida Bahia, imensa em tudo, também está presente na homenagem ao Presidente Paulo Torres. .
Dizia eu, Sr. Presidente e Srs. Senadores ,que o Pl·esidente Paulo Torres
tinha orgulho de ser pracinha. E foi com orgulho que o vimos marchar, .no Dia
da Pátria, desfilando com 03 companheiros da FEB, homem amadurecido e encanecido nas pelejas da vida, mas jovem de espírito e invejável vigor físico,
transparente em suas passadas firmes.
Muito poderiamos falar de Paulo Torres como soldado, oficial e chefe mUltar. MUito poderíamos, sobre ele, falar como homem público que serviu ao Brasil
em horas tormentosas, como aquelas que antecederam ao trágico desfecho do
Governo do grande e saudoso Presidente Getúlio Vargas; ou ·as que antecederam ao.s acontecimentos de março de 64, ao presidir o chamado inquérito das
armas, ou como Governador do Estado do Rio de Janeiro, onde empreendeu
administração notável. Teríamos que nos alongar além do admissivel, dado o
rigor regimental.
Por esta e muitas outras razões, me aterei, nestas palavras simples de companheiro, amigo e admirador, a falar sobre o Senador Paulo Torres, sempre firme na defesa do interesse do seu Estado, a Velha Província, ou dos ideais 3. que
dedicou toda sua vida, desde os tempos de escola militar.
Prouve ao Destino que a~cendesse à Presidência desta Casa, para melhor
proveito de todos nós, do País. Sua administração foi profícua, destemida, pois,
como disse certa feita da Presidência, é homem ·que sempre preferiu errar decidindo do que errar por não decidir!
Renovou e ampliou serviços essenciais a esta Casa, como o fez com a Taquigrafia, tornando-a à altura de nos~a~ necessidades. O Serviço Gráfico de tão
grande significação, foi revigorado como aludiu o nobre representante por São
Paulo, Senador Franco Montare, e tornou-se o que é hoje. Deu continuidade à
obra iniciada pelo Presidente Petrônio Portella, com a finalidade de dotar o
Senado de todos os instrumentos necessários ao s·eu efetivo e eficiente funcionamento. Expandiu, aperfeiçoou, revigorou os serviços desta Casa, onde granjeou
admiração, respeito e amizade!
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Presidente Paulo Torres sempre se
conduziu com firme lealdade partidária. O sentimento de lealdade, creio, lhe é
inato. Isso, no entanto, jamais o levou a tolher, obstaculizar a ação da Oposição.
Cioso do cumprimento do dever, nooca faltou ao seu Partido, mas jamais com-
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o espírito democrático do Senador Paulo Torres do que sua compreensão, direi
mesmo, sua tolerância para com a Oposição, à qual jamais reprimiu, na exata
coznpreensão do nosso papel, do qu·e é o embate democrático. Nada tem a Oposição a criticar, condenar ou queixar-se do Presidente Paulo Torres, mas multo
tem a nele enaltecer, exaltar e agradecer, pois dele sempre teve compreensão
tolerância, justiça em momentos bem amargos e duros para a Oposição, então
tão frágil que muitos temiam seu de3apareclmento no último pleito, não fossem
sabedoria e discernimento do eleitorado brasileiro, que veio em seu socorro!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Presidência Paulo Torres, tão fértil de Iniciativas e realizações, será marco histórico da vida politica brasllelra, será, sem
dúvida, Importante marco na história desta Casa. E, aqui, ninguém o esquecerá,
todos lastimarão sua ausência física: desde seus velhos companheiros, aos servidores e àqueles que labutam na imprensa credenciada junto ao Congresso Nacional, onde terá, sempre, amigos certos, admiradores convictos.
A Sua Excelência, o nobre Pr.esldente Paulo Torres, nossas homenagens, nossa gratidão pelo muito que fez por esta Casa, o que será obra imorredoura. E,
finalmente, o sentimento de amizade de tantos que o estimam e estimarão sempre, pelos quais falo, modesta mas sinceramente! (Muito bem! Muito bem!
!'almas prolongadas,)
O SR. !'RESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende, que falará como Líder.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos instantes
finals da present~ Sessão Legislativa da atual Leg!slatura, desejo, nesta orquestração de tantas emoções provocadas pela iniciativa do nobre Senador Ruy
Carneiro, nesta comunhão de tantos afetos eivados de espontânea sinceridade
que se erigiu na homenagem que se presta a um bâtonnier que se despede, dizer,
evocando as longas distâncias da minha vida pública, que vi multa gente homenagean·do os que chegam e poucos enaltecendo os que saem. Verificamos, aqui,
vários aspectos que foram invocados para caracterizar a p~rsonalidade marcante
do Sr. Senador Paulo Torres que, no momento, deixa a Pr·esldência desta Casa,
com o que, coincidentemente, se esvai o seu mandato parlamentar. Desejo mencionar outros ângulos que bastarão para comprovar, mais uma vez, como se
vezes anteriores não bastassem, a singularidade da vida e do d·~stlno do nosso
eminente colega, Alguns se destacam num setor da vida municLpal, outros na
colina da vida estadual, outros no altiplano do Pais, cada um na sua trincheira,
desfraldando a sua bandeira e cumprindo a plenitude dos seus deveres, ao longo
da penitência da vida pública. Em Paulo Torres, longe de qualquer contestação,
pudemos contemplar e saudar fatos inéditos na sua continuidade e na sua
simultaneidade. Paulo Torres participou, ativa e decislvam·ente, da vida municipal, tendo-se em vista que é no município que, verdadeiramente, palpita o
coração da Pátria. F'ol ele Prefeito do Município de Teresópolis e, mais tarde,
em circunstâncias dramáticas da vida brasileira, quando nos encontrávamos na
encruzilhada decíslva do nosso destino democrático, quando a ronda dos perigos
ameaçava, com a sua letalidade e com os seus desafios, o equilíbrio social,
Paulo Torres foi convocado para Governador do seu glorioso Estado. E no
instante em que o radicalismo imperava e o passlonallsmo era uma. constante,
porque o Pais despertava para uma nova e radiosa era, apesar do traumatismo
que dividiu partidariamente a vida brasileira, Paulo Torres, naquela época em
que havia um·a prevenção Injusta contra os militares, obteve, fato inédito, a
unanimidade da Assembléia Legislativa para a conquista daquele prêmio e daquela vitória. Mais tarde, Paulo Torres, que já havia percorrido, triunf-almente,
com a maior dedicação e o mais requintado espírito público, as etapas da vida
municipal e da vida estadual, recebeu das umas inconspurcáveis do seu Estado
natal a incumbência de :representá-lo no Senado da República. E aqui, após
alguns anos de grandes serviços prestado.s a esta Casa, ao Congresso Nacional,
ao seu Estado e ao seu País, foi guindado à Presidência da Câmara Alta e,
ai, novamente, fato igualmente Inédito, obteve a un'animldade do sufrágio dos

- 144seus pares. Temos ·então, em Paulo Torres, no seu ·destino, na sua vida e na
sua obra, um homem público que participou, ativamente, da vida municipal,
da vida estadual e da vida da Nação.
O Sr. Dinarte Mariz - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. EURICO REZEND·E - Conce.derei o aparte a V. Ex.a, quando concluir
meu pensamento.
·
Mas, como sa isso não bastasse para caracterizar o inedit!smo das suas
at!vidades como político, como parlamentar e como admin!stl'ador, Paulo Torres,
antes de servir nesses cargos, que tanto dignificou, serviu também à causa da
Humanidade porque, incorporado à gloriosa Força Expedicionária Brasileira,
deslocou-se para os campos talados da velha Europa. E lá, ·ao lado dos Exércitos
Aliados, lutou pela defesa do património inviolával da criatura humana, que é
a Liberdade, prestigiada pelo Direito e enaltecida pela Justiça.
Ouço V. Ex.a, nobre Senador Dinarte Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz - Sr. Senador Eurico Rezende, o Rio Grande do Norte,
pela minha palavra, se associa às homenagens que esta Casa presta, tão justamente, à figura do nosso grande Presidente, Senador Paulo Torres. o Senador
Paulo Torres pertence a uma das familias de maior vocação política deste País.
Assisti, quantas vezes, no Governo do eminente ·e saudoso Presidente Eurico
Dutra, um dos seus irmãos, Acúrcio Torres, uma das figuras mais brilhantes
de sua geração, defender o Governo, em horas das mais difíceis, e sempre com
o brilho da sua vocação política. Dap.ois, tive como companheiro, na fundação
do meu antigo partido, a União Democrática Nacional, a figura talentosa e
expressiva de outro irmão seu, o ex-Deputado Alberto Torres, figura brilhante
de sua geração que prestou relevantíssimos serviços ao Pais, ·através dos cargos
que vem exercendo e nos quais se tem havido com brilho e patriotismo. Paulo
Torres simboliza o soldado, servidor da Pátria, o herói que saiu do País para
defender as nossas instituições e a nossa vocação democrática e, depois de percorrer todos os cargos hierárquicos da sua carreira, voltou para servir ao País conforme V. Ex.e. tão bem destacou. Portanto, esta homenagem é mais do que
merecida e justa, e o Rio Grande do Norte associa-se com o maior afeto às
demonstrações de a,preço do Senado Federal.
O Sr. Carlos Lindenberg - Nobre Sanador Eurico Rezende, V. Ex.a está
falando em nome da Aliança Renovadora Nacional, como já falou em nome
do Movimento Democrático Brasileiro o nobre Senador Ruy Carneiro. Quero,
neste instante, associar-me às palavras de V. Ex.e.s bem como às de todos os
aparteantes ao seu discurso, nestas homenagens prestadas ao nosso querido
Presidente Paulo Torres. Em todos os altos cargos que tem passado, na paz e na
guerra, como Comandaillte, Governador, Senador, S. Ex.a., tem demonstrado
sempre, não só o seu civismo, o seu patriotismo, mas, principalmente, o seu
·espírito público a serviço do Estllido do Rio de Janeiro, do Brasil e do seu povo.
De tudo quanto ouvimos nesta casa, quero salientar ainda uma f·aceta do caráter
de S. Ex.a.: tive oportunidade de levar à sua consideração um .a,ssunto puramente
pessoal, para o qual necessitava da sua ajuda. S. Ex.a recebeu-me, não só com
solldari·edade absoluta, mas também com verdadeiro carinho, procurando dar
toda atenção possível para que o meu assunto fosse resolvido favoravelmente,
como certamente há de ter feito com outros colegas que necessitaram da sua
colabotação. Daí por que as homenagans que lhe são prestadas são mais do
que justas, pelo seu comportamento, pela sua honradez, pela sua di.gnidade.
Encerrando estas palavras, des.ejo ao nobre Senador Paulo Torres e à sua excelentíssima família toda falicidade. Que Deus lhes conceda todas as graças pelo
tempo afora.
O SR. EURICO REZENDE - O Sr. Senador Heitor Dias me honrará com a
sua intervenção.
O Sr. Heitor Dias - Quero associar-me às homenagens que se prestam ao
ilustre Senador Paulo Torres. Muitos aspectos poderiam ser aqui ventilados no
tocante à sua personalidade. J:i se r~ssaltou a sua vida de homem público nos
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homem de luta como integrante da Força Expedicionária Brasileira em terras
da EuroJ>a, com o obj·ativo maior e supremo de defesa da Liberdade e da Democracia. Alusão já foi feita ao seu trabalho como Governador do seu Estado
natal e ainda aqui se focalizou a sua atuação como Presidente do Senado e,
decorrentemente, como Presidente do Congresso Nacional. Quero situar-me para
fazer-lhe elogio sob dois aspectos: primeiro, a honradez, reconhecida por todos
aqueles que com ·ele convivem ou tratam, inclusive pelos próprios adversários
políticos; segundo, sua simplicidade, que o leva a deslumbrar-se com os cargos
que ocupa. Homem sempre afeito ao diãlogo, aceita ponderações e admite mesmo
a correção de falhas ou de erros. Mas foi esse aspecto da sua simplicidade e
acessibilidade que lhe valeu a estima e o apreço desta Casa. S. Ex." sai do Congresso - não digo do Senado a;penas - com o respeito unânime e a estima
geral de todos os parlamentares que o conheceram e que tiveram oportunidade
de, com ele conviver nestes últimos oito anos d·e vida .parlamentar e públ!ca,
em Brasília.
O Sr. Magalhães Pinto- Permite V. Ex." um aparte?
O SR. EURICO REZENDE- Ouço o eminente Senador Magalhães Pinto.
O Sr. Magalhães Pinto - Sr. Senador Eurico Rezende, desejo, .em algumas
palavras, deixar a homenagem do meu apreço, da minha admiração e do meu
resJ)eito ao meu amigo Presidente Paulo Torres que, desde os primórdios da
Revolução, vem prestando serviços, ao seu Estado, ao Parlamento e ao nosso
País. V. Ex." assinalou bem que ele foi eleito, por unanimidade, Governador do
Estado do Rio de Janeiro, e eleito por unanimidade Governador desta Casa.
ll: bom que se a.ssinale que, quando deixa a Presidência do Senado e o cargo de
Senador, S. Ex." recebe a unanimidade do respeito e da solidariedade de todos
os seus concidadãos, de todos os seus colegas. Acredito, nobre Senador Eurico
Rezende, que J>Osso falar também em nome da Bancada de Minas Gerais, Minas
sempre tão ligada ao Estado do Rio de Janeiro, que também presta a sua homenagem ao nosso Presidente, na certeza de que S. Ex." continuará sua vida
pública. Foi agora eventualmente afastado do seu cargo mas, como democrata
que é, estou certo de que continuará a peleja, porque é justamente das quedas
e das vitórias que a democracia forja os homens e nos deixa certos de que este
é o melhor regime que temos para viver. Fica pois, aqui, com estas singelas
J>alavras, a minha homenagem a;o nosso Presidente Paulo Torres.
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o nobre Senador Wilson Campos.
O Sr. Wilson Campos - Eminente Senador Eurico Rezende, na hora em
que V. Ex.", também como .fez o nobre Senador Ruy Carneiro, presta homenagem
.ao eminente Senador Paulo Torres, pela maneira correta com que se J)Ortou
nesta Casa, em todos os cargos que serviu, e que tanto honraram o Brasil, nesta
hora, V. Ex." recebe o aplauso dos seus companheiros que aqui vão ficar J>Or
mais algum tempo, e que verão na ausência do Senad·or Paulo Torres uma
grande la<:una. o eminente .senador Paulo Torres parte recebendo a homenagem
dos que aqui ficam, com a consciência do dever cumprido.
O SR. EURICO REZENDE - Concedo aparte ao nobre Senador Flávio
Britto.
O SR. FLAVIO BRITTO - Como já diss.e o nosso eminente Colega Senador
Ruy Carneiro, já se falou tudo o que se podia sobr·e o homem público Paulo
Torres. No entanto nós. que r·epresentamos o Amazonas, não podíamos deixar
de dar nosso testemunho sobre este homem público que, como declarou o ilustre
Senador Adalberto Sena, passou pelo Acre, passou pelo Amazonas, comandando
um dos mais importantes setores do Exército. S. Ex." deu ao nosso Estado uma
estrutura de comunicação que até hoj.e é utilizada e dela ainda nos beneficiamos.
Portanto, a Bancada do Amazonas associa-se a essa manifestação de apreço ao
eminente Senador Paulo Torres.
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o nobre Sen!ldor Arnon de Mello.
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grande satisfação, quase diria por um dever de consciência, à homenagem que
o Senado presta ao seu Presidente, Senador Paulo Torr.es, pela voz de V. Ex.",
do Senador Ruy Carneiro .e de todos os ilustres aparteantes. Estimaria ressaltar
nesta hora outros acontecimentos não. lembrados aqui, que marcam a vida de
idealismo e serviços à democracia do Senador Paulo Torres e que o categorizaram a presidir a Casa da Liberdade, o Parlamento Nacional. S. Ex." foi um
daque1es cadetes da Escola M!l!tar que, ao lado de J.uarez Távora, se rebelaram
a 5 de julho de 1922 contra a ordem de coisas então vigente. Muitos anos depois,
quando vivíamos uma fase tenebrosa d·e perigo para o regime democrático, S. Ex.",
comandante de unidade m!l!tar, se recusou a tomar providência contra o Parlamento Nacional. Bem merece, portanto, S. Ex." as homenagens que lhe estamos
prestando, bem como tanto mereceu presidir esta casa que, pelas manifestações
deste plenário, continua reverenciando a sua Presidência.
O SR. EURICO REZENDiE - Ouço o nobre Senador Lenolr Vargas.
O Sr. Lenoir Vargas - Nobre 8enador Eurico Rezende, p.ermita-me incluir
no magnífico discurso que V. Ex." está pronunciando como nosso líder, em
homenagem ao sr. Presidente Paulo Torres, uma palavra de Santa Catarina,
para sintonizar com o pensamento desta Casa, com r.eferência à figura do nosso
Presidente. Homem ferroado nas l!des militares, onde percorr·eu todas as posições
hierárquicas da sua carreira, convocado para a vida pública, convocado para a
vida democrática, S. Ex." demonstrou, em todas as posições ocupadas, uma vocação singular. Portanto, não admira que nsste momentc, nesta hora em que
V. Ex.a presta a homenagem da Liderança da Maioria ao eminente Senador
Paulo Torres, a unanimidade da Casa, a mesma unanimidade que o fez Presidente, aqui se apres.ente para manifestar solidariedad·e, para manifestar admiração .àquele que teve um passado de tantas lutas e de tantas glórias e, nesta
hora, tem um pres·ente de tanta exaltação que, por certo, é o prognóstico de um
futuro que desejamos esteja multo próximo de continuidade da sua atuação
como homem público na vida brasileira.
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o nobre Senador Otávio Cesário.
O Sr. Otávio Ccs:írio - N-obre Senador Eurico Rezende, o Paraná também
associa-s·e a estas justas e oportuna·s homenagens prestadas ao eminente Pre.sidente Paulo Torres. Se não fo~sem suficientes os exemplos na sua vida militar
e política, teria S. Ex." esta homenagem por ter alcançado a Presidência do
Congresso Nacional, a tão poucos deferida. Por esta e por todas as razões já
apontadas, o Paraná se associa às justas homenagens aqui prestadas.
O SR. EURICO REZENDE - Concedo o aparte ao nobr·e Senador Saldanha
Derzi.
O Sr. Saldanha Derzi - Nobre Senador Eurico Rezende, junto ao discurso
de V. Ex." a palavra da Bancada d·e Mato Grosso, nezta homenagem que toda
a Casa presta ao eminente Presld·ente Paulo Torres - este bravo militar, este
bravo político que tantos e tão grandes serviços já prestou a nossa Pátria.
A S. Ex,t\ nossos votos para que continue a pr.estar, na vida pública, os r·elevantes
serviços de que ainda é capaz.
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o nobre Senador Osires Teixeira.
O Sr. Osires TeL"'eira Obviam•ente, nobre Senador Eurico Rezende,
desnecessário seria nosso aparte, já porque V. Ex." fala pela Liderança da Maioria, e porqu.e inúmeros outros Srs. Senadores de várias Bancadas já falaram.
Todavia, ouvindo a palavra de todo o Brasil e recebendo a Incumbência, a mim
dada ainda há pouco pelos meus Colegas de Bancada, também tenho uma palavra
por Goiás para ser !nserta no discurso de V. Ex." Há seis m!l anos, Confúcio
dizia que mais vale um gesto do que mil palavras. Talvez não tenhamos nós,
homens públicos, discursos inteiros, para serem repetidos, de Paulo Torres; talvez
não tenhamos frases para serem repetidas p.ermanentemente, do eminente Presidente Paulo Torres, mas tenho a certeza de que todo homem público brasUeiro
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certas, atltud·es e gestos que podem até significar o sacrifício. Nobre Senador
Eurico Rezende, V. Ex."" mesmo, quando traça o perfll do nosso eminente Presidente Paulo Torres, rememora à Casa e à Nação atitudes assumidas por S. Ex.""
em seu Estado natal, e o eminente Senador Arnon de Mello, nos campos d·e
batalha. Cito eu um gesto assumido nesta Casa, um gesto assumido por S. Ex.""
que lhe valeu até - é bom que fique registrado nos Anais da Casa - acerbas
criticas. Mas gesto do homem que proteg·e a Casa e os humild·es - o gesto que
S. Ex.o. teve quando, com coragem, com desassombro, assumiu o encargo de
admitir quase 300 pessoas, salvo engano, homens que serviam a esta Casa, indiretamente, através d·e um processo, que nem sei se é legal, indireto, de recibados,
para trazer homens e mulheres humildes, para o selo d·~ funcionários do Senado
F1ed·eral. Bastaria este gesto, bastaria ·a coragem de S. Ex."" em assumir essa
responsabilidade, para qualificá-lo como digno de respeito de todo povo brasileiro, não bastasse tudo que V. Ex."' e os demais Senador.es disseram. É a palavra
de Goiás, no discurso de V. Ex."'
O SR. EURICO REZENDE - Encerrando o ciclo das honrosas intervenções,
ouço o Sr. Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Senador Eurico Rezende, V. Ex.o. com essa eloqüência
a que estamos já acostumados. neste plenário, dá ao Presidente que nos deixa
não o adeus, mas o nosso até logo. Dois anos de constante labor na condução
da votação dos projetas por parte da Maioria, um convívio cotidiano com S. Ex."'
obriga-nos a dar este depoimento, a prestar este testemunho. Manda a justiça
proclamado seja que o Presidente Paulo Torres, talvez como raros exemplos
tenhamos na História, imparcial .e sereno e quando necessário enérgico, marcou
sua passagem nas conduções dos trabalhos doesta Casa. Diremos que o comportamento de S. Ex.8 não foi mais do que o prolongamento do que já habituados
estavam seus c·ompanheiros de jornada a assistir quando, em terras estranhas
ou •em soLo ipát!rio, dedicou O· melho.r ·d•e sua vida na .(!,ef·e~.a; C'Jo,3 Ld,e.als .democráticos. Esta folha de servLços qu.e -é orgulho nl;~ só ;pE!lr•a .S. Ex.a, IP··~.r.a &tm
fanúlia, mas pax,a todo,s nós, v•em agom de SE·r •mgNtndecJda pelo t•ez.t.emunho
público que .todos. aqui, .sem .distinção partidária., d·an1os ao v·elho Chefe que
se afasta.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora verifica-se
que, após as homenagens prestadas ao Senador Paulo Torres, ocorr·eu, também,
o julgamento dos seus par·es.
V. Ex. 8 , Sr. Senador Presidente, pode estar certo, através da consciência
absolutamente tranqüila, de que corr·espondeu à confiança do voto unânime
desta casa. Talvez se V<lriflcass-e uma ironia, que não deve ser combatida, nem
sofrer restrições, porque V. Ex.o. deve S·er o primeiro a exaltá-la, V. Ex.a que
neste País tantO lutou, no passado pela democracia, V. Ex.a que se d·eslocou para
a Europa e para o mundo. sustentando a bandeira da vitória, a f!âmula do
triunfo na entronização do regime democrático, V. Ex.o. lnobstante o seu insucesso pessoal, no entrevera de 15 de novembro, conforta-se e retempera-se na
C·erteza, mll v.ezes bendita, de que pode constatar a prova ·eloqüente, através do
resultado das urnas, da vitalidade do nosso regime d·emocrático.
Daí por que, Sr. p:resldente, as nossas homenagens a V. Ex.a são multas, são
tan:tas, mas serão .sempre p.o-uc.as para signif!,cB.Jr a pLenitude d·o :n=s.s:o respeito,
do nosso l'leconheclmento e da nossa amizade.
E, volvendo ao período vestibular de minhas palavras, digo que a nobre
tribuna da imprensa e as galerias populares estão cheias. Não o que seria corriqueiro, para homenagear um hom·em público que galga um altiplano, mas, o
que é b-enfazejo, um homem público que volta para a planície cercado do calor
e do carinho do nosso reconhecimento.
Senador Paulo Torres, que Deus abençc.e a sua vida -e proteja o seu destino
e o seu futuro. (1.\-luito bem! liluito bem! Palmas prolongadas.)
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J!: comovido que vejo as tribunas ·e .galerias totalmente repl·etas de valorosos, inteligentes, cultos, capazes e leais amigOS··- jornalistas e funcionários - que,
diariamente, acompanham o meu labor como Pvesidente da Casa.
Agradeço, profundamente penhorado, o comparecimento de todos. Jamais
assisti espetãculo igual a este, isto é, todo o Senado homenageando o Presidente
que sai.
Agrad.eço, de todo o coração, as bondosas palavras do eminente Senador Ruy
Carneiro, que falou em nome do Movimento Democrático Brasileiro.
Agradeço ao eminente Senador Eurico Rezcende, que pronunciou, em nome
do nosso Partido, comovedoras expressões que tocaram a minha sensibilidade.
Agradeço ao grande jornalista e nobre Senador Danton Jobim a homenagem
que, em nome da valorosa, inteligente e desassombrada Imprensa, acaba de
me prestar.
Agradeço, ·enfim, os apartes que foram dados, pelos vinte e dois Senadores
excessivamente generosos para comigo.
Muito se falou, hoje, nesta soJ.enidade, em Democracia.
Sou um democrata <;onvicto. Na primavera de minha vida, em 5 de julho
de 1922, de armas nas mãos, a defendi. Mais tarde, quando a liberdade, o maior
bem que Deus concedeu ao homem, estava prestes a desaparecer da face da
terra, alistei-me, como Major, na Força Expedicionária Brasileira, e fui lutar
por esta mesma Democracia, nos campos talados da Europa, deixando no Brasil
minha genitora .em idade muito avançada, irmãos, esposa, filho e amigos.
Em 1964, a Democracia me encontrava, outra vez, de armas nas mãos, d-efendendo a nossa Pátria do caos que acel·eradamente se aproximava.
Sou, pois, um soldado da Democracia, o que Importa em dizer, um soldado
da Revolução de 1964.
Acabo de ser tragado pelo vendaval que, de Norte a Sul, desabou sobre o
nosso País, mas continuo sendo um democrata sincero.
Fui acusado de Inábil, por certo jornalista, por haver, na Televisão, exaltado
as obras implantadas, neste País, pelo Governo da Revolução. se tivesse, entreltanto, de voltar hoje, ante as suas câmaras, ressaltaria, como o fiz a obra
revolucionária.
Entrei nesta Casa de cabeça erguida e dela sairei, em 31 de janeiro próximo
também de cabeça erguida.
V. Ex.as, por unanimidade - caso único na história do Senado - me colocaram nesta Cadeira. Diz-me a consciência que não desmereci da confiança
em mim depositada. Assim posso afirmar em virtude dos pronunciamentos dos
Membros da Oposição e do Gov.erno hã pouco proferidos.
No desempenho deste mandato não havia Oposiçã.o nem Governo: procurava
resolver as questões de ordem, como acaba de afirmar o nobre Senador Franco
Montara, com imparcialidade, isto é, de acordo com a Constituição e o Regimento
da Casa.
O meu Partido, a Aliança Renovadora Nacional, perdeu uma batalha mas não
perdeu a guerra. Deverá, resolutamente, continuar a sua luta em prol do engrandechnento do Brasil, contando. hoje e sempre, com este humilde soldado.
Marchará para outros embates el·eitorais, pensando no futuro e na grandeza
de nossa Pátrio. e, assim, continuará dando respaldo aos governos da Revolução
que, patrioticamente, realizaram em dez anos o que outros não fizeram em um
século.
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os cérebros e corações deverão unir-se para a sua maior grand·eza e felicidade.
-Meus amigos, entrei para esta augusta Casa e dela me r·et!ro pela vontade
soberana do Povo. Foi para preservar este sublime direito que ajudei a defender,
na guerra, os princípios d·emocrát!cos. (1\'luito bem! Muito bem! Palmas no
Recinto e nas Galerias.)
Compar·ecem mais os Br.s. Senadores:
José Gu!omard - Renato Franco - Clodomir Milet - José Sarney
- Petrônio Portella - Helvíd!o Nunes - Jessé Freire - Domíc!o Gondim
- João Cleofa:; - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Heitor Dias Amaral Peixoto - Vasconcelos Tnrres - Carvalho Pinto - Orlando
Zancan·er - Benedito FerNira - Osires Teixeira - Saldanha Derzi Mattos Leão - Lenoir vargas - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobr·e a mesa, Pr·ojeto de Lei que
será lido pelo Sr. 1.0 -Secretár!o.
11: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 170, de 1974
Disciplina o exercício de cargos executivos ou de assessoramento em
empresas transnacionais J;Or parte d'e ex-ocupantes de cargos públicos
ou servidores públicos civis e militares aposentados, da reserva ou reformados, e dá outras providências.

o

congresso Nacional decl'leta:

Art. 1.o - O exercício dos cargos de Ministro de Estado, Secretário-Geral
de Ministério, Governador d·e E.stado, Território Federal e do Distrito Federal,
bem como de Secretário de Estado, ou Prefeito de Município com mais de duzentos mil habitantes, impede o antigo ocupante de aceitar quaisquer outrns cargos
de natureza executiva ou de assessoram.ento em empresas transnacionais sem
participação do Governo Federal, antes de decorrido o prazo de 4 (quatro) anos,
contados a partir da data da exoneração. do término do mandato ou afastamento.
Parágrafo único - Ficam igualmente impedidos, na forma deste artigo, os
servidores públicos civis aposentados ou militares da reserva de primeira classe
ou reformados, reduzindo-se, nest·es casos, o prazo de desincompat!to!llzação
para dois (2) anos, contados a partir da data da aposentad·or!a, ingl'lesso para
a reserva ou reforma.
Art. 2.0 - Os prazos previstos no art. anterior somente pnderão s·e.r dispensados em caso de int·eresse nacional, por autorização expressa do Presidente da
República e mediante prévia aprovação do Senado Federal.
Art. 3.0 - Para os efeitos desta ~e!, denomina-se empresa transnac!onal a
que realiza at!vid:?.de produtiva ou meramente comercial em dois ou mais países,
quer através de filial, subsidiária ou associada, compreendendo-se como:
a) "filial", a parte da empresa em operação no exterior, .sol) o efetivo controle da empresa principal ou matriz;
b) "subsidiária", quando a maioria ou pelo menos 25% (v!nt·~ e cinco por
cento) d·e seu controle ac!onádo pertenc.e à empresa principal ou matriz; e
c) "associada", quando 10% (dez por cento) do controle aclonár!o pertence
à empresa principal ou matriz.
Art. <1.0 - A aceitação d·e quaisquer dos cargos previstos no art. 1.0 desta
lei, com a inobservância d<Js prazos ali ·e.stipulados, sujeita cumulativamente o
lnfrator, bem como a empresa a que venh::>. a prestar serviços, a uma multa
correspondente a cinco vezes o total das remunec·açõ·es a que faça jus o me.;mo
na referida empresa durante o período de quatro anos.
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mi'ltar da reserva de prim-eira classe ou reformado, além das multas previstas
neste artigo, perderá o !nfrator os direitos a percepção dos proventos da aposentad·oria, reserva ou r·eforma, durante o período em que permanec.er na empresa.
Art. 5.0 - Nas concorrências públicas reallzad.as no país P·2lo setor público,
a nível federal, estadual ou municipal, quando a empresa de capital nacional'
apresentar proposta que exceda de, no .. máximo, 20% (vinte por cento) a de
conc·orrente estrangeiro, s·erá r. empresa de capital naciDnal considerada vencedora.
Art. 6.0 - A presente lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação,
revogando-s·e as disposições em contrário.
Justificação
O projeto de lei que ora aprese::tamos tem por princípio e objetivo resguardar o exercício da função pública, no que r·espeita à moralidad·e, requisito indispensável a qualque nível administrativo.
Têm sido freqüentes as manifestaçõ-es de desagrado, da parte da opinião
pública brasileira, a ocupação de cargos executivDs ou de as&essoramentos em
empresas multinacionais·, por ex-membros de órgãos de primeir::t linha d·D setor
público.
A investidura em ·empregos execut!v<Js ou de azs·essoramerito, no mmrmo,
coloca o ex-servidor público ante suspeita, no q~Je há a intenção d·e fundamentar
quaisquer práticas lesivas ao interesse nacion~l. ·e que tenham beneficiado empresas transnacionais.
Daí o sentido de evitar, per 1ei, que tais procedimentos oontinuem a ser
verificados, •estabelecendo um hiato entre a data da ·e~oneração, ou término
do mandato, e a aceitação do emprego.
Há, .além .cils.so, oo pmjeto c,e Jê:i. qt." ·D·ra a,pres•ent-amos o objetiro de t·o·rnar
menos dJscutiv.el, consid·erando <J· int·e•·e.s.s•e il1a.c:ional, dúvida quantJ ao f::-to· de
que a empresa transnacional tem papel destacado na introdução de tecnologia
no setor produtivo eJdstente nos 'imites do território nacional. Mas daí inferirmos que a transnacional pode tudo, até mesmo contratar ex-servidores públicos
para os seus postos de maior destaque, às vezes até procurando, não propriamente os s·erviços reais que possam ser prestados, mas a influência do nome,
ou mais, a presença de fato, influenciando decisões. A política do prestígio
social não é, de forma alguma, igualável à introdução de tecnologia, pois que
isto abastarda os ·costumes na.clon>ai~. Po•r is•so·, .cat·e est.::lbe1s.c·er limlte.s neste
sentido, por prazo definido, medida Que alcança também o servidor público
aposentado ou ref·ormado.
Não podemos nos dar ao luxo, nós que somos um pais de estrutura econõmica
ainda não consolidada, doe deixar campo indiscriminado à empresa transnac!onal,
que multas vezes ocupa ativamente um .setor estratégico da economia brasileira,
quando o capital nacional, disperso, se ciebate com problemas dos mais diversos
tipos, e não possui recursos para equiparar os a'tos salários of.erec!dos para
cargos cuja exJ!)r-essão é apenas de prestígio.
Há a dificuldade de conc2!tuar o que seja a empresa transnaclonal. Utilizamos, no texto do proj·eto, a cm1ceituação proposta pela organização das Nações
Unidas (Departament of Econom!c and Social Affa!rs, Mult!national Corporat!on
ln Warld Developernent, United States, New York, 1973, ST/ECA/190), segundo
a qual empresa transnacional é a que realiza ativ!dade produtiva em dois ou
mais países. Do mesmo relatório r·etlramos os conceitos para f!l!al e associada,
que o órgão internacional distingue, tendo em vista o volume do controle
acionário.
Coube, desde que a leg!slaçã·o proposta objet!va impedir a aceitação do
empr,ego, nos ca.scs que ,c~ua.cl:•erlza, •eiStabeC.e·cer as penall:da.des, sem o que
estaríamos diante da causa sem ef·eito. As:s!m, a aceitação de emprego em
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sujeit-a aqu,eles que .a Lei p·r&.cl1ev,e à pena pe•cuniária, d·e~'~'e que não sejam
funcionários públicos apos-entados ou reformados, e nestes casos há a perda
da aposentadoria ou reforma.
Igualmente, e no sentido de permitir maiores condições de igualdade à
empr-esa de capital brasileiro, é estabeJ.ecida uma norma relativa à concorrência pública internacional.
Todos ·este.s aspectos que procu1·amos situar são importantes porqua11to,
em última análise, buscam resguardar autênticos valores nacionais e, mais
ainda, buscam escoimar a vida pública brasileira de práticas que até então
têm sido utilizadas noutras áreas do globo. Estas práticas. que o projeto de
lei em apresentação procura afastar, têm sido, comprovadamente, desvantajosa
até nos países q,ue costumam adotá-las.
Cabe ao legi<;lador brasileiro, ant·ecipar-se e:n muitos mQmentos, antes que
o mal se agrave, ou quando não, alertar a opinião pública, ainda não suficientemente esclarecida para o fato, para o que começa a ocorrer.
O fenômeno não é recente, sabemos. E, doutra parte não cabe exemplificar, pois que devemos acautelar-nos vendo o sentido geral e o volume que
adquirem determinadas manifestações.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1974. - Paulo Guerra.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - o projeto lido será publicado e
em seguida despachado à comissão competente.
Esta Presidência, na sessão realizada ·ontem, dia 2 de d·ezembro, convocou
sessão do Congresso Nacional para leitura das Mensag-ens n.es 89 e 90, de 1974-CN.
Tendo em vista que ·Outras proposições deverão, ainda, serem apreciadas,
esta Presidência resolve cance~ar a sessão das 19 horas e convocar uma outra,
às 19 horas e 30 mi11utos, destinada à discussão e votaçã·o do Projeto de
Lei n.o 11, de 1974-CN.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 229, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Italívio Coelho, solicitando a transcr~ão, nos Anais do
Senado Federal, do discurso prof·erido pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho, Deputado Arnaldo Prieto, por ocasião da instalação do
1.0 S·eminário Brasileiro de Ergonomia, no dia 9 de setembro último, no
Clube de Eng·enharia no Estado da Guanabara.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram :permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. S·erá feita a transcrição solicitada.

Discurso proferido pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho, Depu·
ta do Arnaldo Prieto, por ocasião da instalação do 19 Seminário Brasileiro
de Ergonomia, no dia 9 de setembro último, no Clube de Engenharia no
Estado da Guanabara, que se publica nos termos do Requerimento
n9 229/74, de autoria do Sr. Senador ltalívio Coelho:
"Ao Instalar os traball1os do I Seminário Brasileiro de Ergonomia, queremos
consignar a nossa satisfação pois marca ·este evento, sem dúvida, o início de
uma nova etapa no desenvolvimento da produção nacional e no bem-estar dos
trabalhadores brasileiros. Assim entendemos porque, a partir de agora, a racionalização do trabalho deverá ser feita em bases mais científicas, com aplicação
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no trabalho humano o esforço, o erro e o risco, cons·eguindo-se substancial aumento de eficiência e produtividade.
Vamos abandonar critérios em uso, que buscam adaptar os homens às máquinas e ferramentas, para fazer com que os instrumentos e os meios de trabalho
assegur·õm melhores condições, menos esforço ·e menos riscos àqueles que os usam.
Verificamos, também, com satisfação, que instituiçõ·es privadas, órgãos de
class·e profissionais liberais, técnicos e estudantes, das mais diversas origens e
variada procedência, reúnem-se aqui para debater a humanização do trabalho.
Esta é uma das metas do Gov·erno. E quando .estimulamos a Idéia deste Seminário já antevíamos o sucesso ímpar da iniciativa da Fundação Getúlio Vargas,
atra':és do seu Instituto de S·eleção ·e Orientação Profissional, e da Associação
Bras1lelra d·e Psicologia Aplicada.
São inegáveis os índices de desenvolvimento económico alcançados P·elo Brasil
nesta ú~tlma década. A atuação pertinaz e contínua dos sucessivos governos da
Revoluçao, permitiu atingíssemos posição de destaque no quadro das potências
emerg.entes, com um mercado Interno que S·e situa entre os dez maiores do mundo
ocidental e um Produto Interno Bruto da ordem de sess·enta e s·eis bilhões de
dólares.
Após uma fase de sacrifícios necessária para ultimar a reconstrução de nossa
economia, estamos colhendo índice.s de desempenho altamente satisfatórios. As
taxas de crescimento chegaram a mais de 10% anuais, podendo ser consideradas
das mais altas do mundo; as reservas cambiais se elevaram a qua se 7 bilhões
de dólares e o nív·el de r.enda per capita, estimado para este ano alcança a cifra
de 600 dólares.
Temos portanto, no setor econômico, um quadro alvissareiro ·e promissor. Ele
nos permite, malgrado a ameaça que pesa sobre os mercados Internacionais em
razão da conhecida crls·e dos combustíveis, prev·er seu desenvolvimento sustentado.
Nesse sentido novas P·ersp·ectivas se abrem como resultado de uma linha de
política externa pautada no pragmatismo responsáv·el.
o c.enso d.e 1970 - ·conforme a.s.sir:a:·8·U o p,r>esidlenb Gei,sel ·em 19 ·de ma:rço
deste ano - a despeito de suas Imprecisões, revelou que as de.~igur..ldades individuais d·e rendas se mostravam multo mais acentuadas entre nós do que na
maioria dos países do mundo ocidental; que ·os benefícios do desenvolvimento,
na década de 1960, foram colhidos, ·em sua maior parte, pela camada mais rica
da população •economicamente ·o.tiva; ·e qu,e o hia,to ent:re os $alá.rios d.a mãode-obra qualificada e não qualificada era desmedidamente imenso em relação
aos padrões internacionais. Ao mesmo tempo, persistem aguda.s disparidades
económicas regionais que expõem o contraste de um Centro-Sul razoavelmente
des.envolvido com um Norte e Nordeste ainda flagrantemente contaminado pelo
subdesenvolvimento. A política de incentivos fiscais, se impediu que os desníveis
regionais se agravassem, não teve força suficiente para corrigir, de f.orma significativa, os desníveis de produtividade e de renda per capita.
Um exame detido do problema rev·ela que a maioria da distribuição ::!e renda,
para compatibilizar-se com a manutenção de altas taxas d·e crescimento económico, é processo que demanda tempo e racionalidade. O distributivismo fácil
que tenta atenuar as desigualdades individuais pela prodig8.l!dade no reajuste
dos salários nominais, está fadado ao fracasso pelo que gera de tensões inflacionárias, de limitação das oportunidades de emprego e de mutilação do potencial de poupança e de desenvolvimento."
A valorização do homem através da formação e aperfeiçoamento profissional
será valioso instrumento de colaboração duma política de distribuição de renda.
O desdobramento do Ministério do Trabalho e Previdência Social em duas
pastas distintas, teve enormes significado nos projetas governamentais de
promoção social.
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ârea do trabalho, visem, sobretudo, promover a humanização desse desenvolvimento.
Diz respeito tal humanização não apenas à rigorosa fiscalização do cumprimento da legislação específica e sua atualização, mas que se estende - por
necessâria Imprescindível - às condições de higiene e segurança, à formação
profissional adequada e realista, ao fortalecimento de uma estrutura sindical
que possib!llte o surgimento de lideranças autênticas, e ao desenvolvimento de
lazer programado, tão indispensâvel ao homem como os demais valores materiais.
O tr.abalho, mais do que um \Simples ·esf.a•rço fís!,co ou mental que açsegura
a sobrevivência humana, é a realização de um dos mandamentos do Criador
que nos fez sócios de sua obra, confiando-nos a tarefa de aperfeiçoar o mundo
por ele criado. O trabalho é um Instrumento pelo qual o homem se afirma e se
dignifica, ao mobilizar todos os recursos que lhe oferece a natureza, na promoção de seu progresso e no de sua coletividade.
A modernizal)ão por que vem passando a economia brasileira exige mudanças de métodos e de comportamento.
Assim, não se trata apenas de preparar e quallf!car anualmente cerca de
um milhão de pessoas que procuram o mercado de trabalho mas de preparâ-las
realística e racionalmente, atendendo não .só às necessidades do mercado, mas
às suas aptidões e interesses, de maneira que seu labor seja mals produtivo,
mais agravâvel e mais seguro. Isto não só no que diz respeito à faixa etâria dos
que começam agora a Integrar a população economicamente ativa, mas, também,
àqueles que se sentem desajustados diante das novas técnicas de produl)ão e
que, por Isso mesmo, têm dificuldades em encontrar colocação que lhes proporclone segurança e establlldade.
:É pela qualificação profissional, repetimos, que se reallza um dos mais eficazes processos de distribuição de renda nacional. Por isso pretendemos oferecer
a maior dlnamizal)ã·o possível ao treinamento e aperfeiçoamento da força de
trabalho, para uso nos diferentes setores da economia em todo o território brasileiro, com obediência ao planejamento global do Governo do Presidente Ernesto
Geisel, para a aceleração de nosso desenvolvimento integrado e harmónico que,
no fundo, é sinónimo de paz social.
Uma das tar·efas mais urgentes a desafiar nossa argúcia é a relativa ao
aciclente do ·trabalho. Deve ,s•er .uma. lut·a ·em todo •Q dia, .:l dia todo, ·de todos nós.
o número de acidentados chegou no ano passado a 1. 632.969, para um
total de 10.956.956 trabalhadores registrado, com um índice de 14,9%. A média
de acidentado do trabalho, no Brasil, por dia útil atingiu, em 1973, a 5.370.
As estatísticas do In.stitutiJ Nacional de Previdência Social informam que
aquela autarquia despendeu, no atendimento a despesas de acidentes do trabalho, em 1973, um bilhão e trinta e oito milhões de cruzeiros. Os custos indlretos
ascenderam a mais de quatro bilhões, cento e cinqüenta milhões.
A soma dessas duas parcelas no3 dâ um Impressionante total de quase cinco
bilhões e duzentos milhões de cruzeiros perdidos pela Nacão, em acidentes do
trabalho, no ano de 1973.
Esses são os números de que dispomos relativos aos acidentes do trabalho.
Hâ entretant·o, outros valores mais importantes que não se medem por número
nem registram nas estatísticas. São os dramas humanos gerados pelos acidentes,
para os trabalhadores e suas famillas.
Para atenuar tal situação, cuidamos não só da modernização e atualização da
legls1ação, .como ·cie .apr!mo1·:a-r a fi&callzaçã·o e, ao mesmo t1empo, pr·omove: campanhas educativas que produzam uma mentalldade mais alerta e mais escla-
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Esta tarefa exige a cooperação de todos.
Daí a importância e o significado que emprestamos a este encontro.
Dele esperamos retirar subsídios valiosos para o aumento da eficiência em
todos os setores de nossa economia e,"·também, para a humanização do nosso
desenvolvimento. Aqui, vemos reunidos profissionais de várias especialidades que
se aliam ao governo com o objetivo de promover, pela racionalização de técnicas,
a humanização do trabalho.
Desse debate que nos próximos dias os senhores aqui travarão -em diálogo
franco como o que se requer para o aprimoramento das teses e a aferição do
consenso - certamente resultarão Idéias que, postas em prática, muito contribuirão não só para melhorar o trabalho físico ou mental mas, principalmente,
·
para a dignificação, moral e material, do homem que o executa.
Em termos práticos pode-se, pela Ergonomia, minimizar os erros, os riscos
e os esforços, e ao mesmo tempo maximizar a eficiência e a produtividade oferecendo, assim, melhor qualidade de vida.
São óbvios os benefícios que deste Seminário resultarão e que se somarão
aos esf·orços que realiza o governo, em particular o Ministério do Trabalho, no
sentido de promover a valorização do homem.
Cremos, sinceramente, que ao final teremos sugestões que nos permitirão
seguir uma política mai.s adequada, realista e ajustada para a formação profissional, bem como ensinamentos e idéia.s que c·onduzam a uma eficaz prevenção
de acidentes.
Nossa Constituição é clara quando considera o trabalho um dever social e
quando garante e protege o livre -exercício da.s atividade.s profissionais em ben-efícios da comunidade. É preciso porém que esse trabalho não seja apenas garantido, mas que produza benefícios sociais, materiais, e, sobretudo, dignificantes.
Queremos um Brasil rico e poderoso. Ma.s, essa prosperidade e esse poder não
se reflitam apenas nos números e nas estatísticas. O que desejamos é que os
resultados do progresso resultem na efetiva felicidade, bem-estar e progresso
na vida de todos, sem distinção de regiões, cor, credo, raça ou condição social."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 244, de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, wlicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da entrevista do Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Professor Mário Henrique Simon&en, concedida ao Redator Robert Appy do jornal O Estado de S. Paulo, e publicad!li em o
'última Hora, de 22 de outubr·o de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentad·os. (Pausa.)
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada.

Entrevista do Excelentíssimo 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, que se publica nos termos do Requerimento n9 244/74, de
outoria do Sr. Senador Vasconcelos Tores:
"P - Em que sentido pode-se prever uma crise mu1ulial ou uma recessão?
Podemos pensar que as condições atuais são d.ifel'entes das que se verificaram
em 1929?
R - Em primeiro lugar, par·ece-me que existe uma profunda diferença entre
c· que aconteceu cm 1929 e o que está acontecendo hoje. A crise de 1929, que
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lugar, o est.apim que foi a e.:peculação na Bolsa de Nova Iorque, com a alta
desc·omunal registrada em 1927, 1523 e meses de 1929, a qual foi seguida pela
quecl.a, igualmente descomunal em outubro daquele ·ano - como costuma ocorrer
em todos os proces&as especulativos deste gênero. Em segundo lugar, não se
devem esquecer as razões estruturais paralelas, decorrentes do desequilibrio entre
o comportamento das estruturas industriais dos Estados Unidos e da Europa,
durante a década dos 20. Examinada a crL~e de 1929, da perspectiva hiStórica,
ela é pr:üicamente ilnpossível de repetir-se hoje, pois foi o resultado do acúmulo
de erros de p·olitica económica cometidos na época. Esses erros, hoje, depois
que Keynes e.screveu sua "Teoria Geral", não podem repetir-se na formulação
c:~ polítlca económica.
Na década de 30, ~por e~emplo, reglos.tram-•s•e .e!l'1'os ,(,e políUca econômica,
monetária e fiscal, numa e.5cala que agravcu a crise cl.e uma forma incrível. Por
exemplo, uma tese em grande v·oga na época era a de que a causa das r·ecessões
era o deficit orçamentá1rio. Dev.e obs•e.rvar-se que, quando .uma econonüa e-nt•rava
€m recesso, como as receitas fiscais estavam ligadas a um certo nível de ativic'lades económicas, elas tendiam a cair, necessariamente. Ora, as despesas orçamentárias eram iixas e ficavam mais ou menos inalteradas.
Diante dessa situação, para completar o deficit orçamentário freqüentemente,
c que o Governo fazia para C{)mbater a recessão era restringir o crédito, aumentar
os impostos e diminuir as despesa.~ públlcas, o que agravava ainda mais a recessão.
As poucas experiências feitas, naquela época, deram resullad·~s apenas parciais,
porque os economistas não diSpunham de instrumental realmente capaz de combate:- a recessão-. A :;.ituação, hoje, é c·ompletamente diferente, pois a apar·elhagem
técnica de que se dispõe para combater a recessão, é incrivelment·e maior do
aue a.quela existente no passado.
Não .se deve esquec·er, por outro lado, que a crise atual tem uma origem
diversa e, talvez, mais grave: o grande desequllíbrio est.rutural do balanço de
pagamentos de todas as nações, causado pela crL•.e do p·etróleo, e agravado pelos
problemas da inflação em vários países industrial!zados.
A crise do petróleo teve três efeitos: 1) subverter por completo a ordem
11ormal dos saldos em C{)l1ta corrente do balanço de pagamentos. Em 1973, os
salão.•. cl.e balanço em conta corrente seguiam mais ou menos o figurino clássico;
o.s países desenvolvidos, em conjunto, eram superavitários como exportadores de
cap!l.ais, e os subdesenvolvidos eram deficitários como tomadores de empréstimos
e receptores de capitais. Em 1973, os paí.~.es lndustriallzados tinham como média
l1 bllhões de dólares de superavit em suas contas correntes e os países exportadores de petróleo, 6 bllhões de cólares. Estes 17 bUhões de dólares financiaram
o deficit em conta corrente de todos os outros países do mundo.
Em 1974, a crise do petróleo virou os números de cabeça p::>.ra b,aixo. A estimativa é de que o.s países exportadores de pet.róleo vão ter um superavit, em
conta corrente, de 65 bllhões de dólares. Os países industri·allzados, normalmente
exporta·c'ores de capital, deverão apresentar, desta vez, um deficit de 38 bilhões
de dólare.~. distribuindo-se os 27 b!lhõe.s de dólares restantes aos países subdesenvolvidos.
O primeiro problema que surge dessa situação: os países tradicionalmente
exportadores de capitais tornaram-se importadores de capitais - e o que é mais
grave, passaram a importar capitais em larga escala.
Diante desse desequilíbrio de tal maneira violento, impunha-se um pouco'
de bom senso. Uma regra de bom senso foi sugerida pelo Fundo Monetário, em
sua reunião de janeiro/fevereiro de 1974, reallzada em Roma. Ela consistia. basicamente, no seguinte: todos os países deveriam aceitar - e portanto absorver
por instrumentos monetários e administrativos internos próprios - os deficits
em conta corrente resultantes do aumento dos preços do petróleo, procurando
compensar apenas os desequilíbrios que não tivessem origem nesse fato. A posição do FMI era lógico, porque, afinal de contas, se alguém tem superavit, um
outro deve ser deficit. Nessa circunstância, um tendo aumento e outro tendo per-
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normal, isto é, .\lem que ·~S .país.es •roeab.·.orv:essa.'11 •c·s.:·e deficit\ pm medidas. monetárias ou admini.stra tivas, teria sido a de os países industrializados reduzirem
25% na importação de petróleo, o que t~ria produzido uma recessão mundial sem
·
precedentes.
O problema, é que não é fácil para um país, que até ontem era exportador
de capitais, superavitário em conta corrente, subitamente transformar-se em
deficitário - e aceitar isso pacificamente.
Traduzido em outros termos, o grau de cooperação internacional quanto à
aceitação desse deficits ainda é mulj;o precário. Por exemplo, a Alemanha, com
35 bilhões de dólares de reservas, dos quais cinco bilhões em ouro ao preço oficial (ao preço do mercado, suas reservas totais seriam aproximadamente de 50
bilhões de dólares), e com um superavit em conta corrente, reluta -em valorizar o
marco, embora na prática o tenha feito. Esse é um exemplo de que a receptividade para o problema não é imediata, nem universal.
O segundo problema que se coloca é o da reciclagem.
Evidentemente, há países que vão ter ·deficits, e existem outros que terão
superavits que poderá fma-ncLar ·e.~te deficit.
O problema, hoje, reside apenas num ponto: os países podem- e queremendividar-se a prazos médios e longos, enquanto os países árabes que são superavitário.s, insistem em· colocar a maior parte das suas aplicaçõe.5 a prazos curtos. Um dos problemas sérios que hoje surge no mundo é que não existe um
consenso dos países desenvolvidos quanto à melhor forma de promover a reciclagem.
Mário Henrique Simonsen analisa, então, a política dos grandes países industrializados diante da disjuntiva: necessidade de obter recursos a médio e
longo prazos, e desejo dos países árabes d.e aplicá-los a curto prazo,
Os Estados Unidos têm adotado a posição da reciclagem pelo mecanismo do
mercado, o que equivale a dizer: deixar estar para ver como fica. O raciocínio
norte-americano é que, dentro de algum tempo, os bancos norte-americanos e
europeus estarão com seus limites operacionais estourados. Então, os árabes terão
que procurar outras formas de aplicação a prazos mais longos.
Já o FMI tem a idéia de fazer uma reciclagem - isto é, uma transferência
de fundos - da ordem de 20 ou 30 bilhões de dólares atravé.s do Fundo, para
que ele financi·e os deficits de diferentes países. Esta é uma idéia defendida oom
vigor pela Inglaterra e pela Itália. De qualquer forma, é preciso atentar para
o fato de que o mercado financeiro internacional está na situação mais delicada
desde o término da Segu-nd.a Guerr.a, com •Os bancos .tornando •empr•es.tado a ·curto
prazo para emprestar a longo prazo, o que sempre gera problemas de solvência e
de llqüldez bancárias.
Existe um outro problema, que é de longo prazo, e que, até agora, não foi
suficiente dicutido, a não ser por Robert Mc-Namara, não na última reunião do
Fundo Monetário Internacional e do BffiD, mas num relatório anterior que ele
apresentou ao Banco Mundial: é o problema da propriedade.
McNamara fez uma extrapolação do que seriam as reservas dos países da
IOPEP em 1985, a :permanecerem vigentes as tendências atuais; por seu estudo, os países produtores de petróleo teriam, daqui a dez anos, 1 trilhão e 200
bilhões de dólares em seu poder. Evidentemente, se isso acontecesse, os países
da OPEP poderiam comprar vários países do mundo, desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Este é um problema, contudo que tem preocupado menos por ser um
problema a prazo mais longo e pela crença geral de que a crise do petróleo não
poderá durar 10 anos.
Ao lado do problema do petróleo, há um outro problema, que é o da inflação
nos países desenvolvidos. Na realidade, a inflação não é fenômeno novo, pois nos
países desenvolvidos ela já se vem agravando desde a segunda metade da década
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uma inflação média no mundo desenvolvido da ordem de 14 por cento,' medida
pelo deflator implícito do Plo'B. !É importante notar que este deflator implícito,
em geral, é um índice baixista - um índice que tem uma certa tendência à baixa. Nos últimos 12 meses, a média do aumento do custo de vida nos países industri:l.lizados. foi de 12% ·e dos preços por atacado de 21%,
O que está acontecendo realmente é que, com o desequilíbrio do balanço de
pagamentos e com as altas taxas de inflação os governos estão adotando políticas monetárias restritivas. Isso, naturalmente, traduz-se por uma diminuição
da taxa de crescimento. Em 1973, a taxa média de crescimento do produto real
do mundo desenvolvido, isto é, Europa Ocidental, Canadá, Japão e Estados Unidos, foi de 6.4% - este ano, a perspectiva é de que seja, na melhor das hipóteses,
1%. Para 75, noo chega a haver uma previsão de recessão, mas de cresc!.nento
zero.
Observe-se que a maioria dos países não está preparada para conter nem os
salários, nem os preços. A não ser a Alemanha, nenhum deles parece disposto
a executar uma política monetária muito severa, pois ela provocaria uma alta
taxa de desemprego na primeira etapa. Assim sendo, o que se pode prever a
curto prazo é que a perspectiva para 1975 será uma solução de compromisso entre
o combate à inflação e o compete à recessão, e que provavelmente resultará
numa situação semelhante a de 74 em termos de "estagflação".
É difícil fazer futurologia. Provavelmente, porém, a taxa de inflação do
mundo desenvolvido não deverá baixar muito, e a taxa de crescimento do produto real deverá ficar próxima de zero. Isto, certamente, não é uma recessão,
mas uma estagnação. E bem diferente de 1930, quando o produto real chegou a
cair 20 por cento em alguns países.
P - Quais seriam as repercussões dessa situação no Brasil?
R - É claro que haverá repercussão. Já houve repercussão. Uma coisa é crescer 10 1:0::1r cento ao ano, quando o mundo está crescendo à taxa de 6,4% e outra coisa é crescer 10% ao ano quando o mundo está crescendo zero. O que se
pode dizer é o .seguinte: o Brasil tem boas defesas naturais, boas defesas internas para continuar crescendo a uma taxa significativa.
P - O problema de desequilíbrio do balanço de pagamento vai criar dificuldades para o Brasil ter acesso ao mercado de capitais?
R - Fundamentalmente, a prioridade básica até 75 tem de ser a de manter
a maior ta.xa de crescimento compoa.tiv,el com um .aee~tá~1el deficit em con:ta. co·rrente - c·oisa que eu situaria em torno de 4 bilhões de dólares. O problema é
que, este ano, o deficit em conta corrente vai ser de 6,5 bilhões de ~ólares. Esse
fato exigirá um grande esforço: para aumentar as exportações e para substituir
as importações. É importante observar que o Brasil não tem a mínima intenção
de estabelecer qualquer restrição quantitativa às importações.
P - O Brasil vai ganhar o compromisso solicitado pelo F!\U relativo à não
restrição de importações?
R - Pessoalmente, não sei. Isso vai depender de consulta ao governo. Con:!esso que não sei. Assinemos ou não assinemos, na prática não vamos estabelecer qualquer restrição ao comércio. Importa ressaltar, todavia, que vamos disciplinar as importações governamentais, que são responsáveis pelo maior peso
no desequilíbrio do balanço de paga:nentos. Para isso, as empresas estatais deverão dirigir o máximo de suas encomendas para as indústrias nacionais e terão
ele escalonar seus programas de investimento dentro das possibilidades do orçamento nacional de importações.
Por outro lado, temos de fazer um es.forço inaudito para aumentar as exportações, mcsrr:.-:1 sabendo que o mundo tende a tornar-se de mais difícil acesso.
A sorte do Brasil nesse sentido é que nós ainda somos um participante pequeno
do mea:ca(o. i'l11:1e.rna.cior..a.l e um :partic!pant·e pequeno pod.e, ·com habilidade, f!car
com uma fatia maior do bolo mesmo que este bolo não esteja em crescimento.
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que a crise foi favorável ao Brasil; do ponto de vista das expartações, todavia,
não foi isso que se verificou.
R - A crise de 30 foi favorável ao Brasil como desafio, no sentido de que
obrigou o Brasil a voltar-se para .uma estrutura de industrialização e que acabou
provando uma taxa média de crescimento industrial bastante elevada ao longo
da década. Isso, apesar de nos priméiros anos da crise o Brasll ter sofrido.
nui~ão

Não creio que, hoje, no panorama mundial, haja algo do porte da crise de
29. É importante observar que todo o mundo está prevendo, possivelmente um
crescimento zero do produto real. Na crise, de 29, no entanto, era um crescimento
negativo de menos 10. O problema é inteiramente diferente em .termos de grandeza. Não creio que se venha a ter uma diminuição do comércio internacional.
E digo isso baseado numa observação: na crise de 29, houve, conjuntamente, recessão e deflação; hoje, a situação mundial é de estagnação mas não de recessão. E é de inflação não de deflação.
Há boas perspectivas, em 75, para os produtos, primários brasileiros, quer
dizer, perspectivas muito grandes, para produtos, como a soja, o milho e o
café. Isto nos permite esperar para o próximo ano uma exportação em torno
dos n·:>ve bilhões de dólares - meta viável. É interessante observar que, em 1974,
apesar de todas as dificuldades, as exportações de manufaturados têm crescido
a taxa enorme.
P - Esse aumento não reflete a influência de alguns contratos assinados
antes da recessão?
R - No que se refere à exportação, não.
- Tivemos, por exemplo, os efeitos da Feira de Bruxelas.
R - Foram de pouca monta, porque a maioria dos contratos, em geral contratos de longo prazo, ou são contratos para fornecimento de matérias-primas,
ou então contratos para fornecimento de máquinas, que exportamos relativamente pouco ...
P - Na crise de 29, verificamos uma estagnação total no movimento de capitais. Os Estados Unidos retiraram todos os seus capitais da Alemanha; a Inglaterra logo seguiu o mesmo caminho. Hoje contamos com uma entrada de investimentos diretos da ordem de um bilhão, ou um bilhão e meio de dólares.
Qual é a sua impressão sobre essas perspectivas?
R - A situação é diferente, porque na· crise de 29 houve uma formidável
redução da liquidez internacional. Desta vez não há redução - há apenas uma
redistribuição. Quer dizer, os 65 bilhões de dólares de superavit da OPEP está
circulando pelo mercado internacional. Então, realmente, não temos uma crise
de liquidez.
P - Nossa grande esperança era, por exemplo, o capital japonês ...
R - Ele continua entrando, apesar de tudo. É claro que os investimentos
diretos que teremos nos próximos anos virão especialmente dos Estados Unidos
e da Alemanha, que são países que apresentam uma melhor situação no balanço de pagamentos.
P - Mas há na conjuntura internacional, um fato novo. Até hoje, os países
se acostumavam à inflação, enquanto seus balanços de pagamentos não apresentavam problemas. Hoje, porém, o que se verifica é o seguinte: se desconsiderarmos o problema do petróleo, vemos que os países industrializados têm, de
uma maneira ou outra, de cuidar de sua balança de contas correntes. Se um
deles, a Alemanha, aplica uma política monetária fortemente restritiva, com
isso baixando seus problemas de balanço de pagamentos não será este um exemplo que funcionará como "exemplo-demonstração" para outros países que aplicarão uma política ainda mais violenta no caminho da deflação?
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seguindo o "exemplo-demonstração" da Alemanha terão a coragem de fazer o
que ela faz em matéria de política monetária.
A Alemanha tem realmente d·:>ls privilégios em matéria de combate à Inflação: o primeiro, é a ojerlza que o povo alemão tem à palavra inflação, desde a
tamosa hlperinflação de 1923; o segundo é que a Alemanha tem um formidável
contingente de Imigrantes. Quando a Alemanha apUca uma política monetária
restritiva, o primeiro impacto do desemprego não se dá sobre o alemão mas sim
sobre o português, o Italiano, o grego, o turco, o iugoslavo, o espanhol ...
P - Acho que poderíamos concluir seguindo a sua perspectiva. Ser:i que a
recessão mundial vai permitir à economia brasileira o impulso que lhe pennitiu
a crise de 1929?
R- Creio que não haverá recessão no mundo. Haverá estagnação. Ela oferecerá um grande desafio ao Brasil, o qual se consubstanciará numa nova .fase
de substituição de importações. Nos últimos anos, houve Uin certo desequilibrio
na estrutura industrial brasileira. Houve um grande desenvolvimento das indústrias de ponta, mas pouco desenvolvimento nas indústrias de base. O resultado é que o crescimento dessa Indústria de ponta demanda importações numa
escala sem precedentes.
Provavelmente, vamos ter, em 1974, uma importação de aço de cerca de 1
bilhão e 300 milhões de dólares. Esse é Uin indício de que nossos probllemas não
derivam apenas da crise do petróleo; eles têm sua origem também em um certo
desequilíbrio da estrutura industrial, que exige um processo mais acentuado de
substituições de importações.
Evidentemente, vamos ter que escalonar as prioridades de investimentos nos
próximos anos, conferindo à substituição de im:~=ortações uma nova ênfase e ao
mesmo tempo desempenhando ao máximo para penetrarmos nos mercados externos..
Há apenas uma coisa que nos favorece; é que as exportações, para todos
os efeitos comparativos, se medem em dólar-es. Ora, a inflação mundial aumenta
automaticamente nossa receita em dólares ... "
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 245, de 1974, de
autoria do sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando· a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, a Ordem do Dia do Excelentíssimo Senhor
Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Joelm!r Campos de Araripe
Macedo, baixada em comemoração do Dia do Aviador, publicada em O
Globo de 23 de outubro de 1974.
Em votação o r·equerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será f·eita a transcrição solicitada.

Ordem do Dia do ExcelenHssimo Senhor Ministro da Aeronáutica, Tenente·
Brigadeiro Joelmir Campos de Araripe Macedo, baixada em comemora·
ção ao Dia do Aviador, publicada em O Globo de 23 de outubro de 1974,
que se publica nos termos do Requerimento n9 245/74, de autoria do
Sr. Senador Vasconcelos Tores:
ORDEM DO DIA
"Meus camaradas, o sonho do· gênio é sempre a antev!são de uma realidade
futura, que os olhos dos homens comuns não conseguem alcançar. É partir
do nada e, no vão liv11e do .espírito c•riado1r, ,abl'k caminhos além d·(l. fantasia.
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o homem voa porque alguém sonhou contestar as fronteiras d·o seu tempo.
Era Alberto santos Dumont que, em 23 de outubro de 1906, fazia o mundo
viver um sonho lmporsível.
As Implicações d·ec·orren tes deste primeiro passo foram tão grandes e as
perspectivas são ainda tão amplas ·q1,1e justo será afirmar que a contribuição
deste brasileiro para o progresso da humanidade superou, em menos de sete
décadas, toda e qua'quer pr·evisão.
o cr·escimento da aviação, bem como a versatíl!dade do seu emprego, é
um fenômeno que não pode ser explicado dentro dos padrões normais do
desenvolvimento científico Paralelamente à revolução no campo dos transportes, o avião, no plano militar, Introduziu profundas alterações na problemática
da guerra., l'eformulando radicalmente os conceitos de d·efesa territorial. O
poder aéreo é hoje um dado impossível de se desprezar, capaz de decidir a
sorte de um confll to.
A Força Aérea Brasileira, consciente da sua importância na segurança nacional, procura, através do aprimoramento pessoal •e material, acompanhar a vertiginosa exploração da arma aérea.
Neste dia de festa para a a viação brasileira, vive no coração de cada
integrante da Força Aérea a confiança que revigora e a'enta, a det•erminação
qu.e impulsiona a vida e a fé que vence e transforma."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Item 4:
Discussão,. em turno único, da redação final (of·erecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n.0 677, de 1974), do Projeto de
Resolução n. 0 55, de 1974. que suspende a proibição contida nas Resoluções n. 08 58, d•e 1968, 79, de 1970, 52, d·e 1972, e 35, de 1974, para
permitir que a Prefeitura Municipal de Canoinhas (SCJ, aum·ente em
Cr$ 3.000.LOO,OO <três milhões de c~uz.eirosl, o montante de sua dívida
consolidada.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discLJti-la, vou ·encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Enc·errada a discussã-o, a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a r·eda~ão final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n.0 55, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos termos do art. · 42, inciso
VI, da Constituição, e, -eu, Pre.s!d·ente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N. 0 55, de 1974
Su>pende a pl'Oibiçã.o contida nas Resoluções n. 0 • 58, de 1968, 79,
de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Canoinhas (SC) aumente em Cr$ 3.000.000,00 (três milhões
de cruzeiros), o monta.nte de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 1,0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58,
de 1958, revigorada pelas de n. 0 • 79, de 1970, 52, da 1972, e 35, de 1974, todas
do Scr.ado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Canoinhas,
E>tado de Santa Catarina, eleve em Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar op.eração
de empréstimo, junto a Instituições financeiras nacionais, destinad~ a financiar
a construção de uma Estação Rodoviária, naquele município.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Item 5:
Discussão, em turno único, da redacão final (oferecida pela. comi~são _de Redação em seu Parecer n.0 • 676, de 1974), do Projeto de
Resoluçao n. 0 56, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluçõ·es n. 08 58, de 1968, 79, d·e 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974 para
permitir que a ~refeitura Municipal de Campo Limpo Paulista (SPl,
aumente em Cr$ 4.000.000,00 (quatro ml'hões de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar f·azer uso da palavra, encerrarei a
discus&ão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão. a r·edaçã·o final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 362 do Regimento Int·erno.
O projeto vai à promulgação.
É a ~eguinte a redação final aprovada:

Redação final do Projeto de Resolução n. 0 56, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do a.rt. 42, inciso VI,
da c-onstituição, e, eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N.O 56, de 1974
Suspende a p.roibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79,
de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista (.SP) aumente em Cr$ 4;000.000,00 (quatro milhões de cru·zeiros), o montante de sua dívia consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.• - É .s.uspens.a ·a p.r•cibição· C•Dnsta::l'le ,(!,J· art. 1.0 ca Re·Z·Oluçã,o n. 0 58,
de 1968, revigorada pelas de n.cs 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas
do Senado Federal, para permitir que a Pr·afeitura Municipal d·e Campo Limpo
Pau'ista, Estado de São Paulo. eleve em Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
cruz.eiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de q·:1~ possa contratar
empréstimo, junt·o à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado a financiar a ex·ecução de serviços de pavimentação asfáltica de estradas daquele
município.
Art. 2. 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Or:!em d·o Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n. 0 338, lido no ·Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 120, de 1974.
Em votação. Os Srs. Senadores Que o aprovam, queiram perman•ec·er sentados. (Pawsa.> Aprovado.
Aprovado o requerimento, passaremos à apreciação da matéria. ·
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 120,
de 1974 (n.o 2.002-B/74. na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que revoga as Leis n.os 1.386, de 18 de mala
de 1951, e 2.188-A, de 13 de fever.eiro de 1954, tendo Pareceres favoráveis, sob n. 0 s 559 e 560, de 1974, das Comissões de Economia e ele
Finanças; ·e dependendo de Pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça, sot·re o Pr·ojeto e as emendas e das Comissões de EconiJmia e
de Finanças, sobre as emendas da P1enário.
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O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, Sr.s. Senadore.s, o projeto em
exame, de iniciativa do Senhor Presidente da República, propõe a revogação
das Leis n.os 1.386, de 18 de junho de 1971 e 2.186-A, de 13 de fevereiro de 1974,
uma vez que as m-edidas ai! prevista> se tornaram ineficazes pela pouca utilldade que vem tendo para o setor jornalistico a manutenção do atual sistema
de quotas, o qua'. obriga o órgão fiscalizador a manter um considerável número
de funcionários para execução de simples tarefas de controle.
O projeto, aprovado na Câmara sem quaisquer modificações ou restrlgões,
veio ao Senado, onde, igualmente, ·logrou pareceres favoráv·als das Comissões
de Economia e de Finanças desta Casa.
Em Plenário, porém, foram sugeridas duas emendas à propo.sição, subscritas,
respectivamente, p·elos Senadores Danton Jobim e Vasconcelos Torres. A emenda
n.o 1, .do Senador Da.nton Jobim, além de ·nevoga.r as leis .supr.amenclo·nadM,
acrescenta: "mantida. ~mtretanto, no orçamento cambial a prioridade dos J'ornais
e Revistas para importação do papel de imprensa destinado as suas atividades".
"A revogação, pura e simples, de toda a legislação referida no art .1.0
do Projeto criaria situação verdadeiramente insustentável para a Impl"ensa brasileira, pois além da proposição restabelecer a "licença prévia"
intenta abolir, no mesmo passo, a prioridade cambial, to'hendo o seu
livre exercício que tão de perto fala à defesa das liberdades públicas e
aos nossos sentimentos de povo democrático que a todos cumpre preservar."
A emenda n. 0 2, do Senador Vasconcelos Torr·es, embora consubstanciada
em outros termos, tem os mesmos objetivos colimados na emenda n. 0 1, daí
por que sobre as duas nos pronunciaremos a um só tempo.
Atend·endo a imperativos de ordem política e social, que, à época, justificavam a medida, o Governo Federal houve por bem outorgar às empresas jornalísticas e às editoras e lmpr·ess·oras d·e livros os seguintes favores fiscais, constantes das Leis n.0 • 1386/51 e 2.186-A/54:
1 - exclusão do regime de licença prévia; e
2 - prioridade para a conce~são de câmbio.
As norm;ZJ.s jurídicas que integram nosso Dlreit·o Positivo devem subsistir
apenas enquanto preencham determinados requislto.5. dentre os quais se inclui
o da necestldad·C, cabendo ao legislador, verificada a circunstância de que não
mais pre·enchem a íinalidade para que foram criadas, fazer cessar sua vigência,
através de ato revocatórlo. É o que pretende o Projeto de lei em exame.
A finalidade preconizada pelas Leis n.os 1. 886/51 e 2.186-A/54 foi inteiramente superada pela política de comércio exterior desenvolvida pelo Estado, que
cO'Ilcedeu ampla liberdade a essas empresas para importação de material necessário à impressão de jornais, livros e outros, inclusive com liberação de divisas.
Essa liberdade se amplia, se considerarmos que, sob o aspecto tarifário, essas
empresas estão Imunes e isentas do pagamento de imposto. A imunidade se refere
à importação do papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos,
ex vi do disposto na alinea d do !tem III, do art. 19, da Emenda Constitucional
n.o 1/69. A isenção tem amparo no Decreto-Lei n.0 37/66 e se refere às máquinas,
aparelhos e equipamentos, e suas peças e sobressalentes, destinados à Impressão
Milita, ainda, em favor da revogação dessas disposições legais o fato de que
a manutenção do privilégio traduz-se num custo adicional de mão-de-obra, face
as tarefas de controle e fiscalização que derivam do procedimento, sem compensação de ordem prática.
Releva acrescentar que o favor fiscal outorgado pelos diplomas legais em
referência não se convolou numa relação bilateral entre o Estado - sujeito
atlvo - e o contrlbuint·e - sujeito passivo -, capaz de gerar direito adquirido.
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condições e/ou pa;r prazo determinado. Assim, a revogação do benefício não
contraria os princ1pios reguladores dos direitos públicos subjetivos.
As emendas devem, portanto, ser rejeitadas.
Assim, tendo em conta que a matéria já foi suficientemente estudada, quanto
ao mérito e oportunidade, nas Comissões de Economia e de Finanças nesta Casa,
bem como pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, quanto à sua
jurld!cidade e constitucionalidade, cujas conclusões adotamos, somos pela aprovação do projeto e, quanto às emendas, apesar de constitucionais, somos pela
sua rejeição no mérito, que nos cabe examinar (art. 100, n,0 6, do Regimento
Interno).
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Com a palavra o nobre Senador José
Augusto, para proferir o parecer da Comissão de Economia.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, retorna a esta Comissão de Economia, o Projeto de Lei da Câmara n.0 120/74, que "revoga as Leis
n.08 1.386, de 18-6-51, e 2.186-A, de 13-2-54", a fim de que sejam apreciadas as
Emendas de n.0 • 1 e 2, de Plenário.
Ambas as Emendas são similares, e pretendem "manter, no orçamento
cambial, prioridade aos jornais e revistas para a importação do papel de Imprensa destinad·o às suas atlvidades".
As justificativas apresentadas são as seguintes:
A primeira:
"A revogação, pura e simples, de toda a legislação referida no art. 1.0 do
Projeto criaria situação verdadeiramente insustentável para a Imprensa
Brasileira, pois além da proposição restabelecer a "licença prévia" intenta abolir, no mesmo passo, a prioridade cambial, colhendo o seu livre
exercício que tão de perto fala à defesa das liberdades públicas e aos
nossos sentimentos de povo democrático que a todos cumpre preservar."
A segunda:
"Temos que, os jornais e revistas que importam papel de imprensa, adquiriram direito certo e líquido. Como está realizado 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
estamos fazendo ao apresentar a emenda ao art. 1.0 deixando tiem clara
a prop•os1ção. Cumpre sal1en.t:rur uma ocor,rência de 'l'e,r.d,adle meridiana, qU•e
. é a não suficiência da indústJ:ia de ;p,a!P,el n.a:~~Jna,! pa.:.a ab3nde-r às imp•erios!l·s ne.c81S~i<dad·e.s ,(,e· CCG:lsurno· die j·o·rnals ·e revio:.tas hrasne.ir.ll!s".
Não resta dúvidas que a defasagem entre a oferta e a demanda de papel de
imprensa é incompatível com o restabelecimento da licença prévia e a extinção
da prioridade cambial a importação de tão importante in.sumo às atividades de
empresas produtoras de jornais e revistas.
Poderíamos estender, ainda, esta incompatibilidade a outros insumos, tamlbém, de importância fundamental à.s ·ativldades dessas empresas, as quais
encontram-se abrangidas pela medida.
o objetlvo de tal medida supressiva, tem caráter de universalidade e vem
ao encontro de uma realidade incontestável, ou seja, a Ineficácia das medidas
previstas nas Leis n.0 • 1.386/51 e 2.186-A/54 e a conseqüente manutenção de
elevado custo de controle e fiscalização pelo governo.
Sendo assim, não tem sentido manter tais privilégios à lmpQrtação de papel
de imprensa e, neste sentido, somos pela rejeição das emendas apresentadas em
Plenário.
!!: o nosso parecer, Sr. Presidente.
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Gonçalves o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. WU..SON GONÇALVES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto em
exame recebeu duas Emendas em Plenário, a primeira, de autoria do Senador
Danton Jobim, e a segunda, do Senador Vasconcelos Torres.
A proposição foi aprovada na Câmara dos Deputados e no mesmo sentido
manifestaram-se as Comissões de .Economia e de Finanças do Senado Federal.
Nesta Comissão, a matéria foi acolhida na forma originariamente proposta, nos termos do parecer do ilustre Senador Mattos Leão, que assim concluiu:
"A evolução do comércio exterior braslleiro 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 efetu.ar as importações - 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 de pouca utilidade prática
para o setor j-ornalístico.
A nova dinâmica fiscal introduziu vários mecanismos objetivando
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.os 66.125, .de 28 de janeiro de 1970 e 60.555, de
28 de abril de 1971 disciplinaram devidamente .a matéria".
As Emendas propostas objetivam a preservação da prioridade cambial concedida aos jornais e revistas para a importação de papel de im1)rensa.
Tal prioridade poderá ser mantida no Orçamento Cambial, em face da
legislação em vigor, e o projeto visa a revogar duas leis que estabelece11am o
sistema de quotas, hoje de pouca utll!dade prática.
Seguindo as razões apresentadas no parecer desta Comissão, opinamos pela
rejeição das Emendas de n. 0 s 1 e 2 de Plenário.
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui favoravelmente ao projeto e contrário às emendas,
quanto ao mérito. Os pareceres das Comissões de Economia e Finanças são
contrários às emendas de plenário.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam senta.dos. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 120, de 19'74
(N.• 2.002-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOn PRESIDENTE DA REPÚDLICA)

Revoga as Leis n,0 s 1.386, de 18 de junho de 1951, e 2.186-A, de 13 de
fevereiro de 1954.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Ficam revogadas as Leis n. 0 s 1.386, de 18 de junho de 1951, que
"regula a importação de papel e outros materiais de consumo da imprensa", e
2.186-A, de 13 de fevereiro .de 1954, que "estende às empresas editoras ou im-
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n.0 1.386, de 18 de junho de 1951, que regula a importação de papel e outros
materiais de consumo de imprensa".
Alrt. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
Aprovado o Projeto e rejeitadas as emendas, a matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE ·(Paulo Torres) - Passa-se, agora, à votação do Requerimento n.0 339, lido igualmente no Expediente, de urgência para o Projeto dé
Lei da ·Câmara n.o 163, de 1974 (.Complementar).
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, ipassaremos à apreciação do projeto.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 163, de
1974 - Complementar (n. 0 69-B/74, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dá nova redação ao art. 11 do
De·creto-lei n.o 406, de 31 de dezembro de 1968, dispondo sobre isenção
do imposto sobre serviços (dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, de Economia, e de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Carlos Lindenberg o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
·
O SR. CARLOS LINDENBERG - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com fundamento no art. 51 da Constituição, o Senhor Presidente da República submete à
consideração do Congresso Nacional, projeto de lei complementar estendendo a
isenção do imposto municipal sobre serviços à elaboração dos estudos de vtabilidade técnica e econômica e dos projetes de engenharia, contratados com a
União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e empresas concessinárias de serviços públicos.
O objetivo primacial do projeto é estender aos serviços de engenharia consultiva a isenção do imposto a que se refere· o art. 8.0 do Decreto-Lei n.o 406,
de 31 de dezembro de 1968, que disciplina a matéria, ao estabelecer normas gerais de direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza.
Com efeito, a existência de projetes e estudos de viabilidade técnica e econômica nas obra.s hidráulicas e de construção civil serão, agora, contempladas
com imunidade tributária; quando contratadas com as pessoas referidas, isto é:
União, Estados, Distrito F·ederal, Municipios, Autarquias e empresas concessionárias de serviços públicos. Vale salientar, aliás, a total conformidade do projeto •com o Decreto n.0 73.140, de 9 de novembro de 1973, que estabelece, como
requisito indispensável às licitações relativas a obras, a existência de proi etos
e estudos realizados pela chamada engenharia consUltiva.
Pelos motivos aqui expostos, e, tendo em vista que o projeto se acha amparado pelo § 2.o do art. 20 da Constituição, que autoriza a União, mediaJ.:Ce lei
complementar, atendendo a relevante interesse social, a conceder isençoes de
impostos estaduais e municipais, somos pela sua aprovação, no que tange aos
aspe·ctos jurídico e comtitucional.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante, para emitir o uarecer da Comissão de Economia.
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art. 51, da Constituição, o Senhor Presidente da RepúbUca submete à. apreciação
do Congresso Nacional, projeto de lei complementar, isentando do imposto sobre serviços as obras hidráulicas ou de construção civil, quando .contratadas
pelas pessoas referidas no art. 1.0 , que dá nova redação ao art. 11, do Decretolei n.0 406, de 31 de dezembro de 1968.
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda salienta
os objetivos da isenção proposta, tendo em vista que a legislação beneficia as
obras hidráulicas ou de construção civil, contratadas com a União, Estados,
Municípios, Autarquias e empresas concessionárias de serviços públicos. O mencionado decreto-lei olvidou, entretanto, a chamada a1genharia consultiva, responsável pelos projetas e estudos de viabilidade técnica e econômica e que oneram consideravelmente os serviços.
A nova redação, pois, do mencionado diploma legal, isentará do referido
imposto os serviços de engenharia consultiva das obras a que se refere o projeto, com a conseqüente redução do custo final da obra, já que a carga tributária, pelo fenômeno da repercussão, como bem salientou o Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, se transferia ao Poder Público.
No âmbito de competência regimental d·esta Comissão, o projeto merece o
nosso aplauso, razão por que opinamos pela sua aprovação.
É o pare•cer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Senador Ruy Carneiro, o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presid·ente, Srs. Senadores, o .projeto sob
exame, encaminhado pelo Senhor Presid·ente da República, nos termos do art. 51
da Constituição Federal, e acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, tem por objetivo alterar a redação e acr·escentar
parágrafo único ao art. 11 do Decreto-Lei n.0 406, de 31 de dezembro de 1968.
2. A medida ora proposta estende a is·enção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, prevista naquele disposi:ivo, aos serviços de engenharia consultiva, exigidos na execução de obras hidráulicas ou de construção civil, contratadas pelo Poder Público e empresas concessionárias de serviços públicos.
3. O parágrafo único a ser acrescido, por sua vez, conceitua e delimita os serviços de engenharia consultiva, seguindo a orientação da lei tributária pertinente, que relaciona os serviços que constituem fato gerador de imposto, consoanie o art. 8.0 do Decreto-Lei n. 0 406, de 1968.
4. Justificando a proposição, o Senhor Ministro de Estado da Fazenda assim
se e'"~Jressa:
''O fundamento que justifica a referida concessão, ou seja a redução
do custo final da obra, já que a carga tributária se transferiria ao Poder Público pelo fenômeno da repercussão, recomenda também a proposição ampliat!va, dada a necessária interdependência técnica, econôm~ca e legal das atividades já beneficiadas e das que se pretende agora
isentar do tributo.
As dbras hidráulicas e de construção civil, as!im como as demais obras
públicas de vulto, pressupõem a existência de projetas de engenharia
e de estudos de viabil!dade técnica e econômica, num conjunto de atividades destinadas à. definição final e precisa dos obj etivos e dos melhores meios de alcançá-los."
5. Trata-se, no caso, de ampliação do benefício da isenção de tributo de competência municipal, nos termos do art. 8.0 do referido diploma, razão pela qual
o instrumento legal cabível é a lei complementar, face à. regra do ar~. 19, § 2. 0
da Constituição, que dispõe:
§ 2.0 - A União, mecllante lei complementar e atendendo a relevante
interesse social ou econômico nacional, poderá conced·er isenções de
impostos esta.duais e municipais."
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- 1676. Reconhecendo, portanto, que o projeto está plenamente justificado e encerra objet!va que esta Comissão não pode deixar de aplaudir, opinamos pela sua
aprovaçao.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os parecer.es são favoráveis.
·Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está ence.rrada.
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria.
Nos termos do art. 329 do Regimento Interno, por se tratar de projeto de
lei complementar, exigindo quorum especial .para a sua aprovação, a votação
deverá processar-se nominalmen:e.
Solicito a atenção dos nobres Senadores para a chamada que será feita
pelo Sr. !.o-secretário.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Virgílio Távora - Franco Montoro - Adalberto Sena - Geraldo Mesquita
- Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Fausto Cast·elo Branco - Petrônio Portella Wa1demar Alcântara- Wilson Goncalves- Dinarte Mariz- Luís de BarrosDomício Gondim - Milton Cabral ·- Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo
Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto
Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias- Ruy Santos- Carlos Lindenberg- Eurico Rezende - 1\imaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Benedito Ferreira - Leoni
Me'Ildonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italivio Coelho - Saldanha Derzi - Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas - Guido Mondin.
RESPONDE A CHAMADA E VOTA "NAO" O SR. SENADOR:
Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE. (Paulo Times) - Votaram "SIM" 50 Srs. Senadores.
O Projeto foi aprovado.
A matéria vai à sanção.
lll o seguinte o Projeto aprovado:
PRO.lETO DE LEI DA CÂMARA
N, 0 163, de 1974
(N.• 69-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA I:EPÚDLICA)

Dá nova redacão ao art. 11 do Decreto-Lei n.0 41Hl, de 31 de dezembro
de 1S68, dispondo sobre isenção do imposto sobre serviços.
O COngres~o Nacional dec'reta:
Art. 1. 0 - o art. 11 do Decreto-Lei n. 0 406, de 31 de dez.embro de 1958,
acrescido de parágrafo único, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 11 - A e:cecução, por administração, empreitada e subempreitada de obras hidráulicas ou de construção civil, e os respectivos serviços cie eng>~nharia consultiva, quando contratados c~m a União, Estados,
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Distrito F·ederal, Municípios, Autarquias, e empresas conce.ssionárias de
~viço3 públicos, ficam isentos do imJ;osto a ~ue se refere o art. 8. 0
Parágrafo único. Os serviço.s de •engenharia consultiva a que s·e
refere este artigo são os seguintes:
I - Elaboração de planos dir·etores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de enge·
nharia;
n - Elaboração de anteprojetos, projetes básicos e projetes executivos para trabalhos de engenharia;
III - Fl.,-callzação .e &UlJ'ervisão d.e obras .e E·erviç•os de ·e.nge·nha:ria."
1·•

i
I

!

Art. 2.0 - Esta 1el complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - C.oncedo a palavra ao nobre Senador
José Augusto.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. Presidente, Srs. S·~nadores. rec·entemente, por
todos os recantos do' meu Estado, o Gov·ernador el·eito, Aure'iano Chaves, que
todo o Congresso Nacional bem ccnhece pela sua cultura, capacidade de trabalho, civismo ·e honradez, recolh·endo .subs:ídio.s para o seu programa de Governo,
afirmou que pretend·e conseguir, com o apoio do ·eminente Prtlsidente Ernesto
Geisel, modificações na politica de minérios, que interessam profundamente ao
nosso Estado, ·especialmente a do Imposto único, a fim de que, sem grandes
sacrifícios par.a; os miner~ackJ,r•ecS, o '11e:.ouro Es.tadual a1cance ma;!,o,r ·a·Dre.cad::q}ão
e, também, reivindicará para Minas. como lhe cabe naturalmente, em face
de sua riqueza mineral, a categoria de pólo siderúrgico e a de pólo de fertilizantes, face às enormes reservas de fosforita em Araxá.
Quero tecer algumas considerações ap·enas sobre os dois primeiros a:::suntos,
vale dizer, política mineral e pólo siderúrgico.
Verão V. Ex.as, verá toda a Nação tl verá principalmente o ínclito, justo
e austero Presidente da R·epública, General Ernesto Gelsel, quão certo está
o eminente Governador Aureliano Chaves, em postular, em favor de Minas,
como um Imperativo d-e justiça e do.s mais altos interesses do Pais, as modificações pretendidas no Imposto único sob•re Minérios e ainda que s-e instale
em :rvnnas, realmente, um pólo siderú:;:gico, quer ampliando-se a capacidade das
usinas existentes, quer implantando-se ali novas unidades siderúrgicas.
E isto deve acontecer, não por f·orça de interesses rtJglonalistas - pois
Minas jamais pleiteou ou pleitearia com essa característica - mas, ao contrário,
por força dos mais altos interesses nacionais, pois já tive, c·erta vez, ocasião
de afirmar nesta casa, sem rec-eio de contestação, que Minas é o Estado
que produz e co'oca nos mercados consumidores aço mais barato, conforme sabe
multo bem a Comissão Interministerial de Preços, que constatou o fato.
É evidente que não pode d•elxar de Interessar ao Governo e a toda a Nação
o barateamento de produto tão ·essencial como o aço, a fim d·e contribuir para
a diminuição do custo de vida, que, elevado, tantas trlcas está fazendo e ainda
multas outras fará neste País.
Para ilustrar os pontos de vista que expendo, valer-me-e! principalmente
de dados colhidos em Relatórios da Companhia Vale d·o Rio Do{)e S.A., a maior
exportadora de minério de ferro, se não o principal em Minas, pelo menos o
melhor e mais abundante atualmente conhecido no Pais.

É conhecido no Brasil d·esde as calendas gregas, isto é, desde o d·escobrimento e colonização do meu Estado.
Diga-se de passagem que Minas Gerais apresenta, também, as maiores
reservas conhecidas d·e mais de 25 dos principais minérios e minerais do Pais.
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- 169 As conclusões a que chegamos, analisando Relatórios e procedimentos da
Companhia Vale do Rio Doce, devem ap'icar-se, mutatis mutandis, com multo
maior gravidade, à exploração do minério de ferro de Aguas Claras, em Belo
Horizonte/Nova Lima, pela MBR - Mineração Brasileiras Reunidas S.A., pois
essa Companhia não foi levada a construir .e a operar, e nem sequer tem a
obrigação de mant.er o trecho da estrada de f.erro que lhe transporta o minério
mas, ao contrârio, o estâ desorganizando enormemente em beneficio dos seus
inter:esses, como jâ é quase clamor público em Minas Gerais.
Vamos ut!llzar aCJui dados d·e Relatórios da Companhia Vale do Rio Doce
até o ano d·e 1971, pois, apesar de termos em mãos os relativos a 1972 e 1973,
e3tes diferentemente do critério até então seguido deixaram de mencionar a
distribuição. do lucro pela As.sembléia-Geral e, conseqüentemente, as dotações
atribuídas aos Fundos - de Exaustão, de Expansão; de Reserva Financeira;
d~:> Melho.ramento.s da Vsle e ·outros.
Diga-se, ·entretanto, de passagem, que o )ucro foi de Cr$ 449.650.584,71. em
1972 e praticamente dob-rou em 1973, pois atingiu a Cr$ 804.204.947,70.
A Companhia Vale do Rio Doce, Srs. S·enadores, é, sem dúvida alguma,
motivo de justificado orgul11o para todos nós brasileiros, porque, em primeiro
lugar, serâ sempre, em nossa história, expressão d·e uma das nossas colaborações na Segunda Grande Guerra, qu.e livrou o mundo do nazismo e do fascismo
e fez reacender a fé, quase morta, na democracia, pois, nasceu de um d·esdobramento resultante dos Acordo3 de Washington, de 3 de março de 1942, r·eallzados pela Missão S.ouza Costa, e pelos quais os governos do Brasil, dos Estados
Unidos e da Inglaterra, sob a angustiante pre.ssão da guerra, cuja duração,
àquela data, ainda se previa longa ·e extremamente difícil, se uniam contra o
inimigo comum, e e3tabeleciam, dentre os esforços de guerra do Brasil, o de
produzir e vend·er minério de ferro de alto t·eor para aquelas duas grandes
nações, então profundamente empenhadas no conflito, e elas, por sua vez, se
comprometeram ·e ·cumprir.am vrurias ·coond.ições que não v•em a pêLo· menciona:r
nes.te momento, à ·exceç.ão de uma de-las, i:s1:.o é, a que c01ube à Ing)at.e·rra:
Adquirir e ceder, gratuitamente, ao Brasil, as propriedad·es e grupos
de jazidas que a Briti.sh Itabira Company possuía no Estado de Minas
Gerais.
E, assim, tendo o Governo inglês adquirido e indenizado os proprietârios
<das :dicas jazidas de minério de ferro - a Cauê, Conceição, Dois Córregos e
outras, situadas em Itabira. fez delas doação gratuita ao Governo Brasileiro,
conforme escritura publicada de 8 de janeiro de 1943, passada no Rio de Janeiro, no Tabelião do 11.0 .Ofício de Notas, .3cb o número 405.
Estas jazidas, que nada custaram ao Governo da União, quando da criação
da Companhia Val·e do Rio Doce, foram estimadas em 80.000 contos de réis,
conforme estâ no § s.o do art. 6. 0 do Decreto-lei n.O 4.352, de 1.0 de julho d·e 1942.
Mas, Srs. Senadores, a CVRD é, também, motivo de orgulho para todos nós
brasileiros pelo muito que realizou desde a data de sua constituição até hoje,
pois, tendo exportado 34.300 toneladas de minério de ferro em 1942, jâ no
ano seguinte dobrava essa exportação para 61.937 toneladas, para dobrâ-la
novamente, logo a seguir, em 1944, para 125.191 toneladas. E daí, num crescendo de entusiasmar, vem, de ano para ano, aumentando a sua exportação,
para atingir, no ano passado, ·em 1973, 37.513.272 toneladas, ou seja 1.093 vezes
o total da exportação em 1942.
E em matéria de faturamento, vale dizer, conseguir divisas para o nosso
País, os US$ 189,602 89, de 1942, se contrapõem aos US$ 195,279,059.80 conseguidos
em 1971, ou seja 1.030 vezes mais!
E em 30 anos de sua existência - faturou um total de US$ 1,274,651,160.53,
ou seja, ao câmbio médio de 1971, de Cr$ 5,50 para 1 US$: - Cr$ 7.647.90&.963,18,
tendo exportado até então um total de 151.138.800 toneladas de minério de ferro,
todo ele procedente de Minas Gerais.
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E já tendo compromissos firmes de venda de minério por muitos ano:;
ainda, a sua meta para 1975, ·e que dev.erá ser plenamente atingida, é de expor~
tar 60 milhões de toneladas e em 1980, 100 milhões de toneladas!
Para isto têm sido, Srs. Senadçres, admiráv·els os esforços da CVRD na
modernização do trabalho nas minas; que oetentam, hoje, o mais moderno •equi~
pamcnto existente n-o mundo para a exploração mineral, os quais, dentre inúme~
ros outros, apenas para .se dar uma idéia de grandeza, e~cavadeiras de ·15
jardas cúbica.s e caminhões de 100 toneladas de capacidade, para não se descer
a detalhes da ·exploração metodizada de mai> de 20 tipos dife1·entes de minério,
que são controlados por mais de 1.000 aná'ises diárias em aparelhagem ultra~
moderna de microsc-opia e espectrografia.
Dispõ·e, ainda, a CVRD, de um mod·erníssimo Centro de PesCJiuisa de Minério,
cuja descoberta de um processo próprio de concentração de itabiritos ricos e
sua aplicação industrial, é da maior .significação para a economia nacional,
pois já está produzindo 9 mllhões de toneladas/ano de concentrados ..
Ainda para se ter uma idéia da magnitude das operações requ.aridas, a ex~
portação de 28 mllhões de toneladas atingida em 1971, quer diz.er, a extração
do minério. sua britagem, lavagem, clas.>ificação, transporte em caminhões, seu
embarqn·e e transporte através de 565 quilómetros em ferrovias, sua descarga,
sua estocagem em silos ou em enormes pátios, seu embarque e transporte em
navio até os portos de países consumidores, tudo isto na base de, aproxima~
damente, 100.000 toneladas por dia, de trabalho útil. vale dizer 70 toneladas
;.10r minuto, durante· as 24 horas do dia c durante 280 dias úteis do ano!
O Sr. Gustavo Ca.panema - Permite V. Ex o. um aparte?
O .SR. JOSÉ AUGUSTO - T·am o apart·e o ilu~tre colega.
o Sr. Gustavo Capanema - Estamos ouvindo, não apenas nós os Senadores
mineiros, mas também os Deputados federais de Minas Gerais, que nos estão
honrando com a sua presença neste momento, estamos ouvindo o seu discurso,
com orgulho e ufania. Nesse pronunciamento de agora, V. Ex." é o mesmo Senador
que aqui entrou, como sucessor de Milton Campos, o eminente representante de
Minas Gerais, falecido no princípio de 1972. Nesses. três anos de exercício de
suas funções senatoriais, V. Ex." nunca deixou de ser notável parlamentar, atento
não só aos interesses do Brasil, mas também aos de Minas Gerais, cujos es~
peciais problemas V. Ex." nunca esqueceu nem descurou, muito ao contrário. Os
problemas mineiros, iSolados ou vinculados aos nacionais, como acontece agora
neste seu discurso, sempre apaixonaram o seu espírito e o seu coração, e foram,
nesta casa do Congresso Nacional, matéria de importantes trabalhos seus. Nesta
hora em que V. Ex." está falando pela última vez no exercício do seu atual
mandato legislativo, é de justiça que rl·emos o nosso testemunho não só do seu
excepcional valor pessoal como da fecundidade, da profusão e do brilho da
sua atuação no Senado Federal, onde o nome de V. Ex." haverá de ser sempre
lembrado com grande e merecida reverência.
O SR. JOSiÉ AUGUSTO - Eminente Senador Gustavo Capanema, confor~
tam~me, sobremodo, as palavras carinhosas de V. Ex." a mim dirigidas, neste
instante em que, pela última vez, falo nesta Casa, no exercício do mandato que
completei daquele que fará sempre falta a esta Casa e à Politica brasileira, o
nosso grande coestaduano Milton Campos.
Agradeço, pois, a V. Ex.", muito sensibilizado, palavras tão carinhosas.
o Sr. Magalhães Pinto - V. Ex." me concede um aparte?
o SR. JOStt AUGUSTO - Com muita honra, nobre Senador Magalhães
Pinto.
o Sr. Magalhães Pinto - Todc·s estamos a.companhando as sua.s ,co.u,•.!d-c~
rações, tão importantes, feitas nesta hora, e não nos surpreende o seu estudo
tão exato n respeito de um problema que interessa não só a Minas Gerais mas
a todo o País. V. Ex." é um homem cuidadoso, estudioso, intell~;ente .e culto. Por
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- 171isto, nesta hora final do seu mandato, coroa-o com esta peça que, sem dúvida
nenhuma, terá grande repercussão nos meios económicos do nosso País. Minas
Gerais lhe ficará agradecida por mais esse serviço prestado à sua economia. Multo
obrigado a v. Ex.a
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Multo agradecido, Senador Magalhães Pinto, pelo
lhon!oso aparte com que V. Ex." me honra. E dev{) dizer a V. Ex.", à Casa e à
Naçao, que me perguntaram por que eu ainda não havia feito, neste plenário o
discurso que estou pronunciando neste momento. Respondi ao meu interlocutor
que eu proc·edia como bom mineiro, à moda daquela velha frase do Governador
Magalhães Pinto quando, Inquirido sobre o que estava fazendo Minas, disse que
Minas Gerais trabalhava em .silêncio. E eu trabalhe!, durante esses três anos,
em .~agrado silêncio em torno desse assunto. sempre procurando uma solução
para .o me.~mo. Mas, nesta hora em que deverei me afastar desta casa, não
IJ'ldena •eu ·calaJr a minha voz, .e esta banct.eir'a. ·de Minas que ho}e -ct,efendo s1erá,
conltl!nUJa.dalltente, odefe·ndic'.a. .por V. Ex", Sil'. Senador J\Ia(ralhã·es Pinto, pelo
ilustre Senador Gustavo Ca.panema e por aquele que o Estado de Minas Gerais
terá a. orientar-lhe <IS passos, a partir de março de 1975, que é o Ilustre Governador Aureliano Chaves.
Em 1975, segundo meta a atingir, essa quantidade será duplicada, isto é,
200.000 toneladas e, em 1980 quadruplicada - 400.000 toneladas por dia!
Já em 1972 e 1973 !·oram exportadas. respectivamente, 28.819.962 e 42.884.066
toneladas.
Estes são, realmente, fatos de que nós, br~silelr·cs, temos que nos orgulhar,
quando levamos na d·evida comlderação a enorme soma de serviços necessários
para chegar-se a este magnífico resultadil.
Na linha férrea da VItória-Minas, que supmta a maior densidade de tráfego ferroviário do mundo ocidental, Inteiramente remodelada e já quase toda
duplicada, circulam 8 trens diários de minérios, com composições com mais de
quilómetro e meio de ·exte,n~ão - 1.650 met;'•O·S, pa.:.a ser e};l.to -.puxadas por
3 locomotivas que somam 9.000 cavalos de filrça. de tração, levando, cada
trem, 11.500 toneladas de mlnérlils, <OU seja, 92.500 toneladas por dia!
Dispõem, ainda, a CVRD de modernas Usinas d·e Pelotlzação para aproveitamento dos finos resultados da exploração das minas, construída pela Voest,
firma austríaca, a primeira funcionando desde 1970, e que já produziu 2.000.000
de toneladas de pelotas em 1971, e, construiu-se uma outra com capacidade de
3.000.000 'tons, já em funcionamento.
E é, sem dúvida, motivo de o.rgulho, o Porto de Tubarão, em VItória, no
Estado do Espírito Santo, com o primeiro embarcadouro receb~ndo navios de
170.000 toneladas e {) segundo com capacidade para atração de navl<~s de 250
toneladas!
E dizer-se que a OVRJJ possui, hoje, 8 subsidiárias, duas das quais no
exterior - uma em Düsseldorf, na Alemanha e a outra nils Estados Unidos,
em Nova Iorque, nas quais investiu 53 milhões de cruzeiros, em números redondos, e faz parte de· 44 outras empresas, em que Investiu 38 milhões de
cruzeiros, é outro fato de que, Cilmo brasileiro, devemos nos orgulhar.
E quando comparamos a CVRD em suas receitas e no seu lucro líquido no
exercício de 1971 - digamos, com a arrecadação dos Estados do Brasil, conforme
dados que nos são fornecidos pelo IBGE - Anuãrlo Estatístico de 1971 - é
também de nos orgulharmos da CVDR. Senão vejamos:
As receitas do Exercício de 1971 - Cr$ 1. 296. 969. 986, 24, são maiores do
que as arrecadações, naquele ano, dos 21 seguintes Estados do Brasil e mais
o Distrito Federal, Isoladamente:
Acre - Amazonas - Pará - Maranhão - Piauí - Ceará - Rio Grande do
Norte - Paraíba -Pernambuco - Alagoas - Sergipe - Minas Gerais - Espírito

- 172Santo - Rio de Janeiro - Guanabara - Paraná - ::anta Catarina - !Rio
Grande do Sul - Mato Grosso - Go~ás - Distrito Federal.
O faturamento da CVRD, que corresponde a 12% da arrecadação de todos
os Estados brasileiros juntos, é apenas menor do que a arrecadação do Estado
~e São Paulo e da Guanabara, sendo que, em relação à Guanabara, a diferença
e de apenas 11,2%. O faturamento daquela Companhia é de 88,8% da arrecadação
do Estado da Guanabara.
Mais ainda: a renda da CVRD proveniente da venda do minério oriundo de
Itablra, em Minas Gerais, é maior do que a arreca(lação total, .somada, dos 14
seguintes Estados brasileiros:
Acre - Amazonas - Pará - Maranhão - Piauí - Ceará - Rio Grande do
Norte - Paraíba - AJagoas - Sergipe - Espírito Santo - Santa Catarina Mato Grosso - Goiás.
14 Estados - . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . 1. 277.827.084,00
CVRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 296. 969. 986,24
o Sr. Benjamim Farah - v. Ex." me permite um aparte?
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Com muito prazer, S·enador Benjamim Farah.
o Sr. Benjamim .Farah - Quero dar o aparte, a fim de que V. Ex." descanse
um pouco do seu intenso labor. Quero expressar a V. Ex.e. os meus louvores a
esse brilhante discurso que ·está pronunciando. E, no instante em que V. Ex."
ocupa esta tribuna e fala que é pela última vez - tenho pavor dessa expressão
"última vez", como tenho pavor pela expressão "nunca mais", ou ainda, essa
outra "adeus" - quero dizer que V. Ex." não ocupa esta tribuna pela últlma
vez. V. Ex." é multo moço e esta Casa terá a honra de recebê-lo noutra oportunidade; v. Ex." não vai abandonar a vida pública, porque não está na vida pública espiando, como um simples espectador, V. Ex." tem sido um protagonista.
E sobre a tónica de V. Ex.", nesta Casa, quero dar meu t.estemunho, porque sou
representante da Oposição. Os seus companheiros, por uma questão de sol!dariedade e também de justiça, diriam isto que vou dizer, mas a Oposição o faz
sobremodo por justiça. V. Ex.a nesta Casa marcou a sua presença com trabalho
com pesquisa, com a sua simplicidade, com a sua bondade e com a sua preocupação em servir. Os projetes chegavam a sua Comissão e encontravam logo em
V. Ex." a melhor boa vontade, e muitos projetes meus passaram pelas suas mãos
e V. Ex." deu sempre toda atenção, todo esforç·o e toda sua cultura, demonstrando a vontade de servir. Mas a sua tónica, nesta Casa, é isso que V. Ex.a está
fazendo: focalizando problemas de interesses de seu Estado do Pais. V. Ex." não
vai, naturalmente, sair daqui como um vencido. Desempenhou uma alta função
com dignidade, honra e eficiência, merecendo a admiração e o respeito de toda
a Casa, pois v. Ex." está credenciado a qualquer posto do mais alto revelo, como
também, entre eles, o seu retorno daqui a algum tempo ao Parlamento. V. Ex."
sabe que o tempo corre. Eu mesmo tive um intervalo de quatro anos. Saí da
Câmara dos Deputados. depois de 21 anos de mandato, para concorrer a uma
cadeira no Senado e perdi. Voltei à minha profissão de médico e professor
e depois retornei, promovido ao post.o mais alto, que é ·O de Senador. Tenho
certeza de que V. Ex.", com esse dinamismo, essa seriedade, essa preocupação
de servir e de enfrentar as lutas com multa elevação, há de ·desempenhar altas
funções, para as quais desejo-lhe todo o êxlt~. toda a vitória, e Deus o acompanhe na sua nova trajetória.
O SR. JOS:t AUGUSTO - E1:1inente Senador B?njamim Farah, guardare!,
como uma das reliqulas da passagem pelo Senado Federal, o aparte com que
V. Ex." me honra neste instante e no qual, como representante da Oposição,
V. Ex." afirma que me faz justiça, que não desmereci as tradições da Casa e
procure! cumprir, com zelo e exação, o meu mandato. Multo obrigado, Senador
Benj amlm Farah.
O Sr. Milton Cabral - Dá licença para um aparte, nobre Senador José
Augusto?
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- 173O SR. JOSÉ AUGUSTO -· Eminente Senador Milton Cabral, com multa
honra, ouvire! o seu aparte.
O Sr. Milton Cabral - V. Ex." sempre trouxe a debate, nesta Casa, problemas da maior relevância para o nosso País e também para o seu Estado. Acostumamo-nos a vê-lo na tribuna a debater as questões mais relevantes, fruto da
sua capacidade, da sua inteligência, de sua operosidade, e não seria demais dizer
que V. Ex.", ao substituir uma -das mais excepcionais figuras da vida politica
brasileira, que foi o saudoso Senador Milton Campos, o fez muito bem, honrando
as tradições das Minas Gerais. O problema da mineração de ferro, que v. Ex."
tão bem focaliza neste instante, ao enaltecer a Administração da Companhia
Vale do Rio Doce, é, de fato, uma dessas questões relevantes para o nosso Pais.
O exemplo que o Japão oferece, de não possuir matérias-primas, importando o
minério e o carvão, e transformando-os em aço, e por esta forma criando poderosa indústria, a ponto de ser o terceiro maior produtor do mundo, muito bem
serviria para nós, do Brasil, pois a vocação de Minas Ge~ais é, sem dúvida,
para a indústria do aço. Estou certo de que o futuro Governador, Deputado
Aureliano Chaves, tudo fará para que Minas Gerais tenha uma poderosa indústria siderúrgica. Tenho certeza de que V. Ex." será um mineiro, orgulhoso de
estar eficientemente contribuindo para a vitória dos ideais de Minas Gerais. Nas
memórias de sua passagem por esta Casa, pode ficar convencido Ex.", de que
seus companheiros nunca se esquecerão do que foi sua excelente atuação, como
um dos mais dignos representantes do povo mineiro. Eram estas as palavras que
eu queria aduzir ao pronunciamento de V. Ex."
O SR. JOSll: AUGUSTO - Muito obrigado, nobre Senador Milton Cabral.
Disse V. Ex." que eu havia substituído Milton Campos. Não é bem verdade, pelo
menos, para nós, mineiros, já que temos uma reverência toda especial à vida
política de Milton Campos e, s·obretudo à sua memória. consideramos Milton
Campos, nesta Casa, insubstituível. Eu, apenas, ·.procure! cumprir o meu mandato, dentro dos limites da minha inteligência e modesta capacidade de trabalho
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Peço que aguarde um momento, nobre senador
Paulo Guerra.
Quanto ·ao assunto focalizado por V. Ex.", nobre Senador Milton Cabral,
V. Ex." já adiantou que Minas Gerais tem vocação para a produção do aço.
É exatamente o que vou focalízar no meu discurso, e é por essa razão que temos
lutado, há multo e muitos anos, em Minas Gerais, infelizmente, aind·a sem o
sucesso esperado. Muito obrigado, nobre Senador Milton Cabral.
Ouvire!, com prazer, o aparte do nobre Senador Paulo Guerra.
o sr. Paulo Guerra - Nobre Senador José Augusto, afora a admiração e o
testemunho que tenho pela honestidade, pela atuação permanente, e até intransigente de V. Ex." no trato dos assuntos públicos, no Senado da República, devo
dizer que a presença de V. Ex." representa, também, a oportunidade histórica
do seu glorioso Estado de Minas Gerais. É Minas que fala igualmente nesta hora,
pelas palavras de V. Ex."; Minas que embalou, pelos braços dos Andradas, o
nascimento da própria nacionalidade; Minas que esteve presente em todos os
grandes movimentos libertários nacionais; Minas, que marcou sua participação em
1930· Minas, que se levantou para defender o Brasil, em 1964, pelas palavras
e peÍos gestos do nosso emin·ente colega, Senador Magalhães Pinto; Minas, que
tem sido não somente pioneira da produção do aço, mas que foi, em toda a vida
republicana brasileira, a pioneira do desenvolvimento nacional. Fique V. Ex."
tranqü!lo que aqui cumpriu o seu dever, e estou certo de que sua vida pública
não sofrerá solução de continuidade. V. Ex.", em outras at!vidades políticas,
continuará servindo ao Brasil e ao seu glorioso Estado.
o SR. JOSÉ AUGUSTO - Agradeço, emocionado, eminente Senador Paulo
•Gue·rra, o geneo•!•o a.n~.te q.ue V. Ex." me dá, e que fala. doo meu F.staido, da.s
suas tradições e da sua grande vocação. Quero dizer a v. Ex." que nós, mineiros,
queremos estar sempre presentes a todos os momentos da Históri·a nacional,
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destinos gloriosos, através daquela nossa vocação que é transformar o nosso minério de ferro cm aço, com o qual forjaremos a grandeza nacional e fortificaremos o erãrlo mineiro. Muito obrigado, nobre Senador Paulo Guerra.
O Sr. Daniel Krieger - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador José
Augusto?
O SR. JOSÉ AUGUSTO- Com muito prazer, nobre Senador Daniel Krieger.
O Sr. Daniel Krieger - Quero deixar registrado, nos Anais do Senado Federal, como colega de V. Ex.'~, ma.s principalmente como Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, o testemunho do seu trabalho, do seu dinamismo, do
seu esclarecido espir!to, da sua cooperação. V. Ex.a, sem dúvida alguma, pelo seu
trabalho, honrou o Senado da República.
O SR. JOSÉ AUGUSTO -Muito obrigado, nobre Senador Daniel Krleger.
Sob a presidência de V. Ex.a naquele órgão técnico eu, como todos os seus
componentes, só podemos ter esta missão: auxiliar esta Ca.sa, estudando os
projetas, que nos são distribuídos, com espírito público e com o interesse pela.s
coisas da nossa Pãtr!a.
Levo o aparte de V. Ex.a para a minha modesta vida pública, Senador Daniel
Krleger, porque V. Ex.a sabe da admiração pessoal que devoto a V. Ex.a, desde
que chegue! ao Senado. Lembrar-me-e! sempre de suas palavra.s e procurare!
estar à altura .delas, em todos os momentos de minha vida.
O Sr. Osires Teixeira - Permite um aparte, no•bre Senador José Augusto?
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Eminente Senador Os!res Teixeira, com multo
prazer ouvirei o seu aparte.
O Sr. Osires Teixeira - V. Ex.a bem disse, nobre Senador José Augusto que,
substituir o eminente homem público, que foi o Senador Milton Campos, é tarefa
hercúlea. Sem dúvida, Milton Campos é um patrlmônio de Minas Gerais, um
patrimônlo brasileiro. Todavia, V. Ex.a, quando para aqui veio, em substituição
a S. Ex.a, o fez com galhar.dia. Na Comissão de Constituição e Justiça, tive a
oportunidade de aprender muito com Milton Campos e tive, também, a oportunidade de aprender muito com. V. Ex.a A sua ausência jã caracteriza.da pelo
Presidente da Comissão de Justiça, o eminente Senador Daniel Krleger, hã de se
fazer sentir, pelo saber jurídic-o de V. Ex.a e pelo cuidado que sempre teve com
os problemas levados à sua apreciação para parecer e para exame. No Plenário,
a falta de V. Ex.a se fará sentir pelo trato dos g.randes problema.s nacionais,
sempre trazidos por V. Ex.a, a esta tribuna. O problema da central de aço de
Minas Gerais, um dedes, jã enfocado por v. Ex.a, de certa feita d·esta tribuna, e,
como bem disse V. Ex.a, trabalhado mineiramente, durante três anos, para
que V. Ex.a pudesse, ao final desta legislatura e, la.stlmavelmente, ao final do
mandato de V. Ex.a, deixar como legado o trato de um dos mais sérios problemas da nacionalidade e do mundo contemporâneo, já que a medida de qualquer
nação é, efetiv.amente, feita pela sua produção de aço. E Minas Gerais hã de ser,
sem dúvida alguma, s·em regionalismo e sem protecionlsmos, uma das centrais
de aço deste País, a produzir a grandeza nacional. V. Ex.a foi, no Senado da
RepúbUca, o mineiro de sempre: cauteloso, atento, brilhante e particularmente,
no meu caso pessoal, o mineiro sempre amigo. Multo obrigado.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Obrigado, Senador Oslres Teixeira, pelas generosas
palavras que neste aparte oferece à minha oração.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.n me conc·ede a honra d·8 um aparte?
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Concederei, posteriormente, o aparte a V. Ex.",
eminente Senador.
Folgo multo ouvir de V. Ex. 11, Smador Oslres Teixeira, que Minas Gerais
deverá ser, realmente, através da sua produção de aço, um auxiliar da grandeza
deste Pais. Espero que V. Ex. 11 , que contlnuarã nesta Casa, e continuará. sempre,
dado o prestígio que V. Ex.n goza no vizinho Estudo de Goiás, continue a auxiliar
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- 17.5 Minas Gerais nesta tarefa d·e lhe serem concedidas as medidas para que chegue
realmente a s·er um grande pólo sld·erúrglco, a ajudar o Brasil a Ir para a
frente.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.n me dá licença para um aparte?
O SR. JOSÉ AUGUSTO - COncedo o aparte ao nobre Senador Heitor Dias,
que o havia pedido em primeiro lugar.
O Sr. Heitor Dias - Não é a primeira vez que o aparte!o e o aplaudo nesta
Casa. Isto significa que vezes outras já V. Ex." teve oportunidade de debater
assuntos de alto !nteress·e para a Nação e para o seu Estado. o pronunciamento
que V. Ex." está a fazer demonstra, a um só tempo, a noção das altas responsab!l!dades do seu mandato, como também o amor e a dedicação que v. Ex. a sempre
tributou à sua Terra que, sem favor nenhum, pelo seu passado, pelos nomes
ilustres que lhe marcam a História, é digna do respeito de toda Nação brasileira.
Não tenho dúvida de que pelo trabalho de seus filhos, pela consciência das suas
responsabilldades para com a Nação, Minas Gerais ocupará, sempre, um lugar
de destaque no concerto do País. Tive, para satisfação minha, o prazer do
conviv.er com V. Ex." não apenas neste recinto mas, também na Comissão de
Constituição e Justiça e posso dizer que, além do seu cavalheirismo, da sua distinção no trato para com seus colegas e amigos. V. Ex.a soube projetar-se
naquela Comissão pela seriedade com que estudou 'os processos que lhe foram
cometidos e por emitir parec·eres que traduziam a sua formação de homem
público e de jurista. Eu me comprazo pela ·oportunidade que tive de conhecer
e de tratar com o cidadão, com o cavalheiro, com o homem públ!co da altitude
de V. Ex.a.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Muito obrigado, Senador Heitor Dias, pela generosas palavras de V. Ex.", mais de amigo do que propriamente de homem público,
pois, V. Ex." foi excessivamente generoso para comigo. Muito obrigado, Senador
Heitor Dias.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador?
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Com muita honra, &nadar Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - Conquanto seja notório que estive afastado desta
Casa por sete anos, não posso deixar d·e lembrar que cheguei a ela quando esse
inolvidável Milton Campos também aqui chegava para o seu mandato. E, poster!orm·ente. quando toda a Nação deplorou aquela perda, eu mesmo me pergunte! qual seria o papel do seu Sup1ente, no momento em que v. E.-.:.n vinha
para esta Casa, substituir Milton Campos na plen!tud·e do seu próprio talento.
E, à distância, mais do que V. Ex.a imagina, acompanhe! o início do mandato
de V. Ex." Sabia-o President.e de uma Assembléia Legislativa, por oito anos, no
:1osso g:oriooo E:::t.ado de Mim:.s. Ge·r.:ats, do qual me- hon:o eLe s.er C!c.adfuo· Hon•:Jrário. Assembléia Legislativa que, todos nós sabemos, exigia do Pl'es!dente equ!libr!o excepcional para •POder manter a convivência dos contrários, tão firme a
convicção da gente mineira. tão marcadament·e leal é o caráter dessa gente.
V. Ex.'\ permita-me dizer, sem que nisso haja qualquer leviandad-e de julgamento
de quem chegou aqui há pouco, tem como traço marcante da sua personalidade,
a seriedade com que se devota à causa que defenda e ao mandato que ex·erceu
aqui. Na f!del!dade aos seus ideais, creio que poucos poderiam sobre·exceder a
V. Ex." Acho mesmo, e todos somos testemunhas, que nos embates recentes,
V. Ex.n, por essa fidelidad·e, teve até comportamento quase suicida. Isto enaltece
a figura de V. Ex." junto a nós; isto faz com que esta palavra de V. Ex.", no final
desta Legislatura, fique nos ouvidos dos seus companheiros mais novos, mais recrutas como eu, como um marco, como um norte que todos devemos perseguir.
E mais, fol louvado aqui, também, o zelo com qu.e V. Ex.n_ se dedica a estudos
aparentem·ente ásperos, como .esse ligado à chamada vocaçao mineira para produção do aço. Já o futuro Governador de Minas Gerais, esse admirável Deputa.do Aurel!ano Chaves, certa feita, f·ez com que a Câmara dos Deputados toda o
ouvisse embevecida tratando, também, d·e um assunto árido, como era a energia
nuclear. Parece, portanto, que é do gênio mineiro, é do talento mineiro fazer a
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caso particular de V. Ex." que trata aqui da evolução da companhia Vale do Rio
Doce, da produção de aço e, antes, de minério de f-erro em Minas Gerais, eu me
permitiria dizer, com o auxílio de um conterrâneo d·e V. Ex.", que os mineiros
sempre souberam fazer a convivência das coisas do espírito com o minério de
ferro, sem se d-eixarem enferrujar: .Esta é a posição de V. Ex.a. e, como paraense
do Acre que sou, quero testemunhar o profundo orgulho que terei de ter convivido com V. Ex.a. alguns meses nesta Casa. Lembro-me de uma definição que o
saudoso Presidente Castello Branco nos dava. Sendo eu Major e ele General
Comandante· d.a Esc·ola de Comrundo do· Es:t.ado-Malo•~. •Co.s.tumava <:li:ller que co.nsiderava ·como· meJhor definiçã•Cf d·e caráter a franqueza. Não ba.~bava - ·como nó.s
outros pensamos - que o caráter defina uma pessoa por aquilo que se sabe
que ele fará, mas também por aquilo que s·e sabe que ela jamais .será capaz de
fazer. E V. Ex." jamais será capaz de fugir à lealdade que tem para com os
seus deveres e os S·eus ideais.
O SR. JOS:t AUGUSTO - Eminente Senador Jarbas Passarinho, V. Ex.", sem
dúvida, um dos luminares desta Casa e que, para honra deste País, vai continuar sendo nos próximos oito anos, não é do Acre, não é do Pará, não é cidadão
honorário de Minas Gerais. Com a Inteligência, a cultura, o conhecimento das
coisas públicas que possui, V. Ex." tem a característica de ser d·e todos os Estados,
de ser brasileiro.
O aparte de V. Ex.a é um dos galardões que levarei da minha vida pública
e da minha passagem por esta Casa, eminente Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. JOS:t AUGUSTO - Com muito prazer, nobre Senador Ruy Carneiro.
O Sr. Ruy Carneiro - Quando se homenageia Minas Gerais, a Paraíba nunca
pode estar ausente, e a homenagem que o Senado Federal está prestando a
V. Ex.", nesta tarde, estende-se também ao seu grande Estado. V. Ex.a deve
orgulhar-se, pois quem nasce em Minas Gerais pode considerar-se fel!z e quem
honra Minas Gerais, como V. Ex.a o faz, merece os aplausos que está recebendo
muito justamente. A Paraíba já s.e manifestou, através das palavras do ilustre
Senador Milton Cabral, mas .eu não podia deixar de trazer o meu aplauso, mostrando ao povo mineiro que o meu Estado acompanhou o trabalho magnífico e
patriótico que V. Ex.a desenvolveu com sua inteligência e cultura excepcionais.
C-erta vez V. Ex.a me deu aparte ao qual respondi aludindo à responsabilldade
imensa que V. Ex." tinha, como substituto do grande e saudoso Milton Campos.
V. Ex.a. disse, há pouco, que Milton Campos não foi substituído na realidade, o
saudoso Milton Campos desapareceu, mas seu companh-eiro de chapa preencheu
completamente a lacuna d-eixada pelo grande brasileiro que honrou esta Casa.
Companheiro de V. Ex." em várias Comissões, venho acompanhando atentamente
a sua atuação no Senado. Houve um episódio politico, por isso V. Ex." vai se
afastar. Mas v. Ex.a é jovem, poderá e deverá voltar para representar Minas
Gerais novam-ente. Nesta Casa ou onde estiver, V. Ex." representará brilhantemente o seu glorioso Estado.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Eminente Senador Ruy Carneiro, V. Ex." fala
na Paraíba com aquela me.sma emoção que sempre deixa transparecer quando
se refere ao seu Estado e V. Ex." tem razão de assim proceder. Após as ~leições,
v. Ex." volta a esta Casa por mais 8 an·Js, aureolado pela vontade da maioria
do povo daquele grande Estado. Sente-se pois, na sua voo, o entusiasmo, a vibração o sentimento cívico. E quando V. Ex." fala em nome da Paraíba para
Minas 'aerais, Minas Gerais se lembra de que, em 1930, a Paraíba se uniu a
Minas. c·omo se uniu ao Rio Grande, para que se reiniciasse uma nova caminhada neste País.
G:>mo mineiro, quero agradecer ao paraibano as generosas palavras que v.
Ex." me diríg1u nesta tarde, das quais me recordarei sempre, eminente Senador
Ruy Carneiro.
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O SR. JOSiÉ AUGUSTO - Com muLto p11.1azer, Senador Wikon Campos.
O Sr. Wilson Campos - Na hora em que V. Ex.a faz mais um belo pronunciamento, quase se despedindo, nós, que acompanhamos a atuação deste mineiro, que honrou esta Casa e o Estado de Minas Gerais, queremos trazer o nosso
mais vibrante aplauso. Minas Gerais não vai esquecer os relevantes serviços
prestados à comunidade brasileira. E V. Ex.a, como bem disse o Senador Ruy
Carneiro, ainda jovem, poderá voltar para a política, com dignidade e a bravura do povo mineiro. Esperamos que, em futuro próximo, mais uma vez possa
V. Ex.a. dignificar Minas Gerais e honrar esta Casa do Congresso Nacional,
para gáudio dos que aqui ficam aguardando a presença de V. Ex.a, para dizer:
.
José Augusto voltou para honrar as tradições do povo mineiro.
O Sr. José Augusto - Muito obrigado, Senador Wilson Campos, pelas generosas e amigas palavras que V. Ex.a me dirigiu. Jamais me esquecerei delas.
O Sr. Flávio Britto - Permite-m€ V. Ex.a um aJ)arte?
O SR. JOSiÉ AUGUSTO - COncedo o ,ap!llii~'e ,l!JO· Senador Flávio Britto, e·minente representante do Estado do Amazonas.
O Sr. Flávio Britto - Meu caro compmheliro José Augusto, •COmo ,disse o nosso p11ezado Presidente, tenho certeza de que tanto V. Ex.a como eu, se amanhã
houvesse outro pleito. sairíamos defendendo a Revolução, o que fez pelos nossos
Estados ·e pelo Brasil. Foi uma honra conviver estes anos com V. Ex.a. Apesar
de seu Estado ser mais industrial do que agrícola, ele tem uma responsabilidade
grande perante este povo, para que não ocorra no Brasil aquilo a que se assistiu ontem, pela TV GlobO: milhares e milhares de pessoas, já com destino marcado. a morrer de fome. Muitas vezes V. Ex.a me procurou, como Presidente da
Confederação que sou, por se interessar pelos problemas agrícolas do Brasil e
principalmente de Minas Gerais. Fique certo, Senador José Augusto, de que
continuarei na Confederação, a defender tudo que nós defendemos nesta campanha. Como tenho certeza de que V. Ex.a, em Minas Gerais, ao lado desse
grande Governador Aureliano Chaves, irá propugnar, também, pelos princípios
que são o sustentáculo do nosso partido.
o SR. JOSÉ AUGUSTO - Eminente Senador Flávio Brito, confesso a V.
Ex.a e à Casa que não estou arrependido de ter defendido a Revolução de Março
de 1964, o AI-5, o 477. Se foi essa a razão da minha derrota não tenho motivos para queixar-me. Ao contrário, disso me orgulho, pois considero que a Revolução precisa desses Instrumentos para continuar a dar ao Brasil a contribuição que vem dando ao seu desenvolvimento e que V. Ex.a saindo também desta
Casa, continuará a oferecer, na Confederação da Agricultura, a sua contribuição para que o Brasil possa vir a ser o celeiro do mundo, evltan~o esse vácuo
enorme que a fome provoca em milhares e milhares de lares nao apenas no
Brasil, mas em toda a parte.
Agradeço pois, muito sensibll!zado, seu aparte, eminente Senador Flávio
Britto.
O Sr. Lenoir Vargas - Permite v. Ex.a um aparte?
o SR. JOSÉ AUGUSTO -Com multo prazer, nobre Senador Lenoir Vargas.
O Sr. Lenoir Vargas - Nobre Senador José Augusto, V. Ex.a profere, nesta
tarde, discurso da mais alta importância para a vida económica de Minas Gerais
e, por via de conseqüência. do Brasil. Com esta sua atitude, já que, em virtude
dos apartes recebidos, V. Ex;a também teria acordado em que seria este talvez
um dos seus últimos pronunciamentos nesta Casa, V. Ex.a se coloca em uma posição muito singular: até o último momento do seu mandato, com serenidade,
com clareza. o nobre Colega trata dos problemas nacionais e os aborda como o
seu mandato indica os d·eve tratar e abordar. Por certo, caracteriza o tipo de
ação parlamentar de V. Ex." E, na oportunidade, dou um testemunho: convocado V. Ex." para assumir o mandato de Senador, em substituição à figura excilpclonal de Milton Campos, procurei saber - com natural curiosidade - algu-
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fora Deputado estadual, Presidente da Assembléia Legislativa, Secretário de Estado e membro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, portanto figura altamente qualificada para des-'lmp.enhar a parte de mandato que deixara o saudoso
Senador Milton Campos. Ainda outro testemunho: desde o primeiro momento em
que chegou a esta Casa, com grande rapidez V. Ex.a se adaptou, se entrosou nos
trabalhos do Se!l.ado. Na Comissão de Constituição e Justiça, especialmente,
V. Ex." teve uma atuação muito destacada. Portanto, vimos na escolha de V.
Ex.a como candidato da ARENA ao Senado da República uma indicação à altura das responsabilidades que os Senadores de Minas Gerais têm nesta Casa, pela
expressão política, pela expressão económica, pela tradição, pela história, pela
participação, enfim d·esse Estado, na vida nacional. V. Ex.a desempenhou com
grandeza, e altivez .esta última missão política, nesta fase de candidato nosso ao
Senado da República. Para quem vive a vida democrática, o resultado das urnas não tem a significação que existe para aqueles que viv·em meramente do
jogo político. O resultado das urnas é muito relativo para quem ganha e para
quem perde. Sendo esta uma das últimas manifestações de V. Ex." no Senado,
expresso, em nome da Represemação de Santa Catarina, com este testemunho,
a minha palavra de confiança e de esperança de que, homem ainda de idade
não avançada, o nobre Colega, com a sua experiência, com a sua cultura, com
a sua capacidade, com o seu trabalho, com o seu empenho e com o seu entusiasmo, ainda muito contribuirá para que o nosso Partido, em Minas Gerais, venha repor-se na· posição magnífica que sempre tem mantido naquela Unidade
da Federação. E, para esta tar·efa, por certo V. Ex.a é daqueles que estarão na
primeira linha, porque seu temperamento, suas condições morais e pessoais indtcam-no como um dJo<s, nossos gr•andes litlfll'es ·are,n!.stas naque1e Estaldo. Dentro
de muito brev-'l - espero - mais uma vez V. Ex." ocupará uma alta posição na
vida pública de lVJnas, do Brasil enfim, para regozijo daqueles que reconhecem
em V. Ex." um homem de alto espírito público e de grande capacidade de realização.
O SR. JOSÉ AUGUSTO- Eminente Senador Lenoir Vargas, agradeço, sensibilizado, aparte em que V. Ex." reconhece que continuo a servir a Minas até
os últimos momentos do meu mandato. É, realmente, uma verdade, e quero
confessá-la. Não apenas servirei a Minas até o último momento do meu mandato, mas servirei a Minas, a minha terra, a minha gente até os últimos momentos de minha vida, pois Minas merece quaisquer sacrifícios dos seus homens
públicos, Minas merece quaisquer sacrifícios dos mineiros.
O Sr. Leandro Maciel- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. JOSÉ AUGUSTO- Com muito prazer, nobre Senador Leandro Maele!.
O Sr. Leandro Maciel - Associo-me com grande prazer a esta homenagem
que V. Ex." recebe dos ~eus .Colegas. Todos falam a mesma linguagem de aplausos à sua atuação como Senador, representando o nobre Estado de Minas Gerais. V. Ex.a revelou-se de logo, um estudioso aqui, nesta Casa. Tratou com
segurança de problemas complexos, dos mais complexos, não só dio interesse
de Minas Gerais, como do Brasil. Com seu devotamento, sua dedicação e a
soma de conhecimentos revelados, mostrava a moldura do Representante do
povo mineiro. Na questão de minérios - profundo conhecedor que é - vimos
e sentimos o interesse revelado por V. Ex.", chamando a atenção do Brasil
para a contribuição permanente que Minas Gerais dava e reclamando do Governo a assistência de que Minas Gerais precisava. V. Ex." deixa esta Casa,
depois de exercer o seu mandato, com a consciência tranqülla de ter cumprido
o seu dever. E V. Ex." volta ao seu Estado, onde poderá continuar prestando
grandes serviços ao Brasil, certo de que dignificou o s•eu mandato de Senador
da República.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Nobre Senador Leandro Maci·el, este País deve a
v. Ex.a grandes serviços, prestados durante sua longa vida pública. O aparte
de V. Ex.a me engrandece sobremodo, e o agradeço mui sensibilizado.
O Sr. Cattcte Pinheiro - Permite V. Ex." um aparte?
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O ~r. Cattete Pinheiro - Já vai longa a interrupção ao discurso de V. Ex.a
mas nao posso fugir ao imperativo que muito me honra: expres1ar, neste momento, os louvores a V. Ex.a pelos relevantes serviços prestados ao Distrito
Federal. Na Comissão Permanente desta Casa que tem a seu cargo os problemas do Distrito Federal, V. Ex.a foi sempre um daqueles companheiros extraordinários, levando, em todos os momentos, a contribuição de sua cultura,
de seu espírito cívico, de sua dedicação, ao estudo dos problemas que nos foram afetos. Assim, aqui está, Senador José Augusto, a manifestação que ê de
todos os seus companheiros da Comissão do Distrito Federal, da lacuna que não
será preenchida nos corações de todos nós, no afeto que lhe devotamos mas.
principalmente, na admiração ao grande homem público que nos foi dado conhecer. Receba, portanto, com os louvores do Distrito Federal, que aqui expresS81lllOS, o de todos os seus companheiros, que terão sempre, em todos os momentos, a lembrança perene de seu exemplo de patriota, de seu exemplo de
homem público, de seu exemplo de Parlamentar que trouxe, em todos os momentos, a grande lembrança de Milton Campos, aqui sempre reverenciado, mas
também o testemunho do grande filho das Alterosas.
·
O SR. JOSlt AUGUSTO - Tive a honra de pertencer, eminente Sena.dor
Cattete Pinheiro, à Comissão do Distrito Federal sob a presidência de V. Ex.a
Essa Presidência foi s·empre para nós exemplo de trabalho. E, ainda hoje, V.
Ex.o. me convocava para uma reunião a ser realizada amanhã, a fim de decidirmos assunto de caráter urgente. V. Ex.o. tem sido sempre aquele trabalhador
infatigável, e dá a. todos nós e~se exemplo. Não poderíamos deixar de segui-lo,
Senador Cattete Pinheiro. Agradeço, sensibilizado, o testemunho que V. Ex.o.
dá a respeito do meu trabalho naquela Comissão. Mais uma vez, muito obrigado, Senador Cattete Pinheiro.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. JOSlt AUGUSTO - Com prazer, Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro - Desejo trazer, ao lado dos depoimentos que acabam de ser prestados, o meu depoimento de absoluta justiça ao trabalho realizado por V. Ex.a, nesta Casa. Fui companheiro de V. Ex.o. em duas Comissões,
na de Economia e na de Constituição e Justiça, e vi as intervenções de V. Ex.a
no Plenário. Houve uma constante em todo o trabalho realizado por V. Ex.aa colocação do espírito público e do interesse nacional em todas as questões
submetidas à apreciação do Senado e entregues ao estudo de V. Ex.a E ainda
neste momento V. Ex.o. faz um discurso sobre o problema do minério de ferro,
e mostra a sua importância não apenas para Minas Gerais, mas para todo o
Brasil. V. Ex.o. trouxe, aqui, aquela mesma continuidade da contribuição dos
mineiros que sabem colocar o interesse de Minas Gerais dentro do interesse
nacional. Essa constante foi demonstrada de forma magnífica na atuação de
V. Ex.o. neste Senado.,Agora mesmo, estamos vendo nes:e discurso que se transformou numa homenagem a v. Ex.o. e ao Estado de Minas Gerais, pelo espirita
demonstrado nesta tarela difícil que V. Ex.a trouxe, de ser o continuador de
Milton Campos, este homem que engrandeceu o Congresso, e engrandeceu o
Brasil. o melhor elogio que se poderia fazer a V. Ex." é dizer aquilo que todos
reconhecem: V. Ex. o. foi um digno continuador do .trabalho e do espírito pú])lico de Milton Campos. Parabéns não apenas a V. Ex.o. mas ao Estado de
Minas Gerais.
o SR. JOSÉ AUGUSTO - Muito obrigado, Senador Franco Montara, pelo
generoso aparte de V. Ex.o. homenageando, no modesto Senador que ocupa esta
tribuna, e aquele grande Estado que tanto tem procurado servir ao Brasil: o
meu Estado de Minas G~rais.
Agradeço sensib!l!zado Senador Franco Montara, a homenagem que V. Ex.o.
presta a Minas Gerais, na minha modesta pessoa.
O Sr. Lourival Baptista - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Com muito prazer, eminente Senador Lourival
Baptista.
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atenção ouvi as palavras iniciais do discurso de V. Ex.a e acompanhei os apartes aqui proferidos, pelos eminentes colegas, todos exaltando a sua pessoa, o
seu trabalho, a sua obra e a sua inteligéncia. Conheci V. Ex.a há três anos;
nesse conhecimento fizemos amizade, amizade que muito me honrou pelas atenções com que V. Ex.11 sempre me distinguiu e é - podemos dizer a V. Ex. com pesar que vemos o seu afastamento desta Casa. V. Ex.a que, com o brilho
de sua inteligência levou muitas luzes à Comissão de Constituição e Justiça,
daqui sai com o apreço, com a estima, com a consideração dos seus colegas
que vêem sempre em V. Ex.a ·um homem não só interessado nos problemas das
suas Minas Gerais, mas nos problemas nacionais. Senador José Augusco, o
nosso apreço, a nossa consideração por um homem que dignificou e honrou o
Senado Federal.
O SR. JOSt AUGUSTO - Muito obrigado, Senador iLourival Baptista, pelas generosas palavras que a amizad·e de V. Ex.a me dedica, a qual procuro
retribuir na mesma medida, e demons :rar em a.parte tão generoso como o que
acaba de me conceder. Muito obrigado, Senador Lourival Baptista.
O Sr. Virgílio Távora - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Com muito prazer.
O Sr. Virgílio Távora - A Liderança da ARENA, por nosso intermédio,
torna público - e o faz de uma maneira despicienda já que a somatória dos
pronunciamentos ouvidos é o melhor testemunho daquilo que vai dizer - o
orgulho que, durante estes três curtos anos, sentiu em ter V. Ex.a como um
dos componentes da Bancada. Trabalhando sério, travarulo o bom combate,
defendendo as idéias que se lhe afiguravam certas e justas, tendo sempre o
interesse de Minas como bússola, V. Ex.a penetrou nesta Casa, tratando dos
problemas de sua terra e, neste momento, se despede, esperamos que provisoriam·ente, do nosso convívio, também percurtindo assunto magno para o futuro das A1te·r·o.sas. Gos,tariamo•s, e niE't•o não vai a amizade qu.e nos liga, de
dizer, realmente que o representante de um Estado, que enfrenta problemas
os mais variados, deve proceder como fez V. Ex.a, ver aquilo ·que interesse
maior req>resenta para seu torrão natal, seja na tribuna, seja perante os Ministérios, seja nos órgãos do segundo es·calão; tra;balhar para que aquilo que é
o núcleo central, o básico dos id.eais defendidos, se transforme de semente em
árvore. E V. Ex.a que, sabe, em algumas das idéias expendida:s temos divergências de opiniões, pode daqui sair convencido de que, realmente, oxalá. ostente
Minas representantes como aqueles que hoje, para gáudio nosso, engrandecem
as tradições ~a tei'lra ·das Alte·rosa&. Gos,tariamos, finalmente, d·e exp•r·e,,,sa;r nãio
o nosso adeus, mas o a:é logo a um homem que, frente durante tantos anos
aos destinos da Assembléia Legislativa de ~eu Estado, fez um nome e que não
o desmereceu quando, aqui, na tribuna mais alta deste Pais, defendia os justos anseios da gente por ele tão amada.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Eminente Senador Virgílio Távora, V. Ex.a, meu
Lider nesta Casa e, sobretudo meu amigo, a quem devoto especlall amizade,
pois ~ornas vizinhos de apartamento - e justamente em virtude deste fato
tive várias vezes ocasião de sair junto com V. Ex.11 e ouvir e aprender tantas
coisas na vida pública que ignorava - devo dizer que levo deste convívio, a
ma:is saudosa recordação. E jamais esquecerei as lições que aprendi de V. Ex.a
e as generosas palavras, que agora recebo de V. Ex.a na hora em que falo pela
última vez nesta Casa.
Multo obrigado, Senador Vlrgillo Távora.
P'ross!go, Sr. Presidente:
- o lucro liquido da CVRD é maior do que a arrecadaç.ão total dos seguintes Estados, !soladamente:
Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás (17 Estados).
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dos Estados de:
Minas Gerais - Guanabara - São Paulo - Paraná e Rio Grande do Sul
(5 Estados).
Em atenção ao eminente Relator de matéria de que dentro em pouco
vamos falar, o Sr. Sena.do·r Eurico R·ezend•e, d.lu.s.tre .repres•e:ni'•ante do Estado
d~ Espírito Santo no Senado Federal, devo dizer, ao finalizar estas comparaçoes, que:
o faturamento da CVRD corresponde a mais de 12 vezes a arr.ecadação
total do Estado do Espírito Santo e o lucro líquido da CVR.D corresponde a mais
d(: 4 veze,s •aquela •M've.cadação.
E ainda mui recentemente, no dia 27 de novembro, há s·eis dias atrás,
mais uma v·ez a CVRD mostrou a sua pujança, quando, perante S. Ex." o
Presid•ente Ernesto Geisel, era batizado por sua Exma. esposa, D. Lucy Geisel,
o DOCEPOLO - o maior navio construído na América Latina, com 131.000
toneladas de porte bruto, encomendado à Ishibrás numa série de cinco, sendo
dois para a Companhia Vale do Rio Doce e trê.s para a PETROBRAS.
Tudo isto, Senhores, de que tanto devemos nos orgulhar é fruto. da inteligência, do civismo, da capacidade de plan·ejar, orientar, controlar e executar
dos nossos técnicos e operários, a começar por um dos s·eus organizadores e
primeiro Presidente - o saudoso Sr. Israel Pinheiro - mineiro da melhor
cepa - até ao seu atual Presidente Sr. Fernando Roquete Reis, economista,
com larga folha de serviços pr·estados ao País.
E se a CVRD deve ser, como disse, motivo de orgulho para todos os brasileiros, ela deveria ser, especialmente para nós mineiros, motivo de muito maior
envaid·ecimento, pois verifica-E•e que tudo isto que ficou dito. e muito mais
ainda que não poderá ser exposto em seu abono, por escaESez de tempo regimental, só foi possível graças ao minério, minério este saído do Quadrilátero
Ferrífero das Minas Gerais!
Mas, Srs. Senadores, .se não me faltam, como brasileiro, como já apontei,
motivos de justificada ufania pela obra já realizada e pela que projeta realizar
a CVRD, como mineiro e, especialmente no meu caso, como homem do Rio
Doce, ·pois, .d,evo· minhas orige!IIs politicas ·ao Municípi·o de CaTatinga, à margem
direita daquele Rio e, po,rta:nto, contraí •obrigações e.s.pe.ciai.s .com o seu desenvolvimento, a que tenho procurado dar o máximo dos meus esforços, mas, não
apenas eu, ·e sim todos os que representam Minas nas duas Casas do Congresso
Nacional, não podemos esconder o nosso desapontamento, a nossa estranheza,
pois s são da totalidade dos nossos coestaduanos, quando consideramos, de
um lado, a grandeza da CVRD, e de outro lado, verificamos, sem muito esforço, que essa Companhia, d·escumprindo flagrante e reiteradamente a lei que
a criou . sem a menor consideração pelo muito que lhe traz o minério de
Minas Gerais com enorme potencial de fertilização de novos empreendimentos
no dizer tão adequado do seu ilustre ex-Presidente, o Engenheiro Raymundo
Mascarenhas, em Conferência que pronunciou em 1.0 de setembro de 1970,
na Escola Superior doe Guerra, tem relegado Minas a um plano secundarissimo
nas suas cogitações, submetendo o nosso Estado a uma situação intoleráv·el de
colonialismo, tendo feito tábua rasa de um dos princípios básicos da nossa
política económica tradicional, que foi, em todos os tempos, a de só considerar a exportação de minério de ferro, quando em troca da localização de
usinas siderúrgicas no Estado, a fim de s·e transf·ormar o minério em aço, com
que desejamos forjada a grandeza nacional e forte a economia de Minas.
E dizer-se que ·essa companhia tem por acionista majoritário o Tesouro
Naclona~ é de estarrecer que esta situação de verdadeiro co'onlallsmo interno
em relação a Minas Gerais tenha existido, tenha perdurado e já não tenha
recebido o corretivo que de há muito se impunha!
se é intolerável o colonialismo externo, isto é, aquela vexatória situação
de dependência, pobreza e atraso a que outros países nos qu.erem deixar subme-
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tão baixo preço pagam pela no;;sa matéria-prima, tão pouca ou nenhuma
C·ontribuiçiío para os c·ofres públlc·os, tão pouca mão-de-obra recrutam para os
seus serviços e tantas dificuldades opõem a que lhes vendamo.s, já industrialiZJadas, estas rique2las, por preço mais alto e, portanto, mais compensador,
desejando d·es:tarte, que nos conservemos, sempre, na condição de meros fornecedor·e.s de matérias-pl·imas, o que dizer-se, então, do colonialismo interno?
Entretanto, Senhores Senadores. não foram estes a intenção, o espírito e as
disposições da 1ei que criou a CJmp:mhia Vale do Rio Doce S.A.
o Decreto-lei n. 0 4.352, de 1,0 de junho de 1942, que criou a CVRD e lhe
aprov<Ju os Estatutos, dispôs, n·o § 7. 0 do seu art. e.o, o seguinte:
O dividendo máximo a ser distrib•uído não ultrapassará de 15% e
o que restar do.s !ucros líq·~.lidos constituirá um fundo de melhoramentos
e desenvolviment<J do Va1e do Rio Doce, executados conforme projeros
elaborados de acordo entre os Governos dos Estados de Minas Gerais e
do Espírito Santo, aprovados pe!o Presidente da República.
A lei, como acabamos de ver, ao criln· o Fundo de Melhoramentos e Desenvolvimento do Vale do Rio Doce - vale gu.e se diga de passagem, tem todas as
condições naturai.:J para .ser o Rhur do Brasil - quis erigir ali uma grande civilização e civilização é, sem dúvida. industrializa~ão, a ser realizada com os
recursos provenientes de grande parte dos lucros líquidos r·esultantes ela exportação do minério de ferro de Minas Gerais.
E nem poderia ser de outra forma, Senhores Senadores pois, como V. Ex.as
b·em sabem. a ·essência da política tradiclonc.' de Minas Gerais em matéria de
suas reservas minerai.s, foi s·empre a de evitr.r-se ·O co1onial!smo, vale dizer, de
converter-se o E.stado em mero exr,:ortador de minério de f·erro.
E que o assunto tlnl1a. em certa época. ressonância dentro da própria
CVRD, provam-no os Relatórios d~ 1949 e 1951 daquõla impo:.-tante Companhia:
Em 1949, época em que a CVRD s1e preparava, ainda, para a grande arrancada, que começaria em 1951, com o início da distribuição de dividendos, o
seu ilustre Diretor de entã·c, o Engenheiro Demerva! José Pimenta, no Relatório daquele ano dizendo ser uma das finalidades da Companhia a de promover
o desenvolvimento da região do Vale do Rio Doce informava que, ao fim do ano
seguinte, 1950, a CVRD daria por concluída a sua primeira etapa, passando a
exporta.r, a ;p·artir de 1951, 1. 500.000 rt:•OTIIE!la.d.a,s de mb.l.rio -c~e fenro, e dizia o
seguinte dos planos daquela Companhia:
Em seguida, cuidará da realização da .segunda etapa que consiste
em produzir e ·exportar 3 a 4 milhõ·es de toneladas, importando, ao
mesmo tempo, em retorno, o coque e o carvão mineral em grande
quantidade, com reduzido pr:lço do frete marítimo, para favorece!." a
implantação da grande siderurgia no futuroso Vale do Rio Doce (gr~f.o
nosso).
No R·elatório do exercicio d·e 1951, o seu então Presidente, o Sr. Juracy
Magalhães, que tantos traçc.~ lumino.sos deixa na vida pública deste País, visando
a justificar a e1:portação do minério de ferro, alnc!a muito combatida àquela
época, argumentava do s·eguinte m'odo:
Muito se tem explorado a te.!e de que o Bro.sil não deve exportar
o seu minério de ferro. Se é verdade. e o é de fato, que a condição
de país ·exportador d·e matéria-prima Implica no r·econhecimento da
situaçii.o ec·onômica di:! terra colonial, não menos verdadeira é a afirmativa de que mesmo os países de economia mais desenvolvida e aperfeiçoada enviam para <J .e~trang·elro matérias-primas d-z que têm abundância e das quals se t·cneficlam para obter dlvl,·as preciosas no comércio
Internacional e para criar o dever de r·~clprocldad·e, por part.e de outras
naç·õe.s, de lhes c<Jnccderem quotas do lmportat;i\o das matérias-prim~s
de Ci!Ue, a seu turno, também carecem.
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-183E o ilustre Presldent·e da CVRD, em 1951, se estendeu ainda, naquela importante peça, em uma série de CDnslderações nessa mesma base de raciocínio
para, encerrando o assunto, afirmar:
Não há, assim, inconveniente em s·e fa~er a exportação ct:o minério
de ferro, paralelamente a um crescente desenvolvimento da indústria
do ferro e do a()O no país (grifo nos~o·).
Era, não resta a menor dúvida, o reconhecimento da boa tese e oxalá tivesse
havido para'el!smo no crescimento da exportar.ão de minério de ferro em relação ao crescimento de nossa siderurgia!
·
Infelizmente. não houve, e a t·ese não teve um desd·O·braJnento prático da
parte ~a CVRD, que tinha, como tem, para isso, a seu favor, todos os r-ecursos
necessarios, inclusive, como já o fez tantas vezes - 8 até agora - o de estabelec•er subsidiária, especialmente destinada a esse fim, para implantar ou
mesmo para expandir, no Vale do Ri-o Doce, a grande siderurgia, ligada diretamente à sua exportação de minério, aproveitando-se de seus navios e vagões,
para nos traz·er carvão mineral.
E também, até hoje, mais de duas décadas decorridas, não foram cumpridos
os bons augúrios do Relatório de 1949, pois, ao que se sabe, jamais a CVRD
importou, em retorno dos seus navios, o coque e o carvão mineral e nem sequer
tem, ainda, o seu próprio cais para r·eC·eber as importações de carvão. O que
existe, em Vitória, é fruto da operosidade da USIMINAS, que construiu e equipou
o seu próprio cais de carvfio, que importa para seu uso próprio.
E oxalá se transforme em realidade rec·entíssima notícia que nos trouxe
a Missão do Açúcar em virtude da qual, além do objetivo principal de sua
incumbência naquele país, nos informa que a China está interessada na troca
de nosso minério de ferro por seu carvão mineral, que é de boa qualidade.
dependendo a viabilidade do intercâmbio, dadas as grande!' distâncias que
nos separam, apenas da reduçüo do custo do frete. E este só terá solução,
dizem os entendidos, se os navios que levam minério trouxerem de vo!ta o carvão.
Chegou, pois, a hora da CVRD, quando nada, ajudar a siderurgia do Vale
do Aço, em Minas, em sérias dificuldades com o abastecimento do carvão
mineral, levando minério de ferro a mais um pais comprador, e trazendo de
volta, a preço razoável, o carvão mineral de que n•ecessita, dentre outras, a
USIMINAS, para que possa trabalhar a plena capacidade, fornecendo o aço
de que o Brasil tanto carece para continuar o seu desenvolvimento económico.
Na Escola Superior de Gu·erra, em 1970, eminente ex~Presidente da CVRD
também fez referências ao assunto, C!!Uando disse ?.OS ilustres estagiários daquela
grande Escola:
No plano ·de expansão do port-o de Tubarão, estão sendo consider~
das a.3 disposições 11ecessárias para o ev·entual r·ecebimento de carvao
para as siderúrgicas já implantadas no Vale do Rio Doce e outras que
se venham a instalar.
Mais do que quaisquer comentários, o próprio objetivo empregado pe'o
ilustre ex-Pr·esid·ente em relação ao recebimento do carvão - eventual recebimento - diz tudo. o que nos leva, mais uma vez, di~er que a CVRD prima
em d-eixar Minas nurna situação de colonialismo interno bem desagradável e
bem injusta!
Aliás, essa ojeriza de Mln_as ao colonialismo depois qu~ praticame_nte se
exauriram seus ricos filões aur1feros - 1.000.000 de quilos de ouro, em numeras
redondos, levados para o exterior, no Brasil Colónia e no Brasil Império, sem
que a exaustão dessa grande riqueza lhe trouxesse alguma cousa de substancial
para o seu progresso, vem desde os Inc•onfldentes, que no seu programa já inclulam
forjas para ferro em beneficio da economia nacional.
Este antlco~oniallsmo de IVJ.!nas em r·elação a suas reservas minerais teve,
especlaumente em 1!?24, no Govc·roo de Ar.thur Be~"'l.::tl'des, •em nooso Estado,
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Itabira Iron ore Company, interessada apenas na exportação do nosso minério
e que não queria obrigar-se a construir Usina Siderúrgica em Minas, a render-se
e assinar contrato que estipula v:1. e.> ta condição para que pudesse exportar o
minério de f·erro.
Portant·o, o colonialismo que, na época moderna, uma companhia nacional
submete o Estado de Minas G-erais, não deve e não pode continuar, Senhores
Senadores!
E .esse colDniali.smo da CVRD em. relação a Minas se manifesta até, como
nos colonialismo ·externos, que pouca imp·ortância dão às leis do pais de que
retiram matérias-primas, em fato aparentemente sem importância, mas de
suma gravidade, porque importa mais uma vez ·~m flagrante e reiterado desrespeito à lei - que deve se impor soberana, a todos, por mais poderosos que
o sejam - qual a c·ontlnuada desobediência de r:ão colocar em Itabira sua
sede administrativa, quando seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-lei n.0 4.352,
de 1. 0 de ju'ho de 1942, de modo insofi3mavelmmt·e claro, no seu art. 2. 0 , diz
o seguinte:
·
A cidad.e do Rio de Janeiro é o d.:Jmicilio da Companhia para todos
os efeitos jurídicos e o lugar de sua administração é a Cidade de
Itabira.
Ape~ar de de.snec·essário, tão clarammte est:'l concebidD o dispositivo legal,
C·onvém que S•e repita a sua parte final:
O lugar de sua administração é a cidade Itabira.
A lei, Senhor-es Senadores, nã·J é de ont·em, mas d·e 30 anos atrás! Trinta
anos de vigência e trlnt:t ano::: de desrespeito!
N3.o seria o caso de perguntar-r-·e, com Cíc·ero:
Quousque tandem ... ?
E essa pergunta não cabe apenas aos itabirenses ou a nós mineiros fazê-la,
mas, sim, a todos os brasileiros, porque esse reiterado e flagrante d·esrespeito
à lei ofende a todos nós e é evidente que .zsta situação não é d·e molde a
recomendar, lá fora, a imagem do Brasil, em matéria de civilização, que, acima
de tudo, deve traduzir-se em obediência voluntária à J.ei ou, ·então, pela presença
e atuação de organismos que a façam cumprir.
Ma3, senho·re.s. nã-o fica apenas nisto o .colonia'ismo da CVRD em relação
a Minas Gerais. É qu·e, descumprindo a lei deixa, também, de aplicar, no Estado, no montant·e que a lei determinou, a parte do lucro líquido que deve destinar ao Fundo de Melhoramentos e Desenvolvimento do Vale do R:o Doce.
Com -os númer·os que vamo.s alinhar abaixo .e com o Quadro anexo, demonstram-se, com facilidade, duas cousas:
- em primeiro lugar o colonialismo, pois. em 11roporção ao faturamento e
lucros auf·eridos, é mínima a contribuição da CVRD para os cofres do Estado;
- em segundo lugar, o acerto da !JO!ítica de Minas, que sempre desejou,
em todos os t·zmpos. v·er o seu minério transformado em aço, servindo à sua
e à economia Nacional.
Senão vejamos:
1 - Faturamento da CVRD em 1970: Cr$ 951436.927,30.
2 - arrecadação total do Estado de lVIina.s Gerais em 1970: Cr$ 1.099.547.000,00
Conclui-se portanto, que:
a) o faturamento da CVRD foi 86,8% da arrecadação de Minas ou
b) a armcadação de Minas Gerais foi apenas 13,2% a mais que o fnturamento da Companhia Va'e do Rio Doce naquele ano.
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situadas no Estado de Minas Gerais, pagou a este de IMPOSTO úNICO, em
1971, apenas Cr$ 14.100.000,00 ou seja:
1,3% sobre o seu faturamento ou
3,28% do seu lucro líquido.
E quanto ao FUNDO DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO
VALE DO RIO DOCE, destinou apenas uma verba de Cr$ 4.000.000,00, que corresponde apenas a 0,037% ou a 0,93% em relação ao faturamento e ao lucro
líquido, respectivamente!
Comparemos, agora, resultados operacionais da CVRD com algumas Companhias que, no Estado, transformam em aço o minério de ferro e contribuem,
assim, substancialmente, para os cofres do Estado, possib!l!tando-ihe reallzar
suas finalidades, das quais se beneficia, também, a própria CVRD, na sua
zona de atividades em Minas Gerais:
É o Quadro n.0 1, que anexarei a este meu discurso, juntamente com os
de n.os 2 a 8, que se prestam, todos eles, ao estudo das ativ!dades da CVRD
sob os mais variados aspectos e que confirmam plenamente o que estamos
dizendo em nossa oração.
Comparar e deduzir se torna fácil por meio dos ctados constantes do quadro
anexo, (quadro n.0 1), colhidos nos relatórios de suas respectivas d!retorias,
contendo resultados de operação e o balanço, em 1971, da C.VRD e das companhias Siderúrgicas, USIMINAS, Belgo-M!neira, Mannesmann, ACESlTA, Ferro
Brasileiro e Pains, em Minas Gerais.
Para sermos exatos, ao compararmos resultados da CVRD com os de Usinas
Siderúrgicas, vale dizer, minério bruto exportado versus minério transformado
em aço, em Minas, devemos lev;ar em conta que cada tonelada de aço para ser
produzida gasta 1.600 quilos de minério de ferro. Logo, tendo a C'VRJD exportado,
em 1970, 25.295.215 toneladas, se as tivéssemos transformado em aço teríamos
produzido:
2.295.215 x 1,6 = 15.809.509 toneladas
I) Estas 15.809:509 toneladas são, portanto, o número que tomaremos para
base de comparação, para .dizennos:
a) as 6 companhias citadas, utilizando 6,8 vezes menos minério de ferro,
pagaram ao Estado 18,4 vezes mais impostos;
b) com 6,8 vezes menos minério de ferro, produzem, em cruzeiros, valor
superior em 172,8% ao valor do minério exportado pela CVRD.
Entretanto,
2.072.464.513,14 versus 1.199.420.712,60 da CVRD
II) Em 1971, o lucro líquido da CVRD foi de Cr$ 428.162.198,07
O lucro líquido das 6 companhias, em 1971, · lmou Cr$ 378.101.507,27
E, portanto, as 6 companhias, juntas, lucraram menos do que a CVRD
Cr$ 50.060.690,80
E por quê? - Porque as 6 companhias, juntas, pagatam .de imposto ao
Estado, 68,7% em relação ao lucro líquido que obtiveram, isto é, Cr$ 260.125.413,45
.enquanto .a CVRD pagou ao Estado apenas 3,28% em relação ao seu lucro líquido,
ou sejam Cr$ 14.100.000,00
Disse e reafirmo que a CVRD fez tábua rasa da politica tradicional de Minas,
que foi, em todos os tempos, a de só concordar com a exportação de seu minério
de ferro desde que os exportadores se obrigassem a construir e operar Usinas
Siderúrgicas no Estado.
E se para bom entendedor meia palavra basta esta obrigação está na lei que
criou, pois, no § 7.0 do seu art. 6.0 estabeleceu o Fundo de Melhoramentos e De-
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outra referência expr·assa ao assunto, em primeiro lugar por tratar-se de Companhia de Economia Mista, companhia nacional, que deveria conhecer e respeitar
a exigência da sadia política secular de um Estado em que ia extrair minério e,
em segundo lugar, .por não hayar melhor modo de melhorar e desenvolver a
Vale do que lhe dar usinas siderúrgicas. Para Isto, basta que se atente para
os melhoramentos e desenvolvimento a ele levados pela Belgo-Mlneira, pela
ACESITA e pela USIMINAS, e a repercussão em todo o V:ale .da obra magnifica
dessas companhias siderúrgicas, o que, infelizmente, não acontece com a 'CtVRD.
Além do mais, seria de interesse da própria CVRD fazê-lo, logo tivesse oportunidade, ou melhor, logo que começasse a ter lucros com a exportação do minério,
o que data de mais de duas décadas, pois, como se sabe, a industrialização do
minério, além de inúmeras outras vantagens no domínio social, deixa mais lucro,
pois, a pelota é vendida por duas vezes o valor do minério; o gusa por 6 vezes
mais e o aço, pelo menos, J;:Cr 15 vezes mais.
A CVRD, que devia ter feito construir e operar, no Vale do Rio Doce, em
Mi11as, grandes siderúrgicas, como disse e repito com ênfase, fez tábua rasa do
sonho secular de Minas, e foi com os lucros auferidos com a comercialização do
minério, participar do capital de 44 ·outras empresas e constituir 8 subsidiárias,
uma das quais, para fazer, fora de Minas, o que jã daverla ter feito em Minas,
em primeiro lugar.
São palavras textuais do ilustre ex-Presidente da CVRD, engenheiro Raymundo Mascarenhas, na jã citada conferência que pronunciou hã anos atrãs
na. Escola Superior de Guerra:
A mais nova subsidiária da Vale, em associação com a Companh1a Meridional de Mineração (subsidiária brasileira da U.S. Steel) é a Amazônia
Mineração S/A. Essa empresa, na qual a Vale detém a maioria das ações,
está desenvolvendo os trabalhos preliminares de Investigação detalhada
das reservas minerais na Serra dos Carajãs, no Estado do Pará, desde
jâ antecipadas como de grande porte; este projeto, cujos investimentos
de primeira etapa são estimados em torno de 400 milhões de dólares,
importará na constituição de um complexo de mineração, de transpo·rtes internos e .porto, de dimensão inicial quase igual à da própria
Vale do Rio Doce, dois anos atrás. (grifo nosso.)
E, acrescentamos nós, a título de melhor esclarecimento: - quando a CVRD
já tinha mais de um quarto de século de existência e já exportava minério de
Minas no montante de 11.369.000 toneladas/ano e faturava US$ 80,000,000.00!
Pois bem, para completar o quadro, anunciaram então os jornais que, até
principlos de 1975
deverá estar negociado e definido o projeto para implantação de uma
grande siderúrgica, da ordem de 10 a 12 milhões de toneladas, para exportação de semi-acabados, na base do aproveitamento do minério de
ferro da Serra dos Carajãs.
E mais:
que seis países jã se manifestaram interessados em participar do empreendimento, como garantia do suprimento da produção.
E mais:
sua. previsão é de que a Usina entrará em funcionamento no período de
1977/1978 e, na fase final, ela poderá representar uma receita anual
de 1 bilhão de dólares, o que equivalerá à receita do café nos melhores
·
anos.
Em suma, isto quer dizer, Senhores Senadores, que Minas Gerais, que hã
mais de século e melo - exatamente 160 anos atrás, jâ fundia, sob a orientação
do Intendente Câmara, em Morro .do Gaspar Soares, hoje Morro do· Pilar, o 1,0
ferro neste Pais; que lutou, tenazmente, durante 20 anos, contra Farqhuar e
sua Itabira Ore Company, que queria concessão apenas para exportação do
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Estado; que há 32 anos vem assistindo a CVRD levar o seu minério e constituir-se numa potência económica de primeira grandeza, pois, nas palavras de
seu ilustre ex-Presidente:
A Vale, mais que uma empresa de mineração, é hoje um sistema empresarial que, pelas suas proporções e potencialidade, atingiu a massa
crítica, se usarmos a imagem da fissão nuclear; e está iniciada a reação
em cadela que permitirá pleno partido de toda esta energia para o
desenvolvimento económico de duas grandes ál'eas - na região CentroSul (Minas Gerais-Espírito Santo) e na Região Norte (ál.lea amazónica)
Apesar de belas as palavras acima, Minas, em comparação ao multo que dá
nada vai ter, pois não se tem notícLa alguma de que, no suculento contrato com
paises interessados em garantir seu suprimento de aço, reservasse a CVRD dos
12 milhões de toneladas nem mesmo os quebrados de 2.000.000 para o Vale do
Rio Doce que, por lei, ela está obrigada, em primeiro lugar, a Fertiliza.
E o Fundo .de Melhoramentos e Desenvolvimento do Vale do Rio Doce
(FMDVRDl que, por força do já tão citado parágrafo 7.o do art. 6.0 do Decreto-lei
n.O 4.-532, de 1.0 de junho de 1942, obriga a reinversão, no Vale e não na Vale,
e subsidiárias fora de Minas da maior parte dos lucros líquidos da Companhia?
Está, Senhores, reduzido hoje, em flagrante desrespeito à lei, a uma simples
verba que a Assembléia Geral Ordinária vota e que a Diretoria aplica de acordo
com um Regulamento de Inversões à Conta do Fundo sem mais obrigatoriedade
de ouvir, sequer, os Governos interessados, isto é, o de Minas e o do Espírito
Santo!
E quando comparamos a verba votada para o Fundo de Melhoramentos com
outros Fundos consignados no Balanço - digamos - o Fundo de Exaustão de
Jazidas (situadas ·em Minas Gerais diga-.se de passagem, e que é onde, .suprema
irrisão, vai realmente, um dia, dar-se a exaustão, lá ficando os buracos ou
vazios), o que se faz é chocante! Senão vejamos:
O faturamento da CVRD, em 1971, foi de
Cr$ 1. 296. 969.986,24

lucro liquido foi de:
Cr$ 428.162 .198,07
!No Balanço, o Fundo de Exaustão consignado foi de Cr$ 27.000.000,00 e o
Fundo de Melhoramentos e Desenvolvimento do Vale do Rio Doce Cr$ 4.000.000,00.
Logo, o Fundo de Exaustão foi de 2,6% ou 6,3% em relação, respectivamente,
ao faturrunento e ao lucro líquido, quando o Fundo de Melhoramentos do Vale
foi de apenas 0,037% em relação ao faturamento e ao lucro líquido!
Com essa velocidade de quase 7 vezes mais do Fundo de Exaustão em relação
ao Fundo de Melhoramentos, não será difícil prever-se o que vai acontecer, em
futuro não muito longínquo ...
Vamos, Senhores Senadores, ficar por aqui, porque a coisa não é apenas de
estarrecer e sim de chorar!
Mas, Senhores senadores, não somos apenas nós, os mineiros, que reconhecemos e sentimos esta situação de colonialismo que é uma mancha negra, um
borrão, neste quadro brilhante que é a CVRID. Nisto não estamos sozinhos, pois,
outros brasileiros ilustres fazem coro conosco. E um deles. é, sem dúvida alguma,
o eminente Senador Eurico Rezende.
Ao ensejo da discussão d·e um pedido do ilustre Governador de Minas, o Sr.
Rondon Pacheco, a esta Casa para contrair empréstimo externo a fim .de ampliar
a rede rodoviária estadual, conforme nos dá notícia o Diário do Congresso Nacional, Seção n, de 30 de julho de 1972, folhas 1.851/52, foram as seguintes as
palavras do ilustre Senador:
Devemos, Sr. Presid·~nte, disse o eminente Senador Eurico Rezende, reconhecer que mais que qualquer outra mensagem, a mensagem mineira
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administrativo do País com uma verdadeira contradição.
É um Estado que tem concorrido politicamente para a sucessão presidencial da República e, dedsivamente, para a Revolução de Março de
64. No entanto, Minas pode ser considerado como um dos Estados mais
pobres da Federação. Se fizermos um confronto entre os chamados pequenos e grandes Estados, e, estabelecido o confronto da proporcionalidade, Minas, em matéria de progresso, perderia para muitos Estados,
colocando-se no ponto bem baixo na escala do desenvolvimento nacional.
E atentai bem, Senhores Senadores:
Neste tópico de sua Ol.'ação, o Senador Eurico Rezende fere um dos pontos
nevrálgicas da dificuldade do erário mineiro. Disse, então, S. Ex.":
E há uma explicação para isto: Além da extensão de seu território, toda
ou quase toda sua produção é de competência tributária federal. Minas,
por exemplo, é o maior produtor de minério de ferro do Brasil. No entanto, a arrecadação tributária é, quase toda, da União. ·Minas é um dos
maiores, senão o maior responsável pela produção siderúrgica, artigos
siderúrgicos; aí incide, também, predominantemente, o imposto federal.
Minas possui, além .do minério de ferro, uma grande diversificação de
outros minérios. O imposto incidente sobre estas riquezas é eminentemente federal.
É claro que, ao espírito lúcido de S. Ex." não podia deixar de estar presente
ou, melhor, as palavras acima lhe foram ditadas pela situação que ele bem
conhece da CVP.D em relação a Minas Gerais.
E continuou S. Ex.":
Então nota-se que, na atual sistemática tributária brasileira o problema
mineiro não tenha solução, fazendo-se então mister, que o Governo
Federal debruce a sua atenção às peculiaridades mineiras.
Neste último tópico é que não estou de acordo com o eminente S·enador
Eurico Rezende:
O problema mineiro pode e deve ter solução, que é até fácil dentro da atual
sistemática tributária brasileira, não sendo necessário que o Governo Federal
debruce mais sua atenção sobre peculiaridades mineiras, pois, já teve ocasião de
fazê-lo, duas vezes, aliás, - uma para o Amapá e outra para a Bahia, em situações perfeitamente idênticas à de Minas Gerais.
Quero deixar claro que desejo, como todos os mineiros, ver cada vez mais
próspera a CVRD. Entl.'etanto, não posso deixar de cumprir o meu dever de
representante de Minas no Senado Federal, para com a presente e as futuras
gerações de mineiros - a atual geração, sacrificada, por não ter tido a serviço
do seu progresso a eno·rme riqueza aurífera, que se exauriu sem que, em seu
lugar, alguma coisa substancial tivesse ficado; e as futuras gerações de mineiros
que estão correndo o risco de também nada encontrarem em lugar do minério
de ferro, que um dia vai se exaurir e, tanto assim é verdade, que a CVRD já se
preveniu contra essa eventualidade bem dotando o Fundo de Exaustão, que o representará, quando este se acabar.
Procuro, pois, na medida do meu único alcance - a minha palavra de esclarecimento - uma solução para o assunto pois, em face do art. 57, itens I e IV
da Constituição vigente, por tratar-se de matéria financeira e tributária, não
posso ter a iniciativa de propor, a esmo, ao Congresso Nacional, a legislação
capaz de corrigir tão gritante anomalia e que, ao nosso ver, reside, apenas, em
tratar-se, igualmente, Esta,dos irmãos, aliás, como o determina a própria Constituição vigente - art. 20 - item I - dando-se a Minas, em matérai de suas
reservas minerais de quaisquer espécies, o mesmo tratamento dado ao Amapá
e à Bahia, e que proporcionou a este Estado royalty sobre o petróleo (Lei n. 0 3.257
de 2 de setembro de 1957) e àquele Território, além de royalty participação
direta nos lucros auferidos com o aproveitamento de suas jazidas (art. s.o do
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de 1947, que aprovou as cláusulas do celebrado com a ICOMI e pelas quais o
Território passou a receber não apenas o Imposto sobre Minérios mas sim este
e mais:
4% sobre o valor F.O.B. do f·aturamento - cláusula 37
20% sobre os lucros liquidas, em reinversão no Território -cláusula 40.
30% da capacidade das instalações de energia elétrica que venha a montar
para suas necessidades - cláusula 43;
isto quer dizer, sem que se leve em conta a última condição, a da cláusula
43 - de apreciável valor aliás, que o Território do Amapá recebe 10 vezes mais
do que Minas recebe pelo seu minério!
Senhores Senadores:
De acordo com art. citado - 57 da Constituição atual - é de competência
exclusiva do Exm.0 Sr. Presidente d:a República a iniciativa das leis que disponham sobre matéria financeira e tributária.
Tenho a mal:s absoluta certeza de que o honrado Senhor Presidente da Repúblic·a vai ser alertado para o problema pelo eminente Governador Aureliano
Chaves. E alertado, o Senhor Presidente Ernesto Geisel, com o seu alto espírito
de justiça e o seu desejo sincero de ver corrigidas distorções em nossa economia,
principalmente as que ~eram desigualdade entre os Estados e crl:am ressentimentos, que a Revolução de 1964 não pode e não deve tolerar, S. Ex." ordenará
um BASTA ·a essa vexatória situação de colonialismo interno a que está submetido um Estado da Federação que tem contribuído, desde os albores da na.clonalidade, generosamente, com o sangue de seus filhos e os seus recursos, para
todos os movimentos visando à emancipação política e económica deste Pais.
E também S. Ex.a ordenará à Companhia Vale do Rio Doce que cumpra, na
pureza de intenções com que foi criada, isto é, de ajudar Minas, que se despoJará da riqueza do s·eu minér~o·, qu·e um dia, não· muito di·s.taru:,e, vai .exaurir-se,
e na própria letra do estatuto legal que a criou, vale dizer, o Decreto-Lei n.0 4.352,
de 1.0 de julho de 1942, que não continue a desviar recursos que deveriam ser
destinados ao Fundo de Melhoramentos do Vale do Rio Doce (parágrafo 7. 0 do
art. 6.0 do citado Decreto-Lei) para subsidiárias e participações acionárl:as que
são um desafio à lei e suprema irrisão para um Estado que não merece esse
tratamento!
É o que Minas espera do Exm.O Sr. Presidente da República, pois, como
dizia o saudoso Govemador Bias Fortes - minério não dá duas safras e é,
portanto, necessários dele tirar-se, em favor do Estado tudo o que possa produzir antes ode exaurir-se.
Ou, como também recomendava, judiciosamente, o ilustre General Anápio
Gomes, ex-Diretor do Banco do Brasil e da Coordenação Económica e autor,
dentre outros, do excelente livro sobre a nossa economia Radiografia: do Brasil,
que disse:
Com recursos minerais devemos ser sempre cautelosos, pois eles não se
reproduzem à semelhança. do que ocorre nos reinos vegetal e animal.
Retirados do solo ou do subsolo, deixam apenas o. vazio a recordar sua
·existência.
E se estes buracos ou vazios não forem fertilizados, se novas riquezas não
forem criadas pal'a substitui-los, então restará a Minas apenas o que lhe ficeu
do Ciclo do Ouro e dos Diamantes, Isto é, praticamente nada, em matéria de
progresso e de .civlllzação.
Pois, com o minério de ferro está acontecendo o mesmo, senão pior e mais
grave:
Na época do Brasil Colônia, os cofres da Metrópole fica11am repletos de ouro
e diamantes à custa da pobre2la da Colônia, ou mel.hor, de Minas Gerais, que
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CVRD se enchem de dinheiro, se tornam repletos até com o Fundo de Exaustão,
para não dizer com o lucro das fertilizações mais diversificadas, de que Min·as
não participa - mas que lhe tem dado o seu rico minério de ferro, numa generosidade que não pode ter, porque em detrimento de sua ~conomla atual e em
prejuízo de suas futuras gerações!!!
Atenda, eminente Presidente ErnestO · Gelsel, os apelos que em nome de
Minas lhe fará o ilustre Governador Aurel!ano Chaves!
Não permita mais, ínclito Presidente, em seu honrado nome pessoal, em
nome do Governo austero que V. Ex.a vem fazendo, que este flagrante desrespeito
à lei, que este colonial!smo interno, mais abominável do que o externo, de que
noo emanelpamos, continue existindo neste País admirável, que encontrou os
rumos do seu grande destino! (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.
O orador é cumprimentado.)
·
Documento a que se refere o Sr. José Augusto em seu discurso:
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEJ:o,ESA ECONOMICA
Averiguações Preliminares n. 0 34
Representantes: A. S. Moura e Alcy dos Santos Moura.
Representada: Companhia Vale do Rio Doce.
Relatório
O presente processo teve Inicio com a Representação de folhas 1 a S contendo, em
resumo, o seguinte:
1. Que em 1962 os mlneradores do Vale do Rio Doce perceberam a situação difícil em
cjue se encontravam e que a única solução para o seu problema seria a exportação do
minério de ferro até porque havendo, na região, apenas um comprador tais dificuldades
tenderiam a se agravar. E essa situação de apreensões cu:lm!nou com as afirmações feitas
pelo então Presidente da CVRD perante o Congresso Nacional e publicadas no Diário
do Congresso de 26 de outubro de 1967, em que S. S.", entre outras declarações, adiantava
que iriam reduzir a compra de minério de ferro em 30% e, depois, a zero. Ne:;.se Intervalo oferecemos essa solução Intermédia de se organizarem em consórcio com o apoio da
CVRD para que venha produzir em condições que possam ser comercializados, prometias. s.•
2. Em face dessas declarações e de outros fatos. os pequenos e médios minera dores sentiram que a única maneira de terem acesso ao mercado externo era entrar em entendimento com a CVRD, dona da única ferrovia que serve à região e concessionária do
porto de Vitória. Mas aconteceu que a CVRD, detentora de verdadeiro monopólio natural, estabeleceu condições extremamente penosas aos mineradores para que os mesmos
pudessem ter o direito de usar a estrada de ferro e o pOl'ta, o que bem se evidencia da
carta que receberam do Presidente da Referida sociedade anônlma na qual este frisava:
Desde que obedecidas rigorosamente as condições qu constarão do contrato a ser assinado ent!·e a CVRD e o Consórcio. E essas condições foram mantidas, lrredutivelmente,
apesar das ponderações dos pequ-enos mlneradores que, afinal. ficaram na contingência
de arrostar com o deslnteres::e da Vale, que, em matéria de minério de feno, é usuária, praticamente única, da estrada e do porto.
3. Na verdade - dizem os mineradores - a CVRD subordinou o transporte de minério
dos mineradores e embarque no porto a exigência da mercadoria não ser vendida a
quem jó. forse cliente da Vale, não podendo eles utilizarem empresas comerciais do minério (Intermediários) para abei"turn de créditos vinculados às empresas; tlnhnm CiJUe,
entre outras obrigações, estabelecer com quatro (4) meses de antecedência, em relação
ao :tno-mlnério, a programação de embarques.
4. Pondera, ainda, a Representação que a exigência no sentido de que qualquer negócio só fosse feito com quem níio tivesse tido, não se encontrasse no momento ou não estivesse em cantata com n CVRD para efeito de futuras compras de minério tornou per!-
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gêncin. deixaria, no máximo, uma margem de 5% para os reclamantes.
5. Qu.e a. situação mais se agravou em face da carta do então Presidente da CVRD dizendo aos mir.eradores que a Vale só admitiria negócios que resultassem em acréscimo
às vendas totais a essas usinas. E, por meio desses e outros recursos, tem negado, sempre, atendimento aos pequenos e médios mineradores que chegam a noticiar a inabalável
resolução da CVRD de não dar oportunidade aos pequenos mineradores de firmarem contratos intamaciom.ls de exportação de minério de ferro. E chamam a atenção do Conselho para o fato de a um pedido datado em 18 de dezembro de 1969 (fls. 6) a Vale, em
2 de janeiro de 1970, respondeu que somente poderia fornecer os preços entre os dias 10 e
15 de janeh·o de 1970. 'Depois de uma segunda carto. dos Interessados, de 21 de janeiro
de 1970, foi que a Representada fixou os preços para 1970, até porque o compromisso a
que foram conduzidos os mlneradores é vender pelo preço da CVRD razão pela qual antes
(lue esta df: es::~ preço nenhum negócio poderia ser feito.
6. Depois de observarem que a Estrada de Ferro Vitória-Minas e o Porto ele Vitória são
destinado; ao atendimento de transporte de toda e qualquer mercadoria de interesse da
produção e do consumo da região, finalizam as:everando que se encontram numa situação mu!ta embaraçosa: não vendem à CVRD porque esta lhes impõe um preço baixo e
não têm acesso ao mercado externo porque lhes são negados os meios.
Por isso os pequenos mineradores dirigiram carta ao então Presidente da República;
também o Prefeito de Santa Bárbara, senhor Clóvis de Faria, oficiou, em 11 de abril de
1960, ao senhor Presidente da República, pedindo a sua alta intercessão junto à CVRD.
O Prefeito d:J Darão de Cocais, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, de Barão de
Cocais e o Prefeito de Itabira enviaram ofícios ao Senhor M1nlstro do Interior, sol!ci·
tando a intervenção ministerial para obtenção de ajuda aos pequenas mineradores de
Itabira, Santa Bárbara e Barão de Cocais.
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Asseveram, ainda, que as firmas do Sr. Dalmo de Souza Dornelas e do Sr. João Pessoa dos Anjos, pelas razões expostas, não suportando os preços pagos pela CVRD pelo
minério, encontram-se em sérias dificuldades financeiras .
Arrematam que por ocasião da assinatura do Convênio entre os mineradores e a
Vale. em r.clenidade que ocorreu no Gabinete do então Ministro das Minas e Energia,
Co~ta cavalcanti, o Marechal José Sinval L!ndenberg, Diretor da CVRD, declarou que:
"Podem estar certos os minemdores, que terão da CV'RD todo o apoio que merecerem, a fim de que possam trabalhar mais eficientemente, para o progresso da
região." <o grifo é nosso).
Assim. perdem os s!gnatárloe ela Representação as providências cabiveis contra a
CVRD pela prática do abuso do poder econômico, prevelecendo-se da Lei n.0 4.137, de 10
de setembro de 1962, alnea g do inciso I, art. 2.
Vieram acostados à Representação os seguintes docwnentos:
1. Folha do Diário do Congresso Nacional de 26 de dezembro de 1967, que .publicou o
pronunciamento do então Presidente da CVRD, perante o Congresso Nacional.
2. Carta firmada pelo então Presidente da Vale à Teenoexport, contendo as condições a serem rigorosamente obedecidas e que constarão do Contrato a ser assina.do
entre a CVRD e o consórcio em causa (folhas 10·11), bem como minuta contendo normas
gerais para contrato de pcqu~nos mineradores, folha 12.
3. contrato entre a CVRD, de um lado, e, doutro lado, os mineradores, firmado pelos
Dlretores da Companhia e Antonio Raphael da Silva, Dalmo de Souza Domelas, Minera·
ção Bras!lla Limitada, Mineração Nova Deli Limitada, Alcy dos Santos Moura, Irmãos
Braga Limitada e Mineração Rio do Peixe Limitada, folhas 13-25 do qual se destacam as
seguintes cláusulas:
"2 .4 - Fica facultado à CVRD, a seu critério exclusivo, fazer o controle de
qualidade do minério produzido pelos Mineradores, e a ser embm·cado em
vagões da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Referido controle consistirá em
análise quimica e granulométr!ca do minério, antes do embarque nos vagões ou
antes do carregamento nas próprias Instalações da CVRD, como pt•evisto em

- 1922.2.2 e 2.3.1 acima. Fica expressamente facultado à CVRD recusar o carregamento de qualquer quantidade de minério que não atenda às especificações
qu!mlcas ou granulométrlcas normalmente ut!llzadas pela CVRD para seu próprio
minério, desde que dos mesmos tipos exportados pela própria CVRD. Se, porventura, ocorrer a hipótese prevista no item 3. 5 abaixo, a CVRD poderá recusar
o mesmo transporte ferroviário caso as especificações do minério estejam em
desacordo com a ordem de compra ou contrato entre os Mineradores e o respectivo comprador."
"3.1 -Fica entendido e convencionado que, para cada tonelada de minério de
ferro, que for exportada pelos Mlneradores pelo Porto de Vitória e;ou Terminal
de Tubarão para um determinado comprador, os Mineradores expressamente se
obrigam a obter, desse mesmo comprador, a obrigação de comprar minério da
CVRD, em Igual tonelagem, com os mesmos tipos e preços", folha 18.
"3.4 - Os Mineradores, em casos excepcionais e mediante prévia e expressa
consulta à CVRD, poderão Indicar usinas já compradoras da CVR.D para colocação de seu próprio minério, como vendas adicionais àquelas da CVRD. Esta
poderá. negar sua anuéncia a tais operações", fOlha 19.
"7 .1 - Durante a vigência deste contrato, os Mineradores se obrigam a dar
preferência à CVR.D, ou a empresas por ela controladas, para execução do
transporte marítimo do minério que os mineradores exportarem CIF ou c & F
desde que a CVRD, ou empresas por ela controladas, ofereçam o transporte em
condições pelo menos iguais às ofertas por outras executantes dos mesmos
serviços", folha 22.
4. Recorte de jornal, de 6-1-70, sob o titulo: .Africa do Sul concorre com Brallil:
ferro, folha 26. Relação das Usinas Siderúrgicas já consumidoras de minérios da CVRD,
folhas 27-30.
5. carta da Matalora Limitada, dirigida ao Consórcio dos Mlneradores, em que sua
cu-irmã su!ça, MeteU & Rohstoff A. G. ~ollcita fornecimento adicional de 200.000 t de
minério de ferro para a finna alemã Relnstahal, datada de 14 de julho de 1968, folha 81.
6) Outra carta da Metalora Limitada ao Consórcio dos Pequenos e Médios Mineradores, consultando sobre fornecimento de 100. 000 t de minério de ferro com destino à
união de Siderúrgicas Asturlanas S.A., na Espanha, folha 32.
7. carta dos representantes do Consórcio dos Pequenos e Médios Mlneradores à
companhia Vale do Rio Doce, solicitando anotar o pedido de fornecimento de 100.000
t de minério de ferro, formul::.do pela União de Siderúrgicas Asturlanas S.A., para os
eteitos do contrato, folha 33.
a. carta do Superintendente Geral de vendas da CVRD ao Doutor Sérgio Jacques
de Moraes, representante do Consórcio, dizendo que a União de Siderúrgicas Asturianas
S.A., da Espanha, está nominada na relação de clientes da Vale fornecida ao destinatário
sob a denominação de Uninsa, folha 34.
9. carta da firma J. L. B., dirigida à A. S. Moura, propondo a colocação de 30.000
t trimestrais de minério de ferro na República da Românla, e, em troca, da aquisição
de 75% do valor da fatura da venda do minério, em tratares da marca UTB, folhas 35-36.
10. Carta dos representantes do Consórcio à Companhia Vale do Rio Doce submetendo a proposta da República da Românla de compra de 30.000 t de minério de
rerro e, em troca, aquisição de 75% do valor da ft<ttura de tratores UTB, folha 37.
111. carta da Companhia Vale do Rio Doce, respondendo aos representantes do
consórcio que as Usinas Rr>mena~ já são tradicionais consumidores do minério da CVRD,
l'azúo pela qual não pode concordar com a operação mencionada acima, folha 38.
12. Carta de 12 de novembro de 1968 do representante dos mlneradores signatários
do convênio com a Vale, dirigindo a esta comunicação de fornecimento de minério de
ferro à Sidney Steel Corp., do Canadá, em quantidade entre 150.000 LT e 400.000 LT e
open Beart ore de 100.00 LT, folha 39.
13. Carta-resposta da Vale de 19 de novembro de 1968, informando que a Companhia
jú estava em entendimentos adiantados com a Sidney steel Corporatíon, através de sua
subsld!ãria em New York e, ainda, que a CVRD já fornecera, até 1967, minério para a
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- 193:Sidney Steel corporatlon, sob a antiga denominação de Dosco-Domlnlou steel and Coa!
Corp., folha 40.
14. Carta de Comptoer des Pyrltes ao representante do Consórcio, Informando
contactos para fornecimento de minério de ferro dos mineradores (Consórcio) à. UXMD à
.Decazeville entre 50 e 60.000 t a Hasts, Fourneauz Saulne & Uckans Raunls - 100.000
t: à Boel & companhia à. La Louvierer Be!gique - 100.000 t: e à Forges de Clabecq.
.Belvique 150 a 180.000 t, solicitou a mlsslvlsta, ainda, a lista de preços para 1970 para
concretização das negociações, folha 41.
•15. Carta dos representantes do Consórcio à Companhia Vale do Rio Doce, comunicando os eventuais clientes de que dá conta a carta do comptolr des Pyr!tes, folha 42,
16. Carta-resposta da Companhia. Vale do Rio Doce ao representante do Consórcio,
comunicando a lmposslbl!!dade de atender à. solicitação quanto às programações de
transporte e embarque no Porto, uma vez que a comunicação feita pelo destinatário foi
remetida fora do prazo previsto na cláusula 2.6 do contrato 21. 68, fi. 43.
17. Cartas de Comptolr des Pyrites ao Cons6cio comunicando impossibilidade de
enta.bo!ar negociações com compradores de minérios na Europa, de vez que a lista de
clientes da Vale engloba a quase totalidade daqueles compradores, fls. 44-45.
18. Carta de T. S. Kollerich Cio. S.A., fi. 47.
19. Idem da União de Aços, Com. Ind. e Repr. Ltda., dizendo da Impossibilidade
de vender o minério do consórcio às usinas siderúrgicas mencionadas como já consumidoras de minério da CVRD, com as quais a miss!VIsta mantém as melhores relações e
com as poucas firmas outras não constantes como clientes da Vale, fi. 49.
20. Carta da continental Ore Corporatlon ao Consórcio, fi. 50.
21. Idem de Minerais & Metaux à Tecnoexport, fi. 51.
22. Carta. de 19-12-69 dos representantes do Cons6rcio à. Vale do Rio Doee, solicitando lista de preços dos minérios dos diversos tipos para 1970 e 1971 e análise médias
dos diversos tipos de minériOS, especialmente os abrangidos pelas listas de preços, folha 52.
23. Carta. da. Vale em 21-1-70, informando que somente entre 10 e 15 de janeiro de
[970 poderá fornecer os elementos solicitados acima, fl. 53.
24. Nova carta de 21-1-70, dos representantes do Cons6rc!o, reiterando o pedido de
fornecimento da lista. de preços para. 1970, lembrando, inclusive, já estar ultrapassando
o prazo em que a Vale ficOU de fornecer tais dados, fi. 54.
25. Carta-resposta. da Vale de 22-1-70 ao representante do Consórcio, Informando
a lista de preços para. 1970 dos vários tipos de minério, folhas 55-56.
26. Carta., da. Diretoria. do Cons6rcio, ao Senhor Presidente da. República., solicitando
a intercessão de S. Ex.• junto à. Vale para o transporte com o fim de exportação do
minério dos pequenos e médios m!nera.dores da Vale do Rio Doce, fls. 57·58.
27. Recorte de jornal, sob o título: Cinco mil Mineradores da Rio Doo':l solicitam
apoio ao Governo da. União, fi. 59.
28. Oficio do Prefeito Municipal de Barão de Cocais ao Ministro Costa Cavalcanti,
do Interior, solicitando solução para o problema dos mineraores da. região, fi. 60.
29. Carta. do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Barão de
Cocais, de 16-5-69, solicitando os préstimos do sr. Ministro do Interior, então coronel
José da Costa. Cavalcanti, e pedindo o restabelecimento do convênio, recentemente interrompido, entre o Consórcio de Minerações de Itabira, Santa Bárbara e Barão de
COCais e a Companhia Vale do Rio Doce, fl. 61 do que decorreram grandes prejuízos que
enumeram.
30. Carta. do Prefeito Municipal de Itabira. ao Sr. Ministro do Interior, Costa Ca·
valcanti, pedindo sua intercessão para promover entendimentos visando solucionar o problema. dos mineradores de Itabira, flf;, 62-63.
31. Recorte de jornal, referente ao Convênio da CVRD com pequenos mineradores,
onde destaca. a afirmação feita. pelo Sr. Dlretor Assistente do Presidente da. Companhia.
Vale do Rio Doce, Mal. José Slnval L!ndemberg, por ocasião da lavratura. do convênio
entre a Vale e os mineradores, fls. 64.

-194O Chefe do Gabinete da Dlreção EXecutiva do CADE, proferiu na. representação a
seguinte Informação:
"Sr. Diretor EXecutivo: A firma "A. S. Moura", estabelecida na rua D. Prudência
n. 0 203, em Itabira, Minas Gerais e Alcy dos Santos Moura, rua Agua Santa,
n.0 5, Itabira, MG - ambos lavradores de minério de ferto. Representam contra
a CVRD (Companhia Vale do Rio Doce)·· pela prática de abuso do poder econO·
mico prevista no art. 2.0 Inciso I, alínea a da Lei n,0 4.137/62. A representação
atende ao prescrito no parágrafo único, do art. 37, do Decreto n.0 52.025/63, de
vez que está escrita em duplicata tendo as firmas dos denunciantes reconhecidas
devidamente e contém a exposição minuciosa do fato que considera abuso
praticado pela representada.
Dessa maneira, verifica-se que são válidas as formas extrínsecas da Representação e que este expediente poderá se·transformar em Averiguações Preliminares,
fl. 65.
conforme consta da certidão de fl. 65 v., foi o signatário sorteado Relator, que, por
despacho de 17·3·70, determinou vista à Procuradoria Geral para os fins do art. 25 da
Lei de regência, a qual se pronunciou:
"Senhor Conselheiro-Relator:
l. Onde quer que se apresente, em território nacional, o abuso do poder
económico, e quem quer que seja que o pratique, o CADE é o órgão represen·
tativo do Estado com autoridade para reprimi-lo. 2. A Nação carece de
ordem e disciplina, não só na sua estrutura polltica e social como no encadeamento de suas relações económicas, a fim de que a formação de riquezas, causa
primeira do desenvolvimento da técnica e da estabilidade das instituições, não
sofra solução de continuidade. 3. Quando o legislador inseriu, entre os dispositivos que reprimem o abuso do poder económico que o CADE "exercerá a
fiscalização da administração das empresas de economia mista e das que
constituem patrimõnio nacional, sob qualquer forma de organização" quis delxat
expresso que às entidades criadas pela União, para o exercício de atlvidades
empresariais ou mercantis, também se aplicam os preceitos contidos na Lei
n.0 4.137/62. O interesse público, que está em íntima conexão com o conceito
de responsabilidade social, se sobrepõe ao interesse mercantilista das empresas
quer sejam públicas, quer privadas, quer de economia mista. Ademais, os atos
por lei considerados infringentes, a ninguém é licito praticá-los. E o CADE,
com apoio no voto do ilustre Conselheiro Gratullano Brito, já decidiu que as
sociedades de economia mista são passiveis de ser processadas administrativamente (Diário Oficial de 22 de junho de 1966, Seção I - Parte I). 4. Não
havendo o Sr. Conselheiro-Relator rejeitado in Iimlne a representação, incumbe·
nos, a fim de verificar se há real motivo para a instauração do Processo Admi·
nistratlvo, proceder à investigação preliminar, após o que, na forma regimental,
manifestar-se·á a Procuradoria. 5. Isto posto, e de forma a Instruir o processo
de averiguações preliminares, solicitamos seja expedido oficio à firma A. s.
Moura, primeiras representnnte8, para que Informe; a) se detém decreto de lavra;
b) se está legalmente habilitada à exportação de minério de ferro. :S: o parecer"
a tls. 67·68.
Vê-se, a seguir, solicitação do Relator à Inspetorla Regional de Minas Gerais, pe·
dindo Informações sobre a denominação do Consórcio, dlretorla, constituição legal, filiais
ou representantes na Guanabara e em Minas e área de atuação, f!s. 69/70.
Declarando abertas as averiguações preliminares, determinou o Relator ciência à
Procuradoria-Geral (folha 70v), o que f<li feito (fi. 72) e, para efeito de comparação, foi
solicitado ao Inspetor Regional em Minas Gerais, Informasse a área aproximada do vale
. do Paraopeba, onde há atuação mlneradora, quais os mlneradores que ali operam e a
quantos municípios corresponde essa área; se há soCiedade de economia fista operando
minérios nesse vale., se há entidades congregando pequenos e médios mlneradores, quais
são e os nomes das mesmas e, finalmente, se a CVRD Interfere de algum modo no
vale do Paraopeba e se os mineradores do. região exportam minério e, em caso afirmativo,
qual o mercado consumidor, nome do porto de embarque para exportação, f!s. 73·74, à
t!. 76, noticia sob o titulo: "Sepetlba ganha terminal marítimo para o minério", e, a
fl. 77, outra Intitulado.: "Investimentos em Sepetlba vão 11 US$ 50 milhões"; à. fi. 78,
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ofício do Relator aos Drs. Arnaldo José Bandeira de Mello e Sérgio Jacques de Moraes
Indagando se S. s.• são representantes legais do consórcio, data da existência legal ou
de fato, do mesmo, documento regulador do funcionamento do mesmo e composição de
sua então Dlretoria (fl. 81), o que foi respondido às fls. 82-73, esslm resumido:
"Os abaixo assinados foram nomeados representantes do Consórcio conforme Ata
da Assembléia Geral realizada em 16-3-68: o Consórcio tem sua sede em rtablra,
MG, tem a entidade existência de fato e legal, desde a sua constituição cuja ata
foi registrada em 22-10-68."
Acostaram os representantes do Consórcio os instrumentos de seus mandatos (f!s.
84-85), exemplar da 6.• Assembléia Geral do Consórcio (folha 86) e cópia dos seus estatutos, folhas 91-98.
E foi solicitado mais aos mencionados representantes do Consórcio que Informassem
os componentes do mesmo, nomes completos dos diretores ou chefes das 3 firmas de
Dalmo de Souza Dornelas, bem como daquela do Sr. João Pessoa dos Anjos; se existe
outro consórcio ou entidade semelhante na ãrea da Vale do Rio Doce e nomes completos
dos d!retores daquele Consórcio (fi. 100), tudo respondido às fi. 101, inclusive com promessa de envio da relação dos membros componentes do Consórcio, bem como da ata da
assembléia que elegeu a nova diretoria, além de adiantar que não ·existe no Brasil outro
Consórcio com a finalidade daquele que representam.

E à fl. 101, despacho do Relator prorrogando o prazo destas averiguações, ciente a
Procuradoria; às folhas 102-104 encontram-se notas extraídas, de ordem do Relator,
do processo n.• 20.291/67 (CADE) sobre o titulo A Aceslta e a. Companhia Vale do Rio
Doce, destacando-se do Relatório dessa empresa referente a 1965 o seguinte:
"Quanto as jazias de minério de ferro em Itab!ra. de propriedade da Aces!ta,
já Iniciamos conversações com a Companhia Vale do Rio Doce, em que manifesta o desejo de entrar na pauta. de exportadores de minério, se para. tanto
dispusermos de transporte na ferrovia e de embarque em Vitória. A propósito,
está o assunto dependendo de solução maior, como a de participação, ora em
exame de parte das duas Companhias - a Aces!ta e a Vale.''
Mais adiante, nota-se no supra referido Relatório:
"8. vem então mencionar que a Diretorla, desejando articular soluções que
permitissem o apressamento da execu~ão do projeto de expansão industrial entendeu-se com a da Companhia Vale do Rio Doce, em busca de uma possível
participação sua na Aceslta, mediante a qual a Vale do Rio Doce Incluiria
nas suas operações de lavra em Itabira, agora ou no futuro as nossas reservas
de minério de ferro, que estão localizadas na mesma região, ou melhor junto
das jazidas da Vale. Não tendo sido considerada como desejável essa participação,
ficou o assunto encerrado, devendo a nossa Companhia encontrar solução para
a. lavra. de suas jazidas calculadas em mais de 120 milhões de t de hematita
do mais alto teor. Já agora, com a construção do Porto de Tubarão, cuja capacidade de embarque de minério é considerável, parece-nos será de comum
Interesse das duas Companhias a exploração das jazidas da Aceslta, mediante acordo ~ue esperamos realizar dentro de curto prazo. li: fora de dúvida que
a Aces!La tem no minério de Itablra à margem da Estrada· de Ferro, riqueza
que, como está, é um capital mortu, enquanto que, dinamizada sua exploração, será fonte de receita e de garantia para os contratos de financiamento
que venha a realizar para o aumento de capital de produção da sua usina.
O porto de Tubarão surge como ~olução para o desenvolvimento do vale, rico
de potencial econõmico, no mesmo modo que contamos agora, depois de vinte
anos, com a Estrada asfaltada denominada Rodovia do Aço, cujos benefícios
s!l.o Incalculáveis, pela ligação das Indústrias do vale aos maiores centros do
País.''
Vê-se a f!s. 103, o seguinte trecho do depoimento do Dr. W!lkle Moreira Barbosa,
então Presidente da Aceslta perante a Assembléia Legislativa de Minas Gerais:
"As reservas da Aceslta, - é certo, vão multo além da capacidade de lnsumo da usina e é pensamento da atual dlretor!a da CAEI retomar negociações
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minério, em beneficio de ambas as empresas. Mais adiante tratarei deste problema", fls. 9.
Acrescente, depois, que:
"Quanto a sugerida absorção Acesita pela Companhia Vale do Rio Doce, também não faz sentido, pois não está a CVRD estruturada para operar uma
usina siderurgica. Já a transferência das jazidas, além de prejudicar a Ace·
slta, pelos motivos antes expostos, não traz benefício adicional algum à Vale
do Rio Doce. O minério de nossa propriedade pelo qual eventualmente se interessar, pode ser extraído em regime de associação de interesses, em regime
de cooperação entre as duas empresas. E é justamente isto que estamos estu·
dando neste momento."
Segue, ainda:
"Há cerca de cinco anos, ainda no Governo do Senhor Jânio Quadros, chegou
a haver um convênio para exploração das minas de Acesita, pela C!a.. Vale do
Rio Doce, que posteriormente caducou em conseqüência de conversa mantida
pela. direção do Banco com a Cia. Vale do Rio Doce, no sentido de transferirlhe ações da empresa. Esse negócio não chegou a bom termo, porque a Companhia não queria pagar aquilo que pedimos."
". . . também essas negociações não chegaram a bom termo porque tanto uma
como outra tinham maior interesse pelo minério e nós do Banco do Brasil entendemos que o minério sendo uma. riqueza nacional deve ter melhor destinação ... "
"De sorte ~ue, se essa empresa. quisesse alargar sem campo de a.ção na produção e exportação de minério, estaria. muito bem encaminhado, porque tem minas que lhes fornecerão minério de sobejo por mais de dois séculos. Logo pode
também negociar minério. Não enveredará somente por esse caminho, se o
governo sugerir alguma. orientação adequada. e inteligente como vem fazendo
em relação à Vale do Rio Doce, que é hoje uma. Empresa de alto conceito mundial e capaz de representar o Governo na exportação de minério. Nem seria.
Interessante que o Banco do Brasil, sendo propriedade do Governo, fosse concorrer com a Vale do Rio Doce, em grande parte também propriedade do Governo, no campo do minério. O que pode acontecer é a Acesita fazer negociações com outra Empresa com participação na exportação de minérios. Não há
porque não aproveitar essa capacidade da. Acesita.."
Do mesmo processo, consta a. seguinte passagem extraída das notas taquigrafadas
do depoimento do Senhor Presidente do Banco do Brasil S.A., Dr. Nestor Jost, constantes do vol. n do Processo (CADE) n.0 20.291/67 prestado perante a Assembléia Legislativa de Minas Gerais em 29-5-67.
"Não temos no Banco do Brasil nenhuma proposta. concreta. Não recebemos
ainda nenhum papel escrito sobre o interesse na aquisição das ações do Banco
na Acesita. Senão da Companhia Vale do R!o Doce, com quem discutimos amplamente o assunto e infelizmente não chegamos a uma solução satisfatória..
Sempre tratamos e trataremos da posição do banco, de acordo com os interesses do vale, que para nós são representados principalmente pela Companhia
Vale do Rio Doce, criada. pelo Governo para manter o desenvolvimento daquela região."
Verifica-se à fls. 105 em certidão extraída do Processo n. 0 20.291/67, ofício do seguinte teor, endereçado à Acesita.:
"Senhor Presidente: Tendo em vista apressar a conclusão dos estudos do processo supra referido, pedimos a v. s.• que, ao responder as perguntas que submetemos a sua apreciação em nossa última correspondência, nos in!orme: A
- Se a Acesita conseguiu vender minério de ferro no período que compreende
os anos de 1963 a 1967, este até junho p. findo. B - Se a Acesita tem exportado diretamente nesse período e que quantidades por ano. C - Se a Acesita goza de algum benefício tarifário nos transportes de minério pela Estrada
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de Ferro VItória-Minas. D - Se a Aceslta exporta minério vendendo-o à Cla.
Vale do Rio Doce e se tem u:tlllzado a Estrada de Ferro VItória-Minas para
exportação do seu minério Independentemente da venda do minério à citada
empresa. E pedimos que, nas respostas que v. s.• oferecer ao questionário de
hoje, atlnentes ao período supracitado, mencione aproximadamente as quantidades por ano. E - Se a Aceslta tem conhecimento do teor dos contratos firmados por Ferteco e Samltre com a Cla. Vale do Rio Doce, visando o transporte do minério, extraído por ~uelas empresas, pela ferrovia Vitória-Minas e
sua conseqüente exportação pelo porto de Vitória e, assim: 1) se consta que as
anteriores administrações da Aceslta tenham recusado firmar Idênticos contratos; 2) quais as ra:~:ães que teriam sido Invocadas para a recusa, se esta
ocorreu. F - Como a Acesslta vê, para o desenvolvimento dos seus negócios, a
execução do que está previsto e autorizado na letra a do art. 5.0 do Decreto
n.0 55.282, de 22 de dezembro de 1964; bem como a hipótese constante do § 2.0
do art. 4.0 do mesmo decreto. G - Pedimos, ainda, que V. s.• nos Informe se
a Aceslta tem conseguido, <ou se seria comercialmente Interessante), exportar
minério de ferro através de outro porto que não seja o de VItória; poderia ser o
de Santos? H - Se a Aces!ta pode expOrtar seu minério pelo porto de Vitória,
enviando-o por rodovia, de modo a lhe ser possível, sob o ponto de vista do
real Interesse comercial, dispensar o transporte ferroviário. I - Afinal, perguntamos se a Aceslta. é cliente permanente da Estrada de Ferro VItória-Minas
(C!a. Vale do Rio Doce) para efeitos de transporte de carvão que compra e a
quanto tem montado, nos citados anos, os pagamentos à citada ferrovia por
esse serviço para carvão e outras mercadorias."
Igualmente, à fls. 106, destaca-se a resposta ao oficio acima transcrito, da Aceslta,
nos seguintes termos:
"a) - A Aces!ta vendeu, no período, apenas pequenas quantidades de minério de ferro, à Companhia Vale do Rio Doce, como se verifica a seguir:
Vendas de Minério de Ferro
Alnos-Tone[adas
1963
1964
1965
1966
1967 (jan;jun) ...................................... .
• • • • • • • • • • o ••• ' • o •• o •••••• o • o • o ••••••• o •••• o ••

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

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

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

35.000
17.658
46.182

no período, a Aceslta. não realizou exportações d!retas de minério de ferro;
c) nossa Empresa não goza de qualquer benefício tarifário, no transporte pela
Estrada de Ferro Vitória-Minas;
d) não é do nosso conhecimento se as pequenas quantidades de minério de ferro
vendidas à Companhia Vale do Rio Doce são ou não por ela exportadas;
e) a Aceslta tem conhecimento, em termos gerais, dos contratos firmados pela
companhia. Vale do Rio Doce com a Ferteco e samltre. Entretanto, a CVRD
vem se recusando a firmar Idêntico convênio, a despeito de nosso Interesse já
várias vezes demonstrado. Alega. que os contratos referidos foram assinados visando desenvolver novos mercados na área de Influência. das firmas citadas.
Tem a Acesita também se Interessado pela assinatura de contratos para exportação de minérios, através da Vale do Rio Doce, em outras modalidades. Nunca obteve sucesso porque os termos da. remuneração oferecidos pela CVRD nunca
constituíram bases equitativas para os referidos acordos.
f) o parágrafo 2.o do art. 4. 0 do Decreto n.0 55.282, de 22 de dezembro de 1964,
diz respeito a exploração de minérios no Vale do Paraopeba, o (!Ue não é o nosso coso.
g) os Interesses em exportação por parte da Acesita, se limitam ao porto de VItória, no Espírito Santo, face à dificuldade e alto custo que ocasionaria embarque por outro porto;
b)
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j) sim, a Acesita é cliente permanente da Estrada de Ferro Vitória-Minas para o
transporte de carvão. São os seguintes os pagamentos feitos à CVRD por esses
serviços;

..

Ano

Carvão

Minérios

Outros

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

27.014

45.038

89.889

1964 ...................................

31.6816

90.055

143.636

1965

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

98.861

212.073

308.883

1966

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

466.722

358.514

559.840

195.262

268.070

132.834

1963

1967 (janeiro-maio)

••••••••••• o ••••••• '

Encontra-se às folhas 107-110, o depoimento prestado pelo então Presidente da
Vale perante a Câmara Federal no qual se lê, inclusive, que:
". . . há alguma esperança embora remota de colocarmos as mãos sobre as
minas da Acesita ... , folha 1()9."
O Relator solicitou (folhas 111-112) ao Departamento Nacional de Produção Mineral
que Informasse:
"Se foram concedidas autorizações de lavra no período de 1.0 de abril de 1969
a 31 de março de 1970, na área de Influência da Estrada de Ferro Vitór!a,.-M!nas
<Vale do Rio Doce) ; qual o prazo, regulamentar e normal de cada concessão de
lavra, se há limite mínimo por ano a ser cumprido pelo beneficiário; se no
período focal!zado foram feitas reval!dações de concessões de lavra que houvessem caducado; quais as condições exigidas para que concessões continuem válidas
e em poder dos concessionários ou sucessores legais; quais os tributos e emolumentos incidentes sobre o minerador desde o requerimento do alvará de pesquisa."
Respondeu: o Departamento Nacional de Produção Mineral com as seguintes informações aqui resumidas:
''No período de 1.0 de abril de 1969 a 311 de março de 1970 não foram outorgadas
concessões de lavra para minério de ferro. Que não existe prazo normal e regulamentar para concessão de lavra, somente existindo para as autorizações de
pesquisa... a concessão somente poderá ser caduca tomada sem e~eito ou nula
por decreto presidencial; no período citado não foi caducada nenhuma concessão
de lavra de minério de ferro na região do Vale; outorgada concessão o titular
deve cumprir as obrigações que trata o regulamento do Código de Mineração no
que se refere a lavra; o m!nerador sofre os seguintes tributos: taxa de publicação
e emolumentos para o alvará de pesquisa; taxa de publicação do decreto de lavra;
emomulentos relativos e imlssão de posse da jazida; Imposto único sobre minerais".
folhas 113-116.
Está à folha 117, pu·bl!cação do Diário Oficial referente à decisão do CADE do
processo n.0 20.596/66 em que por duas vezes em duas representações foi acusada a
companhia Vale do Rio Doce, arquivado, tendo sido Relator o mesmo deste processo,
decisão cuja ementa é:
"As sociedades de economia mista e o CADE. Estão sujeitos à repressão ao
abuso do poder económico na mesma medida em que o estão as demais empresas
particulares. Dupla competência do CADE: 1) repressão de trustes, monopólios
ou cartéis p:·ntlcados pelas sociedades de cconom!n mlstn; 2) fiscalização geral
e permnnente dns sociedades de economia mista mediante processo lndlreto de
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consulta e a posteriorL A Companhia Vale do Rio Doce perante o CADE. Conhecimento de representação, para, no mérito, arquivá-la por falta de real motivo."
Ofício de 29 de abril de 1970 do Relator ao DECON, solicitando Informar quanto
no período de 1965 a 1969 a Vale dlspendeu com gastos ou ônus que não se podem
considerar normais em sua rotina, com locação de prédios, assistência social, auxlllos,
contribuições extras, Incentivos à iniciativas sem fins lucrativos, subvenções, participações em Instrução e educação não especial!zadllJS, ações em companhias ou empresas
não vinculadas ao seu sistema de negócios, representação e hospedagem, esportes, saúde
pública e outros, e os lucros obtidos (folha 119). Resposta do DECON às folhas 120-129,
com os informes ali contidos, ressalvando, entretanto que:
"este Departamento não pode conceituar quaisquer gastos cO!lBignaelos nos balanços das empresas governamentais como "dispêndios desvlnculaelos ao seu
ramo ele negócio". ·
Vão, às folhas 130-131, recortes de jornais sob os titulas: "Exportação de Minério
ganha novo Impulso" e "Novos Capitais Alemães vão para a Mineração no Brasil". E à
folha 132 está o oficio elo Relator ao Presidente da Aceslt:J. perguntando quais as conseqüências para a Aceslta referentemente à venda e exportação de minério ele ferro
decorrentes elo funcionamento do porto de Tubarão e da Usina de Peletlzação da companhia Vale elo Rio Doce; quais as Influências desses dois melhoramentos no tocante
à venda de minério pela "Aceslta", à "Vale"; os resultaelos dos entendimentos entre
a "Aceslta." e a "Vale", bem como anexação ele quadro com o volume de exportação de
minério através da Estrada de Ferro Vitória-MlnR8 e do Porto ele Tubarão nos anos
de 1965 a 1969 e quadro com volume de vendas de minério da "Aceslta" "à Vale" do
mesmo perloelo. o Oficio ela "Aceslta" à folha 133, respondendo à primeira Indagação,
diz:
"Nenhuma por não ter havido exportação."
Quanto à segund:J. e terceira perguntas, respondeu:
"Nenhuma acrescentou: que deixamos de anexar o quadro de exportação por nãO
ter haVIdo. Quanto à venda de minério tem sido Inexpressiva nos cinco anos
citados. Entretanto no corrente ano (1970) as vendas alcançaram 988.178,98 cruzeiros no primeiro trimestre ... em decorrência de dois contratos firmados com a
Companhia Vale do Rio Doce em 2-2-1970 e 13-3-1970 para o fornecimento total
de 150.000 t."
Vem à !olha 134 recorte de jornal sob o titulo "Samitre Intensifica exportação de
Minério", com gravura documentando a extensão da composição. E à !olha 135 se depara
a informação noticiando as exportações no ano de 1969 pelo grupo Vale; à folha 136
recorte de revista noticiando contrato assinado entre a Vale do Rio Doce e a Ferteco,
visando a exportação de minério; à folha 137 recorte do jornal comentando plano de
EIXpansão para os anos de 70-73 da Vale do Rio Doce: oficio (fOlha 138) de 7-5-70 do
Relator ao Presidente do Cons6rcio indagando da situação legai do mesmo e ainda se
encampa a Representação dos mineraelores contra a Vale, total ou parclalment!l. Resposta do Presidente do Consórcio, expondo a situação dos consorciados, informando que
a entidade está registrada no Cartório de Registro de Sociedades Civil e Pessoas Juridicas de Itablra M. G. e finalmente endossando a Representação, folhas 139-142.
Por despacho do Relator foi aberta vista à Procuradoria Geral para se pronunciar
a regpeito de novo prazo para estas averiguações bem como requerer o que achasse
conveniente (folhas 142V), cuja concordância se encontra à folha 143. E a cxposiçã.o
de motivos do Relator ao Plenário para prerrogação de prazo está à folhas 144-14-:lv, o
que foi conceelldo conforme se vê da ata da 172.• Sessão, à folha 229.
Expediente dos Procuradores de Consórcio juntando cópia da Ata da Assembléia
realizada em 18-4-70, escolha da nova dlretorla, alteração dos es,tatutos e carta do
Presidente da Vale ao Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, bem como
recortes de jornais sob os títulos Mineradores Dizem que C. V. R. D. Atrapalha. suas
Expo~ões; Vale do Rio Doce Estaria. Favorecendo Empresa.s Estrangeiras; "C.:v'.R.D.
Fixa Reajuste de Preço p~.ra o Minério", fls. 145-54; à fi. 155 recorte de revista de :.brll
de 1968, referente à el:portnçiLo de minério frente à concordância ela Austrália.
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Samitre e da Ferteco com a Vale, fi. 157, cuja. resposta se vê às fls. 158·159.
Recorte de revista de maio de 1970, sob o titulo Export;u;ão do Minério de Ferro,
fi. 160, salientando os progressos da Vale.
Oficio de 29-6-70 do Relator ao Presidente da Rede Ferroviária S.A., solicitando
informasse se fOI conclulda construção e concedida exploração do trecho ferroviário
Itab!ra,-Be!o Horizonte, e se, em exploração, qual a entidade titular e se não, quais as
razões determinantes do não cumprimento das medidas enfocadas (fi. 161), cuja. resposta se encontra. às fls. 162-163 Informando a não efetlvação de tais medidas, porque:
"O convênio não foi celebrado por conveniência da Companhia Vale do Rio Doce,
que procurou expandir a exploração do minério de ferro existente no Vale do
Rio das Velhas, havendo para Isto, construido uma linha que, partindo de Costa
Lacerda (no trecho Desembargador Drumond - Belo Horizonte da 6.• Divisão
- (Central), alcançou a localidade de Fábrica depois de passar por Fazenda
Alegria, ainda no Vale do Rio Doce."
Surge à fl. 164 oficio do Relator ao '13. 0 Oficio de Notas, solicitando inteiro teor
dos contratos entre a Samitre e a VaJ,e; Integra das respectivas escrituras às fls. 166-167;
às fls. 181/194, folheto da Vale (abrll de 1966) contendo matéria sobre mineração, transporte ferroviário, porto e embarque, navegação e pelotlzação; ofício do Relator ao 10.0
Ofício de Notas solicitando teor do contrato entre a Sa.mitre e a Vale, bem assim certidão
verbo ad verbum do contrato celebrado entre a "Ferteco" e a "Vale" (fl. 195), escritura
que se vê às f!s. 196/216. E à fl. 216, recorte de jornal sob o titulo: "Polfcia Procura
Rapazes que iam Explodir Ponte da Vitória,-Minas".
Por despacho à fl. 217, determinei ao DARCO emitisse parecer preliminar sobre a
ma.téria. do processo, o que foi feito, fi. 218: ofício do Relator à Inspetoria Regional
na Bahia para que desse dados gerais sobre a SIRBA (fi. 219), cuja resposta se encontra
às fls. 220/221; à fi. 22, publicação, do Decreto-lei n.0 1.096, de 23-3-70, que concede incentivos fiscais às empresas de mineração; à fi. 222 v., recortes de jornais noticiando
recordes de transportes ~ minério pela 6.• Divisão da Rede Ferroviária S.A.; outro referente à construção de dique para estocagem no Porto de Tubarão pela Vale e outro
Thissen instala-se no Brasil.
Oficio do Relator ao Sr. Ministro das Minas e Energia, da.tado de 24·9·70, (fls.
223·227) solicitando Informações constantes de questionário; à fi. 228 recortes de questionário; à fl. 228 recortes de revista, sobre exportação de minério de !erro e sobre
Rothschüd; à fl. 229, ata da. 162.• sessão do CADE prorrogando o prazo pedido para as
presentes averiguações. E vem à fi. 234, ofício do Relator ao Presidente do CADE pedindo
reiteração de oficio ao Sr. Ministro das Minas e Energia, Insistindo nas Informações
anteriormente solicitadas; recortes de publicações referentes à Vale (fls. 237-248) bem
como de matéria. pertinente ao assunto do processo, fls. 249-266.
Oficio ao DECON, solicitando Informes sobre a Florestas Rio Doce S.A. (267), respondido às fls. 268-270, deixando de acostar os balanços de 1968 e 1969 por não ter tais
elementos, já pedidos àquela. empresa. O expediente referente à Vamosa-Gflsa está
às fls. 271·72.
Está à fl. 237, cópia autêntica do decreto n.0 54.103, de 7·8·64, que estabelece obri·
gatoriedade d,~ utillz;u;ão do transporte ferroviário pelas repartições públicas, etc. Cópi!M
de reclamações formuladas por um dos representa.ntes ao Sr. Ministro da Justiça, ao
Presidente da CVRD e ao Chefe da. Casa Militar., fls. 274·281; ofício do Relator dirigido
a.o Sr. Ministro da Justiça em resposta. a expediente recebido expondo o andamento do
processo, fls. 282-82; à fl. 284, solicitação do Relator ao Presidente do CADE para que
oficiasse à Câmara dos Deputados a fim de obter o relatório da. CP! relativa ao
minério de ferro no Brasil; às fls. 286-287, págs. do DO de 18-9-68 que publicou exposição
de motivos, do Sr. Ministro das Minas e Energia referente às conclusões do relatório
da CPI de minério de ferro; às fls. 288·366, Projeto de Resolução n.o 171, de 1966, da
Câmara dos Deputados que aprovou as conclusões da. CPI do minério de ferro. As
fi. 387, encerramento do 2. 0 volume; à fi. 389, oficio ao Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, solicitando Informações sobre a. área. total da. bacia hidrográfica do Vale
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Oficio-resposta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, às fls. 390-392.
. Em 11 de janeiro de 1971, foi endereçado oficio ao Sr. Presidente da Rede Ferroviária Federal S. A., solicitando:
a) cOIIllidera.ções daquela autoridade sobre os conceitos e argumentos expendldos
pelo Diretor Superintendente da Estrada de Ferro Central do Brasil em depoimento
prestado perante C'PI da CAmara dos Deputados;
b) Informação a respeito da posição da central do Brasil de 1966 a 1970 em matéria
de transporte de minério de ferro para o porto do Rio de Janeiro destinado ao mercado
Interno e externo;
c) se tem sido possível conciliar o encargo do transporte de minério (ferro) com
o transporte de outras qu'llolsquer cargas de modo a não prejudicar ninguém ou seja, atender, numa média razoável e aceitável ao Interesse geral.
d) se o !aturamento no transporte de minério de !erro tem· sido vantaJoso para a
central do Brasil;
e) se essa Estrada de Ferro serve a pequenos e médios mineradores e quais os
maiores e melhores clientes de 1966 a 1970;
f) como funciona o embarque de minérios;
g) se houve atritos entre os mlneradores e a Estrada de Ferro nos 6 anos cltadOB;
h) qual o preço cobrado por ton. km e se variado nos anos referidos;
i) finalmente se o transporte de minérios tem sido interessante para a Estrada de
Ferro Central do Brasil, além de indagar quanto à ferrovia que serve ao porto de
Angra dos Reis, bem como, adapta4.as as mesmas questões, quanto à Estrada de Ferro
Leopoldina; foram feitas as mesmas Interrogações quanto à Estrada de Ferro VitóriaMinas, !ls. 396 a 399 :
"A - consideramos válidos os conceitos e a argumentação desenvolvlda pelo
então Dlretor Superintendente da Central do Brasil, no depoimento prestado a
Comissão Parlamentar de Inquérito, em 31 de agosto de 1965., sendo, contudo,
os dados fornecidos, passiveis de atualização em termos de 1970.
B - A evolução do transporte de minério de Ferro pela Central do Brasil <atual
6.• Dlvislio-Central desta Rede Ferroviária Federal S.A.J para o porto do Rio
de Janeiro, de 1966 a 1970, foi a seguinte:
Receita
úteis
Toneladas
1966
1967
1968
1969
1970

•

2 . 935 . 579
2.642.467
2.694.668
3.380.034
3.967.479•

17.613.474
19.686.379
20.614.210
40.729.409
52.504.201

dado provisório .
C - O transporte de minério de ferro na a.• Divisão-Central é perfeitamente
conclllado com o transporte das demais mercadorias e passageiros. Este transporte é realizado com a formação simplesmente, de dois a três trens diários nos
dois sentidos, sem operar manobras em estações Intermediárias, a partir de Con·
selhelro La!ayette, interferindo, apenas em um pequeno trecho suburbano, lncon·
ven!ente que será, proximamente eliminado. Se o projeto das Minerações Bras!·
!eiras Reunidas <MBR) f,or posto em prática, parte deste transporte terá condi·
ções operacionais sensivelmente melhores, porque os trens de minério serão enca•
minhados através de um ramal que, partindo de Japeri, K-62 da s.• DivisãoCentral vai atingir a Bala de Sepetlba.
D - A receita produzida pelo transporte de minério de ferro transportado pela
6.• Divisão-Central para o porto do Rio de Janeiro, contribui substancialmente

- 202"para o seu orçamento de custeio, tendo representado, em 1969, cerca de 37% da
receita bruta de mercadorias da ferrovia e 11% da receita bruta total da Rede
. Ferroviária Federal S.A.
E - A 6.a Divisão-Central transporta minério de ferro, Indiferentemente de
grandes, médios e pequenos mlnerador~_s.
-·
As quantidades de minério a serem transportadas de cada mlnerador, obedece
a um sistema de quotas controlado pelo Sindicato de Mlneradores.
·
A distribuição dos vagões pela s.a Divisão-Central é feita simplesmente em função
de esquema formulado pelo Sindicato. os dOis maiores e dois menores mlneradores, clientes da o.a Divido-Central, em
termos de quantidade, entre 1966 e -1970, foram os seguintes:
Maiores - Menores
1966 - 1. Novallmenae
- 1. M. R. Lima
2. M. B. Reunidas - 2. A. M. Chaves
1967 - 1. Novallmense
- 1. José M. Lima
2. M. B. Reunidas - 2. José T. Cantué.rla
1968 - 1. M. B. Reunidas - 1. Extratlva Mineral
2. Noval!mense
- 2. Mineração do Brasil
1969 - 1. M. B. Reunidas - 1. Heraldo C. Lima
2. Novallmenae
- 2. Cla. Siderúrgica Nacillll8l
1970 - 1. M. B. Reunidas - 1. Heraldo C. Lima
2. Novalimense
- 2. · Soe. Brasileira de Mineração
F - Além da estação de Conselheiro Lafayette há 17 pontos de carregamento
que atendem à totalidade dos mlneradores. Os vagões são dlstrlbuidos pelos
tais pontos com auxilio de máquinas de manobras, que recolhe, dentro de
prazos estabelecidos, os vagões carregados, até a esplanada de conselheiro La·
-fayette, onde é processada a formação d06 trens.
G - Jamais houve atritos entre mlneradores e a dlreçã.o da a.a Divisão-Central
Os assuntos são discutidos em reuniões programadas, de acordo com a matéria
a ser tratada, geralmente coin a participação de representante da Ferrovia, do
Porto do Rio de Janeiro, Presidente do Sindicato de Mlneradores e dos próprios
mlneradores. A freqüência dessas reuniões vem diminuindo à medida que o
transporte ferroviário vem se tornando cada vez mais eficiente na sua tarefa
de levar o minério do quadrilátero ferl'ífero ao Porto do Rio de Janeiro.
H - A tarifa aplicada ao transporte de minério é a mesma Independente do
tipo de minério e sua granulometrla: ·o preço a tua! cobrado para a tonelada
quilómetro é de Cr$ 0,36.
A tarifa do minério, a partir de 1965, vem sendo reajustada em função da variação de taxa do dólar americano.
I - A partir de 1968, tornou--se Interessante à economia da s.• Divisão-Central
o transporte de minério de ferro uma vez que a tarifa cobrada passou a cobrir
o seu custo marginal; não obstante, a tarifa aplicada é baixa, contribuindo
substancialmente para reduzir a receita de ton/km da ferrovia, tornando-a a
mais baixa de toda a Rede Ferroviária Federal S.A. Em compensação, o custo
operacional do transporte de minério é baixo em conseqüência da técnica empregada de trens diretos compostos em média de 70 a 75 vagões, com o total de
7.500 tons. traclonados por 2 ou 4 locomotivas acopladas, obedecendo a horários
rígidos e sem manobras Intermediárias, a partir da estação de Conselheiro
Lafayette.
Pode-se ter uma Idéia do bom aproveitamento do material rodante quando
se sabe que a média da rotação dos vagões no ano findo, foi de 4,2 dias, em
uma distê.ncia média de 575 quilómetros. Tal índice, entretanto, poderia ser
melhorado se o Porto do Rio de Janeiro estivesse em cDndições de operar como
o porto de TUbarão, da Companhia Vale do Rio Doce."
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Vem às fls. 400/414, · cópias dos estatutos da Rede Ferroviária' Federal S.A. c
consta às fls. 415/428, Aviso do Senhor Ministro das Minas e Energia, respondendo aos
esclarecimentos que lhe solicitara o Relator, e (sem contestar a existência do fato
principal, fulcro da Representação) Informando, entre· outros pontos que:
"os exportadores de minério que se utilizam da Estrada de Ferro Central do
Brasil devem ter lucro, pois de outro modo, não continuariam ou não deveriam
continuar a exportar; que 'se v. Ex.a procurar saber quem exporta minério no
Vale do Paraopeba, vai encontrar uma mela dúzia de grandes firmas m!neradoras, sua quase totalidade ligadas a grandes consumidores Internacionais."
E adÍlz, em melo as suas respostas:
"os pequenos mlneradores do dito Vale não se vinculam ao mercado lnternaclo·
nal ... " (fl. 423).
Informa ainda que: "as autorizações (para mineradores de pequeno e médio porte)
são dadas porque a legislllA)áo existente as prevê e as disciplina, em se tratando de
uma atividade econõmica de Interesse para o PaiS".
Aditou mais a resposta ministerial que:
"Quanto a certos conceitos que bordaram a Indagação, como caracterizando a
CVRD como monopólio ou ollgopóllo, deixava de os considerar, 'não só por não
terem correlação com os esclarecimentos desejados, como também, para não
consumirmos mais tempo com o encargo que nos foi imposto.'."
Indagado, pelo Relator se valeria a pena a CVRD, nos trens de retomo, levar a
produção dos pequenos m!neradores até um ponto em que pudessem usar a Estrada
d• Ferro Central do Brasil, respondeu que:
"economicamente não seria acoiiBCibável a hipótese formulada."
Quanto à desapropriação ou encampação dos direitos dos pequenos mlneradores pela
Vale e ao Poder Público passar a não dar novas concessões, respondeu que . . . a hipótese
é·. clesptvpusitada''.

Questionado se seria conveniente à Vale construir um ramal ferroviário ligando o
Vale do Rio Doce à Estrada de Ferro Leopoldina, respondeu:
". . . que tal pergunta estava prejudicada em face das respostas anteriores."
InqUirido a que atribui o fato de a Acesita não ser um exportador de minério
pelo porto de TUbarAo, afirmou que:
"Atribuimos ao fato de não pretender a Acesita, como mlneradora de porte médio,
montar uma complexa extrutura para obter uma vantajosa posição competitiva
no mercado internacional."
Indagado o que sabia sobre a existência de um Consórcio de M!neradores na região,,
cOmo em que termos, concebia a sua existência respondeu:
·
"Acreditamos que haja viabilidade tanto para o 'Consórcio de Mineração; previsto
pelo Código de Mlnet~ação; como para outro tipo de Consórcio tal como o tentado por alguns pequenos e médios mlneradores, sob a denominação de 'Consórcio
de Pequenos e Médios Mlneradores do Vale do Rio Doce'. .o sucesso de um ou
de outro depende da compreensão e real empenho de cada consorciado em
ver coroada de êxito a consecução dos objetlvos comuns, eccnOm!ca, técnica e
f!nanoe!ramente bem postos."
Perguntado sobre se seria possível com a colaboração do Fundo de Melhoramento e
Desenvolvimento da Zona. do Rio Doce, se chegar a uma solução conciliatória. com os
m!neradores, depois de tecer considerações sobre o que chamou de Critica à aplicação
do Fundo, sugeriu, s. Ex.a como resposta, uma visita do Relator à empresa, a fim de
ajustar a critica à realidade, arrematando que a sugestão formulada era desnecessária
e Inconveniente. Quanto à Indagação de poder um navio de transporte de minério
carregar, no Porto de Tubarão, embora não pertencendo à Docenave, respondeu que:
"sim condicionado ao fato da carga de minério estar sob a responsabilidade da Vale,
fls. 424·25-26·27-28".

-204Vão às fls. 429-469, documentos acostados ao mencionado Aviso M!nlsterla.l,. sobre
diversos assuntos vinculados ao problema em número de 14.
Em 17·3·71, o Relator endereçou oficio ao Dlretor do Departamento Nacional de
Estrada de Ferro, Indagando o total de · quilometragem em operação da Estrada de
Ferro VItória-Minas; que posição ocupa a· ·z:eferlda estrada de ferro em comparação
com outras ferrovias nacionais, e, finalmente; se eXIste alguma vinculação da. citada
ferrovia em face daquele Departamento (fl. 470). Em resposta, o Departamento Nacional
de Estrada. de Ferro Informou que:

"O total da quilometragem em operaçlío da li:Btra.da de Puro Vitórl~~r---Mina.s ti
de 769.160km e em cOnseqüência que suas linhas correspondem a. 2,3% do total
de extensão ferroviária do Pafs, acrescentando que a referida. estra.tla. de ferro
transportou, no ano de 1970, 29.021.817 toneladas úteis, sendo 26.124.581 toneladas
de minério de ferro e assim realizou, em 1970, um trabalho equivalente ao
executado, conjuntamente, pela Rede Ferroviária Federal S.A. e pelas ferrovias
do Estado de São Paulo, fl. 472."
Aduztu, ainda, que:
"No plano mundial, a· densidade de tráfego verificada na Estrada de Ferro
Vitória-Minas só é ultrapassada pela da URSS. outrossim, respondeu que a
Estrada de Ferro Vitória-Minas é concessionária do serviço público de natureza
ferroviária e, como tal, está sujeita a politica nacional de v!açlio ferroviária,
cuja execução compreendendo o planejamento de todo o sistema ferroviário no
Brasil, e suas alterações; os estudos técnicos, econõmicos e financeiros; a fiscalização das ferrovias, incluindo-se a guarda, a sinalização e o policiamento; a
fixação de tarifas a concessão e a fiscalização do serviço de transporte concedido
- é responsabilidade do Ministro dos Transportes, que a exerce por intermédio
do Departamento Nacional de Estradas de Ferro. fls. 473·74."
As fls. 475 expediente firmado por A. S. Moura requerendo a. juntada ao processo
de oficio diribido ao sr. Vice-Presidente da República. (does. às fls. 476-478); a seguir,
oficio do Relator ao Diretor do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
pedindo as seguintes informações:
"Se o antigo Porto de Vitória já foi propriedade da Estrada de Ferro VitóriaMinas ou da Companhia Vale do Rio Doce; se o mesmo porto foi ou é operado
exclusivamente por aquelas ferrovias ou COmpanhia referidas, no tocante a
embarque de minério de ferro; atualmente, que é o proprietário do citado porto
e quem opera, em toda a sua utilidade, e se tem ele alguma vinculação especial
com as mencionadas Estrada de Ferro ou companhia; se o aludido porto embarcava minério de ferro, se ainda o faz e em que ~uantldade, em 1969 e 1970,
bem como relação dos clientes que o utilizaram nesse tempo para embarque
de minério de terra; se há vinculação especial entre o porto de Vitória e o
embarcadouro de Tubarão; se a construção, o funcionamento desse embarcadouro dependeu ou depende do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e em que consiste essa subordinação ou auxilio à sua. construção; qual a
quantidade de minério de ferro embarcado naquele peridodo nos portos do Rio,
Angra dos Reis e Vitória; finalmente, se os portos de Vitória, Angra e Tubarão
são propriedade do poder público administrados por autarquias ou sociedades
de economia mista e quais as taxas portuárias cobradas em· cada. um deles, para
minério de terro, fls, 479·480."
Resposta do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, (fls. 48·486) informando, em resumo, que:
"O antigo porto marltimo em Vitória. nunca foi propriedade da. Estrada de
Ferro Vitória-Minas, nem da Vale do Rio Doce . . . Cabe ainda salientar que o
referido porto não é, nem nunca. foi, operado exclusivamente pela. Estrada de
Ferro Vitória-Minas ou pela. Companhia Vale do Rio Doce. Esta última opera
apenas, com exclusividade, em três terminais privativos: ll cais de minério; 2l
cais Eumenes Guimarães; 3) Terminal Maritlmo de Ponta de Tubarão" ...
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E acrescenta mais o Sr. Diretor do Departamento Nacional de Portos e Vias Nave·
gá.ve!s:
"TOdos os portos nacionais são de propriedade da União Federal que outorga,
mediante contratos de concessão, o direito de explorá-los."
Adianta porém que:
"o Porto de Vitória é operado pelo próprio concessionário, Governo do Estado
do Esp!r!to Santo, através da autarquia estadual, a "Administração do P.orto de
VItória". "Não há qualquer vinculação especial com a Estrada de Ferro VItóriaMinas, porém, no que se refere à Companhia Vale do Rio Doce, !oram firmados
entre a mesma e o concessionário, três contratos referentes à exploração do cais
de minério fino, do cais Eumenes Guimarães e do Terminal Mar!timo de Tubarão.
"Antes da existência de Tubarão, o Cais de Minério Fino e Eumenes Guimarães
já embarcavam minério. Nos dois últimos anos, isto é, 1969 e 1970, !oram embar·
cados 1.860.808 t e 1.982.911, em V1tór!a, e 15.870.160 e 22.069.097 t em Tu·
barão, respectivamente."
Ressaltou que:
"dentre os clientes que utilizavam o Porto de Vitória para o embarque de Mi·
nério encontram-se a Cia. Vale do Rio Doce, Samitre S.A. e Ferteco."
Esclarece aduz!ndo ainda que:
"existe uma vinculação especial entre o Porto de Vitória e o embarcadouro de
Tubarão, vinculação essa que se prende ao fato de o segundo se encontrar na
área de administração e zona de jurisdição do primeiro. o embarcadouro de Tu·
barão !o! construído pela C!a.. Vale do Rio Doce, mediante contrato de !unc!ona,mento, construção e arrendamento entre a citada C!a, e o Governo do Estado
do Esp!r!to santo. O funcionamento e operação de quaisquer portos, embarcadouros ou terminais mar!t!mos estão sujeitos a supervisão e fiscalização do
Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis <Lei n.o 4.213, 14·2-63 e
Decreto n.0 58.324, 2·5-66."
Informou ainda. que:
"foram embarcados nos Portos de Angra dos Reis e Rio de Janeiro, em 1969 e
1970, respectivamente, 500 e 4.371 t, no primeiro e 3.562.926 e 3.002.762 t
no segundo, finalizando esclareceu que o valor médio cobrado por tonelada é:
"Angra dos Reis . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . .
2,89
Rio de Janeiro .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . .. . .
2,80
Vitória . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. ..
0,41
Tubarão . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . ..
0,41"
os diversos documentos enviados com a resposta (7) se encontram na. secretaria, em
8eparata. E a fls. 488 se encontra mapa, mostrando as bacias do São Francisco .e do Rio
Doce: às fls. 489-491, Decreto n.0 55.282, de 22·12-64 que dispõe sobre as medidas dest!·
nadas a. incrementar a exploração e exportação do minério de ferro, estando às fls. 493óOO, dados enviados pelo DECON · sobre a composição ac!oná.ria. da VALE e relação de
suas subsidiárias no Pais e no Exterior, bem assim daquelas empresas em que a. VALE
tem participação a.c!onár!a; à fls. 501, oficio do Relator ao Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis, Indagando quanto a. eventual transformação do Porto de Vi·
tórla numa sociedade de economia mista, sob controle ac!onár!o do Governo Federal; à
fls. 502, composição aclonárla da Amazônia Mineração S.A.
Por despacho de fls. 503 o signatário determinou ao DARCO informasse o total geral
do capital da. VALE em empresas subsidiárias e o número destas bem como o total do
capital como participação em outras empresas e o número destas. O DARCO informou que:
"A VALE tem o controle ac!onário de 14 subsidiárias no Brasil, com ca.pac!·
dade total de Cr$ 37.901.400,00 e em que participa com Cr$ 35.629.908,00, o que
equivale a 94%. Controla acionariament.e, ainda, na Alemanha Itabira Eisenerz
GMBH de cujo capital N- DM 100.000,00 tem 80% - DM 80.000,00, e nas Bahll.·
mas, a Itab!ra International Company Ltd., participando no capital total de
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empresas nacionais num total de Cr$ 24.610.676,30, além de participar na Scamar
Shlpplng Corporatlon na Monróvla, Liberta, num total de OS$ 300,00, fls. 5()fi."
B$

Figura às fls. 507·509, oficio do Relator ao Professor Ruy de Souza solicitando em
face do depoimento prestado perante CPI em 8-9-65 - Informar se o panorama. do minério de ferro permaneceu o mesmo eln·,1966, 67, 68, 69 e 1970 bem como se teve noticia
de esmagamento contra pequenos e médios m!neradores pelo Grupo VALE, ao que respondeu: desde 1965, encontra-se afastado dos problemas re!aelonados com a politica
mlnerárla, razão pela. qual não possuia Informação alguma no que se refere à Companhia. Vale do Rio Doce, fls. 309-12".
Oficio do Relator à fls. 513 endereçado ao Sr. Presidente do Banco do Brasil S.A.,
solicitando que S. s.• remetesse o Inteiro teor das propostas encaminhadas à VALE, visando intensiva. exploração e também exportação das grandes reservas ferrlferas da. Aceslta; · à fls. 514·521, expediente do Presidente do Banco do Brasil encaminhando em anexo
oficias propostas dirigidas a VALE em data de 25-2-71, nos seguintes termos:
"Em ma.ls uma. oportunidade que se apresenta, superlda pelas atlvldades que
se vêm · desenvolvendo no sentido de incrementar as exportações brasileiras de
minérios de ferro, desejo reportarme aos entendimentos q,ue diversas vezes tem
sido Iniciados, visando a. ensejar a utlllzação das consideráveis reservas de Aceslta.
2. O Banco, como é de conhecimento de v. s.•, tem participado, na. qualidade
de aclonista majoritário da. Empresa dos esforços para engajá-la. nesse processo,
não somente com as vistas voltadas para. as !negáveis vantagens que para ela.
adviriam, como também para. a contribuição que traria a formação de nossas
divisas.
3. De fato, tem a. Aceslta todas as condições necessárias para. participar, com
bom contingente, da exportação de minério.
4. Contando já com 25 anos de experiência na lavra, várias oportunidades se
lhe tem oferecido para a comercialização.
5. Segundo as últimas informações, em viagens ao exterior, "técnicos e dlretores da Empresa têm sido sondados sobre as possibl!ldades de aquisição de minérios da Aceslta - às vezes, até mesmo, para países em que não está presente
a tradição da exportação brasileira."
6. O inicio do plano de expansão, cujos trabalhos se acham em plena marcha,
inclusive os das compras de equipamentos no mercado externo, reforçam essa
perspectiva, conhecida a Influência que tem tal circunstância nas transações internacionais do ramo.
7, Não faltam, outrossim, meios para equipar adequadamente o empreendimento para a produção em elevada escala.
8. Desta forma, se a exploração das jazidas da Acesita se tem limitado às necessidades do consumo da usina siderúrgica e a.lnda não atingiu porte consentâneo à possança de suas reservas, é devido, única e exclusivamente, à falta de
transporte em volume sUficiente.
9. Assim, c considerando que o volume de minério existente nas minas da. Aceslta c sua localização, em ótlma posição, justificam novo esforço no sentido de
seu racional aproveitamento, consulto em nome do Banco do Brasil, seu principal aclonlsta, se é passive! contar com a Estrada de Ferro VItória a Minas para
o escoamento de minério que acaso aquela Empresa venha a vender nos mercados Internos e externo e a que tarifas.
10. Admitindo, também, que a grande experiência dos mercados, da CVRD possa servir para a formação de uma Entidade que venha a fazer a exploração e
vcndn em comum, relternndo, neste caso, entendimento que mantivemos recentemente, consulto-lhe se há Interesse dessa Companhia em associar-se com a

- 207Aces!ta ou· com esta e o Banco do Brasil, porque, nessa hipótese, estaríamos dispostos a, Imediatamente, discutir a forma de associação e a participação de
cada empresa."
A seguir ofício de 1-6-71 (fls. 507-519) reiterando longamente a proposta:·
"Em ofício PRESI-71-96, de 25 de fevereiro do corrente ano, .tive oportunidade

de expor a V. s.a, as excelentes condições de que dispõe a Companhia Aços Especiais Itabira (ACESITA), empresa da qual o Banco do Brasil é acion!sta majoritário, para realizar a exploração, em larga escala, de suas consideráveis reservas de minério de ferro.
2. Frlzei, ontrosslm, que não lhe tem faltado boas perspectivas para a comercialização destacando o Interesse manifestado na compra do produto até mesmo
por Importadores de palses em t:JUe não está presente a tradição da exportação
brasileira.
3 . Concluindo por indagar se é passive! contar com a Estrada de Ferro Vitória
a Minas para o escoamento do minério que acaso aquela Empresa venha a vender nos mercados Internos e externos, consultei também se há interesse dessa
Companhia em associar-se com a Acesita, ou com esta e o Banco do Brasil, porque, nessa hipótese, poderiamos iniciar, de Imediato, a discussão sobre a forma
de associação e participação de cada empresa.
4. As razões já estão existentes vieram juntar-se .novas, que estão a reclamar
solução para problemas da mais alta relevância e que talvez possa ser encontrada
por uma das vias objeto da consulta acima aludida.
5. Refiro-me a questão do fornecimento de minério de ferro às usinas nacionais, levantada no Primeiro Congresso Brasileiro de Siderurgia, realizado no
Rio de 24 a 26 de maio recem-flndo, no qual as teses apresentadas sobre o assunto foram unanimes em destacar que: "no momento em que o Governo Federal anuncia sua intenção de expandir para. 20 milhões de toneladas a produção de aço no Brasil, programa que envolverá necessárlamente a. expansão prioritária das empresas estatais, verifica-se que estas empresas não dispõem de
reservas de minério de ferro necessárias para la.strear esta expansão e, o que a
nós se afigura mais grave, que todas as grandes jazidas da área geográfica de
Influência dos centros produtores do aço do País estão de uma forma ou de outra,
comprometidas com grandes programas de exportação.
"Assim, consideramos que há necessidade urgente de um levantamento objetlvo
de todos os aspectos do problema do minério de ferro, envolvendo os programas
de utilização pela indústria doméstica, exportação e investimentos adicionais na
indústria siderúrgica. Em uma palavra, planificação detalhada de uma politica
de exploração destas jazidas para quantificar as possibilidades de sua contribuição à indústria siderúrgica e à obtenção de divisas, de modo que não haja distorções ambiciosas e medlatlstas de um setor em detrimento do outro."
" .. ; se ressalvarmos as reduções de consumo unitário que deverão resultar do
emprego de equipamentos mais modernos e de melhores técnicas de operação,
podemos dizer que quadruplicar a produção de aço significa, a grosso modo quadruplicar o consumo de matérias-primas.
Ora, a capacidade de extrair e de transportar uma quantidade quatro vezes
de minério de ferro, por exemplo, não se obtém de uma hora para outra. Isso
maior de minério de ferro, por exemplo, não se obtém de uma hora para outra.
Isso demandara estudos, opções, projetas, financiamentos compras, construções,
Instalações."
"Conforme se pode observar, todos os esforços e providências t•eferentes ao minério de ferro estão orientados para a exportação. Gostaríamos de poder dizer
que providências equivalentes estão sendo tomadas com vistas. ao abastecimento das usinas nacionais. Entretanto, somos obrigados a dizer que sobre esse assunto não estamos, na realidade Inteiramente tranqUilos.
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entendemos que providências nesse sentido são necessárias para que ele não
fique relegado a um segundo plano, em relação a exportação de minério."
Ainda a esse respeito vale mencionar que na conferência pronunciada pelo Exm.0
Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, na sessão de abertura do citado Congresso, também foi incluída, entre os pontos fundamentais da ação estabelecida
para a meta decenal de indústria siderúrgica, a de "fomentar e desenvolver em·
presas produtoras de matérias-primas para a siderurgia, a fim de garantir o seu
abastecimento e de reduzir os custos dos insumos básicos dessa indústria".
6. Segundo avaliação da Tecnomental para o Plano Diretor da Expansão da
Acesita, suas reservas comprovadas de hemat!ta e itabirito são de 140 milhões
de toneladas, as reservas inferidas de 240 milhões e as estimadas da ordem de 540
milhões de toneladas.
7. O comprometimento com o consumo próprio da Empresa de acordo com os
planos de ampliação já iniciados, não ultrapassa, até o momento, o volume necessário para a produção de 490.000 toneladas anuais de aço em lingote, a ser
implantada por etapas.
8. Diante de tais números, pode-se ter uma idéia da contribuição que a Acesita pode dar para o esforço que se está fazendo e irá fazer no setor de minério
de ferro, tanto como fonte de divisa quanto para garantir a produção bras!leira
de aço.
9. Parece, pois, não restar dúvida que se deva dar caráter prioritário ao encaminhamento do assunto, pelo que sugiro o inicio imediato das discussões, caso
essa Companhia se decida pela hipótese da associação, aventada no !tem 110
do expediente de inicio ai udido."
Depois, se vê a integra do apelo do Presidente do Banco do Bras!l ao Senhor Mi·
nistro da Fazenda em 29 de junho de 19'<1, nos seguintes termos:
"Tenho a honra de passar as mãos de V. Ex.•, cópia dos oflcios PRESI-71-96 e
415, de 25.2 e 1-6-71, respectivamente, que este Banco, na qualidade de acionlsta
majoritário da Companhia Aços Especiais Itabira (ACESITA), dirigiu à Companhia Vale do Rio Doce s. A.
Através dos citados documentos, procurou o Banco demonstrar QiUe a empresa
sob seu controle dispõe de consideráveis reservas de minérios de ferro, para cuja
exploração conta com as melhores condições, dentre as quais sobressaem a ót!ma
localização de suas jazidas e a possibilidade de contribuir para a ampliação dos
mercados interno e externo do produto, dependendo, porém da obtenção de transporte no volume necessário para a produção em larga escala. Conforme se acha
consignado nos documentos em causa, a ocasião presente é das mais oportunas
para se cuidar, com presteza e seriedade, do aproveitamento económico daquela
riqueza.
Realmente, dois fatos de suma Importância estão a indicar essa conveniência, qual sejam o aumento da exportação brasileira de minérios e o inicio da execução do Plano Siderúrgico Nacional.
A propósito do primeiro são altamente significativas recentes declarações de
V. Ex.• quanto à decisão do Governo de ativar nosso programa de mineração,
para que esta indústria possa .assumir o lugar, hoje ocupado pelo café, de prin·
cipal fonte de divisas do Pais.
Do segundo falam eloqüentemente os estudos realizados, tanto por órgãos de
classe como pelo Governo, todos concordes em Indicar a necessidade de ser
equacionado o problema do abastecimento das usinas nacionais, que ainda não
contam com o suporte Indispensável daquela matéria-prima para o volume de
produção previsto nos seus planos de expansão.
Está assim evidenciada a necessidade de mOb!llzação das reservas nacionais de
minério de ferro, das quais a Acesita detém apreciável parcela e pode dar boa
contribuição para o esforço conjunto que deverá ser feito.
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empresarial - Vale e Banco do Brasil - para ser tomada em Instância superior,
apresso-me em oferecer a V. Ex.• dados necessários à discussão de matéria. em
que, mais do que nunca, estão envolvidos os superiores Interesses nacionais.''
Oficio do signatário ao DECON, solicitando Informar quais são, dentre as ·14 subsidiárias da Vale e das 34 empresas em que participa (nacionais) as que dão lucro e quais
as que apresentam prejuizo, fi. 522.
Novo oficio do Relator (fi. 523) expedido ao Sr. Presidente do Banco do Brasil,
solicitando fotocópias das respostas da Vale no tocante às propostas feitas pelo Banco
com relação à Aceslta, tendo S. s.• respondido que: "permanecia na expectativa do pronunciamento da Vale'', fi. 524.
I
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Transcrição de tópicos (fls. 525·26) do Processo n.0 20.291/67 do CADE, referente à
Aeeslta: às fls. 527-29 expediente do Presidente do Banco do Brasil S.A. encaminhando
resposta do Presidente da Vale dada em 7-7-71 na qual este informa que demorou cerca
de 6 meses para responder a consulta do Banco do Brasil porque viajara ao Japão e
outros palses, e afirmando que pretendia tratar da matéria no mês seguinte, agosto
de 1971.
Fotocópia do Diário do Poder Legislativo de 8·8-37 (fls. 530-39) em que foram
publicadas considerações de Sampaio correia acerca da Itabira Ion Ore Co, destacando
o grave inconveniente de uma ferrovia de Interesse geral ficar sendo propriedade de uma
empresa: às fls. 540-42, histórico da Cia. Estrada. de Ferro Vitória-Minas.
Troca de correspondência entre o Relator e o Diretor do Departamento Nacional de
Estrada de Ferro (fls. 543-547) a respeito da contabl11dade e fiscalização da Estrada de
Ferro Vitória a Minas, bem como comparação dos sistemas ferroviários daquela e da
Rede Ferroviária Federal S.A.
·
O artigo sob o titulo Acesita e o Banco do Brasil está à fi. 548.
Oficio de 1'1·8-71 do Relator ao Dlretor do DECON reiterando solicitação contida
no oficio retroreferido (fi. 522) e pedindo informasse quais as subsidiárias das empresas
subsidiárias da Vale (fi. 549), respondendo aquele Departamento na mesma data, que
ainda não obtivera os elementos pedidos à CVRD, fi. 650.
Despacho do Relator determinando vistas dos autos à Procuradoria · Geral para
conhecer de documentos juntos ao processo, bem assim para, querendo, requerer dlll·
gênclas (fi. 550v), tendo a douta Procuradoria se reservado para pronunciamento após
a conclusão das averiguações preliminares, sem mais requerer, fi. 551.
Novo oficio do Dlretor do DECON ao Relator Informando que reiterara pedido de
informações à CVRD, tendo acostado a reiteração aludida, às fls. 552-553.
Requerimento de um dos signatários da representação pedindo juntada de documentos, :fls. 554·560.
Figura a fi, 562, oficio do Relator ao Presidente do CADE para encaminhamento de
pedido de informações do J!telator ao Conselho de Segurança Nacional, cuja resposta
constitui separata que ficou na Secretaria do CADE, conforme certidão de fi. 562 verso.
Petição da firma A. S. Moura (fls. 563-564), requerendo juntada de declarações sobre
o desdobramento do protocolo Bana. - Vale de 1966 e quadro com percentual da produção
de empreiteiros e f~ecedores da Companhia Vale do Rio Doce de 1947 a 1970.
Recorte de jornal sob o titulo Um Erro da Vale: Navios Brasileiros com Bandeira
Estrangeira, fl. 565. E recortes de jornal referentes à Aceslta estão à fi. 566.
Vem à fi. 567, oficio do Relator ao Departamento Nacional de Produção Mineral
solicitando informar o total de minério de ferro exportado pelo porto de Vitória e pelo
embarcadouro de Tubarão, nos anos de 1970 e 1971; o número dos exportadores; Idem
cem relação aos portos da Guanabara e Angra dos Reis e à fi. 568 oficio do Relator ao
Presidente do Banco do Brasil S.A. pedindo noticia sobre o pronunciamento da Vale
referentemente a proposta com relação à Acesita, o que foi respondido em 13-4·72
dizendo s. s.• que aguardava pronunciamento da mesma o que está à fi. 569.
Oficio solicitando ao DECON relação completa das empresas componentes do cha·
mado Grupo Vale, em 31·12·711 bem como o capital social da Vale naquela data e de
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se encontram às fls. 571-580. Solicitação ao DEPEC (fl. 581) com relação a halding
CAEM! que lidera a exploração de minério na bacia hidrográfica do a! to São Francisco,
cujas respostas se encontram às fls. 582-563. Ofício à Rede Ferroviária Federal S.A.
(fl. 584), Indagando quanto ao programa do transporte de minério de ferro da 7.• Divisão (Leopoldina) cuja resposta se acha à fl. 586.
Ofício do Relator (fl. 588) ao Inspetor Regional em Belo Horizonte, solicitando informações referentes à Mlnera.çã.o Mariana Lt.da. cujas respostas se encontram às fls.
589-590; às fls. 591 e 592, recorrentes de jamais sob os títulos Comércio Provoca. a Expansão dos Terminais Marítimos e Vale ganha priorídadll de crédito, respectivamente,
e ainda, noticia de que o Banco Central se preocupa com a Acesita e dá. ordens de
venda para contrabalançar os rumores de que a Aceslta seria vendida a um grupo
estrangeiro.

--

Ofício do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (fls. 593-594)
informando quantidades exportadas em 1970 e 197·1 de minério de ferro pelos portos
de Vitória, Tubarão, Guanabara e Angra dos Reis, bem assim o número de firmas exportadoras sem, contudo, discriminar os partos, o que provocou do Relator expedição
de novo oficio àquela autoridade, tentando melhores esclarecimentos (fl, 595). Respondendo, o Diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, remeteu oficio ao
Relator, dizendo que as informações tinham como fonte a CACEX e a Seção Económica
daquele Departamento, anexando quadro das exportações autorizadas pelo Departamento,
em 1970 e 1971, que se vê à fl. 598, igualmente não esclarecedor.
Requerimento de A. S. Moura (fl. 599) ao Presidente do Conselho para que lhe
Josse fornecida cópia das declarações feitas pelo Sr. Ministro das Minas e Energia
contra si e outros, face ao caráter das averiguações preliminares.
Vem à fl. 600, notícia em jornal sob o titulo de que Lucro da Vale em 71 foi 428
milhões.

Ofício do Inspetor Regional em Minas Gerais ao Relator, encaminhando o resumo
dos assuntos tratados na reunião (fls. 601-607) realizada na sede da METAMIG; expediente enviado por interessados ao Sr. Prilsidente da República de agradecimento pelas
providências tomadas com vistas à solução para transporte ferroviário de minério de
ferro, e, croquis com as posições das Estradas de Ferro Vitória-Minas, Leopoldina e
central do Brasil.
O Decreto n.o 70.774, de 28-7-72, que declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da Companhia Vale do Rio Doce, as áreas que menciona,
publicação no DO de 6-7-72, está às fls. 607-610.
Consta às fls. 611-612, a Informação do DARCO (em resposta ao despacho do Relator de f!. 580v), esclarecendo o seguinte:
"Em atenção ao solicitado por V. Ex.• a fl. 580v, do exame detalhado dos
autos, mormente às fls. 120 a 129 do I Volume, folhas 493 a 502 do III Volume,
tivemos condições de levantar a pa1tlcipação acionário. da CVRD - Companhia
Vale do Rio Doce em diversas empresas conforme a exposição seguinte:
a) em 31 de dezembro de 1970 conforme balanço geral publicado no Jornal
do Brasil de 16 de abril de 1971, I Caderno, fls. 14 e 15 o capital da CVRD elevava-se a Cr$ 645.840.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos
e quarenta mil cruzeiros), sendo o seu património liqU'ido da ordem de
Cr$ 1. 699.436.798,31 (um bilhão, seiscentos e noventa e nove milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa e oito cruzeiros e trinta e um
centavos);
b) formando um conglomerado de empresas a CVRD lidera majOritariamente
11.4 (quatorze) emprQsas subsidiárias no Brasil, cujos capitais montam em
Cr$ 37.901.400,00 (trinta e sete milhões, novecentos e um mil, quatrocentos
cruzeiros). Nessas 14 (quatorze) empresas a participação do. CVRD é da ordem
de 94% o que equivale a um total de Cr$ 35.629.903,00 (trinta e cinco milhões,
seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e três cruzeiros);
c) no exterior, a CVRD ainda possui o controle acionárlo, no. faixa de 99%
de três empresas com sedes respectivamente na Alemanha, nas Bahamns e em
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Monróv!a - Sibéria perfazendo um montante superior a US$ 1,000,000.00 (um
milhão de dólares americanos) ;
d) por outro lado, participando em condições minoritárias a CVRD está também ligada a 35 (trinta e cinco) outras empresas perfazendo essa participação
um total de Cr$ 25.170.676,00 (vinte e cinco milhões, cento e setenta mil, seiscentos e setenta e seis cruzeiros) de capital;
.
e) note-se ainda que por força de contratos celebrados com a SAMITRE e
com a FERTECO, conforme consta dos autos às fls. 166-177 e 196-213 respectivamente, o capital do grupo liderado pela CVRD fica acrescido de ......... .
Cr$ 34.740.800,00 (trinta e quatro milhões, setecentos e quarenta mil e oitocentos cruzeiros) ;
face ao exposto constatamos que o montante de capital do Grupo liderado
pela CVRD atinge a cifra de Cr$ 749.572.876,00 (setecentos e quarenta e nove
milhões, quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis cruzeiros),
assim distrbuida:
f)

. I
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CVRD . . .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. 645.840.000,00
14 subsidiárias no Pais .. .... .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. .... . 37.901.400,00
3 subsidiárias no exterior (conversão ao cámblo de junho-72)
5.920.000,00
35 outras empresas .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .... .. .......... 25.170.676,00
Contratos SAMITRI e FERTECO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 34.740.800,00
Total do Grupo CVRD .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Despacho do Relator (fi. 612) nos seguintes termos:

749.572.876,00

"Declaro encerradas as presentes averiguações preliminares, o que somente
faço nesta data, em virtude da própria natureza do assunto nelas ventilado, da
maior transcendência e magnitude, sob qualquer aspecto em que se deva encará-lo, o que explica uma tramitação mais demorada da matéria, inclusive durante quatro meses à espera das informações do Senhor Ministro das Minas e
Energia e, depois, sete meses, na expectativa de um pronunciamento do Conselho de Segurança Nacional, delongas todas essas compreensíveis pelas razões
já apontadas. Vista à Procuradoria."
Vem, às fls. 613-626, parecer do Dr. Procurador designado que conclui pela necessidade de abertura do processo administrativo e, às fls. 628-638 está o pronunciamento
do Dr. Procurador-Geral que finaliza sugerindo o arquivamento deste processo. Foram
juntos aos autos os documentos de fls. 639-647, inclusive expediente sobre a matéria,
recebidos da Inspetorla Regional de Minas Gerais, ficando de tudo ciente a douta Procuradoria.
Em tempo: O Dr. Wilkee Moreira Barbosa acaba de deixar a Acesita regressando
aos quadros do Banco do Brasil, não se tendo divulgado as razões determinantes do fato,
matéria que, decerto, será abordada, oportunamente, no seu depoimento. E, para ·o
lugar foi eleito o Dr. Amaro Lanar! Guatmos!m.
A Marcona Corporation com a SAMITRI vem de fundar a Samarco Mineração S.A.
(Belga Mineira, San Juan, etc.) com sede em Belo Horizonte. Mas à Inspetoria Regional
de Minas Gerais ainda não foi possível Informar se a Samarco vai operar na bacia do
São Francisco ou na do Rio Doce. Entretanto, o fato em si não altera as premissas,
de vez que o assunto deste processo é atinente à Vale e não, pelo menos por enquanto, ao
Grupo Vale. Se a Samarco fosse operar em território do São Francisco, reforçado ou
não o Grupo Caemi, o qual, em face do disposto no art. 3.0 do Decreto n.0 55.282, de
22-12-64 também está sob as vistas do CADE, através do Processo n.o 20.376/67 a que velo
espontaneamente, não se tendo registrado, até agora, nada de anormal.
Noticia-se que presidem a Samarco os Srs. Henrique Guatmosim e Kenneth Merk!in.
Releva assinalar que, nos termos do dispositivo expresso da Lei de Regência do
Regulamento do Regimento e de reiteradas decisões deste Colegiada, em processo da
natureza do presente e na fase em que estava, não ocorreu, nem poderia se verificar, a
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e Ivan Barreto de Carvalho - não' entenderam e, talvez por Isso, não atenderam com
a devida solicitude aos pedidos do Relator, conforme vês às folhas 567, 587, 593, 595, 596
e 598 - o que, decerto, originará procedimento, à parte, da Procuradoria.
t de se registrar, no arremate deste Relatório, a existência na Secretaria deste
Conselho do Processo n.0 20.446/66 em que se tem noticia de um protocolo de Intenções
celebrado em 6·5-66 entre a Vale, representada por seu Presidente Oscar de Oliveira,
CAEM! e Minerações Brasileiras Reunidas S.A., nas pessoas dos respectivos Presidentes
A. Antunes e E. Batista da Silva, documento visando um esforço comum no sentido
de ser promovida a expansão do mercado para. o minério de ferro brasileiro no exterior
e em face da necessidade de ser obtido o melhor aproveitamento dos !'ecursos minerais
do País mediante a. mais ampla. utilização do minério lavrado, entendimento para cuja
consumação da. CVRD assegurará. o transporte pela. Estrada. de Ferro Vitória-Minas.
Mas a verificação das razões pelas quais o convênio não chegou: a bom termo não caberia
em processo de Averiguações Preliminares e sim no curso de Processo Administrativo.
VOTO

A Natureza Juridica da Representada
1. Preleva inicialmente ter em considerações a natureza juridica da Representada.
Foi ela constituída em decorrência do Decreto-lei n. 4.352, de 1.0 de junho de 1942,
que encampou as Companhias Brasileira de Mineração e Siderurgia S.A. e Itabira de
Mineração SA. Na conformidade do art. 1.0 do mencionado diploma legal ficaram incorporados ao património da Un!:ão Federal os bens pertencentes às ditas companhias,
tendo sido (art. 6. 0 ) autorizada a constituição de uma sociedade anónima, cuja denominação (Companhia Vale do Rio Doce S.A.) e respectivos estatutos fOram desde Jogo
fixados (art. 10), com o capital de 200.000 contos, constltuldo de 110.000 contos em
ações ordinárias nominativas do valor de 1.000$0 cada uma, e 90.000 contos em ações
preferenciais nominativas de 6%, no valor nominal de 1.000$0 cada uma, ficando o
Ministério da Fazenda autorizado a subscrever, pelo Tesouro Nacional, 110.000 ações
e conjuntamente com os Institutos e Caixas de Previdências e Caixas Económicas as
que, das restantes 90.000 não fossem tomadas em subscrição pública.
A Companhia Vale do Rio Doce veio a ser constltufda em 11·1-43, tendo sido arquivadas no então Departamento Nacional da Indústria e Comércio, sob n.0 18.689, em
27·1·43, os respectivos atas constitutivos, publicados no Diário Oficial da União de
28-1-43.
Como se verifica dos atas lnstrumentadores da sua, criação, a Representada nasceu
como sociedade de economia mista, e como tal permaneceu atê hoje.
2. Das soeieda.des de economia mista perante o CADE
Este Conselho, nos processos de averiguações preliminares n.0 20.596/65 e n.0 21.176/65,
dos quais foi Relator o signatário, sendo coincidentemente representante o mesmo
Aníbal dos Santos Moura e representada a mesma Cla. Vale do Rio DOce, teve a oportunidade de fixar a posição das sociedades de economia mista perante a legislação repressiva dos delitos de abuso do poder económico.
Naquela oportunidade, considerando que a representação se fez desacompanhada .de
qualquer elemento que justificasse a Instauração de processo administrativo, este Conselho. à unanimidade de votos, houve por bem não conhecer da representação.
Vale relembrar o que àquela época se decidiu, ou seja, se as sociedades de economia
mista, sobretudo aquelas de que participe o Tesouro Nacional, com maioria de ações,
tem legitimidade passiva. no concernente a representações que contra elas se dirijam
sob a lncrepação da prática de delitos de abuso do poder económico.
De um exame menos detido da matéria poderia resultar a conclusão de que essas
empresas não poderiam ser sujeitos passivos de tais delitos. Isto porque a prática monopollstlca em que se empenhassem consubstanciaria, em última análise, a vontade da
própria pessoa jurldica de direito público primordialmente interessada na repressão dos
trustrcs, moncpólios e cartéis.
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A entidade que - em nome da coletlvldade -, através do CADE, tem a Incumbência
da repressão é a mesma que detém a gestão e o controle aclonárlo da empresa.
As coisas, contudo, não se pasEam com essa simplicidade.
A Repressão ao abuso do poder económico representa a atuação concreta da vontade
do legislador constituinte, explicitada Inicialmente no artigo 148, da Constituição de
1946, e atualmente no artigo 160, Inciso v, da Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1969.
·· Em razão disso foi Imaginado um verdadeiro sistema de freios e contrapesos, por
força do qual ter-se-á sempre garantida a possibilidade de repressão, mesmo quando
o delito seja praticado por sociedades de economia mista, controladas pelo Tesouro
Nacional.
Se as sociedades de economia mista de que cuidamos têm a sua gestão e controle
ditados, em última análise, pelo Poder Executivo Federal que,. através do Presidente da
República, indica, de regra, o Presidente da empresa, demissível ad nutum, e exerce
o controle aclonár!o normal, caracterizado pelo exercício do direito de voto do representante do Tesouro Nacional, credenciado por ato de Ministro de Estado, Igualmente demissível ad nutum, de outro lado tem-se que a repressão ao abuso do poder económico
cabe a uma entidade especifica - o CADE -, que, embora vinculado ao Poder Executivo,
a ele não está func!onalmen te subordinado.
Já se decidiu neste plenário que o CADE não é um órgão subordinado, mas simplesmente vinculado ao Poder Executivo. Subordinação é sujeição hierárquica. VInculação
é liame, ligação, sem que esteja presente a Idéia de dependência funcional. O CADE é
órgão Investido de Independência funcional, não cabendo de suas decisões recurso hierárquico para Ministro de Estado ou para o Presidente da República.
O que domina o campo de atuação do CADE é a necessidade de atuar-se concretaménte à vontade legislativa da repressão do abuso do poder económico, campo esse
preenchido exaustivamente pelos principias da lei ordinária e pela soberania do texto
constitucional, e no qual não se contempla qualquer técnica de controle das decisões
por parte do Poder Executivo. Observa-se que a Investidura dos membros do CADE é
um procedimento que se inicia com a indicação do Presidente da República, aperfeiçoando-se com a aprovação pelo Senado Federal (art. 9.0 da Lei n. 0 4.137, de 1962).
Os pré-requisitos para que um cidadão seja Investido nas funções de membro do CADE
(art. 9.0 da Lei n.0 4.137/67) são análogos àqueles referentes a um Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Os membros do CADE não são demisslvels ad nutum do Presidente
da República, que se não pode sozinho nomeá-los, não pode sozinho demiti-los. Para
preservação de sua Independência, da sua condição de servidores tão•somente da lei
destinada à repressão dos abusos de poder económico, estão os membros do CADE
garantidos por um mandato de quatro anos, com a ressalva que a lei registra para o
Presidente do Conselho. ·
Tem assim o CADE reservados para si os melas necessários para guardar uma
posição de absoluta independência no proferir as suas decisões, e operar, dessa maneira,
a atuação concreta da chamada lei antltruste.
Portanto, se por essa ou aquela razão uma determinada sociedade de economia mista
passa a praticar atas de abuso do poder eccmômlco, a Incidir em práticas monopolístlcas sem lei especial autorlzatlva (art. 163 da Constituição da República Federativa
do Brasil), deverá o CADE, no exercício do seu dever legal, fazer cessar a prática do
abuso.
De ser sempre Invocado o ensinamento do publicista Francisco Campos:
"O Estado, associando-se a particulares para a exploração de uma indústria,
abdica, por sua própria conveniência, das regalias e privilégios que lhe são
Inerentes, Igualando-se às pessoas privadas no que toca ao regime jurídico
que estará sujeita a sua ativldade no domínio Industrial e comercial. O comércio
e a Indústria, cem efeito, não foram adjudicados ao Estado como prerrogativa
que lhe seja própria, exclusiva ou privilegiada, No domínio do comércio e da
indústria, o Estado não exerce, a não ser que monopolize certos dos seus ramos
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··público" (in Rev. de Dir. Administrativo, vol. 72, pág. 386).
Dentro desse espírito é que o artigo 170,
do Brasil preceitua que:

§

2.0 , da Constituição da República Federativa.

"Na exploração, pelo Estado, da ativldade econômlca, as empresas públicas e
as sociedades de economia mista reger-se-ão pelas nonnas aplicáveis às empresas
privadas, Inclusive quanto ao direito do trabalho e ao das obrigações."
Apesar da sua origem governamental, do seu fim de Interesse público, da participação
majoritária do Estado no seu capital, do controle da sua gestão, as sociedades de eco·
nomla mista são pessoas jurídicas de direito privado, como afirma a doutrina estran·
ge!ra. dominante (Fritz Flelner, Ernest Forsthoff, Zanoblnl, Fragall! e outros), bem
como a doutrina brasileira (Pontes de Miranda, Themlstocles Cavalcantl, Orozlmbo
Nonato, Sá Filho e outro) (vide parecer de Leopoldo Braga, in Rev. de Direito da
Procuradoria Geral do Estado da Guanabara, vol. 12, pág. 126).
Haroldo Valladão observa que através das sociedades de economia mista o Estado
opera qual fora um industrial ou comerciante, agindo com base no principio da liber·
dade profiJSsional e sujeito às nonnas das sociedades mercantis e a.os princípios estabe•
lecldos na leglsla.ção ordinária para o exercício da.quela atividade (ln Rev. de Dlr. Adml•
nistratlvo, vol. 48, pág. 542).
Hoje, aliás, a questão da natureza jurídica das sociedades de economia mista é
matéria de direito legislado, tanto na fonna originária do Decreto-lei n.0 200, de 25-2·1967,
cOmo com a nova redação que a este diploma legal conferiu o Decreto-lei n.o 900, de
29-9·1969, de onde se verifica as sociedades de capital misto são entidades dotadas de
personalidade jurldlca de direito privado, criadas por lei para o exerciclo de atlvldade
de natureza mercantil, sob a forma de sociedade anOnima, cujas ações com direito a
voto pertençam em sua maioria, à União ou a entidade da Administração !ndlreta.
E nesse sentido recente decisão unan!me do Tribunal Federal de Recursos no
Agravo (Mandado de Segurança 65.236) em que foi agravante a União Federal e
agravada a PEI'ROBRAS, relator o Ministro Nerl da Silveira e ainda o acórdão de 27
de fevereiro de 1969 do Supremo Tribunal Federal, em sessão plena, acolhendo a
Representação n.o 723 do Sr. Procurador-Geral da República, relator o Ministro Oswaldo
Trigueiro.

Dúvida, por conseguinte, não pode haver relativamente ao fato de as sociedades
de economia mista estarem sujeitas à legislação que disciplina a repressão ao abuso
do poder económico, salvo quando, nos termos constitucionais, exerçam atlvidade legal·
mente monopolizada.
3.

A politica governamental de Incremento à exploração e exportação do minério
de ferro

O estudo detido do panorama global do setor mineral mereceu preocupação priori·
tár!a por parte da Resolução de 1964.
FOI assim que, através da Exposição de Motivos n.0 391/64, de 26·6·64, o então
Ministro das Minas e Energia se dirigia nos seguintes termos ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República:
"No âmbito deste Ministério o setor mineral ocupa posição não menos Importante
que o da energia elétrica e, tal como este, tem-nos reclamado cuidadosa atenção.
2. No processo de desenvolvimento econõmico não têm as nossas reservas
minerais contr!buldo com o contingente que poderiam propiciar, resultando tal
deficiência de um conjunto de fatores que se Impõe eliminar, nos limites do
posslvel, para que esses recursos naturais venham a participar no produto bruto
nacional, com a plenitude de sua potencialidade.
3. Um levantamento procedido ensejou a elaboração do sintético relatório
anexo que, oferecendo um panorama global do setor mineral, conclui pelas
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entravamento de sua expansão:
I) São objetlvos fundamentais e pr!orlt:\.rlos da politica do Governo no setor da
mineração:
a)
b)
c)
d)

aproveitar intensa e !mediatamente os recursos minerais conhecidos:
ampliar a curto prazo o conhecimento do subsolo do pais;
promover a regulamentação dos artigos 152 e 153 da constituição Federal; e
propor a revisão do Código de Minas.

2) O Governo considera a produção mineral como da llUiior importância e
prioridade para o desenvolvimento nacional, quer se destine à lndustrta.lização
de minério do país, quer tenha por objetivo a sua exportaçãc.
3) O Governo dará apoio e incentivo aos projetes de extração mineral cuja
produção reduza ou elimine importações.
4) O Governo restringir-se-á ao desenvolvimento das empresas estatais de mineração já existentes, e somente tomará a seu cargo novos empreendimentos quando
a iniciativa privada não se interessar pela sua execução.
5) O Ministério das Minas e Energia examinará e aprovará os projetos de mineração, procurando, em cada caso, orientar a sua formulação no sentido de obter
as condições mais vantajosas para o pais, sem criar, entretanto, condições ou
exigências que dificultem ou impossibilitem a execução destes projetos.
6) A adoção da politica de livre iniciativa, na lavra, beneficiamento, transporte,
transformação, embarque e comércio, não deverá impedir que, em circunstâncias
justificadas por motivos de segurança nacional, ou de superior interesse da União,
sejam fixadas as reservas julgadas essenciais e indispensáveis para assegurar o
funcionamento da siderurgia nacional ou quaisquer outras atlvidades dependentes
de matérias-primas minerais, fazendo-se, para tanto, uma reavaliação das reservas conhecidas.
4. Desde que esse relatório, em que se Integram as recomendações acima, mereça
a respeitável aprovação de Vossa Excelência, estarão fixadas as diretrlzes gerais
de nossa ação no setor mineral e estamos certos de que se despontará, com renovado vigor, o entusiasmo e Interesse de todos os brasileiros pela exploração disciplinada e organizada do subsolo pátrio, destarte contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento de nossa economia."
Superveniente, foi baixado o Decreto n.0 55.232, de 22-12-1964, dispondo sobre as
medidas destinadas a incrementar a exploração e exportação do minério de !erro, acompanhado de instruções complementares para a respectiva execução. (VIde fls. 489-491 do
vertente processo).
Apesar de nas mencionadas instruções complementares, item 2.1, letra a., e no corpo
do próprio Decreto (art. 4. 0 , § 1.0 ) afirmar-se que a. exportação de minério do Vale do
Rio Doce continuará sob a. responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doee, direta.mente, ou mediante cCàltrato com os minera.dores privados da. região, em nenhum
momento se pode Inferir desse preceito, ou do restante do texto dos ditos Instrumentos
que se tenha pretendido estabelecer um monopólio em favor da Representada tendo
por Objeto a exportação do minério das jazidas situadas no vale do Rio Doce.
E nem isso seria constitucionalmente possível, de vez que as medidas foram consubstanciadas em texto de simples decreto, e não em texto de lei especial, como o exige
a Carta Magna.
Contrariando, a preocupação governamental foi a da evltação da criação de monopólios, como se depreende dos seguintes preceitos:
- "O Departamento Nacional da Produção Mineral, o Conselho Administrativo
de Defesa Econõmlca e as demais autoridades responsáveis pelo comércio exterior
deverão, no exerclclo das suas atribuições legais, coibir formns de concorrência
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Tendentes à criaA)ão de monopólio (o grifo é meu) (Art. 3, 0 , do Decreto n.• 55.282,
de 22-12-64);
- expressa preocupação no "evitar que qualquer empresa privada possa obter ou
manter condições monopol!stlcas na oferta do minério brasileiro no mercado
mundial" (o grifo é meu) (!tem 2.1 letra a, n.o 3, das Instruções Complementares);
- expressa preocupação no proibir as formas de concorrência entre exportadores
de minério contrárias ao interesse da expansão das l'eceitas cambiais do país
ou que conduzam, por qualquer modo, ·à detenção de monll!Pólio de fato por
qualquer empresa mineradora (o grifo é meu) (item 2. 2., letra b, das Instruções
.Complementares).
Assim, na esteira dos precedentes firmados neste Conselho, preliminarmente conheço
da representação, que aliás está revestida das .formalidades extrínsecas exigidas pela lei
de regência.
De meriils
4.. Do Exame da Existência de Real Motivo para
a Instauração de Processo Administrativo
ll: preciso ficar claro que, nesta assentada, que consubstancia fase de averiguações
preliminares, desenvolvendo-se independentemente de notificação a eventuais responsáveis para conhecimento dos termos do libelo, não se cuida de decidir da procedência
ou não da representação.
Vive-se ainda um momento preprocessual, tratando-se de saber da existência ou
inexistência de real motivo para a instauração de processo administrativo, quando então,
se for o caso, abrirá oportunidade de ampla defesa à Indiciada.
Jâ tive a oportunidade de desenvolver neste plenário o meu entendimento sobre a
expreSsão Real Motivo que se contém no artigo 17, letra a da lei de referência, real
motivo esse que vale como antessuposto da abertura de processo administrativo.

Impõe-se, primeiramente, que os fatos narrados na representação correspondam a
qualquer das hipóteses de fato (fatespecies) previstas na lei como ensejadoras da repressão. ll: a qualificação jurídica do fato alegado, em a qual com a prova do mesmo. como
já tive oportunidade de sustentar o princípio da reserva legal é de ser recebido por
inteiro no dominlo da repressão ao abuso do poder econômico: não há delito de abuso
do poder econômico sem lei anterior que o defina.
De outro lado, o processo de averiguações preliminares é sede de uma formação de
juízo de simples credibilidade, que eventualmente antecede um juizo de formação de
culpa, que se desenvolve no processo administrativo.
Quando este conselho recebe uma representação e decide pela abertura de processo
administrativo, prolta decisão deliberatória, em que se verificou se há o fumus bOniiuris que autoriza a persecutio criminis referente ao abuso do poder econômlco.
Sempre de ser lembrada, pela sua adeqaução a aplicabilidade à matêrla, o opinamenta de Pletro Nuvelone, em conferência prof.erida em 14 de agosto de 1964, no Instituto de Criminologia da Universidade do Estado da Guanabara:
"Quando não se queira cair no arbitrário, a hipótese legal deve Identificar-se na
não manifesta falta de fundamento da "nottla crimlnls". A denúncia, a requisição, a ·querela, não devem, portanto, aparecer antes de tudo, completamente
infundadas em direito (denúncia de um· fato não previsto pela Ie! como crime);
em segundo lugar depois das primeiras Investigações sumárias ou dlretamente
ictu oculi não devem aparecer lnverídlcas em rato, e, assim, em contraste Insanável com fatos pacificamente verificados como verdadeiros. Se não existe essa
manifesta ausência de fundamento preliminar, se é o caso de fazer Investigações
de certa complexidade (omissis) estamos tora da hipótese legal de arquivamento;
estamos ao Invés, no âmbito da hipótese legal processual que constitui a premissa
da promoção da ação penal."
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-217l!!: com respaldo nesses ensinamentos e nas razões acima expendldas que entendo
que, ln casu, está fora da hipótese de arquivamento, merecendo a espécie estudos
e análise que transcendam a fase sumária das averiguações preliminares, através da
instauração do competente processo administrativo.

Isso por que :
a) O fato de a Representada, exportadora de minério ser a titular da. única ferrovia
que serve à região, e estabelecer condições extremamente penosas aos pequenos e médios
mlneradores para transporte e acesso ao porto de saída, constitui in abstrato procedimento que desde logo não se pode collmar da elva de uma possível pratica de abuso
do poder económico, cuja apuração e verificação é recomendável se proceda por melo
do competente processo administrativo;
b) Os pequenos e médios mlneradores da região não teriam possibilidade de venda
à Representada porque esta lhes Impõe um preço baixo, e não teriam acesso ao mercado
externo porque lhe são negados os meios;
c) Não só os m!neradores, mas autoridades locais proclamam a dificuldade da
situação;
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d) Cláusulas aparentemente não equàn!mes em contrato celebrado entre a Representada de um lado, e os m!neradores de outro (f!s. 13-25) que praticamente teria
resultado sem execução;
e) Razoável número de cartas e pedidos de fornecimento (f!s. 31, 32, 35-36, f!s. 39,
fls. 41 e outras tantas) para mercado externo, que se não puderam consumar em razão
das condições estabelecidas pela Representada;
f) Estranhável procedimento da Representada relativamente à ACESITA, conforme
expedientes remetidos à Representação pelo Senhor Presidente do Banco do Brasil, expedientes esses todos Identificados e mencionados no relatório;
g) Situação do transporte de minério totalmente diversa no vale do Paraopeba,
conforme documentos mencionados no relatório, onde a 6.• Divisão - Central transporta minério de ferro, Indiferentemente dos grandes, médios e pequenos mineradores;
h) Em nenhuma oportunidade, no vertente processo de averiguações preliminares,
as autoridades ouvidas a propósito das alegações articuladas negaram a existência dos
fatos a que as mesmas aludem, e a justificação do procedimento da Representada só
poderá fazer se, eventualmente, através do exercício do direito de defesa no processo
administrativo;
i) Necessidade da audiência e tomada de depoimento de pessoas autorizadas como
os Senhores Israel Pinheiro, Demerval Pimenta, Juracy Magalhães, Sá Lessa e tantos
outros ex-Presidentes da Representada, bem como dos Senhores Ministros Delfim Netto,
referido às f!s. 514-520-521, Costa Cavalcanti, referido às fls. 60, 61, 62, 63, 64 e 286 a.
287, do Senhor Nestor Jost, Presidente do Banco Central do Brasil, citado às ns. 513 a
521, 523-4; 527-9; 568-9; do Senhor W!lkle Barbosa, ex-Persldente da ACESITA, referidos às fls. 102-6, 132-133, 525-6, do Comandante Zaven Bogohsslan, em face do que se
contém às fls. 479, 480 a 486, 501 e 504, e sobretudo por força. do não atendimento à
solicitação do Relator (fls. 645); do Senhor Raimundo Elias Machado, Prefeito de Barão
de Cocais (fls. 60), do Senhor Daniel Jardim de Grlzolla, Prefeito do Itablra (fls. 6263), dos senhores Francisco das Chagas Pinto Coelho e Ivan Barreto de Carvalho,
Dlretores do Departamento Nacional da Produção Mineral, refldos às fls. 111-112-113
a 116, providências essas só viáveis em processo administrativo.
Todos os fatos arrolados Indicam a necessidade da apuração da prática por parte
da Representada de delito de abuso do poder económico, sob a forma prevista no art.
2. 0 , I, letra g, da Lei n.0 4.137, de 1962.
Dos autos não surgem elementos de que no processo administrativo, cuja abertura
proponho, possa ser, ab nltio, envolvida qualquer empresa de algum modo pertencente
ao "Grupo Vale", até porque este não se formou, de um modo geral, por aglutinação
de empresas existentes, mas, sim, por força de criação de novas empresas originais
da própria Vale. A Sa.mitre e Ferteco, participantes do grupo por vinculação contratual, salvo o surgimento de fatos e clrcunstànclas novas, se beneficiam da ferrovia e
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exame os preços vigentes na Estrada de Ferro Vitória-Minas e no porto de Vitória.
Nota-se que a Samite e a Ferteco são também usuárias do embarcadouro de Tubarão,
tanto quanto é a Vale.
Em face do exposto, voto pela abertura do processo administrativo contra a Representada, nos termos da referida lei.
Rio, GB, 7 de novembro de .1972. - Gratuliano Brito, Relator.
Processe Averiguações Preliminares n.o 34.
Assunto Cia. Vale do Rio Doce.
VOTO
Tratando-se de empresa em que estão envolvidos altos interesses do Estado, ao
invés de abrir o processo administrativo como prepõe o eminente Sr. conselheiro Relator,
sugiro que nos termos dos arts. 26 a 29 do Decreto n.O 52.025 de 20 de maio de 1963
sejam estes autos remetidos à Presidência da República, por intermédio do Sr. Ministro
da Justiça a fim de qu:e ele, se assim entender, faça cessar quaisquer abusos porventura
existentes no comportamento da empresa em relação a terceiros.
E assim decide por entender que a disciplina legal aplicável às empresas de
economia mista e das que constituem património nacional, sob qualquer forma de organização é a que decorre do art. 18, da Lei n.o 4.137, de 10·9-62, regulamentado pelos
arts. 26 a 29 do Decreto 52.025, de 20 de maio de 1963, não se lhes aplicando desde
logo, as disposições específicas à repressão aos abusos do poder económico.
Entenda-se, pois, que nada impede que o CADE - sempre que julgue conveniente
- após as Averiguações Preliminares e antes de passivei abertura do Processo Administrativo encaminhe à Presidência da República sugestpes tendentes: a fazer cessar
prováveis práticas abusivas por parte de empresas de que a União Federal participe
diretamente ou através de órgãos da Administração Indireta.
Rio de Janeiro, 27 de novembro de 1972. - Olymplo José de Abreu, conselheiro.
Processo de Averiguações Preliminares n.O 34.
Representantes A. S. Moura e Alcy dos Santos Moura.
Representada Companhia Vale do Rio Doce.
EMENTA - Nada Impede que o CADE - sempre que julgue conveniente - após as
Averiguações Preliminares e antes de posslvel abertura de Processo Administrativo,
encaminhe à Presidência da República sugestões pendentes a fazer cessar prováveis
práticas abusivas por parte de empresas de que a União Federal participe diretamente
através de órgão da administração indireta.
Decisão
Resolvem os membros do Conselho Administrativo de Defesa Económica, em sessão
de julgamento, por maioria de votos, encaminhar o Processo de Averiguações Preliminares n.O 34, em que são partes A. S. Moura e Alcy dos Santos Moura como representantes e Companhia Vale do Rio Doce como representada, à Presidência da República, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, nos termos do
voto sintetizado na emenda acima.
Ausente por motivo justificado o Conselheiro Dr. Wanor Pereira de OI!veira.
Vencidos os Conselheiros Dr. Gratullano Brito que votou pela abertura do Processo
administrativo, e Dr. Geraldo de Rezende Martins pelo arquivamento do processo de
Averiguações Preliminares.
Sala das se~sões, 28 de novembro de 1972. - Tristão da Cunha, Presidente - Gratulia.no Brito, Conselheiro-Relator. - Geraldo de Rezende Martins, Conselheiro
OIYmpio José de Abreu, Conselheiro.
Presente - Vicente Tourinho, Procurador-Geral.
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QUADRO COMPARATIVO (N.0 1)

Líquido

Lucro por
Tonelada

47,41

428.162.198,07

16,92

14.100.000,00

768.219.000,00

808,61

155 .435. 000,00

163,60

93.455.000.00

639.537

565.742.100,81

884,61

133.993.196,34

209,51

68.178.625,12

106,60

Manesmann

385.890

422.063.364,00

1.093,74

42.273.547,28

109,54

61.389.295,44

159,08

4

Acesita

195.839

161.376.500,00

824,02

15. 335.763,89

78,30

23.539.002,39

120,18

5

Ferro Bras.

73.977

102.410.449,40

1. 384_.35

17.923.076,93

242;27

12.184.088,87

!64,70

6

Pains

47.023

52. 653.098,93

1.041,58

13.140.922.83

:279,45

1. 379.401,63

29,33

Total das 6
companhias

2.292.306

2.072.464.513,14

260.125.413,45

113,04

Produção
Toneladas

Valor

CVRD

25.295.215

1.199.420. 712,60

1

Usiminas

950.040

2

Belgo

3

Valor médio

Valor por
Tonelada

Cr$

Luc~

378.101.507,27
1.006,50

Imposto ao
Estado

Imposto por
Tonelada

180,44

--

OBSERVAÇAO IMPORTANTE:

Para ter-se uma idéia de quão Irrisório é esse Imposto único Sobre Minérios pago ao Estado de Minas Gerais, basta
dizer-se que são necessãrlas 4 (quatro) toneladas do nosso melhor minério de ferro para gerar imposto cujo valor mal dá para a
compra de um jornal!

--

i

QUADRO N.• 2

Ano

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
11!58
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
·1966
1967
1968
1969
1970
1971

Total

Receita Global
Faturamento
29.945,42
57.253,26
58.280,32
56.896.95
88.361,64
172.862,02
218.082,21
398.594,96
615.464,05
729.632,1-7
929.014,76
1.561.039,76
2.224.308.04
3.310.600,30
3.535.492,24
5 .199. 236,51
10. 335.933,05
15.314.555,94
23.022.889,76
33.788.574,03
90.562.153,80
204.692.164,17
234.116.380,66
270.382.409,68
357.093.271,25
580.314.271,92
954.496.927,30
1.296.969.986,24
4.090.274.582,41

Lucro

10.163,82
1.563,34
9.301.42
2. 733,62
7.267,01
4.214,59
22.416,25
22.944,45
70.945,03
181.875,92
265.361,17
288.254,10
293.531,64
497.463.02
736.866,97
1. 092.660,01
1.392.938,23
4.151.905,10
2. 622.749,60
5. 023.772,18
5.214. 794,84
33.502.124,30
66.556.74195
61.524.075,34
76.719.622,40
98.174.285,36
201.397.942,85
341.640.123,32
428.162.198,07
1.329.528.457,48

Dividendos

Imposto únioo
Total

Fundo Reserva
Legal

-

7,00

11.400,00
11.400,00
11.400,00
42.800,00
65.000,00
78.000,00
156.000,00
156.000,00
227.600,00
383.533,33

1.404.000,00
2.340.000,00
5.980.000,00
9. 568.000,00
14.352.000,00
20.182.500,00
31.686.525,00
86.656.158,33

'

10.565,87
12. '147,03
19.905,86
27.527,26

98. '145,23
158.955,41
623.636,54
5.365.936,62
7.256.571,32
6.263.579.35
7.617. 770,40
10.072.399,68
13.649.875,70
20.100.000,00
71.298.223,47

223,64
2.050,92
5.961,46
8.412,'10
14.676,59
24.873,15
36.843,34
54.633,00
69.946,91
207.595,25
131.137,48
251.188,61
1. 675.106,21
3.327.837,09
3.076.203,76
3.835.981,12
4.908. 714,26
10.069.897,14
17. 082. 006,16
44.783.288,79

I

i

I

-----~---

·-----·---··--·-------··--·~~·--·-----·--·---------

Fundo
Exaustão

Fundo
1\lelhoramento

Gratificação
Seguro, Natal
Empregados

Fundo Renovação
ou Expansão

-~--

Impost.il de
Renda

Fundo Reserva.
Financeira

I

51.831,95
27.567,50
90.000,00
30.000,00
40.000.00
74.000,00
95.643.72
165.000,00

30.000,00
92.873,42
133.022,58
198.872,06
199.000,00
448.517,66
1. 249.800,00

180.000,00
180.000,00
400.000,00
800.000,00
1'19 .125,00
527.790,29
3. 9B'l. 083,90
8. 375.531,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.000.000,00
8.000.000,00
16.000.000,00
27. 000. 000,00

470.000,00
500.000,00
2.000.000,00
3.500.000,00·
2.400.000,00
2.400.000,00
2.500.00000
3. 000.000,00
4.000.000,00

2. 442. '183,5'1
16. '151. 062,00
35.350.684,85
138. '10'1.551,32
26.020.096,58
54.467.866,28
62.354.603,10
237.515.335,20

89.629.557;19

21.720.723,79

576.071.471,07

456.080,07

1.028,62
9.841,14
20.719,76
21.64818
45.497,35
85.'732,33
105.002,14
198.809,38
202.077,52
271.718,36
1.235.836,02
1. 247.711,86
1.441.318,62
2. 51 'l. 855,25
848. 86'1 ,84
1. 682 . 042 .44
1.528.656,09

10.119,82
11.803,21
24.653,47
54.354,28
55.937,80
135.683,56
87.225,23
188.367,12
571.756,42
527.244,19
1.012.035,70
2.002.151,31
2. 826.870,99
4. 912.686,82

I

I
'

3. 268.263,89
12.000.000,00
14.000.000,00
2.400.00000
6.000.000,00
9.000.000,00
15.000.000 00

I

I

~-

~

-

-

12.420.889,92
.

-

11.464.362,90
-

~-

61.668.263,89

QUADRO N.• 3
PERCENTAGENS SOBRE O VALOR DO FATURAMENTO

Ano

Lucro

Dividendos

'único

Fundo
Bcseiva

Total

Legal

Imposto

Fundo

Exaustão

Fundo
Melhoramento
V.R.D.

Fundo
Renovação
Expansão

Grat. Seg.
Natal Emp.

Fundo
Resetwa
Financeira

I. Renda

.

1951
1952
1953
1954

17,7%

2,86%

29,5 %

1,85%

36,3%

1,56%

31,0%

4,6%

1955

18,8%

1956

22,3 %

4,16%
3,5%

-

0,90%

0,6'l%

0,94%

0,57%

1,11%

0,56%
0,33%
0,81%

-

~.

-

-

13,0%
4,47%

1,64%

-

1,61%

9,68%

3,22%

2,65%

1,92%

5,94%

3,48%

1,79%

5,98%

2,51%

6,00%

4,09%

1957

22,2%

4,71%

0,60%

1,11%

5,48%

2,23%

1958

30,9 %

4,41%

0,77%

1,54%

5,09%

2,70%

5,62%

2,46%

1959

26,7%

4,3'l%

1,34%

7,69%

8,62%

3,62%

1960

40,1: %

3,71%

2,0%

7,73%

3,17%
4,41%

12,09%

5,53%

1961

17,1%

-

3,44%

1962
1963

21,8 %

-

15,4%

1964

36,9 %

1965

-

-

-

-

1,16%

-

-

0,25%
1,59%
2,83%

•

2,33%
2,91%
3,85%
3,17%
5,62%
3,88%
2,62%
8,06%

0,42%
0,4'l%

0,56%

2,29%

2,04%

0,74%

11,80%

1,47%

7,22%

4,39%
5,92%

1,55%

0,68%

1,84%

9,24%

2,2 %

18,4%

3,12%

3,5%

2,78%

32,51%

1,14%

2,62%

1,62%

4,88%

1,7%

17,2'l%

2,04%

5,8%

0,41%

1966

26,27%

2,55%

1,31%

4,27%

1,02%

28,3'l%

1,41%

1,4'l%

0,88%

0,71%
0,56%

1968

27,49%

3,53%
4,01%

11,06%
<20.14%

5,9%

1967

3,09%
2,32%
2,13%

1,37%

2,24%

0,7%

17,46%

1969
1970

34,70%

3,47%

1,73%

2,75%

3,3%

1,43%

0,51%
0,4%

23,9%

35,79%

1,73%
1,78%

1971

33,01%

-

1,54%
-~

-

2,8 %

-

-

24,8%

-

-

0,8%

-

1,7%

-

------

1,5%
1,5 %

.

---------

5,41%
4,26%

-

~

.

PERCENTAGENS SOBRE O VALOR DO LUCRO LíQUIDO
QUADRO N.0 4

Ano

Di:ridendos

Imposto
único total

-

Fundo
Reserva
Legal

Fundo
Exaustão

VRD

3,15%

-

1,12%

4,29%

-

1954

14,8%

-

2,91%

1955

22,1 %

3,6%

50%

1956

156%

2,5%

5,0%

-

1957

21,1 %

2,7%

5,0 %

1958

14,2%

2,7%

1959

16.3%

1960

9,23%

1951

16,0%

1952

6,26%

1953

1961

-

1962

-

1963

Fundo
Melh.,.-amento

-

Fundo
Renovação
Expansão

73,05%
15,15%

-

Grat. Seg.
Natal Emp.

-

Fundo
Reserva

I. Renda

Financeira

-

1,44%

5,56%

-

5.41%

4.44%

7,80%
15,5%

31,22%

10,40%

8,55%

-

10,22%

31,53%

18,51%

-

8,04%

26,74%

11,2%

24,42%

10,42%

26,98%

18,41%

-

14,24% .

5,0%

16,47%

875%

18,21%

7,98%

18,19%

-

5,0%

28,71%

11,84%

32,19%

13,52%

-

5,0%

19,26%

10,98%

3010%

13,77%

-

6,83%

-

2,24%

-

-

20,1 %

1,9%

2,61%

10,50%

9,35%

3,04%

481%

76,45%

9,58%

46,84%

38,39%

20,1 %

-

7,51%
17,23%

14,50%
6,54%
47,11%
24,83%
2763%

1964

4,19%

1,86%

5,0%

25.0%

5,96%

50,0%

843%

9,7%

7,51%

1965

3,51%

8,06%

5,0%

15,0%

5,25%

53,1 %

7,38%

18,0%

1,27%

1966

9,71%

11,79%

5,0%

16,2 %

3,90%

42,2%

22,7%

2,73%

1967

12,4%

8,19%

5,0%

5,21%

3,12%

70,99%

3,1 %

1,99%

1968

14,6%

7,75%

5,0%

8,14%

2.54%

63,5%

1969

10,0 %

5,09%

5,0%

7,94%

1,48%

68,8%

1970

9,2%

3,99%

5,0%

7,90%

1,1%

69,5%

1971

1104%

4,6%

5.0%

1972/3

17,3%

-

5,0%

-

-

-

-

-

-

6,1 %
4,4%
4,4%

-

-
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Amapá

QUADRO N.O 6
Minério do Amapá x Minério de Minas Gerais:

Legislação ,pertinente:
Decreto-Lei n.O 9. 858, de 13 de setembro de 1946
Decreto n.o 24.156, de 4 de dezembro de 1947
Decreto n.O 28.162, de 31 de maio de 1950
Lei n.O 1.235, de 14 de novembro de 1950
Cr$

Faturamento da CVRD em 1971 ..................................... . 1. 075.500.000,00
Lucro liquido em 1971 ............................................... .
428.163.000,00
Se se aplicasse à CVRD a legislação feita para o minério de manganês
do Amapá., teríamos:
4% sob!e o l!'aturamento (cláusula 37) do contrato aprovado pela leg!slaçao acuna ...................................................... .
42. 900.000,00
20% sobre os lucros líquidos (cláusula 40) ........................... .
85.632.600,00
Imposto único sobre Minérios ....................................... .
14.100.000,00
Total ............................................... · . · .. · · · .. · .... · .. ·

142.632.600,00

Ou sejam, mais de 10 vezes o que Minas recebeu pelo seu minério de ferro III
Além disso, o Amapá recebe, ainda, 30% da capacidfade da energia elétrica que
a ICOMI venha a Instalar para as suas nece~sidades. Portanto, nova contribuição de
valor apreciável (cláusula 43).
QUADRO N.O 7
Informação que nos prestou a PETROBRAS: Royalties pagos à Bahla desde a
vigência da Lei n.O 3.257, de 2 de setembro de 1957, até 30 de junho de 1972 (15 anos,
portanto), Cr$ 155.858.153,15.
Eis aí outro exemplo frisante de discriminação e colonialismo:
Pela extração de petróleo em seu território, foram pagos à Bahla, desde a vigência
da Lei n.0 3.257, de 2 de setembro de 1957 (que estabeleceu mn royalty sobre o petróleo
em favor do Estado em que for extraído), até 30 de junho de 1972 - 15, anos, portanto
-, a soma de Cr$ 155.858.153,15 enquanto que a Minas, exatamente no dobro do tempo,
vale dizer 30 anos, o seu minério de ferro lhe rendeu apenas Cr$ 72.298.216,47.
Em Minas, portanto, menos da metade, no dobro do tempo;
Na Bahia, o dobro de Mlna.s, na metade do tempo!
QUADRO N,0 8
SUBSIDIARIAS E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS DA CVRD CONFORME
RELATóRIO DE 1971, DA REFERIDA COMPANHIA:
Subsidiárias

-

Vale do Rio Doce
Navegação S.A./DOCENAVE
Florestas Rio Doce S.A.
Rio Doce Madeiras S.A.
DOCEMADIE:
Rio Doce Geologia e Mineração S.A./DOCEGEO
Rio Doce Engenharia e Planejamento S.A.
Subsidiárias no exterior
Outras (não estão operando)

de
Participação

Investimento
Cr$ 1
Subscrito
Realizado

-

-

95,85

49.088.179

49.088.179

59,70

849.250

849.250

-

-

-

49,30

567.000

567.000

99,98

999.760

99.976

99,95

299.860

29.986

152.581

152.581

767.454

477.158

52.724.084

51.264.130

!,,

-226Outras Empresas

Investimento
Cr$ 1
Subscrito
Realizado

Usiminas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
USIMINAS

14.885.491

14.885.491

companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais

5.000.000

750.000

Usina Siderúrgica da Bahia S.A.
USIBA

3.760.850

3.760.850

Centrais Elétrlcas de Minas Gerais
CEMIG

3.484.109

3.484.109

Empresa Brasileira de Telecomunicações
EMBRATEL

3.020.000

3.020~000

:I

companhia Telefónica do Espírito Santo

748.971

748.971

.\

I

'

Cómpanhia de Pesca do Espírito Santo
COPESA

667.180

667.180

Companhia Pernambucana de Borracha
Sintétlca;COPERBO

649.652

649.652

Empresa Hidrelétrica Lutzow S.A.

640.000

640.000

Amazônia Mineração S.A.
Outras <34 empresa)

508.200
4.142.774

i

i'

I

254.100
4 ..142. 774

i

i

I :

37.507.227

33.003.127

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) -Concedo a palavra ao nobre senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o encerramento da sessão legislativa, que desta vez coincidirá com o fim de mais uma legislatura, me parece momento oportuno para algumas breves considerações de
natureza política.
o término de toda legislatura traz as influências profundas do pleito que
sempre renova parcela ponderável da Câmara dos Deputados como desta Casa.
Assim é que vários senadores que trabalharam intensamente, cumprindo seus
deveres para os Estados que os elegeram, aqui não retornarão em .março, por
não terem tido seus mandatos renovados no pleito de 15 de novembro. Esta, uma
Inevitável contingência da vida democrática, uma vez que somos todos meros
mandatários do povo, por prazo certo, a .não ser que logremos a renovação do
mandato que nos foi concedido.
Mais um período legislativo se encerra agora. Foi, como os anteriores, de
lntenso trabalho. Durante o ano procuramos todos cumprir nossos deveres. Entendo que o Senado, mais uma vez, se conduziu com acerto. e positivamente, no
exame cauteloso, seguro e imparcial das proposições que nos foram submetidas
quer pelo Executivo como por membros desta e da outra Casa:
Nosso trabalho tem dois aspectos principais: o técnico e o político. Do primeiro, promovemos a solução dos problemas de nossos Estados e participamos
da elaboração das leis. Do segundo, marcamos presllnça através da defesa de
idéias, princípios e procedimentos. No que se rllfere a esse segundo aspecto, sempre me conduz! como partidário. E é partidariamente qull tenho mantido minha
postura nesta Casa, procurando dessa forma, cumprir da melhor maneira possível a missão que me foi confiada pelo povo sergipano. Como ·membro da

I
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-227·ARENA, de! e dare! meu apoio ao Governo. Apciio firme, desinteressado, certo
- mas independente, pois jamais transigi nem transigirei com convicções que
têm norteado toda minha vida pública.
No passado, integrei por muitos anos a Oposição. E dela me desincumbi com
oa. mesma firmeza; o me:.mo .empenho· inabalável •e a me.sma 1nd•ep·enodência. Não
raro, em instantes difíceis, confusos e até perigosos. Os Anais da Câmara dos
Deputados registram pronunciamentos vigorosos de Oposição, na sustentação
de princípios e idéias que espero manter até o termo de minha vida. No dia 9
de outubro de 1963, defendia o papel da imprensa diante de ameaça de estado
de sítio. No dia 27 de novembro do mesmo ano, a propósito do 2s.o aniversário
da Intentona Comunista me pronunciava, aberta e incisivamente, contra as
for«;as desagregad.oras que entã.o .empolgavam o poe}er no País. No dia 27 de
janeiro de 1964, c·omentav.a e tramcr•evia n•o.s Anais. da Cârna,ra p.aloo.tra p11of·e·rida
por D. Jaime de Barros Câmara, referente ao comunismo no Bras!!. Dois dias
depois, pedia a transcrição nos Anais, apoiando-a e comentando-a, de vigorosa
entrevista concedida à imprensa pelo então deputado e presidente do meu Partido, hoje M!nis.tro B!ll!IC Pinto, doenurnc!.and.o ter o Br9JSil. ing1re·ssado na temeira fase da Guerra >Revolucionária. No dia 31 do mesmo mês e ano prof:l!gava d:a
tribuna da Câmara graves agitações ocorridas em Governador Valadares, no Estado de Minas, criticando e acusando o Governo, requerendo à Mesa a designação de uma comissão de deputados para visitar aquela cidade, e verificar, in
loco, as ocorrências. Daquele pronunciamento, vale aqui lembrar o seguinte
trecho:
Esses grav·es acontecimento-s comprovam as denúncias feitaJS. à Nação
pelo pr.esidente d.o meu Pavt!do. Deputado Bila•c Pinto, quando asseverou
que a guerra revoluncionária deflagrada pelos comunistas, está com a
cumplicidade do Governo, em plena execução.
Providências foram pedidas ao Gov·ernador Magalhães Pinto, pelo Deputado
Biiac Pinto, pois o caso é de ação policial imediata.
Nada poderá r•e,tardar as me.didas pr.eventlv•as odo pode.r público que no caso
não pode aguardar solicitação Judicial ou quaisquer outras providências que permitam a perturbaçã,o. d:a ordem pública serl·amente ameaça,à,a.
Temos informações que os proprietários estão dispostos a defender o seu
património que se pretende ferir ao arrepio da Lei e da constituição, que regulam o mecanismo da desapropriação.
Tudo isso, Sr. Presidente, revela o cl!ma de desordem em que vive o País.
Inúmeros rep:resen;t;antes do povo nesta Casa têm denunciaoo •essoa. situação
de desgoverno.
Vale, nesta oportunidade, registrar o discurso 'proÍmnc!ado no se.nado, anteontem, pelo eminente Senador Antonio Carlos, destacado no noticiaria da imprensa de ontem.
Dizia aquele nosso ex-colega:
A cada dia que passa falecem as faculdades governamentais neste País.
E mais adiante:
Em todos os setores negando suas atribuições de comando, o Governo
preocupa-se com o que não pode fazer ou deve fazer sozinho e esquece
solen!mente o que a ele cabe realizar e só a ele.
o meu discurso de hoje tem a finalidade de fixar responsabil!dades.
Ainda em 17 de fevereiro do mesmo ano, em dias agitados e instáveis, voltava à tribuna para .apoiar atitude as&umld~ pelo pre~klente do roeu Partido
diante de declarações do Professor Darei Ribeiro, entao chefe da Casa Civil
da Presidência da Re.pública. A 3 de março de 1964, denunciava graves acontecimentos verificados em Salvador, na Bah!a, na Reitoria da Universidade Federal daquele Estado.
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Na oposição, me conduzi sem receios de espécie alguma, no cumprimento
do dever. Minha palavra nunca faltou, no decorrer de todos estes anos, em
momento.s graves para o País. Nun.ca f.ui indefinido. Est•a uma a,cusação que
jamais me poderá ser feLta,, po:is s,empre me expus na defe,sa de idéias, agindo
partidariamente, nunca mo•tiv·a,do por facciosismos o•u P•ffi'SOnaJismos.
Assim, Sr. Presidente,. participei sempre do jogo democrático, que origina
o debate livre, franco e até áspero, cada qual na posição que escolheu, agindo e
atuando abertamente, sem subterfúgio-s ou dubi·e·dad.e. Membro da ARENA, tenho apoi,BJdo e apoiJarei o Gove•rno, com o me&mo sentim!lnto partidári•O, com
igual propósito de bem cumprir o meu dever. Na Oposição sem:pre fui Oposição. No Governo, a ele e ao meu partido empresto minha modesta colaboração,
mas com firmeza e <:onvtot.o de que só assim lograremos construir a democracia
com que s•onhamos. Isso porque s.empr,e procurar•ei servir idéias e princípio-s democráticos, d·e perenidade tão ,certa quaruto o é o ideal de liber.dade que am.ima
os homens.
O debate e a constrovérsia são necessários à prática da democracia, que
não permite a intolerância nem a fraqueza de ânimo. Igualmente é necessário
à democracia que todos nos conduzamos de modo coerente, colocando os interesses superior•es do País e de nooso:S p1a.rtidos acima d.e nossos próprios interesses.
Com a mesma constância e o mesmo vigor com que, no passado ainda recente, critiquei, condenei e acusei governos a que fiz Oposição aberta, firme e
leal, tenho apoiado os governos advindos do Movimento de Março de 1964, pelo
qual me empenhei.
Devo .conf,e>Ssar que ess,e apoio nã.o me tem sido dincil, pois a .coruduta desses
governos no que toca ao essencial, coincide com tudo aquilo que sempre considerei bom •e ne•ce·ssário ao no.sso Pais. As&im não fo·ra e não tertam eles o meu
r.poio, pois nunca agi nem agirei ·em d•eiSacord·o com minhas convicçõ·es, que· são
hoje as mesmas de quando ingressei na vida pública!
Estas considerações me parecem oportunas quando, neste momento desejo
destacar o patriotismo, a constância e a competência com que tantos que aqui
não voltarão defender os interesses de seus Estados e os do Brasil. Como repi'esentante de Sergipe, quero, neste instante, fazer um registro da atuação do nobre Senador Leandro Maciel. Percorreu ele toda a escala da vida política em
nosso Estado, ao qual emprestou a valiosa contribuição dos seus serviços. Soube
ele honrar o mandato que o povo sergipano lhe conferiu no pleito de 1966. Batalhou em prol dos interesses nacionais e, de modo muito especial, pelos interesses
do Estado de Sergipe, cujos problemas conhece em profundidade.
Embora a vida polític:a, po·r motivos que aqui não vêm ao •c•aso, houv·esse nos
distanciado por algum tempo não poderia, neste momento, faltar ao dever de
prestar este depoimento sobre a vida pública do Senador Leandro Maciel. No
pleito passado, conduzi-me partidariamente, como sempre o fiz. Empenhei-me
na campanha eleitoral, tudo tendo feito no que estava ao meu alcance em favor
do nosso partido e da vitória do nobre Senador Leandro Maciel, candidato da
ARENA ao senado da República, nas eleições de 15 de novembro.
O Sr. Leandro Maciel - Permite-me V. Ex.a um aparte?
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O SR. LOURIVAL BAPTIISTA - Ouço com muito prazer o eminente Senador
Leandro Maciel.
O Sr. Leandro Maciel - Estou ouvindo emocionado o discurso de V. Ex.a,
nessa parte que s•e refere à minha pessoa. Realmente andamoo juntos há alguma.s
décadas e nos conhecemos a fundo . Eu de mim tenho a consciência tranqüila,
pois sempre cumpri o meu dever. A minha vida pública foi toda ela dedicada aos
interesses do meu Estado e aos interesses do meu País. Fui Gov.ernador do Estado
quando mais efervescente era a politica nordestina: tanto menor o Estado, mais
bravia era a política. Nós, da UDiN, éramos combatidos pelo PSD arr,egimentado
pelo PTB apoiado pelo Governo da República, pelo PR e pudemos arrancar G
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-229cargo das mãos daqueles adversários num pleito memorável. No exercício do
Governo, é V. Ex." testemunha, fui rigoroso no cumprimento do dever. Os nossos
adversários, graças a Deus, nunca me arranharam a honorabilidade, todos me
respeitavam fazendo questão de dizer que nada podiam reclamar da minha compostura na eondução dos dinheiros públicos. Ninguém pode testemunhar melhor,
r·eplto, do que V. Ex.", o que foi a minha atuação no Executivo. V. Ex.a foi meu
auxlllar direto, saindo depois para representar, com muito brilho, Sergipe, na
Câmara Federal. Andamos juntos por muitos anos. V. Ex.a hoje, com este discurso, me •emociona, porque toca um ponto multo sensível de nossa vida pública.
Andamos distantes, mas s·empre soubemos respeitar-nos. Agora, deixo o Senado,
depois de uma eleição que parecia fácil e quero, nesta hora, dizer claro e alto,
que V. Ex." deu a ajuda que pôde. Deixando o Senado ouço o discurso de V. Ex."
- para mim muito valioso, uma peça importante integrada à minha vida pública
com o qual V. Ex." dá um depoimento de como eu soube conduzir-me em minha
vida pública, nos diferent.es cargos que pude ocupar na política serg!pana. Sou
grato a V. Ex." Formulo os melhores votos de que continue nesta caminhada pelo
tempo, servindo, como tem servido, a Sergipe, procurando tratar dos seus interesses, defender os seus problemas e que, amanhã, possa V. Ex.a assistir, ainda
no seu mandato, resolvido o magno problema da nossa terra, que é aquele da
exploração do nosso subsolo, que é o mais rico deste País. A este trabalho V. Ex."
tem dado todo o empenho. Continue assim porque os serg!panos não poderão
negar a sua gratidão à sua obra meritória.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou multo grato a V. Ex.", eminente Senador
Leandro Maciel, por esse aparte que dá ao meu modesto pronunciamento.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.a dá licença para um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou um homem de atitudes; sou um homem
que não minto, sou um homem que digo o que tenho a dizer, e não poderia terminar esta nossa sessão legislativa sem dar meu testemunho a esta Casa - que
não era necessário, porque toda a Casa conhecia V. Ex." - do que penso e o juízo
que sempre fiz do trabalho que V. Ex.a realizou naquele Estado, e também, podemos dizer no Brasil.
Quanto aos minerais cuja exploração V. Ex.a almeja que eu assista, quero
dizer que não só eu, mas. também V. Ex.a nesta Casa, V. Ex." no Governo do
Estado, V. Ex.a naquele interregno em que não exercia cargo público, sempre
trabalhou, sempre foi um apaixonado pela exploração dos minerais sergipanos.
Agradeço a V. Ex.", eminente Senador Leandro Maclel, por esse aparte que
muito veio enriquecer o pronunciamento que faço nesta Casa.
Com mu1to prazer, ouço V. Ex.a nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.a iniciou o seu discurso, nesta tarde, fazendo um
retrospecto das suas ativldades na Câmara e, posteriormente, no Senado. V. Ex.a.
trouxe à tona as suas origens políticas, a sua militância, fazendo questão de
frisar que foi sempre um homem de posição, um homem de atitude. lll justo que
se reconheça a procedência das suas palavras que, no particular, seriam desnecessárias porque, na vida pública, os lnd·efinidos sucumbem ao primeiro revés;
só sustentam luta uma v.ez. Se V. Ex.a, faz·endo essa recapitu1ação, teve oportunidade de llli0stra1r ·a odei!lJtação que s.empre o m9Jrc·ou na vid•a p.arlamenta.r, na sua
vlda pública, é justo que se foltse a sua dedicação e o· seu !nte!l.'esse d•e servir ao E~
tado que repr.esenta nes•ta Oa.sa. Mas ·O· discurso de V. Ex. a ganhou altitud·e no momento em que f·ez referência e exaltou o nome de um homem público que honra
a vida pública brasileira, que é o Senador Leandro Maciel. Aqui, sempre o
ouvimos nos seus pronunciamentos e sempre o sentimos um homem a serviço
das grandes causas nacionais. A sua posição nesta Casa deu margem a que
fizesse jus ao respeito de todos, ·e V. Ex." faz muito bem em exaltar o seu trabalho sobretudo quando reconhece que a colaboração do grand·e Senador Leandro Maciel continuará, porque o espírito público que o anima não sucumbirá
pelo simples fato de S. Ex." não ter renovado o seu mandato nesta Casa.
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- 230O Sr. Magalhães Pinto - Permite o nobre orador um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPT]STA- Ouço, com multo praz.er, o eminente Senador
Magalhães Pinto.
·
O Sr. Magalhães Pinto -Desejo trazer minhas congratulações a V. Ex. 8 pelo
pronunciamento que estâ fazendo. Cumprimento-o, em primeiro lugar, pelo retrospecto que faz da sua vida pública e dou meu testemunho, como antigo
Presidente da UDN, de seu destemor, de sua dedicação, de seu eficiente trabalho
em favor do nosso Partido, sempre leal às suas Idéias, à sua posição e, sobretudo,
quero trazer meus cumprimentos pela nobreza do seu comportamento para com
nosso antigo companheiro, Senador Leandro Maciel. Ele é um homem que vem
ela antiga UDN, foi o nosso candidato, in.clusiv•e, .ctuxante muLto tempo, na ·chapa
do Presidente Jânio Quadros, para Vlce-Presldente da República. É companheiro
exemplar, um trabalhador, um homem que se interssa pelos assuntos que dizem
r·espelto ao desenvolvimento do nosso País. É um patriota, um homem civico;
por isso, nessa hora em que V. Ex. 8 passou por cima de eventuais divergências
e foi ao encontro de sua candidatura, prestigiando esse homem na campanha
el<Jitoral, evidentemente, todos nós temos que -louvar a nobreza do seu comportamento. Trago, com isso, as minhas congratulações e, sobretudo, a minha admiração por esse homem que durante tantos anos tem chefiado a política do Estado,
que é o Senador Leandro Maclel.
O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço, com prazer, o eminente Senador Dlnarte Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz - Quero congratular-me com V. Ex.a., Senador Lourival
Baptista, pelo g·esto que estâ tendo perante esta Casa e dizer do quanto me é
grato ouvir V. Ex. 8 , neste momento, exaltando a figura de Leandro Maciel, este
velho companheiro de tantos anos, de tantas lutas, que só tem feito, na vida
pública, enobrecer as tradiçõ·es gloriosas do seu Estado e servir ao nosso País.
V. Ex. 8 , estou certo, serâ o continuador e defensor da grande obra que Leandro
Maciel sempre pensou realizar em benefício do povo sergipano. As palavras
de V. Ex.a também me emocionaram, porque nunca os vi separados, embora, em
alguns momentos da vida pública, estivessem situados em campos opostos, mas
não separados pelas idéias, não separados pelos sentimentos, pois de V. Ex.8 ,
nas horas em que pareciam menos vinculados, dentro do sistema político a que
pertencemos, sempre ouvi pronunciar o nome de Leandro Maci·el não só com
justiça mas com respeito. Estou certo de que hoje é um grande dia para Sergipe,
porque a palavra da grande figura que conheço hã tantos anos, a palavra de
Leandro Maclel no agradecimento que fez a V. Ex.8 , Invocando o nome de Sergipe
e o futuro da sua terra, tenho certeza de que flcarâ s·empre gravada no seu
espírito, como mais um dever que assume, nesta hora, de continuar a luta de
Leandro Maciel, projetando-se no futu11o, pelo bem do povo serglpano.
o SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou multo grato aos eminentes Senadores
Heitor Dias, Magalhães Pinto e Dinarte Mariz, por esses apartes.
Devido ao adiantado da hora, não me est·enderei no agradecimento dos
apartes que tanto vieram enriquec•e:r meu pro•nunciamen.to.
O Sr. Paulo Guerra - P·ermite V. Ex.n. um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço o eminente Senador Paulo Guerra.
o Sr. Paulo Guerra - Senador Lourival Baptista, Sergip<J é quase ligado a
Pernambuco, pelo menos pelos sentimentos, pelos mesmos ideais libertârios. E,
nesta hora em que V. Ex.n presta homenagem a esse varão que tem uma vida
públlca toda devotada às melhores causas nacionais, que é Leandro Maclel, a
sua atitude não me surpreende; porque, se estiverem separados momentaneamente, sempre estiveram unidos, pensando no desenvolvimento e na grandeza
o SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou multo grato a v. Ex.n., eminente Senador
Paulo Guerra.
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- 231 Resta-me, Sr. Presidente, uma palavra final a que sou levado por sentimento de justiça, diante de tantas eJCplorações e acusações surgidas após a
refrega. eleitoral. Esta palavra é de aplauso ao nosso Presidente, Senador Petrõnlo
Portella, que tudo deu de si para a vitória aren!sta. Faço essa afirmação sob o
impulso de um dever e com base na autoridade que ninguém me negará.
O Sr. Dinarte Mariz - V. Ex." pennite outro aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -

Com mutto pJ:a.zer.
.·O s;. Dinarte Mariz - Solidarizo-me com a declaração de V. Ex. a e tenho a.
lmpressao de que o nosso Partido jamais terá alguém que possa conduzi-lo com
tanta. honradez, com tanta firmeza e com tanta lealdade como o fez o SenadoJ."
Petrõnio Portella.
··O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Multo obrigado a v. Ex.a, eminente Senador
D111arte Mariz ..
· Creio, esta é a primeira vez que assomo a esta tribuna para aludir ao Presidente Nacional .da ARENA. Acima de quaisquer discordâncias ninguém poderá
contestar a competência e a sinceridade com que conduziu a ARENA. A vitória
não nos sorriu nas urnas de 15 de nov·embro em razão do.s mais diversos motivos,
jamais por culpa ou responsabllidade sua. Atingi-lo e criticá-lo é por demais
fácil e cõmodo mas sem sombra de dúvida injusto.
Tudo fez o Presidente Petrõnio Portella no sentido de alcançar a ARENA
o triunfo eleitoral. Este não nos coube no pleito senatorial. Nunca pDJ." culpa. do
Presidente do nosso Partido mas for fatores que a ele não seria possível evitar ou
sanar. ~ác!l é debitar-lhe o insucesso no esquecimento do que fez pela nossa
agremiação do· que de si deu em pro.J da. ARENA com indiScutível espí.r!to p1ll'ticlário.
O Sr. Antônio Carlos - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador Lourival
Baptista?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muito prazer, eminente Senador Antônio Carlos.
O Sr. Antônio Carlos - Nobre Senador Lourival Baptista, compromissos
inadiáveis não me permitiram estar presente no início dos trabalhos do Senado,
nesta tarde. Chegue! ao plenário quando V. Ex." já estava a pronunciar este
discurso - que, permita-me, nobre Sr. Senador Lour!val Bapti$ta, considerar
sem exagero como um pronunciamento histórico. Ouvi a primeira parte da
exposição que V. Ex." fez à Casa e à Nação sobre a sua linha de conduta. Seu
amigo fraterno, para minha honra, seu amigo de todos os dias, posso testemunhar
também a maneira corajosa, firme e decidida com que V. Ex.a tem cumprido
os mandatos recebidos da vontade soberana do povo sergipano. Disse V. Ex."
muito bem. V. Ex." soube ser oposição corajosa, presente, constante, mas soube
ser oposição nobre. Por Isso, a conseqüência natural daquela primeira parte da
sua exposição não poderia ser outra senão a exaltação que V. Ex.a fez do nome
honrado do nosso eminente colega Senador Leandro Maciel. v. Ex.a deu testemunho da~ a.tlvtdad·es do no·bre S.ena.c,oll' Leandro Ma.ciel na vida pública s•ergipana
e na vida pública brasileira ·enaltecendo o trabalho desse nobre colega, do qual
Já sentimos saudades, neste momento; enaltecendo também a atuação de V. Ex."
porque, acima de divergência momentâneas, transitórias ou passageiras, V. Ex."
soube prestar o seu dever, o dever do reconhecimento, o dever do testemunho,
agora, coroando este pronunciamento, V. Ex." faz justiça ao Presidpente do Diretório Nacional da Aliança Re·novadora. Nacional, o eminente Sen.a.dor Petrõnio
Portella. O discurso de V. Ex." tem uma seqüêncla lógica; é bem o espelho das
atitudes de V. Ex.", na Câmara dos Deputados, há anos recuados, quando nos
encontramos e nos fizemos amigos fraternos, no Governo do seu Estado quando
V. Ex.n deu uma lição de eficiência e de dedicação, e aqui no senado quando
V. Ex." od·emonstrou preo,cupação constante ·com as necessidades, as ,aspiraçõ-es
e os anseios do povo sergipano e nunca fugiu ao debate dos grandes problemas
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-232nacionais. De fato, V. Ex.n tem sido partidário. Saímos todos de uma campanha.
como Governador eleito de Santa Catarina e antes mesmo como candidato do
Governo eu, certamente multo pelo exemplo que pude colher do nosso convívio
diário, fui também um partidário e não me ar;vependo de ter agido• dess.e modo.
Percorri toda Santa Catarina na defesa do candidato da Aliança Renovadora Nacional ao Senado da República, não para impor ou para ameaçar mas para, num
gesto autêntico, dizer como vou governar Santa Catarina: com o meu Partido.
E, neste momento, seria uma omissão imperdoável se eu não me congratulasse
com V. Ex.n quando, pela sua palavra autorizada, faz justiça à atuação do nobre
Senador Petrônio Portella, Presidente do nosso Partido. Ele precisa desta palavra. Não porque alguém, na ARENA, negue o seu esforço, o seu trabalho e a.
sua dedicação, mas ele precisa dessa palavra para poder continuar conduzindo
a ARENA fiel aos ideais revolucionários e leal aos interesses permanentes do
nosso País. Quero apresentar a V. Ex.a meus parabéns, nobre Senador Lourival
Baptista, porque este seu discurso, ao fim desta Sessão Legislativa, que coincide
com o término de uma legislatura, marca uma posição: não só a posição de
V. Ex.a, não só a posição dos seus amigos e companheiros, mas a posição do
nosso Partido e a daqueles que, fiéis à Revolução, estão dispostos a continuar
d·efendendo pa.ta o Brasil uma democ:raiCia autênt~ca., uma .democracia onde, ao
lado da liberdade, haja sempre lugar para a responsbllidade. Eu me congratulo com V. Ex.a e com a Casa pelo pronunciamento de V. Ex.a
O Sr. Magalhães Pinto - Permite V. Ex.n um aparte?
O SiR. PRESIDEN'I'E (Adalberto Sena) (Fazendo soa.r a. campainha.) Está esgotado o tellllpO destinado a presente sessão.
Consulto o Plenário se posso prorrogá-la até que o nobre Senador Lourival
Baptista conclua seu discurso. (Pausa.)
Ante o sllêncio do plenário, fica prorrogada a sessão até esse momento, e
a prorrogação não poderá ser maior porque a Mesa já resolveu convocar sessão
extraordinária para as 18 horas e 30 minutos de hoje, uma vez que hã matéria
de apreciação uTgente.
Fica, portanto, prorrogada a se.ssão.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Agradeço a tolerância dos Srs. Senadores.
Ouço, com muito prazer, o eminente Senador Magalhães Pinto.
O Sr. Magalhães Pinto - Serei rápido em meu aparte, Senador Lourlval
Baptista. O pronunciamento de V. Ex.a é, sem dúvida, uma prestação de contas
de sua atLtude durante toda a sua vida pública; só merece os nossos louvores.
É um depoimento nobre a respeito do nosso companheiro e amigo Senador
Leandro Maciel, ·e é também um <l·epoimento jus.to a re.~peito• da conduta do
nosso Presidente, do Presidente da ARENA, Senador Petrônio Portella. Nós,
que acompanhamos de per~o sua atuação, sabemos que ele tudo fez pela vitória
do nosso Partido, procurando, por todos os meios, ajudar nossos companheiros.
Portail1to. S. Ex.a só me:r·e•c·e no·sso up!oauso e nosso r•espeito, pela sua aJ:d,tude à
frente de nossa agremiação.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a. um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muito prazer, eminente Senador e
líder Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende- Quero dizer a V. Ex.a. que vivo, neste instante, uma
emoção profundamente sincera. Fui o responsável pelo reatamento das relações
pessoais de V. Ex.a com o emlnen~·e Senador Leandro Maciel. Tomei essa iniciativa, tendo a colaboração decisiva do eminente Senador Dlnarte Mariz, e
·Verifico que V. Ex.a., no instante em que Leandro Maciel se doopede desta Casa,
comprova, mais uma vez, a sua nobreza, saudando o ·companheiro que não foi
•agraciado pelos ventos eleitorais. Quero dizer também que com relação a Leandro Maciel, exerço uma acumulação, sentimentalmente permitida, das funções
de amigo e de Irmão. Leandro Maciel é um exemplo de homem pú:bllco e, sobretudo, de dedicação aos seus amigos. Dou, .aqui, o meu depoimento: quando

-233um amigo de Leandro Maelel se encontrava no infortúnio de um processo criminal em que, a ,principio, a opinião pública, mal orientada o traumatizava com
as suas criticas e com as suas acusações, Leandro Ma:c!el procurou-me e conduziu-me até Aracaju. E lã, e!ntão, me dedique! profundamente ao processo e
proporcionei a Leandro Maclel uma das maiores alegrias de sua vida, que to!
o alvarã de soltura do seu companheiro e amigo. E, agora, derrotado nas urnas, Leandro Maciel se mantém na mesma linha de fidel!Jdade aos seus amigos,
porque jã me procurou convocando os meus serviços rpara livrar um outro
companheiro, igualmente no infortúnio. Quero congratular-me com o discurso
pe V. Ex.a. e, através dele, dizer que a obra e o destino de Leandro Maciel serrvem de exemplo à se<[üêneia de nossas gerações, pelo seu espirita público e pela
sua ardente vocação democrãt!ca. Quero congratlrlar-me, também, pela exal·tação que V. Ex.a.. faz a Petrônio Portella que, Presidente da ARENA, foi uma
demonstração constante e um instrumento vigoroso de prestação de serviço ao
nosso Partido, e que diante da derrota parcial que sofremos se prepara para
•se lançar, com todas as energias, para a tarefa que ocorrerã, vitoriosamente,
da nossa recuperação. V. Ex.a. vê o sentido histórico do seu discurso: V. Ex.a.
homenageia duas gerações - a geração de Leandro Maciel e a geração de Petrônio Porte!Ja. Quero colocar no discurso de V. Ex.a., não a palha das minhas
palavras, mas a verdade e a sinceridade da minha emoção, na homenagem
que presta ao Senador Leandro Ma.c!el.
O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.a. um aparte?
O SR. LOUBIIVAL BAPI'ISTA- Ouço, coon prazer, o nobre Senador. Heitor
Dias.
O Sr. Heitor Dias - Jã fiz referência ao d!smtrso de V. Ex.a. quanto à sua
posição em relação ao ilustre Senador Leandro Maclel. Mas quero também,
a.gora, associar-me a V. Ex.a., quando toma outra posição, digna de realce, qual
seja a de exaltar a atuação do nobre Senador Petrônio Portella à frente do
nosso Partido. S. Ex.a. tem reais serviços prestados a esta Casa e, igua1mente,
à vida partldâria da ARENA. No momento em que tantos pro·c.uram lançar-lhe
a ·Culpa pelos revezes, V. Ex.a tem ·a. nobreza de não faltar com a verdade.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) (Fazendo soar a campainha.) Solicito aos srs. Senadores que evitem apartear o nobre Senador Lour!val Baptista, para que S. Ex.a. conclua seu discurso.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, agradeço os apartes dos
eminentes Senadores. Vou terminar o meu pronunciamento.
O Sr. Antônio Fernandes - Permite V. Ex."' um aparte? (AsSentimento do
orador) - É uma pequena intervenção, apenas para dar o meu apoio ao pronunciamento que V. Ex.a faz, enaltecendo o eminente homem público, Senador
Leandro Maciel. dedicado a toda prova na defesa dos mais altos interesses não
só do seu Estado, que aqui representa, como também em defesa dos interesses
nacionais. O exemplo de sua passagem por cargos que· sempre honrou e soube
engrandecer, Induz-nos a enaltecer, de consciência tranqüila, pois em todos
eles se projetou não o homem público de grande formação cultural, mas o
homem público preo·cupado em ser útiL à coletlvidade. Aceite V. Ex.a a minha
inteira solidariedade.
o SR. LOURIVAL BAI'TISTA- Sr. Presidente. vou terminar, e é por força
do sentimento de lealdade partldãria .com que tenho sempre me conduzido na
vida pública que profiro estas palavras e, através delas, expresso minha solidariedade ao nobre Senador Petrõnio Portella que, com empenho, tem se conduzido à frente de nosso Partido servindo-o o com Inteligência e lealdade.
Deixo aqui este testemunho, certo de que os ldeal·s revoluclonãrios hão
de permitir que a ARENA vença as dificuldades do :presente e se afirme como
grande partido do futuro, sob o comam:lo do eminente Presidente General Ernesto Gelsel que hoje, a par da confiança, do apoio e da solldarledaüe lrrestrlta
dos seus correllgionãrlos a;renlstas, recebe também o aplauso e a mamlfestação
lnequlvoca de reconhecimento de seus adversários, a.tra'Vés da :palavra reitel'ada dos mais ilustres lideres do Movimento Democrático Brasileiro.

- 234Esta a palavra, Sr. Presidente, que de·sejava ·cte!xar registrada; nos Anais
da Casa, ao fim dos trabalhos parlamentares da presente legl.sxatura. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre. se~
nador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, tive
a oportunidade de, falando neste plenário, enfwtizar a e~cepc!onal significação
da descoberta de óleo na plataforma continental, no litoral de Oampos.
Hoje, não posso sopitar o meu entusiasmo diante dos conceitos admiravél-. ·
mente. precisos que se contêm no editorial de O Globo, a propósito do notável. .
acontecimento, fa;dado· a modificar, favoravelmente e de maneira ·eSIPetacular,.
os rumos brasileiros no campo da geração de energia, num instante crucial
para a vida da Humanidade.
Passo a ler, Sr. Presidente, o editorial a que me refiro:
A SORTE CONiSTRUIDA
É como se uma ara;gem de boa sorte tivesse começado a soprar no País:
são os ventos do mar, que levam até Brasilla a confiança em que a nossa p~a- ·
ta;forma continental seja pródiga em petróleo. Quem, a esta :altur31, duvida do
entusiasmo que se apossou do Paláicio do Planalto, desconhece a ·cautela até
exagerada com que as esferas oficiais sempre trataram a descoberta.
Os limites precisos da prorvin~ia ao largo de Campos ainda não foram demarcadlos; mas, segundo os técnicos, lá pode haver tanto petróleo quanto se
imagina hoje -ou mais, muito mais. O campo, segundo o cálculo de fontes de
Brasília - intimamente famHiarizadas com o assunto -, situa-se numa área
de 40 a 50 mil quilômetros quadrados; e a profundidade em que se descobriu
óleo de boa qualldacte inldica que a bacia é vasta, e que podem ser tímidas as
previsões de centenas de milhares de ·barris diários.
Isso, sem falar no potencial de Alagoas, sem pensa.r nas possibilidades de
Sergipe, mostra o que a opinião pública talvez não tenha assimilado adequadamente, tal a rapidez com que se sucedem as notí-cias alvissareiras: o Brasil
encontra-se a um passo da auto-suficiênda em petróleo. Quer dizer, está em ·
vias de ser removido o principal obstáculo ao nosso desenvolvimento.
Mas a descoberta não nos coloca na situação de novos riscos, excitados
pela febre do ·despel'dício. Nem mesmo no•s sugere abanà,onar a austeridade
qu,e o Governo vai impondo ao nosso consumo de combustíveis.
O Brasil é imenso, com imensos prob-lemas. A auto-suficiência em petróleo
não permitirá a menor diminuição no .esforço de construção de uma sociedade
industrial modema e justa; apenas fará com que. esse esforço, iniciado de fato
há dez anos, não cesse de dar frutos, não seja bloquea;do por fatores da eonjuntura intemac!onal.
Portan·to, o Brasil tem sorte. É uma forma peculiar de sorte, note-se uma sorte suada, trabalhada e trabalhosa. A sorte dos que a;judam a sorte.
Tão importante quanto existir petróleo em nosso litoral têm sido a boa admi- ·
nistração, a competência e os esforços Ingentes da PETROBRAS. A v,erdade é
que sem know-how e multa: organização não se acha petróleo. Antes de 1964,
achou-se multo pouco.
!Por outro lado, não se deve dizer que é fortuito o acúmulo de boas noticias ·
n1lill1 curto espaço de tempo. Em parte, isso s:e deve à discrição do Governo,
não J!berando qualquer tLpo de informação no período pré-eleitoral; e, em
parte, ao fato de que a PETROBRAS há multo te~rpo pesquisava com igual
empenho todas as possibilldades a:o s•eu alcance, e e normal que muitas delas
comecem a se concre·t!zar na mesma hora.
E em boa hora, também. Não só se desfazem as núvens pessimistas que a
meteorologia econômica previa para este ano, como se re1ega a segundo plano
a del!cada questão dos contratos de proSIPecção em áreas do território nacional,
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Como se vê, os conceitos emitidos são definitivos, especialmente no que
tange a dois aspectos dos mais relevantes, a saber:
1.0

que a euforia não nos traga irresponsabilldad·e, até porque haverá ainda, pe'o menos, dois anos de dificuldades, incompatíveis com
uma política perdulária, em termos de energia;
2. 0 que já nada justificaria a retomada da tese da necessidade dos
contraros de pro.spe•cção, a.tr:::.vés da~~· joint ,·entures que paredam inevitáveis, como salienta o editorialista, antes da descoberta recente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena> - Concedo a palavra ao nobre Senador Leoni Mendonça,
O SR. LEONI MENDONÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mundo ocidental se d·ebate numa angustiante crise financeira provocada pela guerra
do Iom Kippur qu.e trouxe a elevação do preço do p·etróleo de 3.50 por barril
(159 litros) para 13-14 e até 16 dólares por barril.
Dado ao· desenvolvimento automobilístico, com grandes gastos de petróleo
de todos os paíSes livres, a crise gerada no petróleo, obrigou-os a modificar seus
sistemas de vida, reduzindo as importações d·e quase tudo, até mesmo de produtos essenciais. Citamos, como exemplo, a carne que o Mercado Comum Europeu
está deixando de importar, .sacrificando os seus rebanhos que amanhã trará
graves conseqüências a ess·es países. Por outro !ado, estão incentivando a criação
de aves, co·elhos, cabritos e porcos e alimentando-se mais dessas variedades de
carnes, prescindindo, assim, da proteína fornecida pela carne bovina.
Esta situação ode restrição às impo.rtaçõ-e\S ·e~·tá •t.razendo um estado <le pe·rmanente ansiedade a todo o mundo livre. No· ·entanto, esse impacto não afeta tanto
o mundo comunista, vis.to que, ness.es países, principalmente a Rússia e China,
e cito cidades como Moscou, PeC!!uim, Berlim Ori·ental e muitas outras, as suas
ruas são quase desertas d·e carros. O povo geralmente nã·o possui carros e os
transportes são feito.s por bondes elétricos, metrôs, bicicleta e relativa quantidade de motocicletas de baixo consumo de gasolina, sendo 90% de seu transporte po·r estradas de ferro que usam carvão mineral. Quase todos possuem
e também usam ess.e combustível para calefação no inverno, tendo em vista a
existência de ricas minas d·e carvão. Usa-se, também, a madeira, nas lareiras,
isto graças a preservação das matas. Por ai se conclui que, mesmo não tendo
grande produção de petróleo, o mundo comurusta ainda tem o ouro negro
para exportar, naturàlmente pe'o preço do mercado internacional bas·eado no
Oriente Médio.
Os jornais têm também noticiado que há perigo de uma possível invasão· do
Oriente Médio pela USA o que nos parece improvável, pois isto acarretaria
uma confla.greção mundial com a inteTvenção da Rús~ia •e ·~eus .satélites.
No entanto, uma única solução para d·esanuviar a presente situação seria a
lei da oferta e da procura e os primeiros sinais dessa esperança começam a
surgir: no México já descobriram grandes lençóis petrolíferos que em breve
começarão a ser of·erecidos ao mercado internacional, além de, com o agravamento da crise, todos os países estarem incentivando, em ritmo acelerado·, a
busca de petróleo em suas regiões de maiores possibilidades.
Para nós, brasileiros, chegam a,g notícias alviçareiras da descobe•rta de po,ssibilidades do Poço de Garoupa, que já atil1giu 3.300 metros e ainda tem de
perfurar mais 250 metros de calcário ·e, ta'.vez mais, com uma sonda de capacidade de perfuração de 7.000.
Par.ece que o brasileiro já está amadurecendo na arte da perfuração e
procura de petróleo e, nossas esperança., e:stão confiantes ~o atual Presidente
da PETROBRAS, General Araken de Oliveira, homem dinamico, de invulgar
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- 236dedicação e com profundos conhecimentos no assunto, já que é uma autoridade
mundial em petróleo, revelados nos muitos anos da Presidência do Conselho
Nacional de Petróleo.
Esperamos que, mesmo com a possível e propalada autosuficiência de petróleo no Brasil, a PETROBRAS continuará a perfuração de novos poços, descobrindo novos J.ençóis petrolíferos que ficarão de reserva para o futuro. Com a
economia de divisas que faremos, não imp\lrtando petróleo, com as nossas
exportações de artigos primários e manufaturados, a'ém da grande e crescente
produção de trigo, seremos um dos países ma.i:s ri·cos do mundo, deixando as
nossas reservas de petróleo descobertas, para garantia de que .estaremos tranqüilos nos possíveis e inexoráveis eventos mundiais.
Diante das alvicareiras notícias últimas sobre as nossas <lescobertas de
petróleo, podemos crer que Deus está velando p·elo Brasil, país de povo bom e
humilde, num mom·ento em que não vemos possibilidade de suportar a importação do ouro negro por mais 3 anos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, já por duas
vezes teci considerações em torno da palestra que o douto Ministro Mário
Slmonsen pronunciou nesta Casa, em 26 de junho, sobre a conjuntura económico-financeira do País: a primeira. numa entrevista ao Correio Braziliense, de
30 de junho; a segunda, desta Tribuna, em 27 de agosto. Em ambas as oportunidades, cometi o afoitamento de tentar aferir a justeza das previsões ministeriais. Hoje, volto a fazê-lo, não mais t•endo como referência dados parciais,
colhidos em fontes esparsas, apoiando-me po·rém, desta feita, em números antecipados pelo próprio Ministro Simonsen a 12 repórtere.s., nesta Capital, oo
ú!timo dia 26, conforme notícia estampada, com destaque, nos grandes jornais.
Naqueles pronunciamentos, externei a impressão de exc·essivo· otlmismo nas
projeções do ilustre Minl:stro, excesso por ele próprio agora admitido, segundo
depõe o repórter de O Globo, edição d·e 27:
Quanto ao balanço comercial, Simonsen admitiu ter sid<J· excessivamente otimista no início do a11o, ·e revelou os principais motivos que
impediram a confirmação de sua primeira previsão: US$ 8 bilhões de
exportações e US$ 10 bilhões de Importações.
Retlficando estimativas iniciais, segundo os j-ornalistas presentes à entrevista, o Sr. Ministro admitiu que as marcas finais deverão ser: exportações,
US$ 7,4 bilhões; importações, US$ 12,5 bilhões.
Rememorem<ls palavras textuais de Sua Excelência, ditas no Senado, sobre
Se não houvesse a crise do petról·eo, o nível normal no nosso balan<de pa;gamento•s em .cont!JJCOI!l'ent•e, o qual indicada a a.bsorção liquida
anual de capitais estrang.eiros, seria da. ordem de 2 bilhões de dólares.
Com a. crise do petróleo, pode-se esperar que essa. cifra suba a cerca
de 4 bilhões de dólares, dos quais 1 bilhão co·berto por Investimentos
diretos e 3 bilhões pelo acréscimo da dívida externa.
Então, há 5 meses, esperava o Sr. Ministro chegássemos ao fim do ano
com um de·ficit global de 4 bilhões de dólares, que seria coberto por investimentos diretos de 1 bilhão e por 3 bilhões obtido·s ·como empvést!mo. Agora o
deficit global esperado é de 9,1 bilhões de dólares, resultante das seguintes
parcelas:
- balança comercial .................................. , . . . US$ 5,1 bilhões
- serviços , ............. , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 2,0 bilhões
- amortização da dívida .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . USS 2,0 bilhões
TOTAL ............... , .... , ...... , ........ , . . . . . . . . . . . US$ 9,1 bilhões
·ÇO
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meses, foi de 130%.
Largamente sup.eradas estão, também, duas outras enfáticas afirmações
do titular da Faz.enda. Eis a primeira delas:
Num p·eriodo de 12 meses, ainda que o Brasil não recebesse um
único centavo de capitais externos de empréstimo e de risco. as reservas d·e 6,4 bilhões d·e dólares seriam mais do que suficientes para
oobr.Lr o deficit .em conba.corr,eni~'e e pagar amortizações doe •empréstimos.
ora, as reservas de 6,4 bilhões de dólares cobririam o deficit de 4 bilhões,
estimado no final de junho; mas, hoje, nem as reservas são mais de 6,4 bilhões,
nem o déficit é som·ente de 4 bilhões. As primeiras - revelou aos jornalistas
o Sr. Ministro - cairão a um nível inferior a USS 5,5 bilhões ~ o fim deste
ano, enquanto o deficit global subiu para US$ 9,1 bilhões. Logo, na hipótese
de que o Brasil não recebesse um único centavo de capitais externos, as ll'eservas
de US$ 5,5 bilhões muito longe estariam de pod·er arcar com os US$ 9,1 b!lhões
do deficit global.
A segunda afirmação do Sr. Ministro, que os fatos vieram contraria, foi esta:
Raciocinando numa hipótese pessimista, ainda que por cinco anos
coru;ecutivos o nosso deficit •em •C•on.t.iiLCOI'I•e·n:t.e s•e mantive.s.~.e em 4 bilhões
de dólares, dos quais 1 bilhão coberto por Investimentos diretos e 3
bilhões por acrescimento da dívida, chegaríamos ao fim de 1978 com
uma relação divida liqUlda sobre exportação de apenas 1,34, o que se
pode considerar excelente coeficiente de solvência global.
Acontece, porém, que o deficit no balanço de pagamentos não é mais de
4, mas de 9,1 bilhões, nem as reservas são mais de 6,4, mas de 5,5 bi'hões de
dólares. Por isso, a hipótese pessimista do momento deve ser, por analogia, a
que supõe a repetição, por cinco anos, do deficit de 9,1 bilhões, dos quais 1 bilhão
coberto por investimentos diretos e 8,1 bilhões por acrescimentos anuais da
dívida, persistindo em 2 bilhões a estimativa do incremento anual das exportações, estas de 7,4 bilhões em 1974, e levando em conta a dívida bruta, em
1973, de 12,6 bilhões. Fleitas estas .correções, a hip6tes•e nos levar•ia, no• fim
de 1978, a um coefici-ente de solvência global igual a 3, que pode ser considerado péssimo.
Esqueceu-se, portanto, o erudito Ministro de que só Deus pode conciliar
futurologia com tempestades, aforismo do qua! ele próprio é autor.
E a quanto montará a dívida externa ao termo de 1974?
Revela o Banco central que a dívida legada pelo exercício anterior foi de
12,6 bilhões de dólares, e revela agora o Sr. Ministro da Fazenda que o deficit
global de 74 - balança comercial, serviços e amortização da dívida - irá a
9,1 bilhões de dólares. Este deficit só poderá ser coberto por 3 fontes: Inves-

timentos diretos, empréstimos e pelas reservas, parcialmente, mesmo que nos
despojemos de todas elas. Na entrevista conjunta aos jornalistas, o Sr. Ministro, .sem ser suficientemente claro neste ponto, admitiu que a dívida atingirá
a 19 bilhões de dólares.

Em meu discurso de 27 de agosto, ousei predizer que o montante da dívida
se e'evaria a 21 bilhõ·es, se mantidas as reserva.s em 6,4 bilhões, nível de então.
E parece que vou acertar em cheio ...
Para não fatigar meus ilustres pares, e atendendo ao fato de que esta
Tribuna está hoje assaz concorrida, deixarei para concluir as minhas considerações na sessão de amanhã, quando pretendo abordar as medidas tomadas pelo
Governo para corrigir o atual desequilíbrio d·e nossa balança comercial. (Muito
bem!)
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esta Presidência convoca os Srs. Senadores para a sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 horas e 50 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
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Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n.0 371, de 1974 (n. 0 606/74, na origem, de 20 de novembro. de
1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado Federal
a escolha do Senhor Sérgio Corrêa Affonso da Costa, Ministro de Primeira Classe, da Carreil'la de Diplomata, pal'!a .exereer ·a função de Embaixadoll" do Brasil
junto às Nações Unidas.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.)

223.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
(Extraordinária)
PRESID~NCIA

DO SR. PAULO TORRES

As 18 horas e 50 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
. Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto- José Lindoso- José Esteves- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa- Clodomir Milet- José
Sarney - Fau-sto Ca.stelo-Branco - Petrônio P.o·rtella - Vi.rgíllo Távora
- Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís
de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy
Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Amon
de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco Leandro Maciel - Lourival Bapti.sta - Antônio Fernandes - Heitor
Dias ,-- Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João
Calmon - Amar.al Peixo·to - Paulo Tôr11es - Vas,concelos 'I'Oril'es Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães .Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Osires Teixeira- Fernando Corrêa- Italívio Coelho- Saldanha Derzi- Mattos
Leão-otávio Cesário- Antônio Carlos- Celso Ramos- Lenoir Vargas- Daniel Krieger- Guida Mondim- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista .de pG.'esença ·a.cusa o ·comparecimento de ·63 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta a
Sessão.
O Sr. Lo-secretário procederá à leitura do Expediente,.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER
N.0 728, de 1974

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 377, de 1974 (número 622/74, na origem), do •Senhor Presidente da Re<prública, submetendo,
ao exame do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Taquara.
(RS), a. 'etevar em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta. mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consodidada..
Relator: Sr. Wilson Campos
P·ela Mensagem n. 0 377, de 1974 (n. 0 622/74, na origem) e nos termos do art.
42 item VI da Constituição, o Senhor Presidente da Repúbllca propõe ao Seu~do Fleder;u, ·a nece.<:c<;ária auto·rização para que "se·ia autorizada a Prefeitura
Municipal de Taquara (RS) a elevar em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
·mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidade, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Estadual do Rio
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- 240Grande do Sul, destinado a complementar recursos destinados à aquisição de
terreno para exploração de uma sa!breira, execução de obras em duas praças e
instalação de iluminação a vapor de mercúrio no perímetro central da Municipalidade".
2. A operação, no montante de Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros) seria realizada nas seguints condições: prazo de 18 meses, juros de 12%
ao ano e comissão idêntica, e amortização em prestações mensais.
3. A Exposição de Motivos n. 0 486, de 1974, do Senhor Ministro de Estado da
Fazendo informa que "a dívida interna daquele município alcança atualmente
o total aproximado de Cr$ 900.000,00, dos quais 50% se referem a contratos com
o PASEP e o restante a contratos amparados pelas Resoluções n.0 s 53/71 e 52/72
do Senado Federal".
4. Esclarece o mesmo documento que "levando em conta que o orçamento municipal para o exercício em curso estimou a r·eceita em Cr$ 5.600.000,00, dos quais
Cr$ 4. 748.600,00 destinados a atender despesas inadiáveis e certas, restando,
destarte, Cr$ 8!>1. 400,00, para inversões financeiras -, considero que seu deferimento não deverá acarretar maiores pressões nos orçamentos futuros da Prefeitura".
5. O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 24-10-74, recomendou a adoção das providências necessárias ao levantamento da proibição estabelecida no
art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, prorrogada pelas de n. 0 s 79, de 1970, 52, de
1972 e 35, de 1974, todas do Senado Federal.
6. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exigências regimentais que
tratam do assunto e nada havendo no âmbito desta Comissão que possa ser
ot:osto 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. 0 58, de 1968, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 6'6, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para pennitir que a Prefeitura Municipal
de Taquara (RIS) aumente em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de
empréstimo.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do artigo 1.o da ltesolução
0
n. 58, de Hl68, revigorada pelas de n.os 79, de Hl70, 52, de 1972, e 35, de 1974,
todas do Senado Flederal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Taquara,
Estado do Rio Grande do Sul, elev.e em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim d.e que possa contratar
uma operação de empréstimo junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande
do Sul, destinado à aquisição de terreno para a exploração de uma saibrelra,
execução de obras em duas praças e instalação de iluminação a vapor de mercúrio no perímetro central da Municipalidade.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 3 d·e dez·embro de 1974. - Magalhães PintOr, Presisldente- Wilson Campos, Relator- Leandro Maciel- Luiz Cavalcante- José
Augusto - Paulo Guerra - Arnon de 1\lello.
PARECER N.0 729, iD•E 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de B.esoluçiW
n.0 66, de 1974.
Relator: Sr. Eurico Rezende
O projeto de resolução, apres·entado pela Comissão de Economia suspende
(art. LO) ••a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58, de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado Federal,
para permitir que a Prefeitura Municipal de Taquara, Estado do Rio Grande do

- 241Sul, eleve em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cru~elros) o montante
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de empréstimo junto à Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul, destinada à
aquisição de terreno para a exploração de uma salbl'leira, execução de obras em
duas praças e instalação de Iluminação a vapor de mercúrio no · perímetro
·
central da municipalidade.
2. A matéria tem sua origem na Mensagem n.o 377, de 1974, do Senhor Presidente da República, submetendo ao exame desta Casa, proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, na forma da Exposição de·Motlvos n.o 486; de 1974.
3. Necessário se faz, contudo, o levantamento da proibição estabelecida na
Resolução n.0 58, de 1968, prorrogada pelas d·e n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35,
de 1974, todas do Senado Federal.
4. A vista do que preceitua o parágrafo 1.0 do art. 1.0 da Resolução n.O 58, de
1968, e atendidas que foram as determinações constitucionais (art. 42, jtem VI)
e regimentais (art. 106, item II) opinamos no sentido da normal tramitação do
projeto de resolução em exame, visto que jurídico e constitucional.
Sala das C<>missões, em 3 de dezembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente - Eurico Re7Jende, Relator - Carlos Lindenberg - Wilson Gonçalves Ita.livio Coelho - Gustavo Capanema - Osires Teixeira - José ·Lindoso•.
PARECER N. 0 730, DE 1974
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 110, de ·1973, que "determina
que os maços de cigarro tragam impressos na parte externa sua fórmula
de composição".
Relator: Sr. Mattos Leão
O projeto, sob nossa apreciação, exige que as embalagens de cigarros, cigarrilhas, charutos ou fumo para cachimbo, destinados à venda no varejo, passe·- a
trazer obrigatoriamente impressa na sua parte externa, em língua portuguesa,
em caracteres de fácil leitura, sua fórmula de composição, com tipos e quantidades das substâncias incluídas.
2. Entre os seus cinco artigos, incumbe da fiscalização o Ministério da Saúde,
inclusive a verificação pela técnica da amostragem - da correspondência da
fórmula com o produto apresentado, ·estabelece sanções e determina que a lei
seja regulamentada peLo Poder Executiv·o·, no· prazo de nov•enta dias, a partir de
sua promulgação.
·
3. O eminente autor do projeto, Senador Vasconcelos Torres, reitera, na sua
brilhante justificação, todos aquel·es argumentos que desaconselham o hábito do
fumo, sabidamente prejudicial à saúde, demonstrando que o seu objetivo, inspirado em sugestão oferecida por diretor do Instituto Nacional do Câncer, é o
de criar óbices, através da orientação que of·erecerá aos consumidores, a um
hábito que se -a.la.stra.
4. o tema é palpitante e de grande atualldade, mormente quando já se pode
buscar, na legislação comparada, abundantes exemplos vinculados ao esforço
internacional que, estimulado por organizações cientificas e religiosas, 'busca
exterminar o vício do fumo pelos comprovados riscos que inflinge à saúde. 'No
entanto, a matéria irá, também, às Comissões de Saúd·e e de Economia, as quais
estarão em condições técnicas de aprofundar pesquisas e esclarecimentos.
5. No que tange a esta Comissão, o Projeto de Lei n.0 110, de 1973, parece-nos
isento de qualquer eiva de inconstitucionalidade e enquadra-se, sem dúvida, na
nossa sistemática jurídica, merecendo, então, a liberação por este órgão técnico.
Opinamos, portanto, pela constitucionalidade e jurid!cidade do Projeto.
É o nosso parecer.
Sala das reuniões, 24 de outubro de 1973. - Daniel Krieger, Presidente Mattos Leão, Relator - Nelson Carneiro - José Lindoso - Eurico Rezende Carlos iLindenberg - Helvídio Nunes - Aecioly Filho - Heitor Dias - Josê
Augusto - Wilson Gonçalves.
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Da Comissão 'de Saúde, sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 110,
de 1973.
Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco
Esta Comissão já teve oportunidade de se manifestar, em parecer prévio,
sobre o projeto em apreço, d,e autoria do eminente Senador Vasconcelos Torres
"que determina que os maços de cigarro tragam impressos, na parte externa,
sua fórmula de composição".
· • · No referido pronunciamento, atendendo às indisfarçáveis implicações 'da
proposição na esfera eéonôm!ca, e tendo em vista a atuação que, por ela, deve
· caber· a· certos órgãos do :Ministério da Saúde no setor da fiscalização sanitária
da indústria e comercialização dos produtos destinados ao consumo . do ·fuino,
sol!citamos daquela Secretaria de Estado "os esclarecimentos necessários e informações sobre a sua conveniência e oportunidade" .
. Após reiterados pedidos de informação, formulados pela Primeira-Secretaria
do Senado Federal, sendo que o primeiro data de 16 de novembro do ano passado, pelo Aviso n.0 380/BsB, de 1.0 do corrente mês, endereçado à chefia. do
Gabinete Civil da Presidência da República, o Senhor :Ministro Interino da
Saúde, "não obstante julgar oportuna a proposição, manifesta-se contrariamente à sua aprovação, tendo em vista que matéria de natureza análoga, em
tramitação na Câmara dos Deputados (Projeto n. 0 399-A, de 1967), preenche
plenamente os objetivos colimados".
Sala das Comissões, em 30 de outubro de 1974. - Fernando Corrêa, Presidente.- Fausto Castelo-Branco, Relator - Cattete Pinheiro - Benjamin, Farah
- Lourival Baptista.
PARECER N.0 732, DE 1974
Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 110,
de 1973.
Relator: Sr. Arnon de Mello
O projeto, de autoria do eminente Senador Vasconcelos Torres, determina
que os maços de cigarro tragam impressa, na parte externa, sua fórmula ·de
composição.
'·
2. A constitucionalidade e juridicidade da proposição foram reconhecidas pela
Comissão de Constituição e Justiça, em pronunciamento feito a 24 de outubro
de 1973.
3. A 13 de novembro de 1973, a Comissão de Saúde aprovou sugestão do Relator
da matéria, no sentido d·e que fossem solicitados ao Ministério da Saúde os
necessários esclarecimentos e informações sobre a conveniência e oportunidade
da medida prevista no projeto.
4. A solicitação, através da Primeira-Secretaria na Casa, foi encaminhada ao
Gabinete Civil da Presidência da República, a 16 de novembro de 1973. Depois,
seria reformulada a 1.0 de março, a 17 de abril e a 21 de maio de 1974.
5. A resposta do :Ministério da Saúde velo através do Aviso n.0 380/BsB, datado
de 1.0 de outubro de 1974. Subscreve-a o Ministro, interino, o Sr. Walter Silva,
que assim opinou sobre o assunto:
". . . o :Ministério da Saúde não obstante julgar oportuna a proposição,
manifesta-se contrariamente à aprovação, tendo em vista que matéria
de natureza análoga, em tramitação na Câmara dos Deputados (Projeto
n.0 399-A, de 1967), pr·eenche plenamente os objet!vos oolimados."
Face a esse esclarecimento, a Comissão de Saúde opinou pela rejeição do
projeto, em 30 de outubro de 1974.
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órgão Técnico que o anallsou no mérito. Seriam exorbitantes,. neste ponto,
considerações outras em tomo das implicações económicas· do projeto.
Opinamos, nesta ordem de idéias, pela r-ejeição da proposição.
Sala das Comi.ssões, em 3 de dezembro· d·e 1974. - Magalhães Pinto, Presidente - Arnon de Mello, Relator - Wilson Campos - Leandro Maciel - Luiz
Cavalcante _, José Augusto - Paulo Guerra.
·
PARECER
N.0 733, de 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S" n. 0 41, de 1974 (n. 0
505, de 1974, na origem), do Senhor Governador do Estado da Bahla,
solicitand'o autorização do Senado Federal para 'contratar, no exterior,
oper~ão de empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez
milhões de dólares norte-americanos) para ser aplicado na· ·rodovia
Dhé~Vitória da Conquista (BR-415).
Relator: Sr. Lourivai Baptista
O Senhor Governador do Estado da Bahia, no Ofício S n.0 505/74, sol!cita
ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, a necessária
(autorização para que o Estado da Bah!a possa contratar, no exterior, uma
operação de empréstimo, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
norte-americanos) que se destina à aplicação nas obras de recuperação e melhoramentos da rodovia Ilhéus-Vitória da Conquista (BR-415).
2. Na justificativa apresentada à Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, para o pedido de prioridade do projeto, o Senhor· Governador
do Estado da Bahia esclarece que "as atuais condições da rodovia BR-415 Ilhéus-Vitória da Conqui.sta, tanto no que se refere ao estado de pavimentação
quanto à.s caracteristicas de traçado, representam um elevado ônus para a
economia da região". Acrescenta aquele documento que "a recuperação desse
trecho rodoviário, incluindo modificação no projeto geométrico original e execução
da nova pavimentação, envolvem investimentos estimados em Cr$ 170 milhões.
sendo Cr$ 130 milhões referentes ao subtrecho Itabuna-Conquista · (242,2 ·km)
e Cr$ 40 milhões ao subtrecho Ilhéus-Itabuna (33,4 km).
·
0
3. No processado, encontra-se a Exposição de Motivos n. 492, de 1974, do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que anallsa a operação. em pauta, encaminhando-a, com ponto de vista favorável, ao exame do Senhor Presidente da
República.
4. Pelo Aviso n. 0 709-B, de 21 de novemb>ro de 1974, o Senhor Ministro de
Estado, Chefe da Secretaria de Planejamento, reconheceu a prioridade requerida,
para os efeitos do disposto na legislação em vigor.
. ·
·
.·
. 5. A Assembléia Legi.slativa, pela Lei Estadual n. 0 3. 310, de 6 de novembro
de 1974, autorizou "o Poder Executivo a garantir empréstimo externo, a ser contraido pelo Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia- DER-BA". .
6. Finalmente, o Senhor Presidente da República, por despacho na E.M. n.O
492. de 1974, autorizou o Governador do Estado da Bahia a dirigir-se ao Senado
Federal, para os fins do disposto no item IV do art. 42 da Constituição. ·.
7. Ante o exposto e considerando que fomm atendidas as exigências de que
trata o art. 406 do Regimento Interno, opinamos favoravelmente à concessão
da autorização sollcitada, nos t-ermos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 67, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado da Bahia. a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 10,000;000.00 (dez milhões de dólares
norte-americanos) para ser aplicado na rodovia Ilhéus-Vitória. da. Conquista (BR-415).
Art. 1.o - É o Governo do Estado da Bahia autorizado a realizar, através
do Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia --. DER-BA, operação de
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financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do
Banco Central do Brasil, para .ser aplicado nas obras de recuperação e melhoramento da rodovia Dhéus-Vitória da Conquista (BR-415).
Art. 2.0 - A operação de empréstimo a que se refere o artigo anterior reallzar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros,
despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil para registro de empréstimo da espécie obtidos no exterior,
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da politica
econômico-flnancelra do Governo Federal, Inclusive quanto ao aval a s·er
prestado pelo Governo do Estado da Bahla, e, ainda, o disposto na Lei Estadual
n. 0 3.310, de 6 de novembro de 1974, publicada no Diário Oficial do Estado no
dia 8 de novembro de 1974.
Art. 3,0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1974. - João Cleofas, Presidente Lourival Baptista, Relator - Virgílio Távora - Benedito Ferreira - Cattete
Pinheiro - Ruy Carneiro - Daniel Krieger - Jarbas Passarinho -"" .Lenoir
Vargas.
PARECER N. 0 734, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de RJesolução
n.0 67, de 1974, da Comissão de Finanças que "autoriza o Governo do
Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor
de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos) para ser
aplicado na rodovia Ilhéus-Vitória da Conquista (BR-415)".
Relator: Sr. Italivio Coelho
De autoria da Comissão de Finanças, o projeto de resolução em exame
autoriza o Governo do Estado da Bahia (art. 1.0 ) "a realizar através do Departamento de Estradas d·e Rodagem da Bahia - DER-BA, operação de empréstimo
externo, no valor de US$ 10,000 000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos),
ou o equivalente em outras móedas estrangeiras, de principal, com financiador
a ser Indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, para ser aplicado nas obras de recuperação e melhoramento da rodovia
Ilhéus-Vitória da Conquista (BR-415)".
2. O art. 2.0 da proposição estabelece que "a operação de empréstimo a que
se refere o artigo anterior reallzar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo
~deral, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições
. admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos .da espécie
obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos ó'rgãos encarregadàs
da execução da politica econômlco-financelra do Gov·erno Fed·eral, Inclusive
quanto ao aval a ser prestado pelo Governo do Estado da Bahla, e, 1J.Inda; o
·disposto na Lei Estadual n.0 3·.310, de 6 de novembro de 1974, publicada no
Diário Oficial do Estado no dia 8 de novembro de 1974".
3. Anexos ao processado, encontram-se os seguintes documentos principais:··
a) Exposição de Motivos (EM n. 0 492/74) do Senhor Ministro de 'Estado 'da
Fazenda, enviada ao Senhor Presidente da República, firmando ponto de vista
favorável ao projeto do Governo do Estado da Bahia;
.
0
b) texto da Lei Estadual n. 3.310, de 6 de novembro de 1974, autorizatlva
da operação;
c) Aviso n. 0 709-B, de 21 de novembro de 1974, do Senhor Ministro de Estado
Chefe da Secl'etaria de Plan.ejamento da Presidência da República, adjudicando
prioridade específica para a parcela de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dó~ares
norte-americanos) destinada ao Programa Rodoviário Estadual; e
.
d) cópia da publicação oficial com o Despacho n. 0 PR-9730/74, do Senhor
Presidente da República na E.M. n. 0 492, de 1974, do Senhor Ministro de Estado
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Senado Federal, nos termos do art. 42, Item IV, da Constituição.
4. · A Comissão de Finanças, após examinar detidamente os documentos e in-

formações contidas no processado ·e que esclarecem perfeitamente todos os detalhes da operação, opinou favoravelmente à matéria, apresentando, como
conclusão do seu parecer, o projeto de resolução, ora objeto de nossa apreciação.

5. No âmbito da competência regimental desta Comissão e atendidas que foram
todas as exigências contidas no Regimento Interno (art. 406, letras a, b e c e
art. 407, letra b) e, ainda, o estabelecido no art. 42, Item IV, da Constituição,
entendemos que a proposição está em condições de ter tramitação normal, vez
que constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, ·em 3 de dezembro de 1974. - Daniel Xrieger, Presidente
- Italívio Coelho, Relator - Eurico Rezende - Carlos Lindenberg - WUson
Gonçalves - Gustavo Capanema - Osires Teixeira - José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
· · A Presidência comunica que, nos termos do art. 279 do Regimento Interno,
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n.o 97, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho, considerado rejeitado em virtude de ter recebido pal."ecer
contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuído.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l.O-Secl'letárlo.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N.0 340, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 168, de 1974, que autoriza o Poder Executivo a.
abrir créditos suplementares ao Orçamento da União, aprovado pela Lei n.0 5.964,
de 10 de dezembro de 1973.
Sala ·das Sessões, em 3 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO N.0 341, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para o
Projeto d·e Lei da Câmara n.o 172, de 1974, que altera o Artigo ·600 da Consolidação das Leis do Trabalho, amplia a destinação do Fundo de Assistência ao
Desempregado, e dá outras providências.
Sala das sessões, •em 3. de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão, nos
termos do Regimento Interno, votados após a ordem do Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 371, de 1974 (n.0 606/74, na origem, de 20
de novembro de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República
submete ao Senado Federal a escolha do Senhor Sérgio Corrêa Aftonso
da Costa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto às Nações Unidas.
A matéria constante da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do art. 405
do Rtlgimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secreta.
Solicito dos Srs. funcionários as necessárias providências a fim de ser mantido o preceito regimental.
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pública às 18 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, val-se passar à votação do Requerimento n.o 340, lido no Expedienté, de urgên:cla. especial para o Projeto de Lei da Câmara n.0 168, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

.. Aprovado ..
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 168,
de 1974 (n. 0 2 .373-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao Orçamento da União, aprovado pela Lei número 5.964, de 10 de dezembro de 1973 (dependendo de parecer da Comissão de Finanças.)
. Solicito ao nobre Senador Dinarte Mariz o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte, Para emitir parecer.) - Senhor Presidente, Srs. Senadores, neste órgão técnico, para exame e oferecimento
de parecer conclusivo, o Projeto de Lei da Câmara n.0 168/74, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao Orçamento da União, aprovado pela Lei n.o 5.964, de 10 de dezembro de 1973".
Os créditos pretendidos se destinam a suplementar dotações no Subanexo
2800-Encargos Gerais da União, sendo 01'$ 90.500.000,00 para o pagamento de
serviços de processamento de dados, prestados pelo SERPRO, Cr$ 636.000.000,00
com a finalidade de atender despesas com Encargos da Divida Fundada Externa,
num total de Cr$ 726.500.000,00.
Os recursos correspondentes são indicados no art. 2. 0 do projeto, tendo como
fonte o excesso de arrecadação previsto na forma da legislação específica.
A Exposição de Motivos do Senhor MinLstro de Estado Chefe da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, informa que o excesso de arrecadação previsto para o exercício em curso é superior a 12 (doze) trllhões de
cruzeiros, na forma da reestimativa processada em outubro último, restando um
montante de Cr$ 729.000.000,00 para cobertura dos créditos suplementares cuja
autorização legislativa é solicitada.
Nestas condições, tendo sido preenchidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes, nada obsta a aprovação do projeto de lei ora relatado, razão
por que concluímos pela sua aprovação.
l!: o nosso parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Finanças
é favorável ao projeto.
·
.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI

D~

CAMlARA

N.o 168, de 1974
(N • 2. 373174, na casa de origem)
(DE INICIATIVA DO. SENHOR PREBmENTE DA REPÚBLICA)

Autoriza. o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao Orçamento da União, aprovado pela Lei n.0 5.964, de 10 de dezembro da
1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - l!: o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares :ao
Orçamento da União, aprovado pela Lei n.0 5.964, de lO de dezembro de 1973,
até o limite de Cr$ 726.500.000,00 (setecentos e vinte e seis milhões e quinhentos
mil. cr:uzeiros), conforme a especificação seguinte:
•'
.
Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2801 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
2801.0107.1040 - Modernização e Aumento da Produtividade do Sistema de
Fiscalização e Arrecadação - PILANGEF
4.1.2.0- Serviços em Regime de Programação Especial- Cr$ 90.500.000,00
2801.0107.2070- Encargos da Dívida Fundada Externa.
3.1.3.2 '-OUtros Serviços de Terceiros- Cr$ 20.000.000;00.
3. 2. 4.1 - Juros da Dívida Pública
02 -Fundada Externa- Cr$ 16.000.000,00
4.3.1. - Amortização da Dívida Pública
02 - Fundada Externa - Cr$ 600. 000. 000,00
TOTAL- Cr$ 726.500.000,00
Art. 2.0 - Para o atendimento dos créditos suplementares que forem abertos conforme a autorização desta Lei, serão utilizados recursos provenientes do
excesso de arrecadação, previsto na forma do § 3.0 do art. 43 da Lei n.0 4.320, de
17. de março de 1964.
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tol'l'les) - Val-se· passar, agora, à votação da
Requerimento n.0 341, lido no Expediente, de urgência especial para o Projeto
de Lei da Câmara n.0 172, 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.0 172,
de 1974 (n. 0 2. 319-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor.
· Presidente da República, que altera o art. 600 da Consolidação das Leis
do Trabalho, amplia a destinação do Fundo de Assistência ao Desempregado, e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Co. missões de Legislação Social e de Finanças.)
SolÚ:ito ao nobre Senador Heitor Dias o par<Jcer da Comissão d<J Legislação
Social.
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Senadores, com fundamento no art. 51 da Constituição, o Senhor Presidente da
Repúbllca submete à consid·eração do Congresso Nacional projeto de lei que altera o art. 600 da Consolldação das Leis do Trabalho e amplia a destinação do
Fundo de Assistência ao Desempregado.
O mencionado artigo, dispondo sobre o pagamento de contribuição sindical
efetuado fora do ·prazo de recqlhimento, estava a merecer uma reformulação no
sentido de ser coibido tal procedimento abusivo.
Com a nova redação dado ao art. 600 da Lei Consolldada, fica estabelecida
a incidência de correção monetária em tais casos, independentemente de multa,
adicional e juros de mora, com a exceção feita ao trabalhador rural, definido
no art; 1.0, item I, alínea b, do Decreto-Lei n.0 1.166, de 15 de abril de 1971.
.No mesmo ensejo, o projeto, em seu art. 4. 0 , amplla as finalidades do Fundo
de Assistência ao Desempregado, que além de atender ao custeio do plano assistencial a que se refere o art. 5.0 da Lei n.0 4.923, de 23 de dezembro de 1965,
poderá. ser utilizado no treinamento e aperfeiçoamento de mão de obra, colocação de trabalhadores, segurança e higiene do trabalho, valorização da ação
sindical e outros programas, visando ao bem-estar do trabalhador.
COntido em cinco artigos, o projeto atende aos interesses tutelares que norteiam a justiça trabalhista, razão pela qual opinamos pela sua aprovação.
:É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador Lourival Baptista para proferir o parecer da; Comissão de Finanças.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a contribuição sindical, quando recolhida espontaneamente, mas
fora do prazo, será acrescida ele mu1ta de 10%, nos trinta primeiros dias, com
o adicional de dois .por cento por mês subseqüente e corl"eção monetária. O
infrator estará isento de outra penalidade, conforme o art. 600 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação que lhe dá o art. to do Projeto de
Lei, de autoria do Poder Executivo, que v.em ao exame desta. Comissão.
O § 1.0 do referido ·art. 600, com a nova redação, .entregará o montante das
cominações previstas, sucessivamente, ao Sindicato respectivo, à Federação respectiva (na ausência do Sindicato) e à COnfederação respectiva (na inexistência de Federação).
Pelo art. 2.0 , o 11ecolhimento fora do prazo, da contribuição sindical do
trabalhador rural, sofrerá multa de 10% ao ano. O art. 3.o isenta das comina.ções previstas o contribuinte que sa:tisfizer a obrigação em atraso até noventa
dias após a publlcação da Lei, salvo a multa de 10%. E o art. 4.o acrescenta às
obrigações do Fundo de Assistência a.o Des·empregado, inldicada;s no art. 5.0 da
Lei n.0 4.923, de 23 de dezembro de 1965, o custeio das seguintes atividades:
treinamento e aperfeiçoamento de mão-de-obra; colocação de trabalhadores,
segurança e higiene do trabalho; valorização da ação sindical; cadastramento
e orientação profissional de imigrantes; programas reflerentes à execução da
politica de salários; programas. especiais visando ao bem-estar do trabalhador.
A proposição foi encaminhada ao Congresso Nacional, na forma do art. 51
da Constituição, e está acompanhada de exposição de motivos em que o Ministro
de Estado do Trabalho esclarece: cabe ao emqlrega.dor, aos agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, o recolhimento das suas próprias
contribu[ções, nas· épocas previstas; ao empregador, compete descontar da folha de pagamento de seus empregados, referida ·contribuição e recolhê-la. E
frisa:
"Ocorre, entretanto, que, freqüentemente, tais contribuições são recolhidas com atraso, prejudicando sensivelmente a execução dos programas anuais não só dos Sindicatos, como também das Federações e
Confederações, pois essas contribuições constituem, pl'epondera.ntemente, suas fontes de receita.
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prevista no presente projeto, que m-erece pleno apoio. Opinamos, portanto, pela
sua aprovação.
l!: o nO&So pareeer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres das Comissões de Legü;la.çã.o Social e de Finanças são favoráveis ao projeto.
Completad·a. a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
!Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não ha.vendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores qu-e o aprovam permaneçam sentados. (PaWia.)

Aprovado.
A matéria vai à. sanção.
l!: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 172, de 1974
(N.• %.319-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESmENTE DA REPÚBLICA)

Altera o art. 600 da Consolidação das Leis do Trabalho, amplia
a destinação do Fundo de Assistência ao Desempregado, e dá outras
providênclas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 600 da Consolidação das Leis do TraJbalho, aprovada pelo
Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943, com as alterações introduzidas
pela. Lei n.o 4.589, de 11 de dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte
l'ledação:
"Art. 600. o recolhimento da. contribuição sindical efetuado fora do
prazo referido neste Capitulo, quando espontâneo, será acrescido da
multa dle 10% (dez por cento), nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês subseqüente de a;traso, além
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária,
ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade.
§ 1.o - o montante das cominações previstas neste artigo reverterá sucessivamente:
a) a;o sindicato respectivo;
b) à. federação respectiva, na ausência de sindicato;
c) à confederação respectiva, inexistindo federação.
§ 2.0 - Na falta de sindicato ou entidade de grau superior, o montante a
que alude o parágrafo precedente reverter à conta "Emprego e Sa.lár!o".
Art 2.0 - Se o contribuinte for trabalhador rural, como tal definido no
art. 1.0 , item I, alinea b, do Decreto-lei n.0 1.166, de 15 de abril de 1971, o
recolhimernto fora de prazo de contribuição sindical será aJCrescldo de mu1ta
de 10% (dez por cento) ao ano.
Art. 3.0 -O contribuinte que satisfizer a obriga'ção em atraso, até 90 (noventa) dias após a vigência desta ~e!, ficará Isento das comlnações previstas
no caput do art. 600 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada
pelo art. 1.o desta lei, salvo a multa de 10% (dez por cento).
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custeio do plano assistencial a que alude o art. s.o da Lei n.o 4.923, de 23 de·
dezembro de 1965, poderá ser utilizado nas seguintes ativida:des:
· ·
I - treinamento e a;perfeiçoarnento de mão-de-obra;
· II -·colocação de trabalhadores;
. '. '.
m- segurança e higiene do trabalho;
IV - valorização da ·ação sindical;
V - eadastramento e orientação profLsslonal de imigrantes; .
VI - !Programas referentes à execução da politica de salários;
VII - programas especiais vi.sl!lndo ao bem-estar do trabalhador.
Art. 5.0 - Esta lei, que será regulamentada no prazo de 180 (cento e oitimta) dias, entrará em:' vigor na data !de sua publicação, :revogadas· as disposfçóes
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Lembro aos. Srs. Senadores que o
Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizar-se hoje, às' 19
horas e so minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto de Lei n.0 11, de 1974-C!N.
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca sessão Extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n.o 373, de 1974 (n.0 608/74, na origem, de 20 de .novembro
de 1974), pela qual o Senhor Presideillte da República submete· ao senado a
esco1ha do Senhor André Teixeira de Mesquita, Mlnl.stro de Primeira Classe,
da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador" do Brasil
junto à República da Austria.
· Está encerrada a Sesã.so.
(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 10 minutos.)

"··

224.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
·em 4 de dezembro de 1974
(Extraordinária)

PRESID!NCIA DO SR. PAULO TORRES
AS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:· .
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - Jo.sé Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - AleJCandre Costa - Clodomir M!let Jo.sé Sarney - Fau&to Castelo-Branc·o - Petrônio Portella - Virgílio
Távora- Waldemar Alcântara- Wilson Goncalves- Dinarte MarizLuís de Barros - Jessé Freire - Domício Gonodim - Milton Cabral Ruy Carneiro - João Cleofa.s - Paulo Guerra - W!lson Campos Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônto Vilela - Augusto Franco
Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias
- Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João Calmon
-Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torre.s - Benjamim
F'a.rah - Danton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner
- Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - OSires Teixeira - Fernando
COrrêa - Italív1o Coelho - Saldanha Derzi - Mat.tos Leão - Otávio
Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel
Xrieger - Guido Mondin - Tarso nutra.
O SR, PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
·
Não há Expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que rerá lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 342, DE 1974

Nos termo.s do art. 314 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n.0 67, de 1974,
que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar ;~peração de empréstimo
externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez m!lhões de dólares norte-americanos)
para ser aplicado na rod.ovia Ilhéus-Vitória da Conquista (BR-41·5), a fim de
que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A matéria a qu·e se refere o requerimento figurará na Ordem do Dia da próxima Sessão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N, 0 343, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, d.o Regimento Interno,
para o Projeto de Lei do Senado n. 0 143, de 1973, de autoria do Sr. Senador Ma-
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organiza a proteção do Patrimônlo Histórico e Artístico Nacional.
Sala das Sessões, 4 de dezembro -de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERil\mNTO N.0 344, DE, 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento Interno,
para o Ofício n. 0 S/43, de 1974, &ollcitando autorização do Senado Federal para que o Estado do Paraná possa contratar empréstimo externo no valor de
US$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões de dólares), para apl!cação no Programa
de Desenvolvimento Industrial denominado PRO-EXPORT.
Sala das Sessões, 4 d.e dezembro de 1974. - Petrônio PorteUa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão, nos
t.ermos do Regimento Interno, votados após a Ordem do· Dlá.
Passa-se-à
ORDEM DO DIA

Item 1:
Votação, em turno único, d·o Requerimento n.o 246, de 1974, de autoria do Sr. Senador Petrônio Portella, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Exoolentís.simo Senhor
Presidente Ernesto Geisel, na sessão de instalação do XUI Congresso
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a 27 de outubro de
1974, em São Paulo.
Em votação o requerimento.
0& Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

Discurso proferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Geisel,
na sessão de Instalação do Xlll Congresso Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho, a 27 de outubro de 1974, em São Paulo, que
se publica nos termos do Requerimento n'>' 246/74, de autoria do Sr.
Senador Petrônio Portella:
"Minha presença à sessão de abertura deste importante Congresso traduz
a primazia que meu Governo, desde as primeiras horas, d.esejou atribuir e vem,
persistentemente, atribuindo aos problemas fundamentais do homem brasileiro,
em particular os da grande massa de trabalhadores das cidades e dos campos.
A sociedade, como o Estado - sua expressão política de decisão, planejamento e gerência, apoiada no extraordinário poder de ação que lhe é deferido
- existem para o homem que é a sua célula individual e constitui, na verdade,
sua própria razão de ser.
Ninguém se opõe, legitimamente, a que o bem-estar co'etivo imponha l!mltes
justos ao bem-estar egoísta e à liberdade agressiva do Indivíduo, mas, sempre
que isso ocorre, a justificativa única reside na resultante equilibrada das liberdades e do bem-estar geral da totalidade de cidadãos.
Dever do Estado e missão indeclinável do Governo é, pois, cuidar prlmacialmente do homem, de suas potencialidades a desenvolver, de suas necessidades
a atender, para ~ue O· complexo social se v·enha a beneficiar da maior aptidão
de cada um dos elementos que o compõem, lhe dão vida e lhe garantem um
futuro de prosperidade e grandeza.
Em minha primeira mensagem ao Congresso Nacional, encaminhando-lhe,
ao alto discernimento, projeto de lei institucional, tratei, desde logo, do desdo- .
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para assegurar atendimento melhor, em nível mais elevado, ao setor da previ. dêncla e da assistência social que ora se renilva e amplia e dinamiza.
Objetlvei, também, restringir a área própria de atuaçã.o do antigo Ministé...rio-,:de modo a permitir ao Ministro respQnsável dedicar-se mais inten•samente
. ao mundo, em expansão, do trabalhador brasileiro, onde múltiplos e velhos
:problemas se acrescem de novos desafios, ainda mais sérios, entre eles, como
dos maits significativos, os que dizem respeito à segurança do trabalho e à
recuperação e reeducação dos acidentados.
·
Por iss·O·, no dia consagrado ao trabalho e ao trabalhador, a primeiro de
maio último, afirmei que daria atenção roda especial ao aperfeiçoamento, que
· se faz urgente, do sistema de proteção contra acidentes do tl'abalho.
·
Como o homem é um ser complexo por sua própria natureza, os problemas
qüe mais o afetam, no meio social ambiente, exigirão sempre uma visão integrada. Daí a criação, logo promovida na estrutura governamental, de um ConS·elho de Desenvolvimento Social em que a problemática relativa tanto à saúde
como ao trabalho, da previdência à assistência wcial, do saneamento à habitação
e à educação pudesse ser visualizada através de uma completa avaliação bem
equilibrada e reoebesse tratamento coordenado e, portanto, mais eficaz.
De fato, somente após decisão de caráter global com apoio em aná'ises
interligadas, podem os probl•emas específicos, setorials e sub>setoriais, merecer
· devida apreciação e ser bem resolvidos, como é o caso deste que aqui nos
congrega - o da segurança do trabalho - que não é simples problema. de
legislação trabalhista com adequado e estrito contror.e, mas é também, em
larga escala, um problema de educaçãil, de engenharia sanitária e higiene, de
. tvatamento médico-hospitalar, inclusive de reabilitação profisional, tanro quanto
. de um razoável esquema de indenizações e aposentadoria.
As estatísticas referentes a acidentes do trabalho, entre nós, são sabida. mente muito mais que insatisfatórias, se não mesmo vexatórias.
Em custos diretos, as perdas da economia bras!'eira., devidas a. acidentes,
elevaram-se .em 1973 a mais de um bilhão de cruzeiros.
· Se acrescentarmos os custos indiretos, teremos, no mesmo período, mais
de 5 bilhões ·e duzentos milhões. E isso significa que o País, num esforço tre.mendo, dispendeu, apenas no atendimenro de acidentados do trabalho, soma
equiva1ente a 70 por cento do total gasto, pelo INPS, em assistência médica. à
toda a população beneficiária.
·
Perdemos .mais de duzentos e quarenta milhões de horas de trabalho e,
· muitíssimo mais grave do que isso, sofremos ·em 1973 a perda de mais de 3.000
vidas preciosas em acidentes de trabalho - uma média alarmante de 8 mortes
por dia.
.O acidente de trabalho, bem o vemos, não representa apenas vultoso pr·ejuízo
.
· económico à Nação e um mal social inaceitável. Antes de mais, é um drama
humano de trágicas proporções.
Nada há, ·em verdade, que pague o vaJor de uma vida humana. barbara·~ente truncada, mais o longo cor.tejo de dor e miséria que se lhe segue, no
ambito fam!l!a.r.
Impõe-se, portanto, encarar o problema principalmente em termos de valores
humanos e não apenas de simples valores económicos, garantindo, da maneira
eficaz e ampla possível, a tranqüil!dade e s·egurança dos trabalhadores e, mediante esta, a s·egurança e tranqüilldade de suas famílias. Assim, não bastará
considerar, em números frios, o montant-e do risco implícito· a cada categoria
de trabalho e Imputar-lhe a responsabilidade ao empresário. Nem, tampQuco,
montar adequado sistema de reabilitação do acidentado ou cuidadoso e eficiente
aparato médico-hospitalar.
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quais, s·em prejuízo da produção, antes ens·ejando-lh·e maior coeficiente de
produtividade, busque-se reduzir ao mínimo, se não eliminar, a ocorrência de
acidente, tornando-o anomalia excepcional no processo produtivo.
'

''

Esse é problema que devemos enfrentar juntos, em ação coordenada Governo, empresas e sindicatos, empresários e técnicos, empregados e empregadores.
Ao Governo Federal, através do· Ministério do Trabalho, cumpre ditar a
política pl"evencionista, fiscalizar-lhe a disciplina de aplicação, baixar normas
que a tornem mais e mais eficiente, alocar-lhe recursos tanto materiais como
·\humano e, além do mais, .despertar a consciênda nacional para problemática
tão pungente.
Incumbe ao trabalhador o capacitar-se d.s sua responsab!l!dade pessoal
· em .sua própria proteção, como agente e paciente que é, ao mesmo tempo, as
mais das vezes, no iProcesso acidentário, cumprindo-lihe. ut!lizar-se devidamente
dos equipamentos de prateção e obedecer rigorosamente às regras de serviço
de prevenção contra acidentes.
A empresa cabe o dev·er, por outro lado, de conscientizar-se de que, ao
prevenir os acidentes, está, a um tempo, tranqüilizando o ambi.:mte de traba1ho
e assegurando melhor produtividade a seus fatores de produção. Detectar áreas
· críticas de maiores riscos, prover os equipamentos necessários à maior proteção
possível, estabelecer ad·equadas normas de serviço, fiscalizar-lhes a execução
~om todo o rigor - são aspecto•s mais salientes de sua múltipla responsabilidade.
A seus técnicos, sobretudo os de nível superior, deverá exigir que saibam
dar o exemplo a todos os instantes, pois nada eficiente e essencial do que isso
.contra acidentes.
Mas se ao trabalhador, como pessaa humana, e à empresa como unidade de
produção, faz-se chamamento, não se poderia deixar de convocar também para
essa cruzada, o sindicato - entidade legalmente definida como representativa
da categoria trabalhista e cooperadora do Poder Público. É que são altos interesses caletivos, mais do que isso·, lnt·eresses públicos mesmo, os que estão em
jogo nesta campanha que. ora aqui empreendemos.
Por isso mesmo, espero que este Congresso seja um marco expressivo no
programa nacional de segurança do trabalho.
E sê-lo-á, sem dúvida, se todos nós - Governo, sindicatos, empresas e
trabalhadores - nos dermos esclarecida conta da responsabilidade que a cada
um nos cabe nesta verdadeira campanha de redenção do trabalho."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Item Z:
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 258, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Lourlval Baptista e outros, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do editorial lldo na "Voz do Brasil", do dia 25
do corrente, frisando refletir o pensamento do Governo e o sentido das
palavras do Presidente Ernesto Oelsel, a estudantes em Curitiba, onde
afirmou s·er necessârlo que a juventude, principalmente a universitária,
exercite sua tendência política, pelas vias normais abert!IIS das organizações politico-partidárias.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será fel ta a t1·anscrição sollci ta da.
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pensamento do governo e o sentido das palavras do Presidente Ernesto
Geisel, a Estudantes em Curitiba, onde afirmou ser necessário que a.
juventude, principalmente a Universitária, exercite sua tendência po·
lítica, pelas vias normais abertas dos Organizações Político-Partidária·s
que se publica nos termos do Requerimento n'i' 258/74, de autoria do
Sr.Senador Lourival Baptista.
''0 Brasil precisa de todos para romper, em definitivo, as barreiras remanescentes do atraso material, do ·egoísmo e da ignorância. O grau de participação
· nesse esforço comum é que vai determinar a velocidade das etapas a cumprir, na
busca do d·ese~volvimento harmônico do pais.

.

'

'...

'

'

uma

· ~Afortunadamente, somos
nação de maioria jovem idealista, determinada,
dinamica e impaciente - que tem, por elementos de .equilíbrio e orientação, a
experiência e os ensinamentos dos mais idosos. Estes se encontram em toda a
parte, e é através del-es que flui, no dia-a-dia, a .essência dos valores que forjarão
.as .futuras lideranças.
.
'

'

. ·. · Cabe principalmente às faculdad·es e escolas superiores papel singular nesse
processo. Ao oferecer·em o instrumental necessário à atividade política responsável,
valendo-se notadamente do acúmulo de conhecimentos técnicos, administrativos
e humanísticos, representam o elo legitimo entre a formação ·e a participação.
É· natural, visívei e alentadora, a vocação do jovem brasileiro para a política.
Mas é necessário e assim entende o Governo, que a juv:entude, principalmente a
universitária exercite essa tendência pelas vias normais e abertas das organizações politico-partidárias.

: · ":

As ínstituiçõ.es universitárias, voltadas para o ensino e a pesquisa, não podem
prescindir do indispensável clima de tranqüilldade, para desenvolverem seus programas curriculares. E ao estudante cabe defender o "campus" como reduto de
sua formação e, ao m-esmo tempo, cumpre-lhe impedir se transforme o ambiente
de estudo em palco de manif·estações alheias aos legítimos objetivos da profissionalização.

Dentro deste raciocínio, é lícito inferir-se que a lógica da participação sadia
dos universitários deve dirigir-se a alternativas capazes de unirem os interesses
e aspiração dos jovens aos reclamos maiores da nacionalidade. Para tanto, uma
das opções válidas seria a de que a presença da juv·entude se 'fizesse sentir. dentro
dos amplos limites dos partidos políticos. Eis o pensamento do Governo, e foi esse
o ·sentido das palayras do Presidente da República a estudantes do Paraná.".
O SR.

~RESIDENTE

(Paulo Torres) -

Item 3:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comiss~o
de R·edacão. em seu Parec·er n.o 665, de 1974). do Projeto de Resoluçao
n.o 40, d:e i974, que suspend·e, por inconstitucionalidad-e, a execução de
dispositivos da Constituição do Estado do Mato Grosso.
Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão não havendo emenda nem requerimento para que a
. redação final .seja submet'ida a votos, é ela considerada como definitivamente
aprovada, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O Proj·eto vai à promulgação.
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a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n.0 40, de 19'74.

Faço saber que o Senado .F-ederal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da Constituição, e eu,
·.
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N. 0

, DE 1974

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução de dispositivos da
Constituição do Estado do Mato Grosso.
O Senado F-ederal resolv-e:
Artigo único- É suspensa a execução do inciso II e dos §§ 1.0 e 2.0 do art. 60
da constituição do Estado do Mato Grosso, com a redaçã.o da.da pela Emenda
n.o 8, de 7 de junho de 1973, declarados inconstitucionais, por decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 13 de fevereiro de 1974, nos autos
da Repre~Sentaçã.o n.o 907, daquele Es;ado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Item 4:
Discussão, ·em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 33,
de 1974 (n.O 171-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação Técnica .e Científica, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, a 24 d·e julho de 1974, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 s 674 e 675, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Educação e Cultura.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.

os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão d.e Redação.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, vai-se passar à votação do
Requerimento n.0 343, lido no Exp.ediente, de urgência especial para o Projeto
de Lei do Senado n. 0 143, d.e 1973.
Em votação o r·equerimento.

Os Srs. Senador-es que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Proj.eto de Lei do Senado n.0 143,
de 1973, de autoria do Sr. S·enador Magalhães Pinto, que altera o Decreto-Lei n.o 25 de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. (Dependendo de pareceres
das Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.)
Sobre a mesa, os parec·eres das Comissões de Constit.uição e Justiça de Educação e Cultura.
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PARECER
N.0 735, de 1974:
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 0 143, de 1973.
Relator: Senador Wilson Gonçalves

De autoria do nobre Senador Magalhães Pinto o presente Projeto de lei
Visa a modificar alguns dispositivos do Decreto-lei 'n.o 25, de 30 de novembro
de 1937 e acrescentar-}he novas regras, tendo como objetivo primordial assegurar, com mais eficiência, a preservação do nosso patrimônio histórico e artístico.
Em consonância com essa orientação geral, o art. 1.0 da proposição oferece
ao § 1.0 do art. 1.0 do mencionado Decreto-Lei redação mais coerente e eficaz.
porquanto, ao contrário do texto em vigor, põe os bens ali indicados como petencentes ao patrimônio histórico e cultural, independente da formalidade do
respectivo tombamento.
Art. 10. Acresce vários parálgrafo·s, que têm as seguintes finalidades:
a) promover o cadastramento, ou registro compulsório de todos os bens
artsíticos e culturais e existentes no País.
b) autenticar as diversas peças mediante a expedição de certificado aos
proprietários;
c) declarar nulas de pleno direito quaisquer alienações de obras de arte
não registradas ;pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
d) obrigar os leitores, antiquários e comerciantes de obras de artes as mesmas obrigações impostws aos proprietários;
e) impor sanções severas aos infratores das obrigações estatuidas;
f) tornar obrigatória aos possuidor-es de obras de arte juntamente com providências de ordem policial, comunicação ao Instituto do desaparecimento, furto
ou roubo das mesmas;
g) autorizar a fixação em regulamento, do valor das taxas a serem cobradas
pelo Instituto para registro ou autenticação prevista nos §§ 2. 0 e 3.0
No art. 3.0, recomenda as seguintes medidas:
a) a celebração de convênios p~a a publicação de obras sobre temas do
patrimônio histórico, cultural e artístico nacional, inclusive revistas e periódicos
especializados;
b) a proibição de destruição de arquivos dos poderes públicos, das instituições reg!llosas e daquelas cujas ativldades se relacionem com o acervo histórico,
cultural artístico da Nação, considerando a violação dessa norma como crime
de dano previsto no art. 165 do Código Penal;
c) a execução obrigatória de partituras dos compositores do barroco brasileiro, nos concertos executados por orquestras oficiais ou !SUbvencionadas pelos
cofres públicos, bem como nos programas das concessionárias de emissoras de
rádio e .televi•são;
d) a feitura da réplica ou cópias, para resguardo de obras raras, a cargo do
Instituto;
e) a realização, pelo Ministério da Educação, permanente e sistemática
campanha educativa, através das empresa concessionárias de rádio e televisão;
f) a transmissão, nos estabelecimentos de ensino, de conhecimentos relativos ao patrimônio histórico, artístico e cultural do País, de modo a conscientizar o. juventude sobre o seu valor e a necessidade de suo. preservação.
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os Estados e o Distrito Federal e os Municípios para melhor coordenação das
atividades relativas à efetiva proteção do património histórico e artístico nacional e para uniformização da legislação estadual complementar sobre o asrsunto. E, finalmente, no seu parágrafo único, estabelece, como penalidade,
.restrições à ação das pessoas j Ürídicas de direito público indicadas no caput do
artigo, restrições que consistem na proibição de receber auxílio do Governo
Federal, e de contrair, empréstimo em estabelecimentos de crédito federais, uma
vez configurada a omissão ali prevista.
A proposição está ampla e exaustivamente justificada, deixando evidentes os
seus altos e meritórios objetivos. o seu ilustre autor impõe-se, aliás, a tarefa de
apreciar alguns aspectos especiais da matéria para salientar a sua perfeita harmonia com os princípios constitucionais vigentes.
Não obstante isto, cumpre-nos focalizar, data venia, alguns pontos do Projeto que, a nosso ver, merecem ser modificados. Passemos à sua apreciação.
Dentro da nova orientação perfilhada pelo Projeto para assegurar a preservação do património histórico e artístico nacional, o § 2.o do art. 10 exige
que as entidades e pessoas ali indicadas apresentem, no prazo de noventa dias
a contar da publicação da nova Lei, a relação das obras de arte que possuam.
Ora, o projeto prevê um regulamento para a nova lei, onde por certo serão introduzidas regras esclarecedoras e complementares. Logo, é mais conveniente e justo
que, tratando-se de uma rigorosa exigência aos possuidores de obras de arte, o
prazo para apresentação das relações dessas obras seja mais dilatados e contado
a partir da publicação do regulamento. Por sua vez, sendo uma norma imperativa, com sanções aplicáveis à sua inobservância, não nos parece de acerto
que o preceito em foco contenha enumeração incompleta das espécies de bens
artísticos, protegidos inclusive com o emprego da palavra abreviada "etc", pois,
isto poderá criar futuras dificuldades à correta aplicação do texto legal ou permitir ao intérprete ampliações indevidas.
Ao § 6.o do mesmo art. 10, afigura-se conveniente dar uma redação mais
.precisa, deixando claro que as obras de arte, cuja alienação poderá ser declarada
nula, são aquelas indicadas no art. 1.0 do projeto.
O § a.o do art. 10, de sua parte, obriga que os possuidores de obras de arte
comuniquem ao Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional a ocorrência de desaparecimento, furto ou roubo das mesmas. Tendo em vista que
essa norma comina pena percuniária ao transgressor, é indispensável que fixe
um prazo dentro do qual a comunicação seja efetivada.
Julgamos muito forte e, certamente, atentatória ao direito de propriedade
a pena de expropriação adotada pelo § 9. 0 do art. 10. Com efeito, diz esse parágrafo que, esgotado o prazo do § 2. 0 , sem que os interessados tenham cumprido
as determinações nele contidas, os infratores incorrerão na multa de cinqüenta
a duzentos salários mínimos regionais e as obras serão apresentadas e incorporadas ao Património da União. EmbOra aceitemos a exegese, exposta, na justificação
pelo nobre autor do projeto, de que o art. 180 da Constituição importa numa
limitação ao direito de propriedade, assegurado na mesma Carta Magna, não
podemos, entretanto, chegar ao extremo de que essa limitação autorize a expropriação, sem qualquer indenização, como pretende !Preceito apreciado. Para
o descumprimento da obrigação inserida no citado § 2.0 , já consta a multa de cinqüenta a duzentos salários mínimos regionais. Se, porém, o IPHAN entender que
a obra realmente merece ser preservada, além da multa, solicitará à autoridade
competente que promova a desapropriação da obra em causa, na forma da lei.
Assim, sem excessos, ficam acautelados os dois princípios constitucionais um
que garanta o direito de "proteção ou zelamento" da obra artística ou histórica
e o outro que assegura o direito de propriedade.
Quanto ao § 10 do art. 10, como está redigido, achamo-lo duplamente inconstitucional. Primeiro, porque taxa é tributo (art. s.o do Código Tributário
Nacional; Al!omar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro, 2." ediçio, pág. 67),
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pacificamente decidido nesta douta Comissão. Segundo, porque não se pode
instituir tributo por melo de simples regulamento, face ao que preceitua a nossa
Constituição quando trata das atribuições do Poder Legislativo (art. 43, item Il.
No art. 3.0 da proposição em apreço, incluem-se vários artigos que não estão
numerados e, no parágrafo único de um deles, quando se trata do crime de dano
em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, há uma remissão e artigo
do Código Penal que não foi numericamente indicado.
Por fim, o art. 23 autoriza o Poder Executivo, através do Instituto do IPHAN,
a providenciar a realização de acordos e convênios entr·e ti'nião, Estados, o Distrito Federal e os Municípios para melh·or coordenação das atlvidades relativas à efetlvação do património histórico e artístico nacional e para uniformização legislativa estadual complemantar sobre o assunto. Em seguida, no
pa;rágrrufo único, estatul que nenhuma dessas pessoas jurídicas de direito pública poderá "rece.ber salário do Governo Federal, nem contrak empréstimo em
estabelecimento de crédito federais se dentro de noventa dias, não tomar providências necessárias junto ao Instituto do Património Histórico Nacional, para a
celebração de tais convênios". Ora, não parece adequado, nem justo. Pelo caput
do artigo, cabe ao IPHAN tomM" a Iniciativa das providências. Pelo parágrafo
único, se as pessoas jurídicas ali indicadas não adotarem as pro"iidênclas necessárias junto ao IPHAN, sofrerão as graves penalidades comlnadas. 1!: preciso
harmonizar o disposto no parágraJ!o único com a regra do artigo do qual pertence.
1!: fora de dúvida que estas nossas apreciações visam primordialmente os
aspectos jurídico constitucionais da proposição sem Indagar da conveniência
ou justeza de seus diversos dispositivos, visto como esta última parte é matéria
da competência da ilustrada comissão de Educação. A nossa preocupação, tendo
em conta o alto alcance cultural do Projeto, foi tão-somente compatibilizá-lo
com a Constituição vigente, agora um pequeno abrandamento no que toca à
fixação de certos prazos vinculados a obrigações de indiscutível rigor. Se a douta
Comissão de Educação e Cultura aceitar o mérito da proposlção e lhe oferecer
substitutivo para incluir as emendas que ora apresentamos e outras que julgar
oportunas e convenientes, será necessário dar numeração adequada, conforme
a sua posição no texto, aos artigos constantes do art. 3.0 do Projeto, e substituir
por "ponto final" QS ·~pontos e vírgulas" dos diversos parágrrufos do art. 2.0

De acordo com as considerações acima, sugerimos as seguintes emendas:
Emenda N. 0 1 - CCJ
2.o do art. 10, com a redação do art. 2. 0 do Projeto, substitua-se a ex-

No §
pressão:
"no prazo de noventa dias a contar da publlcaçã<l desta lei" pela seguinte: "no prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação do
regulamento a que s·e refere esta lei."
Emenda n. 0 2 - CCJ
Elimine-se, no § 2.o do a.rt. lO, com a redação do art. 2. 0 do Projeto, as
palavras que se encontram entre parênteses, a saber: (Imagens, esculturas, pinturas, manuscritos, partituras de músicas antigas, etc.)
CCJ
do art. 10, a que se refere o art. 2. 0 do Projeto, a seguinte
Emenda n. 0 3 -

Dê-se ao
reda.ção:

§

a.o

6.0 - São nulas de pleno direito as al!enações de obras de arte previstas no art. 1.o, mesmo quando não cadastradas ou registradas no
Instituto do Pntrlmônlo Histórico e Artístico Nacional CIPHAN)."

"§
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No § a.o do art. 10, a que se refere o art. 2. 0 do Projeto, intercale-se, após
a palavra "comunicarão", entr.e vírgulas, a expressão:
"no prazo de trinta dias". ·
Emenda n.0 5 -

CCJ

No § 9.o do art. 10, com a redação proposta pelo art. 2.0 do Projeto, substitua-se no final, a expressão:
"e as obras serão apreendidas e incorporadas ao patrimônio da União"
pela seguinte: "e as obras serão desapropriadas pela União, na forma
da lei."
Emenila n. 0 6 - CCJ
Dê-se ao § 10 do art. 10, a que se refere o art. 2. 0 do Projeto, a seguinte redação:
·
"O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deverá cobrar
dos interessados taxas pela execução dos serviços de registro ou autenticação previstos nos §§ 2. 0 e 3.0 , as quais serão fixadas em lei."
Emend'a n.0 7 - CCJ
Complete-se a rem1ssao constante da parte final do parágrafo único do
artigo do Projeto que veda a destruição dos arquivos, incluindo, depois da palavra abreviada - "art." o número 165.
Emenda n.0 8 - CCJ
Dê-se ao parágrafo único do art. 23, a que se refere o art. 4. 0 do Projeto, a
seguinte redação:
"Parágrafo único - Nenhuma das pessoas jurídicas de direito público
mencionadas no caput deste artigo poderá receber auxílio do Governo
Federal, nem contrair empréstimo em estabelecimentos de créditos federais, se, dentro de cento e vinte dias, não adotar as providências
necessárias solicitadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para celebração de tais convênios."
Em face do exposto, e aprovadas as emendas de n. 0 • 1 a 8, ora oferecidas,
somos porque o presente projeto é constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1974. - Accioly Filho, Presidente em
exercício - Wilson Gonçalves, Relator - Carlos Lindenberg - Helvídío Nunes
-Eurico Rezende- José Lindoso -Nelson Carneiro - Heitor Dias- Osires
Teixeira - Gustavo Capanema.
PARECER
N.o 436, de 1974
Da Comissão de Educação e Cultura, do Senado Federal sobre o
Projeto de Lei do Senado n. 0 143, de 1973.
Relator: 'Sr. J'oão Calmon
O ilustre senador Magalhães Pinto submeteu à consideração do Congresso
Nacional o Projeto de Lei acima individua'izado, visando introduzir algumas
alterações no Decreto-Lei n.0 25, de 30 de novembro de 1937, a fim de tornar
efetlva a proteção ao património artístico e histórico nacional.
O eminente representante de Minas Gerais ficou sensibilizado com fatos
ocorridos durante o ano passado e que atingiram duramente relíquias históricas e artísticas do mais alto valor, nas igrejas de Ouro Preto, além doe fatos
semelhantes ocorridos em outros locais do Brasil.
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patrioticos d·e preservação do património artístico e histórico do Brasil. A
brilhante justificação do projeto é suficiente para demonstrar o seu mérito.
O Projeto. como é de praxe, foi inicialmente à douta Comíssão de constituição e Justiça, onde mereceu fundamentado parecer do eminente senador
Wilson Gonçalves, que conc'ulu pela sua aprovaçã·o, com emendas que ofereceu,
a fim de aprimorar a redação inicial.
Aquele órgão técnico aprovou o par·ecer e as emendas e a proposição velo
a esta Comissão, onde fui designado relator.
. No desempenho de tão alta l'lesponsabilidade, não quis assumir, sozinho, o
onus de um pronunciamento sobre a matéria. Tive o cuidado de me entender
I?revi.am_ente com o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, que
e o orgao federal que superintende tal serviço em nosso País.
No IPHAN, graças à generosa acolhida de sua Direção, logrei obter valiosos
subsídios, que me levaram à convicção de que, em vez de propor alterações
na antiga legislação, melhor S·eria a apresentação de um Projeto à parte, Inteiramente autónomo, que não só realizasse plenamente os altos e nobres propósitos do eminente Senador Magalhães Pinto, como, também, apro\'eltasse as
sugestões obtidas no IPHAN, que é o órgão específico que irá aplicar a lei e,
portanto, o mais inter·essado nos dispositivos a serem inseridos no diploma
legal em elaboração nesta casa do Congresso Nacional.
Em linhas gerais, o IPHAN aprova o Proj.eto inicial com as emendas da
douta Comissão de constituição e Justiça, sugerindo, porém, uma lei autônoma.
Convenci-m-e da conveniência de tal ponto de vísta que, a um só tempo,
atend-e à orientação jurídico-constitucional da douta Comissão de Constituição
e Justiça, através das emendas que O·fereceu e aprovou, como, também à conveniência manifestada pelo serviço público interessado.
Desnecessário seria encarec.er o mérito da proposição, Que é dos mais altos
e nobres, eis que visa preservar o património hístórlco e artístico nacional.
Assim, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n.O 143,
de 1973, nos termos da seguinte:
Emenda Substitutiva
PROJETO DE LEI N.0 DO SENADO N.0 143, !DE 1973
Institui medidas de proteção aos bens de valor cultural do País,
não tombados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os núcleos urbanos, algumas de suas partes, ou os agrupamentos
populacionais que conservam características originais de interesse histórico,
artístico ou paisagístico, os vestígios remanescentes de povoados, de arruamentos ou de edifícios de interesse cultural, as obras individuadas de arquitetura
religiosa, civil ou militar de valor artístico, ou histórico, são declaradas á·reas
ou bens de significação cultural e, como tais, não poderão sofrer destruição,
mutilação ou modificação sem prévia licença do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional.
Parágrafo único - O Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional
poderá delegar as atribuições que lhe são conferidas neste artigo a entidades
ou instituições federuis, estaduais ou municipais.
Art. 2.0 - Os templos de qualquer religião, as pessoas jurídicas de direito
publico ou privado, os órgãos ou repartições dos poderes da União, dos Estados,
Territórios, Distrito Federal e Municípios, e as pessoas naturais possuidoras de
bens de valor cultural são obrigados a apresentar ao Instituto do Patrlmônlo
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a r·elação das referidas obras de arte,
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de ângulos diversos, ou de fotocópias, no prazo de trezentos e sessenta dias a
contar da publ!cação do Regulamento desta Lei;
1.0 - De posse de tais relações, o Instituto do Património Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) fará o cadastramento ou o registro das que entender
devam ser preservadas e fornecerá ao proprietário o respectivo c·ertificado;
§ 2.0 - Tratando-se de bens imóveis, o certificado do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) .será obrigatoriam·ente averbado
à margem do r·egistro de imóveis respectivo;
§ 3.0 -A alienação de obras de arte só poderá ser feita mediante exibição
prévia do certificado expedido pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que deverá ser transcrito no documento de alienação,
e ao qual deverá ser comunicado a venda, com o fornecimento da cópia autêntica do respectivo documento;
§ 4.0 - São nulas de p~·sno direito as alienações de obras de arte, mesmo
quando não cadastradas ou registradas no Instituto do Património Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN) ;
§ 5. 0 - As obrigações constantes dos parágrafos anteriores atingem também
os leiloeiros, antiquários e comerciantes de obras de arte, que manterão registro
das obras de valor artístico ·em livros especiais, previamente autenticados pelo
Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, ao qual comunicarão
mensalmente as aquisiçõe.s e vendas realizadas;
§ 6.0 - Juntamente com providências de ordem policial, quaisquer possuidores de obras de arte comunicarão no prazo de 30 dias ao Instituto do Património
Histórico e Artístico Nacional o desaparecimento, furto ou roub·o das mesmas,
sob pena de multa de dez a cinqüenta salários mínimos regionais, lt'ecolhklas
ao IPHAN;
§ 7.0 Esgotado o prazo do art. 2. 0 , sem que os interessados tenham
cumprido as determinações nele contidas, o.s infratores incorrerão na multa
de cinqüenta a duzentos salários mínimos regionais que serão recolhidos ao
IPHAN, e as obras serão desapropriadas pela União, na forma da lei;
§ 8. 0 O Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional deverá
cobrar dos interessados taxas pela execução dos serviços de registro ou autenticação previstos no art. 2.0 e no seu § 1.0 , que serão fixadas em lei.
Art. 3.0 - O Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional fará
convênios com o Instituto Nacional do Livro e outras ecUtoras oficiais ou
privadas, para ~ue essas instituições incluam em seu programa editorial a
publicação de obras sobre temas do património histórico, cultural e artístico
nacional, sejam elas nacionais ou estrangeiras.
Parágrafo único - Tais convênios poderão incluir a publicação de revistas
ou periódicos especializados que estudem e divulguem as obras de arte e os
bens do património histól'ico e artístico nacional.
An. 4. 0 - É vedada a destruição de arquivos dos poderes públicos, das
instituiçõe~: rellgiosas e daquelas cujas atividades se relacionem com o acervo
histórico, cultural e artístico da Nação.
Parágrafo único - A violação desta norma se equipara ao crime de dano
em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico (Código Penal, art. 165).
Art. 5. 0 - Nn. programação das orquestras oficiais ou subvencionadas pelos
cofres públicos, bem como das concessionárias de emissoras de rádio e televisão, é obrigatória a inserção de obras dos compositor·es do barroco brasileiro .
.sob pena de multa de dez a cinqüenta salários mínimos regionais, que será
recolhido ao IPHAN.
Parágrafo único - Para este ef·eito, o Ministério da Educação e Cultura
estimulará por todos os meios ao seu alcance a gravação de discos e baixará
§
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Histórico e Artístico Nacional.
Art. 6." - Para resguardo de obra,g raras, de excepciona~ valor artístico
ou cultural, o Instituto do Património IDstórico e Artístico Nacional providenciará a f·eitura de réplicas, ou cópias, inclusive pelo proc·esso· de microfilmag·em, conforme o caso, recolhendo as peças originais a museus ou locais em
que haja plena .segurança de sua preservação.
Art. 7. 0 - o Ministério da Educação e Cultura realizará através das empresas concessionárias de rádLo e televisão, permanente e sistemática campanha.
educativa, no sentido de criar uma consciência pública sobre o valor e o
significado do património histórico, cultural e artístico da Nação.
o Ministério da Educação e Cultura actotará igualmente todas
as medidas necessárias a fim de que, nos estabe'ecimentos de ensino do País,
sejam ministrados conhecimentos relativos ao património histórico, artístico
e cultural do País, de sorte a con.scientizar a juventud·e sobre o valor e a
nec·essidade de sua preservação.
Art. 9. 0 - O Poder Executivo, através do Instituto· do Património IDstórico
e Artístico Nacional, providenciará a realização de acordos e convênios entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para melhor coordenação das atividades r·elativns à efetiva proteção elo património histórico e
artístico nacional ·e para uniformização da legislagão estadual complementar
sobre o assunto.
Parágrafo único - Nenhuma das pessoas jurídicas de direito público mencionadas no caput deste artigo poderã. r·eceber auxilio do Governo· Federal,
nem contrair empréstimo em es·tabelecim·entos de crédito federais, se, dentro
de cento e vinte dias não adotar as providências necess:i.rias solicitadas pelo
Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, para celebração de tais
convênios.
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições ·em contrario ·e mantido o Decreto-Lei n. 0 25, de 30 de novembro
de 1937.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente - João Calmon, Relator - Jarbas Passarinho - Cattete Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tôrres) - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça. é favor:i.vel ao Projeto, com as emendas que apre~enta de n.0 s 1 a
8-CCJ; o parecer da Comissão de Educação e Cultura co~clui pela apresentação .de Substitutivo.
Solicito ao nobre Senador Wilson Gonçalves o pa:recer da Comissão de
Constituição e Justiça sobre o Substitutivo apresentado pela Comissão de Educação ·e Cultura.
O SR. WILSON GONÇALVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, como ouvimos através da leitura dos pareceres j:i. apresentados ao Projeto, tra:ta-se
de iniciativa do nobre Senador Magalhães Pinto que, procurand•o modificar· o
Decreto-Lei n.o 25 de 1937 propõe uma série de providências no sentido de
resguarda:r as obrás históricas e artísticas de v:i.rios danos, inclusive furtos e
roubos, cOlllforme S. Ex.a, na sua brilhante justi·flcação, expõe de maneira clara
e irrefr.agável.
(Examinando. na Oomissão de Educação e Cultura, inicialmente o Projeto,
dei ·colaboração no sentido de elimina:r do mesmo alguns dispositivos que poderiam ser acoimados de inconstitucionais, !POrque poderia parecer que se referiam a matéria tributária, o que é defeso à nossa iniciativa como parlamenta:r.
A comissão de ,Constituição e Justiça ·aprovou nosso parecer com as emendas,
se não n1e engano em n-úmero de oito, cujo objetivo era evitar se a:'egasse a
·eiva de inconstitucionalldade em relação a .alguns dos .àlsposlt!vos e, ainda, dar
mais conveniente técnica legislativa.

Art. 8. 0
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autoria do ilustre Senador João Calmon, Tesolveu, c.amo realmente se aJfigurava
da ma:!or conveniência, apresentar Substitutivo que se caracteriza por três aspectos: em primeiro lugar, a douta Comissão d·e Eàucacão e Cultura preferiu,
ao invés de alterar o Decreto-Lei n.o 2•5, de 1!}37, elaborar Projeto de Lei autónomo, regulando especificamente aqueles casos em que pudesse haver furto,
roubo ou má conserv·ação de. obra:s históricas e artísticas; em segundo lugar,
inc'ui as emendas ·aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça, assegurando, •assim, ao Projeto configuração contra a qual não poderia surgir qualquer
contesta:ção válida; em terceiro lugar, condensou essas duas providências num
Substitutivo, de modo ·a dar unidade à matéria constante do projeto.
!Em suma, Sr. Presidente, o Substitutivo representa exatamente o conjunto
de providências sugeridas no Projeto do eminente Senador Magalhães Pinto,
atende às observações feitas. de ca:ráter juridico-constitucionaJ, pela Comissão
de constituição e de Justiça e, a meu ver, acertadamente, ao invés de modi!ficar
o Decreto..Lei existente, ou em vigor, preferiu dar Lei autônoma que vai, realmente, uma vez aprovada:, vig-orar lateralmente com o Decreto-Lei n.O 2•5.
Nestas condições, examinando o Substitutivo, em todos os seus aspectos,
entendo que ele é constitucional e jurídico e, no âmbito da COmissão, que nesta
!hora represento, sou pela sua aprovação.
ll: o parecer, Sr. pr.es!dente.
o SR. PRESIDENTE (·Paulo Tôrres) - O .parecer da Comissão de Constituição e Ju.stiça é favorável ao Substitutivo.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o Proj-eto, o Substitutivo e as Emendas. (•Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação o Substitutivo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprov:am permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Substitutivo, fica:m prejudicados o projeto e as emendas.
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de redigir o vencido pa:ra o
segundo turno regimental.
Nos termos do que dispõe o art. 388 do Regimento J:nterno, estando a matéria em regime de urgência, sua ·apreciação em segundo turno será feita imecUatamente.
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena:do n.0 143,
de 1973, que institui medidas de proteção aos bens de valor cultur.al do
PaíS, não tombados (dependendo de parecer da Comissão de Redação
oferecendo .a redação do vencido no primeiro turno).
Sobre a mesa, o parecer da Oomissão de Redação que vai ser lldo pelo Sr.
1.o-secretário.
ll: lldo o seguinte:
PARECER N.0 737, DE 1974
IDa Comissão de Redação, apresentando a. redação do vencido, Pll.ra
o 2.0 turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n. 0 143, de 1974.
Relator: Sr. Ca.ttete Pinheiro
A Comissão apresenta a red'ação do vencido, para: o 2.o turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n. 0 143, de 1973, que institui medidas de proteção
aos bens, não tombados, de v.alor cultural do País.
Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Pre.s!dente - Cattete Pinheiro, Relator - Lourival Baptista - José Augusto.
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Redação do vencido, para o 2. 0 turno regimental, do Projeto de Lei
do Senado n.0 143, de 1973.
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Institui, medidla,s de proteção aos bens, não tombados, de valor cultural do PaiS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - os núcleos Ul'banos, a:Igumas de suas partes, ou os agrupamentos
~pulacionais que Clonserv·am caracteristicas ·originais de inter.esse histéirico,
artístico ou paisagístico, os vestígios remanescentes de povoados, de arruamentos
ou de edifícios d'e interesse cultural. as obras individua:is de arquitetura religiosa, civil ou militar, de valor artístico cu histórico, são declarados áreas ou
:bens de significação cultural e. como tais, não poderão soifrer destruição, mutilação ou modificação, sem prévia licença doo Instituto do Patrimêmio Histórico e Artístico Na:cional (IPHA>Nl.
Parágrafo único - O Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) pod·erá delegar as atribuições que lhe são con>feridas neste artigo
'<1. entidades ou instituições federais, estaduais ou municipais.
Art. 2.0 - Os templos de qualquer l'eligião, as pessoa:s jurídicas de direito
público ou privado, os órgãos ou repartições dos poderes da União, dos Estados,
Territórios, Distrito Federal e Municípios, e as pessoas naturais possuidoras de
bens 'Cle valor cultural são obrigados a apresentar ao Instituto do Património
Histórico e Artístico Nacional <IPHAN) a relação das referidas obras de arte,
com descrição minuciosa das mesmas. acompa:nhada de 3 (três) fotografias,
tomadas de ângulos diveroos, ou fotocópia, no prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar da publicação do Regulamento desta Lei.
§ 1.0 - De posse de tais relações, o Instituto do Pa:trimónio Histórico e
Artístico Nacional (lPHANl fará o cadastramento ou o registro das que entender
devam ser preservadas e fornecerá, ao proprietário, o respectivo certificado.
§ 2.o - Tratando-se de bens imóv·eis, o certificado do rns,tituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) será obrigatoriamente averbado
à margem do registro de imóveis respectivo.
'§ 3.0 - A alienação de obra .d'e arte deverá ser comunicada a•o Instituto
do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHANl, através de cópia autêntica do respectivo documento, sendo obrigatória a: exibição pré"Via do certificado expedido por aquele órgão, que dev·erá ser transcrito no documento de
alienação.
§ 4.o - São nulas, de pleno direito, as alienações de obras de arte mesmo
quando não cadastrada:s ou registradas no Instituto do Patrimõnio Histórico e
Artístico Nacional <IPHAN).
·
0
§ 5. - As obrigações constantes dos parágrafos anteriores atingem, tam'bém, os leiloeiros, antiquários e comerciantes de obras de arte, que manterão
registro da:s obras de ·valor artístico em livros especiais, previamente autenticados pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ao
qual comunicarão, mensalmente, as aquisições e vendas realizadas.
§ s.o - Juntamente com providências de ordem policial, quaisque1· :possuidores de obras de a·rte comunicarão, no prazo d'e 30 (trinta) dias, ao Instituto
do Patrimêmio Histórico e Artístico Nacional o desaparecimento, furto ou roubo
das mesmas, sob pena de multa doe 10 (dez) a 50 (cinqüenta) sa1ârlos minlmos
regionais, recolhida ao Instituto do Património Histórico e Artístico Nacion,al
(IPHAIN).
§ 7.o - Esgota>do o prazo do art. 2.0 , sem que os interessados tenham cumprido as determinações nele contidas, os infratores incorrerão na multa de 50
(clnqüenta) a 200 (duzentos) salários mínimos regionais que será recolhida ao
Instituto .d'o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e as obras serão
desrupropriadas pela União, na forma da lei.
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deverá cobrar dos interessados taxas pela execução dos serviços de registro ou
autenticação previstos no art. 2. 0 e no seu § 1.0 , que serão fixadas em lei.

Art. 3.0 - O Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHANl
fará convênios com o Instituto Nacional do Lino e outras editoras oficiais ou
privadas para que incluam, em seu programa editorial, a publicação de obras
sobre temas do património histórico, cultural e artístico nacional, sejam elas
nacionais ou estrangeiras.
·
Parágrafo único - Tais convênios poderão incluir a publicação de revistas
ou periódicos especializados que ·estudem e divulguem as obras de arte e os bens
do património histórico e artístico nacional.
Art. 4.1>1 - É vedada a destruição de arquivos dos poderes públicos, das
instituições religiosas e daquelas cujas ati vidades se relacionem com o acervo
histórico, cultural e artístico da Nação.
Parág1·afo único - O não cumprimento do disposto neste artigo constitui
crime de dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico (Oódigo Penal, art. 165) .
Art. 5.0 - Na programação das orquestras oficiais ou subvencionadas pelos
cofres públicos, bem como das concessionárias de emissoras de rádio, televisão,
é obrigatória a inserçã·:> de obras dos compositores do barroco brasileiro, sob
pena de multa de 10 (dez) a 50 (cinqi.i.enta) salários mínimos regionais, que será
recolhida ao Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHANl .
Parágrafo único - Para este efeito, o Ministério da Educação e Cultura estimulará, por todos os meios ao seu alcance, a gravação de discos e baixará ato
regulamentar, no prazo de 90 (novental dias, ouvido o Instituto do Património
Histórico e Artístico Nacional (IPHANl .
Art. 6. 0 - Para resguardo de obras raras, de excepcional valor artístico ou
cultural, o Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional provictenciará
a feitura de réplicas, ou cópias, inclusive pelo processo de microf!lmagem, conforme o caso, recolhendo as peças originais e museus ou locais em que haja plena
segurança de sua preservação.
Art. 7.0 - O Ministério da Educação e Cultura realizará, através das empresas concessionárias de rádio e televisão, permanente e sistemática campanha
educativa, no sentido de criar uma consciência pública sobre o valor e o significado do património histórico, cultua-al e artístico da Nação.
Art. 8.0 - O Ministério da Educação e Cultura adotará, igualmente, todas
as medidas necessárias a fim de que, nos estabelecimentos de ensino do País,
sejam ministrados conhecimentos relativos ao património histórico, artístico e
cultural do País, de sorte a conscientizar a juventude sobre o seu valor e a necessidade de sua preservação.
Art. 9.0 - O Poder Executivo, através do Instituto do Património Histól'ico e Artístico Nacional, providenciará a realização de acordos e convênios entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para melhor coordenação
das atividades relativas à efetiva proteção do património histórico e artístico
nacional e para uniformização da legislação estadual complementar sobre o
assunto.
Parágrafo único - Nenhuma das pessoas jurídicas de direito público mencionadas no caput deste artigo poderá receber auxílio do Governo Federal, nem
contrair empréstimo em estabelecimentos de crédito federais, se, dentro de 120
(cento e vinte) dias não adotar as providências necessárias solicitadas pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, para celebração de tais convênios.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário e mantido do Decreto-lei n.O 25, de 30 de novembro
de 1937.
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turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra encerrarei a discussão. (Pausa.) Encerrada.
'
Encerrada a discussão, o Projeto é dado como definitivamente aprovado nos
termos do art. 316 do Regimento Interno.
'
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Vai-se passar, agora, à votação do Requerimento n.o 344 lido no Expediente
de urgência para o Ofício n. 0 S/43, de 1974.
'
'
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciacão da matéria, que foi despachada às Comissões de Finanças e de Constituiç§o e Justiça.
Sobre a mesa, os pareceres das Comissões de Finanças e de Constituição e
Justiça, que vão ser lidos pelo Sr. Lo-secretário.
São lidos os seguintes:
PARECER

N. 0 738, de 1974

Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício n.o S/43, de 1974 (n.0 438G/74, na origem), do Senhor Governador do Estado do Paraná, solicitando autorização do Senado Federal para que o Governo do !Estado
do ·Paraná possa contratar operação de empréstimo externo no valor
de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares), para aplicacão no
Programa "PROEXPORT".
.
Relator: Sr. Lenoir Vargas.
O Senhor Governador do Estado do Paraná, no Ofício n. 0 438-G, de 30 de
novembro do corrente ano, solicita ao Senad'o Federal. nos termos do art. 42, item
IV, da Constituição Federal, a necessária autorizaç~o para que o Estado do Paraná venha a contratar. no exterior, uma operação de empréstimo no valor de
US$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões de dólares norte-americanos) para aplicação no Programa de Desenvolvimento Industrial, denominado "PROEXPORT".
2. Pelas Informações apresentadas pelo Governo do Paraná, o produto do mencionado empréstimo será destinado ao Banco de Desenvolvimento do Paraná
S.A. - BADEP, mediante incorporação ao Fundo de Desenvolvimento Econômlco
administrado pelo referido Banco, com o objetivo de auxiliar o financiamento
de implantação ou ampliações de empreendimentos industriais e agroindustriais
no Estado.
3. Esclarece o Aviso 11.0 748-B do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República que "o custo dos investimentos está estimado em Cr$ 2.480 milhões, prevendo-se a participação de Cr$ 632
milllões através das empresas privadas interessadas, de Cr$ 1.366 milhões a
serem obtidos junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômlco - BNDE,
Banco Central do Brasil e outras fonte.s federais, devendo o Governo do Paraná
contribuir com cerca de Cr$ 482 milhões, dos quais Cr$ 354 milhões a serem proporcionados pela operação de crédito externo no valor equivalente a US$ 50 milhões".
4. A Assembléia Legislativa, pela Lei n. 0 6.210, de 2 de agosto de 1971, e pela
Lei n.o 6.449, de 22 de agosto de 1973, concedeu a necessária autori2:ação ao Poder Executivo para realizar a operação.
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disposto no Decreto-Lei n.0 1. 312, de 15 de fevereiro de 1974.
6. A. OEMPEX - Comissão d!J Emp~ést!mos Externos considerou a operação
atendida para os efeitos do inciso I do art. 2.o do Decreto n. 0 65.071, de 29 de
agosto de 1969 .
(Ofício <OEMPEX- 74/54).
7. A matéria já obteve despacho favorável do Senhor Presidente da República, no Aviso n. 0 748-B, de 1974, do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento.
8. Ante o exposto e considerando que foram atendidas as exigências de que
trata o art. 406, do Regimento Interno, opinamos favoravelmente à concessão
da autorização solicitada, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.o 68, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de
empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos) para aplicação no programa denominado
PROEXPORT.
Art. 1.0 - 'É o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões
d'e dólares no:t'te-americanos) ou seu equivalente em outras moedas de principal, com financiadores estrangleiros, liderados pelo :M.organ Guaranty Trust
Company, cujos recursos serão aplicados no Programa de Desenvolvimento Industrial, denominado "PROEXPORT", conforme estudos procedidos pelos órgãos
técnicos do Banco de Desenvolvimento do Paraná S.A. - BADEP.
Art. 2.0 - A operação de empréstimo a que .5€ refere o artigo anterior realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros,
despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da
política econômico-financeira do Governo Federal, inclusive quanto a conclusão
dos estudos respectivos, para o fim específico do disposto no Decreto-Lei n. 0 1.312,
de 15 de fevereiro de 1974, e, ainda, o disposto nas L,eis Estaduais n.o '6.210 e
n. 0 6.449, respectivamente de 2 de agosto de 1971 e de 22 de agosto de 1973.
Art. 3.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 3 de dezembro de 1974. - João Cleofas, Presidente
- Lenoir Vargas. Relator - Virgilio Távora - Benedito Ferreira - Lourivall
Baptista - Ruy Carneiro - Daniel Krieger - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho.
i ;i
PARECER
N. 0 739, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n. 0 68, de 1974, da Comissão de Finanças, que "autoriza o Governo
do Estado do Paraná a contratar operação de empréstimo externo no
valor de US$ 50,000,1100.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), para aplicação no programa denominado PROEXPORT".
1telator: Sr. Heitor Dias
Apresentado ,pela Comissão de Finanças, o presente Projeto de Resolução
autoriza o Governo do ·Estado do Paraná (art. 1,0) "a realizar uma operação de
empréstimo externo no valor de US$ 50,000,00.00 (cinqüenta mllhões de dólares
norte-americanos) ou seu ·equivalente em outras moedas, de principal, com fi.
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recursos serao aplicados no Programa de Desenvolvimento Industrial, denominado "PROEXPORT", conforme estudos procedidos pelos órgãos técnicos do
Banco do Desenvolvimento do Paraná S.A. - BADEP".
2. A Comissão de Finanças examinou amplamente o processado, tendo sido
anexados todos os documentos indispensáveis para solicitação da espécie.
3. A autorização do Legislativo Estadual está C•ontida na Lei n. 0 6.210, de 2 de
agosto de 1971 e na Lei n. 0 6 .449, de 22 de agosto de 1973.
4. Foi obedecido, também, o disposto no Decreto-Lei n. 0 1.312, de 15 de fevereiro de 1974.
5. Ante o exposto, atendidas as exigências constitucionais e as constantes do
art. 406, alíneas a, b e c do Regimento Interno, esta Comissão nada tem a opor
à tramitação normal do presente Projeto de Resolução, visto que jurídico e constitucional.
Sala das Comissões, em 3 de dezembro de 1974. -Daniel Krieger, Presidente - Heitor Dias, Relator - Gustavo Capanema - Eurico Rezende - Wuso~
Gonçalves- Carlos Lindenberg- José Lindoso- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parec·er da Comissão de Finanças
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n.o 68, de 1974, concedendo
a autorização solicitada; o parecer da Comissão de Constituição .e Justiça conclui
pela constitucionalidade e j uridicidade do projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 68, de 1974,
que autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de
.empréstimo externo no valor de US$ 50,000,00.1l0 (cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos) para aplicação no programa denominado
PROEXPORT.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, d·eclaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Sobre a mesa, redação final de matéria em regime de urgência, qu.e será
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida o seguinte:
PARECER N. 0 740, DE 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final de Projeto
Resolução n. 0 68, de 1974.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 68, de
1974, que autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões de dólares
norte-americanos) para aplicação no programa d·enom!nado "PROEXPORT".
Sala das Contissões, em 4 de dezembro de 1974. - Carlos Lindenbcrg, Presidente - José Lindoso, Relator - Cattete Pinheiro - Lourival Baptista.
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Redação final do Projeto de Resolução n.0 68, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a s-eguinte
RESOLUÇÃO N. 0 , DE 1974
Autoriza o Governo do Estado do :Paraná a contratar operação de
empréstimo externo no valor de USS 50,000,030.1!3 (cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos) para aplicação no programa denominado
PROEXJ.>ORT.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar uma
operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.·00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), ou o seu equivalent.e em outras mo·edas,
de principal, com financiadores estrangeiros, liderados p·elo Morgan Guaranty
Trust Company, cujos recursos serão aplicados no Programa de Des-envolvimento
Industrial, denominado "PROEXPORT", conforme estudos procedidos pelos
órgãos técnicos do Banco de Desenvolvimento do Paraná S.A. - BADEP.
Art. 2.0 - A operação de empréstimo a que se refere o artigo anterior realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros,
despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie, obtidos no
exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução
da política económico-financeira do Governo Federal, inclusive quanto a conclusão dos estudos respectivos, para o fim específico do disposto no Decreto-Lei
n. 0 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, e, ainda, as disposições das Leis Estaduais
n.0 s 6.210 e 6.449, de 2 de agosto de 1971 e 22 d'e agosto de 1973, respectivamente.
Art. 3.0

-

Esta resolução ·entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. :PRESIDENTE (Paulo Torres) - Achando-s.e a matéria em regime de
urgência, deve ser ela, imediatamente, submetida à deliberação do Plenário.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senador.es que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
Sobre a mesa, redação final de pr·oposição aprov·ada na Ol'dem do Dia da.
presente Sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 358 do Regimento
Interno, se não houver objeção do Pl·enário, S·erá lida pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
(Pausa.)
É

lido o seguinte:
PARECER N.0 741, DE 1974

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 33, de 1974 (n, 0
171-B/74, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. José Augusto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 33, de 1974 (n. 0 171-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
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República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos em
Brasília, a 24 de julho de 1974.
'
Sala das .comissões, em 4 de dezembro de 1974. - Carlos Lindcnberg, Presidente - Jose Augusto, Relator - Cattete Pinheiro - Lourival Baptista.
ANEXO AO PARECER N.o 741, DE 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 33, de 1974 (n. 0
171-B/74, na Câmara dos De}lutados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presidente do Sena<lo Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N. 0 , DE 1974
Aprova o texto do Acordo Básico (le Cooperação Técnica e Cientifica
entre a República. Federativa do Brasil e .os Estados Unidos Mexicanos,
firr.aado em Brasília, a 24 de julho de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica. e Científica entre a República Federativa. do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos,
firmado em Brasília, a 24 de julho de 1974.
Art. 2.0 - Este d·ecreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura de requerim.ento de dispensa de publicação, enviado à Mesa.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 345, 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.O 33, àe 1974 (n.0 171-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo de Cooperação Técnica e Científica, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos,
em Brasília, a 24 d·e julho de 1974.
Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com a deliberação do Plenário, vai-se passar à apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Sena<lores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Lulz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - sr. Presidente, Srs. Senador.es, em prosseguimento às minhas considerações de ontem, nesta Tribuna, sobre a conjuntura
,econômlco-!inanceira do Pais, proponho-me abordar hoje as medidas que visam
a corrigir o atual desequilíbrio de nossa balança comercial.
Sabemos que esse desequilíbrio estará refletido, ao finalizar o ano, num
déficit superior a 5 bilhões de dólares, conforme admitiu o Sr. Ministro Mário
Slmonsen ,em recente entrevista coletiva n Jornalistas, nesta Caplta1. Se tal
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crítica para nosso balanço de pagamentos, pois àquele se· somariam outros 5
bilhões dos itens "Serviços" e "Amortização da Divida". Esta se elevaria então
para 30 bilhões de dólares, com reservas, já agora, ao nível de 5,5 bilhões apenas.
Face a essas sombrias perspectivas, o Governo vem de tomar quatro medidas
de grande alcance: ampliou as restrições à importação de produtos supérfluos;
proibiu a importação de bens de consumo e a aquisição no mercado interno dos
de procedência estrangeira, por órgãos da administração pública direta e indireta; estabeleceu normas para importação de bens de capital pelos mesmos
órgãos; e criou novos estímulos à ·exportação.
O elenco de medidas é plenamente justificável e até indispensável. O Governo se deu conta de que era de1e próprio a iniciativa de 4u% do total das
importações, exclusive petróleo e trigo, ou seja, neste ano, nada menos do que
3, 7 bilhões de dólares.
Exceção dos produtos supérfluos, as restrições à importação - convém salientar - atingem tão-somente o setor público. Mesmo assim, é de esperar-se
algumas reações desfavoráveis às nossas exportações. Quanto aos produtos primários, notadamente alimentos, sua comercialização continuará sob o signo da
lei da oferta e da procura, que ora nos favorece. Os manufaturados, porém,
serão alvo, em maior ou menor grau, do crescente recrudescimento do protecionismo alfandegário, e sobre eles recairão mais p·esadamente os efeitos da
recessão que já af·eta nações desenvolvidas.
Conseqüentemente, o Governo se verá pressionado a fazer substanciais• desvalorizações do cruzeiro, a fim de tornar os produtos industrializados mais competitivos. Este, o crucial dilema: forte desvalorização da moeda significaria
mais exportação, mais divisas, maior possibilidade de aquisição de bens de ca~ital e maior taxa de crescimento; ao revés, a desvalorização significaria também elevação do preço das importações, elevação da taxa de inflação, elevação
do custo de vida e agravamento da insatisfação das classes assalariadas. Além
disso, desvalorizar fortemente o cruzeiro equivaleria a uma drástica majoração
de ·tarifas, o que ensejaria compreensíveis represálias comerciais. A bem da paz
tarifária, a dose de cada desvalorização nunca deve exceder à desvalorização
da moeda de nossos clientes.
Na aludida entrevista, revelou o Titular da Fazenda que o preço médio das
importações, em 74, ultrapassou em 53% o de 73. É dessa súbita e considerável
ascensão de pr.eços que resulta a inflação importada. Esta componente exógena é responsável, na opinião do Prof. Roberto campos, pela terça parte da
inflação deste ano; outra terça parte ficaria por conta da inflação represada
no final do ano passado; e, por fim, o terço restante ele atribui à inflação corrente, advinda da manutenção forçada de alta taxa de crescimento.
Para 1975, não se transferirá nenhuma inflação represada - afirma o Sr.
Ministro da l!'azenda - e as restrições às exportações deverão minimizar a
componente exógena. Assim, a component~ pre•ponderante deverá ser a inflação corrente. Vale dizer: em 1975, a taxa de inflação dependerá preponderantemente da taxa de crescimento que o Governo se proponha atingir.
A vista de tais considerações, ~arece-me de boa prudência não se tenl;e
impulsionar as exportações à custa de desmedida desvalorização monetária. A
persistência de acentuada inflação gera a escalada do custo de vida, fonte de
tensões sociais, das quais nenhum regime ou governo fica à salvaguarda. É a
"fadiga do regime", na denominação de Roberto Campos, causa a que não
esteve alheia a recente derrota eleitoral do partido do Governo.
A estabilidade .política, após 1964, s·e deve o grande salto do Brasil na senda
do desenvolvimento. Preservemos, pois, essa estabilidade a todo custo, mesmo
ao custo duma diminuição da :taxa de crescimento.
"A medida é a melhor de todas as coisas" - lembremo-nos sempre dP.sta
milenar sentença.
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mas.)

O SR. PRESliDENTE (Paulo Torres) - Antes de encerrar os trabalhos da
presente Sessão, esta Presidência convoca os Srs. Senadores para uma Sessão
Extraordinária a reallzar-se hoje, à.s 12 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 67, de 1974 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n.0 733, de
1974), que autoriza o Governo do Estado da Bahla a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos), para ser aplicado na rodovia Ilhéus-Vitória da Conquista (BR·
415), tendo
PARECER, sob n.0 734, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
2

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n. 373, de 1974 (n.O 608/74, na origem, de 20 de novembro
de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a
escolha do Senhor André Teixeira de Mesquita, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República da Austria.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 50 minutos.)

225.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 4 de dezembro de 1974
PRESID:I!:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 12 horas, acham -se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio Brltto
- José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgílio Távora - Waldemar ALcântara - Wilson Gonçalevs - Dinarte Mariz Luís de Barros - Jessé Freire - Dornício Gondirn - Milton Cabral Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello- Luiz Cavalcan:e -Teotónio Vilela- Augusto Franco
- Leandro Maciel - Lourival Baptista. - Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João
Calmon - Amaral Peixoto -'- Paulo Torres - Vasconcelos Torres Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Crupanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir
Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. !,O-Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFíCIOS
DO SR. 1.o-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes Projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 186, DE 1974
(N.• 1.540-C/74, na Casa de origem)

Obriga as empresas de transporte coletivo urbano a manter um
seguro /destinado 'a 1garantir ,o pagamento de :indeniza.ção a seus usuários em !d!ecorrência de acidente eom o IVCÍculo transportador.
O congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Toda empresa de transporte coletivo urbano de passageiro, legalmente autorizada a executar esse serviço, fica orbrigada a manter um seguro
destinado a garantir o pagamento de indenização devida a seus usuários em
decorrência de acidente com o veículo transportador.
§ 1.o - A prova do seguro de que trata este ar.:igo deverá ser feita ao poder
concedente no prazo de 30 dias, a partir da vigência desta Lei.
1
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automática da concessão até que seja .satisfeita a exigência legal.
Art. 2.0 - A indenlzação devida em caso de morte ou de lesão corporal no
passageiro será fixada em legislação complementar pelo Poder Executivo.
Art. 3.0 - Em caso de morte ou de invalidez permanente para o exercido
de qualquer tipo de trabalho, a indenlzação devida será a máxima que vier a
ser fixada.
Art. 4.0 - O Poder Executivo, através do Ministério da Indústria e do Comércio, regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, indicando os
valores das indenizaçóes devidas em caso de morte ou de Invalidez permanente,
além das despesas hospitalares, de assistência médica e suplemen:ares nos
casos de lesão parCial e temporária, bem como o valor das indenlzações por
Incapacidade parcial.
Art. 5.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
§

(As Comissões de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e
de Economia.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.O 18'7, DE 19'74
(N.• 1.884-B/74, na Casa. de orlgelll)

Estabelece :subsídios !Para fertilizantes ,aplicados \na agropeeuária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer subsídios aos
fertillzantes aplicados na agropecuária.
Parágrafo único - O valor dos subsídios de que .trata este artigo será fixado pelo Poder Executivo, através do órgão competente do Ministério da Agricultura, ajustando-se equitativamente as variações incidentes no curso de produção das meJ.1cadorlas agropecuárlas provocadas pelas alterações dos preços
dos fertilizantes.
Art. 2.0 - Para atender às despesas geradas pela execução desta Lei, fica
o Poder Executivo autorizado a constituir fundo financeiro com recursos provenientes do aumento das aliquotas de Importação de supérfluos, determinado
pelo Decreto-Lei n.o 1.334, de 25 de junho de 1974.
·
Art. 3.o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 188, de 19'74
(N.• 1.210-N/73, na Casa de orlgCill)

Torna obrigatória a instalação de cintos de segurança nos veículos
de transporte coletivo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Os veículos automotores de transporte coletlvo Interurbano e
Interestadual serão. obrigatoriamente, equipados com cintos de segurança para
o motorista, o cobrador, quando houver, e os passageiros.
!'i 1.o - Excetuam-se desta obrigação os coletivos exclusivamente urbanos
e os lnterul'banos, nos quais é per1nitldo o transporte de passageiros em pé.
§ 2.o - Os veicules de que trata este artigo n:i.o poderão obter ou renovar
licença para traf.egar enqunnto não satisfizerem a exigência.
Art. 2.o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
(As Comissões de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)
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SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expedi·ente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N.0 346, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374,
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 178, de 1974,
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
de Apoio ao Desenvolvimento social - FAS -.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1974. -

alínea b, do Regimento, para
(n.0 2.399-B/74, na Casa de
Repúb-lica, que cria o Fundo
e dá outras providências.
Petrônio Portella.

REQUERIMENTO
N.0 347, de 1974
Requeremos urgência, nos termos d·o art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.O 179, de 1974 (n.0 2.340-B/74, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que institui amparo
previdenciário para maiores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá
outras providências.
Sala das sessões, 4 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os ReQuerimentos lidos serão, nos
termos regimentais, votados após a Ordem do Dia.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único,· do Proj.eto de Resolução n. 0 67, de
1974 (apres·entado pela Comissão de Finanças como conelusão de seu
Parecer n. 0 733, de 1974), que autoriza o Governo do Estado· da· Bahia
a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00
(dez milhões de dólares norte-americanos), para ser aplicado na Rodovia IlhéuS-Vitória da conquista (BR-415), tendo
PARECER, sob n. 0 734, d.e 1974, da comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não hav·endo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Item 2

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão· de Relaçõe3
Exteriores sobre a Mensagem n.o 373, de 1974 (n. 0 608/74, na origem,
de 20 de novembro de 1974), pela qual o Senhor Presid·ente da República submete ao Senado Fed·eral a escolha do Senhor André Teixeira.
de Mesquita, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil j'unto à Repúb~ica da
Austria.
A matéria constante do segundo item da Ordem do Dia., nos termos da
alínea h do art. 405 do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão
Secreta.
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mantido o preceito regimental.
. fA Sessão torna-se Secreta às 12 horas e 10 minutos e volta a ser
Pública às 12 horas e 15 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo .Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, val-se passar à votação do Requerimento n. 0 346, Ilda no Expediente, de urgencla -especial para o Projeto de Lei da Câmara n.o 178, de 1974.
Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores .qu.e o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em cons-eqüência, passa-se à apreciação da matéria.

.'

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 178, de
1974 (n.o 2 .399-B/74, na Casa d-e origem>, de Iniciativa do Sr. Presidente
da República, que cria o Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social FAS - e dá outras providências. (Dep·endendo de Pareceres das Comissões de Educação e Cultura, de Legislação Social, de Saúde, e de
Finanças.)
Solicito ao nobre Senador Benjamim Farah o Parecer da Comissão de Educação e Cultura.
O SR. BENJAMIM FARAD - (Para emitir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n. 0 529, o Sr. Presidente da República encaminha
à apreciação do Congresso Nacional o presente Projeto de l-ei que "cria o
Fundo d·e Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS -, e dá outras providências".
A proposição veio. acompanhada de Exposição de Motivos subscrita pelos
Srs. Ministros de Estado, Chefe da Secretaria d-e Plan-ejamento da Presidência
da República, da Fazenda, da Educação e Cultura, do Trabalho, da Saúde,
do Interior e da Previdência e Assistência Social.
o Fundo de Apoio Social tem por finalidade prestar auxílio financeiro aos
projetas e programas de natureza social que se enquadrarem nas prioridades e
ctir.etrizes da estra.tégia de desenvolvimento social dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento.
contará ele com os recursos provenientes da renda liqüida das Loterias
Esportiva e Federal, das verbas que forem a ele conslgnaqa.s nos orçamentos
operacionais da Caixa Económica Federal, bem assim das dotações orçamentárias da união, anualmente fixadas em montantes que guardem relação direta
com as previsões de distribuição dos prêmios brutos das Loterias, no respectivo
exercício.
Determina o Projeto que os recursos do FAS se destinarão a repasses dlretos
aos seis Ministérios beneficiários, no caso da renda líqülda proveniente das
Loterias Federal .e Esportiva, e às aplicações, por conta da Caixa Económica
Federal, a Projetas de Interesse do setor público e privado nas áreas da Educação,
Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social.

o Projeto fixa o critério da distribuição dos recursos aos Ministérios contemplados pela soma dos percentuais que lhes foram destinados, devendo, por
sua vez, estas secr·etarias de Estado proceder à distribuição dos auxílios recebidos, de acordo com as prioridades que estabelecerem para os programas de
suas áreas de atuação, revogadas as existentes vinculações por órgãos, fundos
ou entidades.
Ao Pr·esidente da República. caberá aprovar o plano de aplicação do FAS,
proposto pelo conselho de Desenvolvimento Social, devendo todos os seus recursos permanecer na Caixa Económica Federal, até utilização pelos seus destinatários.
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do FAS será programada de conformidade com o que estabelece a Lei n. 0 6.036,
de 1974, ao determinar que "cabe a cada Ministro de Estado orientar e dirigir
a elaboração do programa setorial e regional correspondente a seu Ministério e
ao M!nistro de Estado, Chefe da Secretaria de Planejamento, auxil!ar d!retamente o Presidente da República na coordenação, revisão e consolidação dos
:programas setoriais e regúona!s: e na elaboração da programação g~eral do
Governo".
O Fundo de Apolo Social repr·esenta o instrumento indispensável com o
qual o Governo, empenhado em conferir nova dimensão aos Projetas e Programas relacionados com o setor social, de qu·e é prova significativa a recente
Lei n. 0 6.118, de 6 de outubro do corrente ano, que criou o Conselho de
Desenvolvimento Social, pretende proporcionar o necessário apoio financeiro
àqueles Programas e Projetes, dentro do conjunto das diretr!zes traçadas pela
estratégia do desenvolvimento social constante dos Planos Nacionais de Desenvolvimento.
Devendo contar com mais uma substancial fonte de recarsos para que
possa cumprir seus planos de ação na área social, o Ministério da Educação
e Cultura, como as outras cinco Secretarias de Estad·o contempladas pela
futura Lei, estará em condições de ampliar e intensificar seu campo. de ação
naquele setor que a ele está estreitamente vinculado.
Por todas estas razões, esta Comissão é de parecer que o presente Projeto
deve ser aprovado.
J1: o Parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (:Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador
Guido Mondin para proferir o Parecer da Comissão de Legislação Social.
O SR. GUIDO MONDIN (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, de iniciativa do Senhor Presidente da República, o Projeto em exame
visa a criar o "Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS", que, englobando os recursos prwenientes da renda líquida das Loterias Esportiva e
Federal, e outras receitas destacadas do Orçamento da União e da Caixa Econômica Federal, se destina a dar apoio financeiro a Programas e Projetas de
caráter social.
o referido Fundo, que se compreende dentro dos obje·:ivos do Governo de
''conferir nova dimensão aos programas relacionados com a área social", contará com uma disponibilidade inicial, em 1975, de Cr$ 3,2 bilhões, vindo a atingir Cr$ 20 .bilhões até 1979.
Tais recursos, cuja aplicação caberá à. Caixa Econôm!ca Federal, distribuidos sob a forma de financiamentos, serão destinados a:
I - projetas de interesse do setor público, nas áreas de saúde e saneamento,
educação, traba~ho, previdência e assistência social;
II - projetes de interesse do setor privado, nas áreas acima referidas; e
Ili - programas de earáter social, para atendimento a pessoas físicas.
Vê-se, portanto, que o Projeto, respeitando as destinações estabelecidas
pela legisla,ção em vigor para as rendas das Loterias Esportiva e Federal, procura, sob uma forma coordenada e sistemática, institucionalizar um mecanismo que, pela sua flexibU!dade, se tornará mais adequado ao atendimento dos
objetivos governamentais no campo social, definidos e programados no n Plano
Nacional de Desenvolvimento - PNiD, sob a supervisão do recém-criado Conselho de Desenvolvimento Social.
No que concerne a esta Comissão opinar, as medidas preconizadas nos parecem merecedoras do nosso apoio, de vez que a nova sistemática, enfeixando,
sob uma só coordenação, aplicação de recursos tão vultosos, permitirá o.1m
atendimento mais eficaz e direto às necessidades daqueles setores.
.Ante o exposto, Sr. Presidente, somos pela aprovação do Projeto.
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Lourival Bapt!Sita para emitir o Parecer da Comissão de Saúde.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Senhor Presidente da. República submete ao exame do Congresso
Nacional, com a Mensagem n. 0 529, Projeto de Lei que "cria o Fundo de Ayjolo
ao Desenvolvimento Social - FAS, e dá outras providências", fazendo-o acompanhar da EbqJosição de Motivos subscrita pelos Srs. Ministros de Estado da
Fazenda, da Educação e Cultura, do Trabalho da Saúde, do Interior, da Previdência e Assistência Social e do Sr. Ministro' de Estado . Chefe da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República.
'
.
DesUna-se o Fundo de Apoio Social a auxiliar financeiramente os Ministérios mencionados, cujos Programas e Proje.tos de caráter social se enquadrarem nas diretrizes e prioridades da estratégia de desenvolvimento social dos
Planos Na;cionais de Desenvolvimento.
·
Terão eles como recursos para subsidiarem os seus programas sociais a
renda líquida das Loterias Federal· e Esportiva, as importâhcias a eles desta.cadas nos orçamentos operacionais da Caixa Económica Federal e as dotações
do Orçamento Anual da União, fixadas em montantes que guardem relação
direta com as previsões de dis:ribuição dos prêmios brutos das Loterias, no
respectivo exercício.
Esses recursos se destinam a aplicações, pela Caixa Económica Federal, sob
a forma de financiamentos, a projetos de interesse público e privado nas áreas
de saúde, saneamento; educação, tra;balho, previdência e assis.tência social.
O Projeto escaloneia, de 1975 a 1978, os repasses diretos que caberão .aos
Ministérios beneficiados, devendo a. sua distribuição ser feita pela soma dos
percentuais a eles destinados.
Percebidos os recursos, procederão os Ministérios à sua. distribuição, de
acordo com as prioridades que, previamente, estabelecerem para os program~s
de sua atuação na área social.
Determina, .ainda, a proposição que os recursos . destinados ao Fundo de
Apoio Social deverão permanecer na Caixa Económica Federal até a sua utilização pelos Ministérios contemplados, após ter sido aprovado pelo Sr. Presidente da ReaJública o seu plano de aplicação, que deverá ser proposto pelo
eonselho de Desenvolvimento Social.
Ultimamente, o Governo tem-se voltado com maior empenho e decisão para
o setor social, de que é prova mais e~ressiva a Lei n.0 6 .118, de 6-10-74, que
criou o Oonselho de Desenvolvimento Social, destinado a assessorá-lo na coordenação dos Minis·:érios encarregados da Politica de Desenvolvimento Social.
O Ministério da ·saúde é um desses Ministérios. Pelo Projeto, em exame, do
Fundo de Apoio Social caber-lhe-á vultoso reforço d·e recursos para ser aplicado nos seus Programas e Proj etos de natureza social.
· ·· ··
É-nos lícito esperar c<im otimlsmo · que esse novo instrumento ·.de auxilio
com que contará o Ministério da Saúde irá contribuir decisivamente para minorar os problemas que afll:g.em a saúde pública na área social onde ele atua.
Diante do exposto, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação do presen•te
~etode~.
·
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador
Virgílio· Távora para proferir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Para emitir parecer.) - Sr. P·rQSldoente, Srs. Senadores, o senhor Presidente da República, com a Mensagem n.o 529, de 1974,
submete à d-eliberação do Congresso Nacional o Pl'ojeto d·e Lei que cria o Fundo
de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, e dá outras providências.
A Mensagem presidencial vem acompanhada de Exposição de Motivos, conjunta, dos Ministros de Estado, Chefe da Secretaria de Planejamento da .Pre-
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Saúde, do rn:erior e da Previdência e A.sslstêncta Social, onde se faz sucinta
apreciação dos objetivos da medida.
A criação do FAS é resultado dos atuais propósitos governamentais, relativamente à nova estratégia de desenvolvimento social, deflnlda no li PND, e
de acordo com o novo dimensionamento dado à política social.
Nesse sentido, foi instituido o Conselho de Desenvolvimento Social, órgão
de assessoramento do Presidente da República na coordenação da Polfitica de
Desenvolvimento Social entre os diversos Ministérios nela envolvidos.
Agora, seguindo a estratégia prevista no II Plano Nacional de Desenvolvimento, principalmente no que diz respeito ao principio da execução a.rticulada da politica social, é proposta a criação do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social, "um dos instrumentos a serem utilizados para proporcionar
apoio financeiro a Programas e Proje·tos de caráter social", dentro das tiiretrizes e prioridades da política social do Governo.
Os recursos do FAS são os especificados no art. 2.0 do Projeto, constituidos
de
- renda liquida das Loterias Espor.tiva e Federal, na forma de legislação
especifica;
- recursos destacados para esse fim nos orçamentos operacionais da Caixa
Econômica Federal;
- recursos orçamentários da União, em montantes proporcionais às previsões de distribuição dos prêmios brutos das Loterias, no respectivo exerci•
cio;
- outros recursos, de origem interna ou externa, inclusive os provenientes
de repasses ou financiamentos.
Sobre a renda liquida das Loterias, está dito, na EJQposição de Motivos, que
o Projeto respeita as destinações estabelecidas na legislação pertinente. Essas
destinações constam expressamente do Decreto-Lei n. 0 594, de 27-"5-69, e do
Decreto n.0 66.118, de 26-1-70, ambos referentes à Loteria Esportiva, que estipulam em 40% (quarenta por cento) da renda líquida o valor dos recursos
carreados para os programas de cará:ter social.
O § 1.0 do art. 2.o do Projeto fixa em 20% (vinte por cento) a comissão da
Caixa Econômica Federal, calculada sobre a renda bruta respectiva, 'Jara
custear a execução das tarefas de exploração das Loterias.
·
Desse percentual, de acordo com o § 2.0 , a Caixa Econômica Federal deduzirá o valor da comissão dos revendedores e outras despesas com os serviços
lotérlcos.
O art. 3.0 e&ta:belece a destinação dos recursos do Fundo, feita de duas
formas:
I - repasses diretos aos Ministérios beneficiários;
II - aplicações diretas em Projetas e Programas da área, sob a forma de
financiamentos, a cargo da própria Caixa Econômica, obedecidas as normas
estabelecidas pelo Poder Executivo.
Quanto aos repasses, o Projeto prevê, no seu art. 4.0, um escalonamento
decrescente para o qüinqüênio 1975-79, inicialmente da ordem de 90% (noventa
por cento) da massa dos recursos lotérlcos especificas no primeiro ano do periodo 1975, reduzindo-se a 50% (cinqüenta por cento) em 1979.
Adiante, nos três parágrafos do art. 4. 0 , soo determinadas as regras de
distribuição dos recursos aos Ministérios contemplados e os critérios de distribuição pelos Ministérios aos programas de suas áreas próprias de atuação,
revogadas todas as vinculações existentes por órgãos, fundos ou entidades.
Vale destacar o disposto no § s.o, referente ao escalonamento previsto no
caput do art. 4. 0 A escala decrescente, ali esta;beJ.eclda, corresponde a uma
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da República.
Relativamente às aplicações, sob a forma de financiamentos, o art. 5. 0 firma
uma ordem de preferência a ser obs·el"Vada:
"I - projetas de interesse do setor público, nas áreas de Saúde e Saneamento, Educação, Trabalho e Previdência e Assistência Social;
II - projetas de interesse do setor privado, nas áreas referidas no
item anterior;
m - programas de caráter social, para atendimento a pessoas físicas."
Segue-se a disposição do parágrafo único do art. 5.o, que é de fato atraente
para os beneficiários das aplicações. Trata-se de permitir o financiamento dos
Projetas, rubrangendo os investimentos fixos, custeio e manutenção, inclusive
empreendimentos de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos.
Segundo o art. 6. 0 , os recursos do FAS, de qualquer origem, permanecerão
na Caixa Econômica até serem utilizados pelos destinatários.
Será do Presidente da República, por proposta do Conselho de Desenvolvimento Social, a competência para aprovar o plano de aplicação do Fundo.
Sem dúvida, a medida proposta é da maior importância, vindo ao encontro
do interesse público na área social ·e possibilitando ao Governo cumprir suas metas, no Setor, coordenadamente, graças à densa concentração de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social.
Para se ter uma idéia concreta da massa de dinheiro canalizada ao FAS e
à disposição dos destinatários, repita-se a informação colhida da Exposição de
Motivos:
"A estimativa pr·eliminar, para o FAS, é de recursos no montante de
Cr$ 3.2 bilhões em 1975, e de cerca de Cr$ 20 bilhões no período 1975/1979."
Ante o expo.sto, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
É o Parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os Pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 178, de 1974
(N. 0 2.3!le-Bf74, na Cnsa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPtÍDLICA)

Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, e dá
outras providências.
Art. 1.• - É criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado a dar apoio financeiro a Programas e Projetas de caráter social, que
se enquadrem nas diretrizes e prioridades da ·estratégia d·e des·envolvimento social
dos Planos Na.cionais de Desenvolvimento.
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I - a renda líquida das Loterias Esportiva e Federal, na forma da legislação
específica em vigor;
II - recursos destacados para esse fim nos orçamentos operacionais da Caixa
Económica Federal;
III - recursos de dotações orçamentárias da União, .estabelecidas anualmente, em montantes que guardem r·elação direta com as previsões de distribuição dos prêmios brutos das Loterias, no respectivo exercício;
IV - outros recursos, d·e origem interna ou externa, inclusive provenientes
de repass.es ou financiamentos.
- • A Caixa Económica Federal, p.ela execução das taref·a.s pertinentes à
exploração das Loterias Esportiva e Federal, caberá a comissão de 20% (vinte
por c·entol sobre a r·enda bruta r·espectiva.
§ 2.0 - Do percentual referido no parágrafo anterior, a Caixa Económica
Federal retirará o valor destinado à Comissão da Revendedores e demais despesas com os serviços lotéricos.
Art. 3.0 - Os recursos do FAS terão a s.eguinte destinação:
I - repasses diretos aos Ministérios beneficiados, no caso do inciso I do
art. 2.0 , obedecido o disposto no art. 4.o e seus parágrafos;
II - aplicações a cargo da Caixa Económica FederaL obedecidas as diretrizes
constant·es do art. 5. 0 desta Lei.
Art. 4. 0 - Os repasses a que se refere o inciso I do artigo anterior obedecerão
ao seguinte escalonamento:
- em 1975, DO% (noventa por cento);
- em 1976, 80% (oitenta por cento);
- em 1977, 70% (setenta por cento);
- em 1978, 60% (sessenta por C·entol;
- a partir de 1979, 50% (cinqüen ta por cento l.
§ 1.0 - A distribuição aos Ministérios setoriais contemplados na legislação
em vigor será feita pela soma dos percentuais que 111es são presentemente destinados nessa legislação.

§ 1. 0

~

2.0 - Os Ministérios distribuirão os recursos percebidos, s·egundo as prioridades que estabel-ecerem para os programas de suas áreas de atuação, revogadas
as exist·entes vinculações por órgãos, fundos ou entidades.
§ 3.0

-

Os recursos progr·essivament.e desvinculados, na forma do disposto no

caput desse artigo, serão transferidos aos Ministérios da área social, por ato do

Presidente da República, ·em consonância com o disposto no art. 7. 0
Art. 5.0 - As aplicações a cargo da Caixa Económica Federal, dentro das
normas estabelecidas pelo Poder Executivo, s·erão feitas sob a forma de financiamentos, destinados, prefer·enclalmente, a:
I - proj·etos de Interesse do setor público, nas áreas de saúde e saneamento,
educação, trabalho e previdência e assistência social;
II - projetas de interesse do setor privado, nas áreas r·eferidas no item
anterior;
III - programas de caráter social, para atendimento a pessoas físicas.
Parágrafo único - Os Projetas d·e que trata este artigo podem abranger investimentos fixos, custeio e manutenção, inclusive em ·empreendimentos de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos.
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permanecerao na Caixa Económica Federal, até utilização pelos destinatários.
Art. 7.o - O Plano de Aplicação do FAS s·erâ aprovado pelo Pr·esldente da
Repúbllca, por proposta do Conselho de Desenvolvimento Social - CDS.
Pa!ágrafo ún.ico - A aplicação dos r·ecursos do FAS s·erâ programada com
observancia do d1sposto no art. 15 e seus parágrafos do Decreto-Lei n.O 200, de
25 de ~·ever·siro de 1967, com a r·edação dada pelo art. s.o da Lei n.0 6. 036, de 1.0
de ma10 de 1974, assim como no art. 7.0, Inciso I, da mesma Lei.
Art. 8. 0 -Esta Lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 1975 revogadas as
disposições em con trârlo.
'

O ~R. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Vai-se passar, agora, à votação do
Requer1m·ento n.o 347, lldo no Expedi·ente, de urgência eEpecial para o Projeto de
Lei da Câmara n.0 179, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. S.enadores que o aprovam permaneçam sentados. <Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à apt·eciação da matêria.
Discussão, em turno único, do Projeto d·e Lei da Câmara n.o 179, de
1974 <n.0 2.340-B/74, na casa de origem). de iniciativa do S·enhor Presidente da República, que institui amparo pr·evid·enciário para maiores
de setenta anos de idade e pal"a inválidos, e dá outras providências.
<Dependendo de Pareceres das Comissões de Legislação Social e de Finanças.)
SOlicito ao nobre Senador Guida Mondin o Parecer da Comissão de Legislação
Social.
O SR. GUIDO MONDIN (Para emitir Parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n. 0 535, de 24 de outubro de 1974, e nos termos do art. 51
da Constituição F·ederal, o Senhor Presidente da República subm.et·e à deliberação do congresso Nacional Projeto de Lei instituindo amparo previdenciário para
maiores de setenta anos de idade e para inválidos.
Acompanha o Projeto em exame circunstanciada Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Previdência ·e Assistência Social.
Como acentuado nessa Exposição de Motivos, a proposição procura "estender
o amparo previdenclário a quem, tendo exercido atividade remunerada sem se
filiar à previdência social, ou contribuído durante algum tempo mas perdido a
condição de segurado, se encontre hoje, por motivo de velhice ou de invalidez,
incapaz de prover o próprio sustento e não disponha de qualquer fonte de recursos".
Os ben·efícios propostos são: renda mensal vitalícia (Igual à metade do maior
salário mínimo vig·ente no Pais) e assistência mêdlca nos mesmos moldes da
prestada aos demais beneficiários da previdência.
O Projeto em exame estabe1ece as seguintes condições para que os maiores
de setenta anos de idade -que não aufiram rendimento superior à renda mensal
que se lhes pretende conceder - e os inválidos, definitivamente incapacitados
para o trabalho, façam jus ao amparo previsto:
"I - tenham sido filiados ao regime do INPS. em qualquer época, no
mínimo por 12 (doze) meE·es, consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado;
II - tenham exercido atividade remunerada atualmente incluída no regime do INPS ou do FUNRURAL, mesmo sem flllação à previdência social, no mínimo por 5 <cinco) anos, consecutivos ou não; ou
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A citada proposição prevê, ainda, que o custeio do amparo estabelecido será
atendido sem acréscimo de .encargos contributivos, pelo destaque de parcelas da
receita do INPS e do FNURURAL.
Como S·e vê, a medida procura ampliar o amparo previdenciàrio a uma das
mais desprotegidas camadas de nossa população, estando em consonância, portanto, com a filosofia do atual Governo, de uma melhor distribuição dos frutos
de nosso desenvolvimento econômico.
A vista do elevado alcance social do Projeto, opinamos pela sua aprovação.
É

o Parecer, Sr. Presid·ente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Derzi o Parecer da Comissão de Finanças.

Solicito ao nobre Senador Saldanha

O SR. SALDANHA DERZI (Para emitir Parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, com a Mensagem n.0 535174, do Senhor Pr-esidente da República, é
submetido à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, Projeto de Lei que "institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências".
A proposição presidencial se faz acompanhar de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, que enfatiza:
"Entre as metas do Governo d-e Vossa Excelência ocupa posição prioritária o empenho no sentido de assegurar proteção social à população
inteira."
Embora, evidentemente, não se possa. de imediato, propiciar proteção a toda
a população brasileira, cogita o Projeto em apreço de .estabelecer, para o maior
de 70 anos ou inválidos nessas condições, o direito a uma renda mensal - metade do maior salário minimo - e a assistência médica.
Na faixa etária dos maiores de 70 anos estimam-se 2 milhões de pessoas, das
quais cerca de 200.000 de anciãos ou inválidos que possam fazer jus, imediatamente, ao amparo previsto.
A forma de custeio tecnicamente encontrada, s.em aumentar as contribuições,
é o destaque de uma parte equivalente a quatro décimos por cento (0,4%) da
folha de salário de contribuição, da receita do INPS e do FUNRURAL, salientando-se que não haverá acréscimo de encargos contributivos, mas apenas utilização
de parte das contribuições já em vigor.
No que diz respeito à competência regimental da Comissão de Finanças, nada
temos a opor ao Projeto em exame e opinamos pela sua aprovação.
É

o nosso Parecer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Os Pareceres são favoráveis.

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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É

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 179, de 1974
(N.• 2.340·8/74, na Casa de orl~rem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR FR:!SIDl!:N'l'E DA REPÚBLICA)

Institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos de
idade e para inválidos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os Inválidos d·eflnltlvamente Incapacitados para o trabalho que, num ou noutro caso, nãÓ exerçam
atlv!dades remuneradas, não aufiram rendimento, sob qualquer forma superior
ao valor da renda mensal fixada no art. 2.0 , não sejam mantidos por P.essoal de
quem dependam obrigatoriamente, e não tenham outro melo de prov·er ao próprio
sustento, passam a ser amparados pela Previdência Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde que:
I - tenham sido filiados ~o regim·e _do INPS, em qualquer época, no mínimo>
por 12 (doze) meses, consecut1vos ou nao, vindo a perder a qualidade de segurado; ou
II - tenham exercido atlvldade remunerada atualmente Incluída no regime
do INPS ou do FUNRURAL, m·esmo s·em filiação à Previdência Social, no mínimo
por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda
III - tenham ingressado no regime do INPS, após completar 60 <sessenta)
anos de Idade, sem direito aos benefícios regulamentares.
Art. 2.0 - As pessoas que se enquadrem em qualquer das situações previstas
nos itens I a III do art. 1.0 terão direito a:
I - renda mensal vitalícia, a cargo do INPS ou do F'UNil'ttm.AL, conforme o
caso, devida a partir da data da apresentação do requerimento e igual à metade do maior salário mínimo vigente no Paí:s, arredondada para unidade de cruzeiros imediatamente superior não podendo ultrapassar 60% (sessenta por cento)
do valor do salário mínimo do local de pagamento;
II - assistência médica nos mesmos moldes da prestada aos demais beneficiários da Proevidência Social, urbana ou rural, conforme o caso.
§ 1.o - A renda mensal de que trata este ar:tigo não .poderá ser acumulada
com qualquer tipo de benefício concedido pela Previdência Social urbana ou rural,
ou por outro regime, salvo, na hipótes·e do item III do art. 1.~, o pecúlio de que
trata o § 3.0 elo art. s.o da Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redação dadw
pelo art. 1.0 da Lei n.o 5. 890, de 8 de junho de 1973.
§ 2.0 - Será facultada a opção, se for o caso, pelo beneficio da Previdência
Social urbana ou rural, ou de outro regime, a que venha a fazer jus o titular da
renda mensal.
Art. 3.0 - A prova de idade será feita mediante certidão do registro civil ou
por outro meio de prova admitido em Direito, inclusive assento religioso ou Carteira Profissional emitida há mais de 10 (dez) anos.
Art. 4. 0 - A v·erlflcação da invalidez será feita em exame médico-pericial a.
cargo da Previdência Social urbana ou rural.
Art. 5.0 - A prova de !natividade e de inexistência de renda ou de meios de
subsistência pod·erá ser feita mediante atestado de autoridade administrativa ou
,judiciária local, identificada e qualificada, que conheça pessoalmente há mais
de 5 (cinco) anos o pretendente à renda mensal ora Instituída.
Art. 6.o - A prova de flliação à Previdência Social ou da Inclusão em seu
âmbito, assim como a do tempo de atlvidade remunerada, será feita por melo
da Carteira Profissional ou de Trabalho e Pr.evidêncla Social ou por qualquer
outro elemento de convicção, incluslve declaração firmada pel:l. empresa empre-
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afirme o conhecimento pessoal do fato declarado, assumindo a responsabilidade
pela declaração, sob as penas da' lei.
Art. 7. 0 - O pagamento da renda mensal obedecerá às mesmas normas e
condições vigentes no INPS e no FUNRURAL.
§ 1.0 - O valor da renda mensal em manutenção acompanhará automaticamente as alterações do salário mínimo, respeitada s·empre a base estabelecida
no item I do art. 2. 0
§ 2. 0 - A renda mensal não .estará sujeita ao desconto de qualquer contri·buição, nem gerará direito ao abono anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela Pr·evidência Social urbana ou rural.
. Art. 8.0 -O custeio do amparo estabelecido nesta Lei será atendido, sem aumento de contribuições, pelo destaque de uma parcela da receita do INPS e do
FUNRURAL corr·espondente a 0,4% (quatro décimos por cento) da folha de salário de contribuição, on.erando em partes iguais cada uma dessas entidades.
Art. 9.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, redação final de proposição aprovada na Ordem do Dia da pr·es·ente Sessão e que, nos termos do
Parágrafo único do ar.t. 358 do Regimento Interno, se não houver objeção do
Plenário, será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.)
É lida a seguinte:
PARECER
N. 742, de 1974
da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n. 0 67, de 1974.
0

Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redaç§.o final do Projeto de Resolução n. 0 67, de
1974, que autoriza o Gov·erno do Estado da Bahia a r·ealizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), para ser aplicado na rodovia Ilhéus-VItória da Conquista (BR-415).
Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Cattete Pinheiro, Relator -- Lourival Baptista - José Augusto.
ANEXO AO PARECER
N.O 742, de 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.0 67, de 1974.
da

Faço sal>er que o Senado Fed.eral aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

Const!tui~;ão,

RESOLUÇAO
N.0 60, de 1974
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo eldjerlllo, no valor de US$ 10,000,000.03 (dez milhões ifle dólares
norte-americanos), para ser aplicado na Rodovia Ilhéus-Vitória da Conquista (BR-415).

o Senado

Federal resolve:
Art. 1.0 - É o Governo do Estado da Bahia autorizado a r·ea!lzar, através do
Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia - DERBA, operação de empréstimo externo, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-amerlcas), ou o seu equivalente em outras moedas .estrangeiras, de principal, com

- 287financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco
Central do Brasil, para ser aplicado nas obras d.e r·ecuperacão e melhoramento
da Rodovia Dhéus-V!tória da Conquista (BR-415).
·
Art. 2.0 - A op·eração_d·e emprés.timo realizar-se-á nos termos aprovados pelo
Poder Executivo Federal, a taxa de JUros despesas operacionais acréscimos praz~s e condições admitidas pelo Banco C.entral do Bras!! para r·egistro de em'prés-.
t1mos da .espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos
encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal,
inclusiv·e quanto ao aval a ser prestado pelo Governo do Estado da Bahia e
ainda, a·s disposiçõ.es da Lei Estadual n.o 3.310, de 6 de novembro de 1974 pu~
bllcada no Diário Oficial daquele Estado no dia 8 de novembro de 1974.
'
Art. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Sr. 1.0 -Secr·etário procederá à leitura d·e Requerimento de disp·ensa de publicação, enviado à Mesa.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N. 0 348, de 1974
Nos tel.'mos do al't. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa. de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do !Projeto de Resolução n. 0 67, de 1974, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de
dólares norte-americanos), para ser aplicado na Rodovia Dhéus-VItória da Conquista (BR-415) .
Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com a delibel'ação do !Plenário, passa-se à apreciação da redação final do Projeto de Resolução n. 0 67,
de 1974.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senado·res desejar usar da palavra, encerra·rei a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promul~ação.
Concedo a po.la~ra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, não quero e nem posso deixar de
registrar os dez anos de atividade da Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor que, pela eficiência e seriedade do trabalho que irealiza, já pode· ser considerada uma das mais respeitáveis insti•tuições do •País. E essa referência se
impõe pelo valor e complexidade da missão que lhe é atribuída.
A execução de seus serviços iniciou-se com dupla responsabilidade: ·a
primeira, a de estruturar um órgão adequado à sua verdadeira e benemél!iita
finalidade' outra a de desfaze·r a imagem que provinha do antLgo SAM, sigla
que se tornou suspeLta e desprezível, pelos desacertos que lhe marcaram as interferências.
Para a estrutura adequada e respeita,bllidade do seu nome, dois fatores preponderaram a favor da Fundação: a visão e a sensibilidade do saudoso Presidente castello Bra~co, que, logo nos primeiros meses de seu 1ecundo Governo,
fez do problema do me~or assuruto prioritário da sua administração.
o outro fator evidentemente salutar, foi a escolha do Dr. Mário Altenfelder
para Presidente da Instituição. Este não foi 91penas o técnico, mas o homem de
sensibilidade, não se tornou o administrador frio e pragm:í.tico, preocupado em
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números estatísticos. Tornou-se V·erdadeiro miss!oná.rio. Erutenderu que a Fundação não foi criada para 31gasalhar algumas centenas de menores, mas que
nasceu para ser lar e escola, distribuir assistência e carinho e propiciar ensinamentos em ordem a despertar a energia poslitiva de c!llda menor, visando a
fazê-lo participar, conscientemente, pelo estimulo dos sentimentos nobres, da
dinâmica da vida social.
Esta no·bre missão tem cumprido plenamente a Fundação do Bem-Estar do
Menor. A dedicaçã.o apostolar de seu presidente coiiJta com a solidariedade e
apoio de uma equipe que passou a viver, praticamente, para a instituição, e
tudo isto somado eXIpUca o bom êxi•to do benemérito órgão, que desde seu aparecimento nunca f10i um tr10nco inteiriço fincado no solo da Guanabara; f.ez-se
árvore cuja fronde se abre para a sombra amiga e cujos galhos se estendem
por todo o País, na nobre tarefa de levar bem longe as sementes da sua ação
benfazeja.
O Sr. Osires Teb:eira - v. Ex.a. me permite um aparte?
O SR. IIEITOR DIAS -Com multa honra, .nobre Senador.
o Sr. Osires Teixeira - Nobre Senador, V. Ex.a. fere, nesta manhã, .um dos
mais sérios problemas brasileiros. Ainda es•ta semana, vi, pela televisão, reportagem de profundidade sobre o problema do menor, nas grandes cidades brasileiras. Sem dúvida nenhuma, as referências que V. Ex.a faz à :F1UNABEM, e ao
seu apóstolo Mário A:1tenfelder, é da maior justiça. Em verdade, a FUNABEM
não se plantou no Rio de Janeiro. Bem disse v. Ex.a, os seus galhos se espalharam por vária:s cidades brasileiras. Todavia, faço questão de registrar, no pronunciamento de V. Ex.a, que o problema do menor brasileiro só será resolvido no
instante em que houver, não uma FUNABEM, não "n" FUNABEN"S, não "n" Altenfelders, mas no momento em que se criar a consciência no poV'o brasileiro de
que nós somos responsáveis pelos menores que andam perambulando pelas ruas.
Na verdade, quando a FUNABEM, com o esforço e a dedicação de Mário Altenfelder, leva, para os seus organismos, 50 menores, retirados das ruas, talvez 500
já estejam se dirigindo para elas. É febre das grandes cidades, é o êxodo rural,
é o subemprego, é a falta de especialização, é a falta de condições financeiras
que a FUNABEM não tem, para, realmente, resolver o problema do menor.
Cada brasileiro é responsável pelo problema do menor.
É preciso que a FUNABEM, ao lado do •grande, do meritório trabalho que
faz em favor do menoil' nesta Pá.tria, faça também o trabalho educativo do povo
bil'asileiro, para que cada um de nós seja responsável, .pelo menos, por um menor
nesta Pátria e, aí, sim, eliminaríamos o imenso contingente de marginais que
anualmente aparecem, graças ao abandono em que o menor braslletro ainda,
lastimavelmente, vive.
O SR. HEITOR DIAS - Agradeço, sinceramente, o aparte de V. EX.a que,
ao lado do elogio muito merecido à Fundação Nacional do Bem-Est!lil' do Menor,
mostra seu conhecim·ento do problema em sua profundidade; das várias causas
que interferem para fazer esse problema cada vez mais complexo, exigindo, po.r
isso mesmo, do Poder Público uma presença e atuação correspondentes à magnitude da nobre causa que interessa, d!retamente, à própria vida ·social brasileira.
Sinto-me, Sr. Presidente, em condições de testemunhar e realçar o valor da
colaboração da FUN.A:BEM, porque dela me servi quando Secretário da Justiça
da Bahia, na Administração do ilustre ex-Governador Luis Viana Filho, p!lil'a
real!zar alguma coisa de proveitoso em favor do menor. Duas "Casas de Crianças" se construíram; uma grande oficina, devidamente a,parelhada, para atender às várias tendências profissionais, foi instalada; mostrou-se um Centro de
Reeducação .para Moços; ampllar!llm-se as acomodações do setor de recepção e
triagem; melhoraram-se as condições das escolas profissionais de Paribe e Maragogipe; assegurou-se a entidades ass!stenclals melhor apoio decisivo; recuperou-se e ga,rantiu-se o funcionamento de um pensionato na cidade de Santo
Amaro, minha terra natal, estritamente de acordo com as normas recomendadas pela FUndação Nacional do Bem-!Estar do Menor.
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mas é ele o testemunho de quem acompanha e· apla.ude a vida da notável inst4tulção.
O Sr. Benjamim Farah - Permite V. Ex." um apallte?
O SR. HEITOR DIAS - Com multa honra.
O Sr. Benjamim Farah - V. Ex." está. abordando a posição di!. FUNABiElM:
não só no Rio de Janeiro, mas no conjunto de todos os Estados, tais são a sua
repercussão e influência. E, por Igual, V. Ex." faz referência ao Dr. Má.Tio Altenfelder, que conheço, meu companheiro na Escola Superior de Guerra, companheiro na Associação dos ex-Alunos daquela escoia. li: realmente, mlssloná.rio de
grande valor na execução dessa obra notável. Lembro-me de quando velo para
esta Casa ·a proposta do Governo Castello Branco para a criação dessa grande
Instituição, velo acompanhar aqui a proposta governamental D. Maria Celeste
Flores da Cunha, que tem sido, também, grande batalhadora, assessora notável
no executar a solução desse .probl-ema dos menores abandonados. Faço esta referência, que é justiça a essa digna senhora. Por seu Intermédio, a seu convite,
fui visitar as obras da FUNABEM, no Rio de J·anelro, quando eu estava afastado
das atlvidades do Congresso. O Dr. Mário Altenfelder, com aquela bondade, simplicidade e dedicação a essa obra, levou-me a visitar não só a FUN:ABEM: em
Qulntlno, como também na Ilha do Governador. Tive oportunidade de conhecer
de pel1to a nova orientação, o trabalho gigantesco que S. S." v·em !l'ealizando
em favor do menor abandonado. li: um contraste o que há. no momento e o que
existiu antes desse grande educador, desse grande sociólogo, desse· notável brasileiro que se dedica de corpo e alma à defesa do menor abandonado. Lembrome quando fui el-eito Deputado, e quando saia para fazer os comandos, juntamente com o então Deputado Café Fllho, e com a assistência do Correio da
Manhã, chegando pela madrugada, em altas horas da noite, nessas Instituições.
Visitamos, Inclusive, a Escola 15; visitamos o Hospital de Alienados, de Jacarepaguá; vistamos, enfim, multas obras em que era preciso vigilância assim de
surpresa, numa hora em que a Administração não preparasse uma espécie de
biombo para que não se tivesse noção ex!llta do que existia lá. dentro. Quando
visitamos a Escola 15, salmos com os nossos corações despedaçados de ver a
miséria, o descaso existentes na antiga Escola 15. Houve radical modificação
com a organização da FUNABEM. E o grande apóstolo, dedicado, humano, competente, que dá. ·tudo de si em favor dessa obra, é precisamente o Dr. Mário
Altenfelder. Dou .parabéns a V. Ex.a, com a mlnba mais irrestrita solidariedade
ao seu discurso oportuno, através do qual, inclusiv·e, V. Ex." dá. amparo a uma
cr!a:tu11a que precisa, realmente, da nossa solidariedade, porque Sllibe atuar, sabe
cumprir a missão que lhe foi cometida.
o SR. HEITOR DIAS - Agradeço a lnterferênda de V. Ex.", que se transforma num subsídio ao meu pronun'Ciamento, sobretudo a lembrar, neste instante, o nome de D. Maria Oeleste Flores da Cunha, uma das Incansáveis e eflcieilites
colaboradoras da grande causa do menor, e de modo multo dlreto da FUNABEM.
Tive oportunidade de focalizar a situação que vigorava anteriormente ao
aparecimento da Fundação do Bem-Estar do Menor. Era o SAM, de triste memória, a que me referi Inicialmente no meu discurso.
Seja-me permitido, neste instante, focalizar o alto sentld~ das casas de
Crianças que não se confundem com as simples creches. Estas llmL:am a assistência Infantil até os pr!:melros meses de Idade. Depois de cumprido o seu mister as creches perdem de vista o menor, que ou vai sucumbir ao golpe das enfermidades lllllplacá.veis, ou continuar a viver a duras penas, sem conforto. e,
algumas vezes, sem o minlmo de carinho a que faz jus a santidade da inocencla.
Refiro-me, Sr. Presidente, às casas de Crianças, para onde afluem os menores a partir de dois meses até os sete anos de Idade, cercados de todos os
cu!da;dos e da assistência especializada, para lhes cuidar do corpo e da alma.
Ao fazer aqui a referência e o elogio •das Casas de Crianças, sinto-me lev~do,
pela vivência da causa, a :Lazer apelo no sentido de que se es~imulem condlçoes,
ordem ao poder público continuar acompanhando a formaçao desses menores,
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terabalho das Casas de Crianças estará quase sempre perdido. Seria o mesmo
que deixar o fruto verde e sadio, em !Plena evolução, impedido do seu amadure-.
cimento, que é o natural destino das sementes, que germinam, crescem e frutificam.
Sei, perfeitamente, da complexidade do problema do menor em todo o mundo e, de modo particular, nos paises em desenvolvimento.
O ilustre Presidente Mário. Altenfelder, em entrevista ·à Imprensa, deu ênfase aos vários fatores intercorrentes, de modo positivo a começar pela soUdificação das bases familiares, e aos quais não está ausente, mas presente e atuante,
a estrutura sócio-económica do Pais, como, por igual, ressaltou o Dr. Edson
Morais, eminente Diretor da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Não
importam as dificuldades que interferem de modo tão intenso no campo do
menor. O que se impõ.e é que não soe seja indiferente ao angustioso problema,
sob pena de faltar o Estado aos seus compromissos para com a sociedade, e
de incidirmos, todos nós, em pecado perante Deus! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Osires TeiXeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com satisfação,
registro o transcurso, no próximo dia 8, do décimo segundo aniversário da Rádio
Alvorada de Brasília, por entender que a data se revoeste de um significado
especial, sobretudo por constituir-se, aquela .emissora, em um ,testemunho do
progresso no setor das comunicações na Capital da República.
A Rádio Alvorada de Brasília, fundada e dirigida pelo Jornalista Paulo Roberto de Carvalho, surgiu em 8 de dezembro de 1962, quando a cidade era, tão.:
somente, um canteiro de obras e uma grande esperança no coração dos brasileiros. Foi a primeira emissora particular a instalar-se no coração do Planalto
e, desde o primeiro dia, tem prestado relevante contribuição ao desenvolvimento
social e cultural de Brasilla. Como tudo o que nasce de um ideal, de
um esforço pioneiro, a Rádio Alvorada enfrentou dificuldades enormes, mas
conseguiu manter-se e reunir uma equipe d·e profissionais de alto gabarito, perfeitos conhecedores da comunicação e da problemática da cidrude.
Isso fez com que a emissora, desde o seu início, conquistasse o público ouvinte de Brasilia, galgando a posição de liderança em audiência, que mantém
há doze anos conse·cutivos. Em todas as pesquisas realizadas pelo IBOPE, a
Rádio AlvoradJa mantém-s·e em primeiro lugar o que demonstra,· quando menos,
a confiança nela depositada pela população.
Essa confiança, por seu turno, é o fruto de um intenso trabalho em prol
da cole.:ividade, pois a Rádio Alvorada não se limitou a ser uma empresa destinada à recreação, à divulgação de músicas. Pelo contrário, entendeu a sua direção que o principal papel da emissora seria a sua atMdade jornalística. Criou,
assim. a Alvorada, um programa que há anos vem dominando toda a audiência
no horário, transformando-se em uma verdadeira caixa de ressonância dos
anseios populares. Trata-se dos tão conhecidos "Cobras da Notícia", que, com
bom humor e com muita coragem, têm tido uma preocupação constante em
contribuir para a educação da comunidade e para a solução dos problemas da
cidade, através da critica constru:lva. Tanto assim que, hoje, "os cobras" são
ouvidos não só pela massa, como pelas autoridad·es, que compreendem o sentido
da crítica e procuram atender aos apelos por eles veiculados.
O melhor testemunho do prestígio que a Rádio Alvorada desfruta está na
recente pesquisa do IBOPE segundo a qual, no cômputo geral, a emissora ocupa
o primeiro lugar em audiência, com 46,95 por cento, enquan.~o os "Cobras da
Noticia" possuem uma audiência de 11,8 por cento em seu horário, contra apenas 6,4 por cento da emissora colocada em segundo lugar.
cumpre destacar, também, que a Alvorada foi a primeira a operar durante
24 horas, em 12 anos.

- 291.Allém do mais, ela integra, hoje, uma .grande rede nacional de comunicação,
liderando com a Râdio Bandeirantes de São Paulo uma cadeia para a transmissão de um completo noticioso matutino, de grande importã.ncia no processo
de integração nacional.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não queria deixar passar sem
um registro o aniversário da Rádio Alvorada, porque a data assinala um marco
indelével na história da comunicação de BrasUia. E, nesta oportunidade, quero
congratular-me com o jornalista Paulo Roberto de carvalho pelo seu esforço
continuado, pela felicidade com que formou a sua equipe, entre a qual se contam nomes como o de Wilson Mehmere e Paulo Neves. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Antes de encerrar os trabalhos, esta.
Presidência con'Voca Sessão Extraordinária do Senado Federal a realizar-se hoje, às 12 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da comissão de Relações Exteriores
sobre a. Mensagem n.0 384, de 1974 (n.o 630/74, na origem, de 29 de novembro de
1974), pela qual o Senhor Preside.nte da República submete ao Senado a escolha. do Senhor Lauro Escorei Rodrigues de Moraes, Ministro de Primeira. Classe,
da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil Junto
aos Estaldos Unidos Mexicanos.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 25 minutos.)
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PRESID!NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 12 horas e 30 minutos, :acham-se presentes os. Srs. Senadores:
Ada~berto

Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Lindciso - José E!lteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet ....:
José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrôn!o Portella __: ·Vb:gíl!o
Tá.v.ora- Waldemar Alcântara- Wilson Gonçalves- Dinarte MarizLuís de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral Ruy Carneiro - João Cleof.as - Paulo Guerra - Wilson Campos Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco
- Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - .Toão
Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres Benjamim Farah- Danton Jobim - Gustavo CaJpanema - José Augusto - Magalhães Pinto - CarvaLho Pinto - Franco Montara Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Osires
Teixeira - Fernando Corrêa - Italivio Coelho - Saldanha Derzi Mattos Leão - Otálvio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Não há EJQJ)ediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 349, DE 1974

Nos termos do art. 314 do Regim1lnto Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n. 0 66, de
1974, que suspende a proi-bição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968; '79, de
1970; 52, de 1972 e 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Taquara (RS) aumente, em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros),
o montante de sua dívida ·consolidada, mediante contrato de empréstimo, a
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto a que se refere este requerimento figurará na Ordem do Dia da próxima Sessão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretár!o.
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-·293São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO·
N.0 350, DE 1974

Requeremos urgência, nos term·os do art. 374, alínea b, do Regimenoo, para
o Projeto d-e Lei da Câmaran. 0 180, de 1974 (n.o 2.3627-B/74, na casa de origem),
de inicia~iva do Sr.. Presidente da República, que dispõe sobre a inspeção e a
fiscalizaçao obrigatoria dos produtos destinados à alimentação animal e dá outras providências.
'
Sala das Sessões, 4 de dezembro :l·e 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
. N. 0 351, DE 1974

.Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b; do Regimen~o. para
ProJeto de Lei da Câmara n.o 183, de 1974 (n.o 2.333-B/74, na Casa de origem),
d~ iniciativa do Sr. ~~eside:t:te da República, que dispõe sobre os servidores pú~li~o~ civis d!!- Adm1mstraçao Federal direta e autárquica, segundo a natureza
JUrldlca do vmcu!o empregatício, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão, nos
termos regimentais, votados após a Ordem do Dia.
·
Passa-se-à
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores s-obre a Mensagem n.O 384, de 1974 (n. 0 630/74, na origem, de 29
de novembro de 1974), pela qual o Senhor Presidente da !República submete ao Senado a escolha do Senhor Lauro Escore! Rodrigues de Moraes,
Ministro de Primeira Clas.se, da Carreira de Diplomata, para exercer a
fun!;lão de Embaixador do Brasil junto a·os Estados Unidos Mexicanos.
A matéria constante da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do art. 405
do· Regimento Interno, deve ser apreciada· em sessão Seqreta.
. Solicito dos Srs. funcionárlos as necessárias providências a fim de ser mantido· o prece! to r1:gimental.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n,o· 350, lido no Expediente, de urgência. especial para o Projeto de Lei da Câmara n.o 180, de 1974.
Em votação o requerimento.
os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pausa.)
Em conseqüência, passa~se à apreciação da. matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 180, de
1974 (n.o 2. 362-B/74 na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,' que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obrigatórias dos produtos destinados. à alimentação _animal e dá outras proyidêncla. (Dependendo de pareceres das Comlssoes de Economia, de Saude
. e de Finanças.)
Solicito ao nobre Senador Wilson Campos o parecer da Comissão de Economia.
O SR. WILSON CAMPOS (Para emitir Parecer.) - Sr. P~esldente, Srs. senadores, o Senhor Presidente da República, submete à.deliberaçao do Congresso Nacional, o Projeto de Lei que "dispõe sobre a !nspeção e a fiscalização obrigatórias
dos produtos destinados a alimentação animal e dá outras providências".
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a) a obrigatoriedade de inspeção e fiscalização dos produtos destinados à
alimentação animal, desde a produção até a comercialização a cargo do Ministério
da. Agricultura, abrangendo os aspectos industriais, bromatológicos e higiênlcosanitãrios;
b) somente poderão receber, manipular, preparar, acondicionar, a.rma.zena.r,
distribuir ou vender matérias-primas ou produtos destinados à alimentação animal, as pessoas físicas ou jurídicas inclusive cooperativas, associações de classe
e entidades congêneres, devidamente registradas no órgão competen.te do Ministério da Agricultura;
c) quanto ao processo de inspeção e fiscalização, no que tange à convênios
entre a União, Distrito Federal e Te!'ritórlos, e as sanções administrativas; e
d) ·revoga. a. Lei n.o 4. 736, de 15 de julho de 1965 e demais disposições em contrário.
A ampliação da legislação vigente sobre a. lnspeção e a fiscalização obrigatórias dos produtos destinados à . a.limentação animal é uma. medida adequada
a.o estágio de desenvolvimento em que se encontra o Pais.
A crescente demanda interna e externa dos produtos de origem animal
exige uma maior produtividade das espécies economicamente exploráveis. Esta
produtividade, depende, em grande monta, da qualidade dos insumos disponíveis
no mercado.
Portanto, torna-se imprescindível, uma eficiente inspeção e fiscalização da
qualidade dos produtos destinados à alimentação animal, neste projeto, vislumbramos a realização de tal objetivo, em benefício do produtor e do consumidor
nacional e internacional.
Do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei ora examinado.

1: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Senador Cattete
Pinheiro o parecer da Comissão de Saúde.
O SR. CATl'ETE PINHEIRO (Para emitir !Parecer,) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, pela Mensagem n.o 596, o senhor Presidente da República submete
à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Agricultura, o presente projeto de lei que torna
obrigatórias, em todo o território nacional, a inspeção e fiscalização, pelo MInistério da Agricultura, de todos os produtos destinados à alimentação animal,
desde a produção até à sua comercia.lização, tendo em vista os seus aspectos industriais, bromatológico e higlênlco-sanitár!o.
Segundo o projeto, a inspeção e fisca.lização processar-se-ão tanto nos estabelecimentos fornecedores de matérias-primas destinadas a.o preparo de alimentos para animais, como nos estabelecimentos Industriais, inclusive nos portos
e postos de fronteira., nos casos de comércio interestadual ou de importação e
exportação de matérias-primas.
o projeto restringe às pessoas ou entidades devidamente registradas no
Ministério da Agricultura o poder de receber, preparar, manipular, acondicionar,
armazenar, distribuir ou vender podutos ou matéia.s-primas destinados à alimentação animal.
Aos lnfratores de qualquer das normas legais relacionadas com o trato dos
citados produtos, a proposição comina um elenco de sanções adminis.trativas,
com o objetivo de torná-las legalmente eficazes.
Visando ainda, à execução dos serviços relacionados com a inspeçã.o e fiscalização dÓs citados produtos, o projeto faculta a celebração de convênios da
União com os Estados, o Distrito Federal e os Territórios.
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dos produtos destlnad·os à alimentação animal as tarefas e atlvldades fiscalizadoras destes produtos, as quais serão remuneradas em regime de preços públicas,
fixados pelo Ministério da Agricultura.
A Lei n.0 4. 736/65, que criou o Fundo Federal Agropecuárlo (FFAP), no Ministério da Agricultura, restringe exclusivamente ao âmbito do comércio interestadual e internacional ou externo a ação da União no tocante à inspeção e fiscalização de ingredientes e produtos destinados à alimentação animal.
Ora, o ~rabalho que cabe àquele Ministério executar na esfera da inspeção
e fiscalizaçao dos produtos destinados à alimentação animal, infelizmente não
se estende a todo o território naciom.l, e no tocante à indústria desses produtos,
em virtude do limitado alcance da legislação em vigor, aquele trabalho está.
condicionado a diferentes critérios de acordo com a área que essas indústrias
comercializam seus produtos.
Donde, o principal objetlvo do projeto consiste em alargar a esfera da atividade fiscalizadora do Ministério da Agricultura até ao comércio local ou lntermunicipal dos Municípios brasileiros.
Atendendo à importância que representam os alimentos para os animais
como fatores básicos para a exploração de espécies economicamente rentáveis,
é justo e aconselhável que o Governo ·esteja empenhado em participar ativamente
do desenvolvimento da indústria e comércio daqueles produtos básicos, através de
uma eficaz ação fiscalizadora, a fim de assegurar ao criador nacional a possibilidade de encontrar no mercado somente produtos capazes de contribuir para a
maior produtividade daquelas espécies animais.
Mas, além dessa finalidade de ordem económica, a proposição em exame
procura atingir uma outra de não menor importância: a preservação da saúde
pública.
De fato, uma vez que a utilização de certos aditivos nos produtos para animais, capazes de veicularem resíduos tóxicos, pode constituir grave ameaça à
saúde do consumidor impõe-se uma efetiva e mais abrangente inspeção, pelo
governo, das rações, ~uplementos e Ingredientes destinados à sua alimentação.
Na realidade em virtude de falhas ou mesmo inexistência de uma adequada
fiscalização dos produtos destinados à alimentação animal aos quais são ad.lcionados pesticidas arsenicais ou outros elementos tóxicos, danosos efeitos podem
deles advir para' a saúde dos que consomem aquelas espécies tratadas com esses
agentes tóxicos.
A vista do expo~to·, esta Comissão é de parecer que o presente projeto merece
ser aprovado.
l!: o parecer, Sr. Presld·ente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Gcm a palavra o nobre Senador Saldanha Derzi para emitir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. SALDANHA DERZI - (Para emi~ Parecer.) - (3r. Presidez:te, Senhores Senadores 0 senhor Presidente da Republica submete a dellberaçao do Congresso Nacional, nos term~s do art. 51. da _constltuiç.ão Federal, o Projeto de Lei
que "dispõe sobre a !nspeçao e a flscalizaçao obriga to rias dos produtos destinados
à alimentação animal, e dá outras provid.ências".
A proposição de Iniciativa Presidencial, se faz acompanhar de Exposição
de Motivos do se~hor Ministro de Estado da Agricultura, que assim a justifica:
"Nos termos da Lei n.O 4. 736, de 15 de julho de 1965, a ação da União,
na inspeção e fi~callzação de !ngredlent.es, alimentos e produtos destinadOs à aliment~ção animal, restringe-se exclusivamente a·o âmbito do
comércio Interestadual e Internacional ou externo.
o trabalho realizado pelo órgão especi·al!zado do Ministério da Agricultura, junto às indústrias, vem contribuindo marcantemente para o
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considerado como fator limitante deste desenvolvimento, o alcance limitado da legislação vigente, que não atinge a toda produção nacional,
estabelecendo-se diferentes critérios para as indústrias segundo a área
em que comercializam seus produtos.
A produção brasileira de rações, sob inspeção do Ministério da Agricultura, atingiu ·em Hl73, a casa de 4.000.000 de toneladas, representando
um valor aproximado de Cr$ 3.200.000.000,00. O Projeto objetiva levar
o padrão da inspeção mantida pelo Ministério à.a Agricultura, a todo o
território nacional, isto é, aos Es1:Ja{los e Municípios, trate-se de comércio,
local ou lntermunicipal, {art. 1.0 ) ."
O Governo Federal procura, com a proposição, participar ativamente do
atendimento à indústria de alimentos para animais, por ser fator básico ao
equacionamento de desenvolvimento da exploração animal.
Essa medida visa a garantir ao criador a possibilidade de obter, no mercado,
produtos que satisfaçam realmente a sua finalidade. Tal finalidade é a maior
produtividade das espé·cies exp!o11adas economicamente, •Com o conseqüente
aumento da produção de leite, carnes, ovos e demais alimentos protéicos.
A inspeção, de rações, além de assegurar qualidade a insumo básico da exploração animal, terá significativa importância no que toca a saúde pública.
Nos dias atuais, constatou-se que certos pesticidas e arsenicais podem veicular resíduos tóxicos danosos à saúde humana.
O art. 6. 0 do projeto prevê a remuneração dos serviços pelo regime de preços
públicos, pois a ampliação da fiscalização por parte do Ministério da Agricultura
acarretará despesas com recursos materiais e humanos.
Poderá o Poder Executh"'O Federal celebrar convênios com os Estados, Distrito Flederal e Territórios, .que serão cu.~teados pelos recursos obtidos pela remuneração de serviço co·nvencionado.
Trata-se de medida oportuna que virá assegurar melhor qualidade aos insumos básicos da exploração animal.
Sob o aspecto financeiro, relativamente aos recursos, está previsto o regime
de preços públicos.
Face as razões apresentadas, opinamos pela aprovação d.o Projeto de Lei
em exame.
l!: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
O Sr. Paulo Guerra - Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Guerra, para discutir o projeto.
O SR. PAULO GUERRA {Pela ordem.) - Sr. Presidente, não se trata de
discutir o projeto e sim de levantar uma questão de ordem ou mesmo uma indagação.
Na qualidade de Presidente da Comissão de Agricultura, tendo em vi~ta que
estive ausente na semana passada, ignoro se este projeto f·oi à referida Comissão.
Gostaria de um esclarecimento à.e V. Ex.a a esse respeito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Info·rma a Secretaria, nobre Senador
Paulo Guerra, que o projeto não foi à Comissão de Agricultura porque ele se
encontra em regime de urgência.
O Sr. Paulo Guerra - Sr. Presidente, indago ·a V. Ex.a: se está em regime
de urgência, vai a outras Comissões? Não posso c.ceitar essa orientação da Secretaria da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nobre Senador Paulo Guerra, os pareceres têm sido verbais, como V. Ex.n acabou de constatar.
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jeto deveria ir à Gomissão de Agricultura da Ca.~a uma vez que
trata de assunto ligad.o à agricultura.
'

a

O projeto não foi enviado à Comissão de Agricultura, mas se v. Ex." sobre
ele quiser manifestar-se concederei a palavra a V. Ex."
O S1·. Paulo Guerra - Nãc·, Sr. Presidente, ap·enas estou reclamando como
Presidente da Comissão de Agricultura, numa prerrogativa de defes·a dessa ComisSão técnica.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam qu·e!ram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projet.o vai à sanção.
O Sr. Paulo Guerra - Sr. Presidente, peço a V. Ex.a faça consignar em ata
o meu protesto, como Presidente d.a Comissão de Agricultura, desta Casa, e a
minha renúncia à sua presidência, pela desconsideração rofrida.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nobre Senador Paulo Guerra, se o
projeto não foi enviado a Comissão de Agricultura, a culpa a mim não cabe. A
Secretaria enviou-o a outras comissões.
O Sr. Paulo Guerra - Sr. Presidente, não a estou atribuindo a V. Ex."
O Sr. Amaral Peixoto - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Tem a palavra o nobre Senador Amaral Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Pela ordem.) -Sr. Presidente, assunto da importância d.e que trata o projeto não poderia deixar de ter sido enviado à Comi&São
de Agricultura.
Estamos esvaziando as Comissões, de modo que, diante disso, peço verificação
da votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Vai-se proceder à chamada para a
verificação da votação.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Pela ordem.) - Sr. Presidente, indagaria de
V. Ex.a se há possibilidade de adiarmos a votação, para que a Comissão d.e Agricultura possa pronunciar-.~e sobre o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nobre Senador Amaral Peixoto, a
matéria já foi votada. Apenas cabe a V. Ex."' pedir verificação da votação, no
que foi at.endido.
Vai-se proceder à chamada que será do Norte pa1·a o Sul.
Primeiro, votarão os Lideres.
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "sim" os Srs. Senadores:
Virgílio Távora - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro
- Jarbas Passarinho - Clodomir Milet - Petrônio Portella - Wilson
Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Milton Cabral - João
Cleofas- Wilson Campos- Augusto Franco- Leandro Maciel- Leurival Baptista - Antônio F·ernandes - Heitor Dias - Ruy Santos Carlos L!ndenberg - Eurico Rezende - Gustavo Capanema - Magalhã;es Pinto- Orlando Zancaner- Benedito Feneira- Leoni Mendonça
_ Osires Teixeira - F·ernando Corrêa - Italivio Coelho - Saldanha
Derzi - Octávio Cesário - Antônio Carlos - Guido Mondin.
Respondem à chamada e votam "não" os Srs. Senadores:
Amaral Peixoto - Adalberto Sena - Ruy Carneiro - Domício Gondim- Paulo Guerra- Benjamim Farah -Franco Montara.
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o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Votaram "SIM" 33 Srs. Senadores;
e "Nlí.O" 7 Srs. Senadores.
O projeto foi aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 180, de 1974
(N.• 2.362-B/14, na casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR I"nESIDEN'l'E: DA REPÕ'DLICA)

Dispõe sobre a inspeçiio e a fiscalização obrigatórias dos produtos
destinados à alimentação animal, e dá outras providências. ·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A inspeçáo e a fiscalização dos produtos d·estinados à alimentação
animal, bem como de fertilizantes, defensivos e inoculantes destinados à agricultura, serão efetuadas, em todo o território nacional, obrigatoriamente~ desde
a produção até a comercialização, nos termos desta lei.
Art. 2. 0 - A inspeção e a fiscalização referidas no art. 1.0, a cargo do Ministério da Agricultura, terão em vista os aspectos Industrial, bromatológico e
higiénico-sanitário e far-se-ão:
a) nos estabelecimentos que forneçam matérias-primas destinadas ao preparo de alimentos para animais, bem como nas indústrias d·e fabr!cção ou mistura de f•ertílizantes, defensivo.s ·e ino.culantes;
b) nos portos e postos de fronteira. quando se tratar de comércio interestadual e importação e exportação de matérias-primas e alimentos preparados, bem
como de fertilizantes, defensivos e inoculantes;
c) nos estabelecimentos industriais;
d) nos armazéns. inclusive de coop·erativas, e estabel·ecim·entos atacadistas e
varejistas;
e) em quaisquer outros locais previstos no regulamento da presente lei.
Art. 3.0 - Somente as pessoas físicas ou jurídicas, inclusive cooperativas, associações de classe ·e entidades congêne~es, devidamente registradas no órgão
competente do Ministério da Agricultura, poderão r·ec·eber, manipular, preparar,
acondicionar, armazenar, distribuir ou vender matérias-primas ou produtos destinados à alimentação animal, feDtl!izantes, defensivos e inoculantes.
Art. 4.0 - Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração das
normas legais relacionadas com o trato das matérias-primas ou produtos destinados à alimentação animal. fertilizantes, defensivos e inoculantes acarretará,
isolada ou cumulativamente, nos termos pr.evlstos em regulamento, as seguintes
sanções administrativas:
a) advertência;
b) multa de até 10 (dez) vezes o maior salário mínimo mensal vigente
no Pais;
c) apreensão de matérias-primas ·e produtos acabados;
d) suspensão, impedimento ou Interdição temporária ou definitiva de funcionamento;
e) cassação ou cancelamento do registro ou licenciamento;
f) intervenção.
Art. 5. 0 - A União poderá celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e Territórios para a ex·ecução de serviços r·elaclonados com a !nspeção e a
:fiscalização previstas nesta lei, com atribuição de receita.
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esta lei constituem serviços inerentes à industrialização e comercialização das
matérias-primas e produtos destinados à alimentação animal, fertilizantes, defensivos e inoculantes e serão r·emunerados em regime de preços públicos, fixados
pelo Ministério da Agricultura, que os atualizará s·empre que necessário e disporá
sobre o respectivo recolhimento e utilização, na conformidade do disposto nos
arts. 4.o e 5.0 da Lei Delegada n.O 8, d•e 11 de outubr<> de 1962.
Art. 7.o - O Poder Executivo baixará o regulamento desta lei no prazo de
90 (noventa) dias.
Art. s.o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a
Lei n.o 4. 736, d•e 15 de julho de 196•5, e demais dispositivos em ·contrário.
O Sr. Cattete Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Ooncedo a palavra ao nobre Senador
Cattete Pinheiro, pela ordem.
O SR. CA'ITETE PINHEIRO - Sr. Presidente, seja-me permitido formular
apelo ao eminente Senador Paulo Guerra - dadas as circunstâncias que cercaram o fato que motivou o pedido de renúncia d·e S. Ex.a à Presidência da Comissão de Agricultura - no sentido de que o retire. A Presidência da Comissão
de Agricultura somente tem sido honrada pelo trabalho, pela dedicação, pelo
patriotismo de S. Ex.a
Espero que o eminente colega, compreendendo os motivos que impediram a
Presidência de atendê-lo, num gesto nobr·e continue a honrar a Comissão de
Agricultura, dando ao Senado mais essa demonstração de seu alto espírito público.
Era o que tinha a dizer, Sr. President.e. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Petrônio Portella - Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Líder
Senador Petrônio Portella.
O SR. PETRONIO PORTELLA (Pela ordem.) - Sr. Presidente, quero, na
oportunidade, dizer à Casa que o nobre companheiro Senador Cattete Pinheiro
não falou em nome pessoal. Expressou o pensamento da Maioria que, já agora,
expressa a sua confiança em que o ilustre companheiro Senador Paulo Guerra,
que tem prestado extraordinários serviços à frente da Comissão d·e Agricultura
continuará dando tudo de si àquele posto que honra, dignifica e eleva não só
como representante de seu Estado, do Senado e do próprio País. (Muito bem!
Palmas.)
O Sr. Benjamim Farah - P.eço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamim Farah.
O S•R. BENJAMIM FARAD - Pela ordem, Sr. Presidente, devidamente autorizado pelo Líder do Movimento Democrático Brasileiro, o nobre Senador Amaral Peixoto, o meu pronunciamento é em nome de nossa Bancada.
Associamo-nos aos nobres Senadores que apelaram ao Senador Paulo Guerra
para que retire a sua renúncia. Traüt-.se realmente, .ct.e um Sen•ado·r que vem de
longe, desde a Constituinte de 1946, tem uma longa permanência na vida pública, na qual tem marcado a sua presença com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu amor à instituição, com a sua lealdade ao mandato, ao seu
povo e a esta Nação. Quem conhec·e Paulo Guerra só tem motivos de orgulho
com a sua presença no Congresso. E um homem que dignifica o Congresso. Tomou uma atitude para dignificar o Congresso. O seu g·esto é um protesto e, ao
mesmo tempo, é uma solidariedade ao prestígio do Congresso. Agradecemos esta
solidariedade e pedimos que r·etire a sua renúncia.
Mas, Sr. Presidente, vou fazer também uma solicitação à Mesa, para que
matérias dessa natureza s·ejam encaminhadas às Secretarias ou aos órgãos ofi-

.-·soociais e venham a ser apreciad·os .êem a pr.cs.,.:t que freqüentemente se obs.erva.
Projetos como esse, da mais alta importância, não podemos aprovar atabalhoadament·e, sem um exame de profundidade.
Nunca o Senador Amaral Peixoto ou a nossa Bancada estaria contra proposições dessa natureza. Mas o sistema que vem sendo adotado não nos permite
dar Imediato apoio. Aqui fica, portanto, uma advertência a toda a Casa e um
pedido à Mesa. Matérias d·esta natur·eza dev·em ser examinadas com vagar, com
serenidade, com assessoria. Este projeto deveria ter Ido aos lideres das Bancadas
com certa antecedência, para que o examinass·em e diss·ess·em aos companheiros:
"Este projeto .d·eve ser aprovado, por isto ou por ·aquilo".
Essa é a nossa palavra, Sr. Presidente, com o apoio da Liderança. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em nome da Presidência, d·evo declarar aos Srs. Senador·es que temos tido sessões pela manhã, durante o dia e à
noite. Recebemos mais de 50 projetas. Por um d·esculdo da Mesa, ·eSt·e projeto
não foi encaminhado à Comissão de Agricultura. A nossa finalidade não foi melindrar o eminente e bravo Senador Paulo Guerra. Houve exc.esso de trabalho e
por isso o proJeto não foi enviado à Comissão que S. Ex.n, com tanto brilho,
dirige.
Estamos trabalhando durante todo o dia e n:\o todos os dias.
Esta a explicação que me cabe dar a v. Ex.n, nobre Senador Paulo Guerra, e
ao Senado.
O Sr. Paulo Guerra - P.eço a palavra, Sr. Presid-ente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Tem a palavra V. Ex.n, pela ordem.
O SR. PAULO GUERRA- Agradecendo a g·entHeza da explicação de V. Ex.n
e também o gesto dos meus ilustres pares, Senador cattete Pinheiro. meu Líder,
Senador Petrônio Portella e o eminente Senador p·elo Estado da Guanabara,
Denjamim Farah, retiro meu pedido de renúncia. (Palmas prolongadas.)
Devo dizer, Sr. Presidente, que assim agi em d·efesa das prerrogativas do meu
cargo, Homem púbiic·o desde os 21 anos de id,a.de, tendo lntcia.do· minha vida como
prefeito d·e pequeno município do interior de P·ernambuco, sempre exerci os
cargos, durante quase 40 anos, com a coragem de perdê-los na sua própria defésa. Por isso, tomei essa iniciativa.
Há poucos dias, Sr. Presid·ente, esta Casa r·ec·ebeu uma mensagem do Poder
Executivo criando uma companhia para dar assistência técnica aos agricultores,
mensagem essa que havia passado Inicialmente pela Câmara dos Deputados.
Na qualià:ade à.e Presidente da Comissão de Agricultura, avoquei o projeto,
levei-o para casa, estudei-o e apresentei cinco emendas, colaborando, melhorando,
lapidando a proposição, para que o Sr. Ministro da Agricultura tivesse maiores
JJOSSibilidafles de executar aquilo que ele sonhava. Com que tristeza, Sr. Presidente, depois de aprovado o projeto na Comissão de Agricultura, eu o vi derrotado no plenário, sob a alegação de que, aceitas as emendas, o projeto teria que
voltar à Câmara dos Deputados. Num::t distorção l-egislativa, portanto, ele foi
rejeitado, porque o Sr. Ministro· da Agricultura, que tem tanta pre.ssa em salvar
a Agricultura no Brasil, tinha pressa na aprov•ação do projeto. (Muito bem!)
O SR. PRE:SIDENTE <Paulo Torres) - Vai-se pas.sar, agora, a vot,ação do
Requerimento n. 0 351, lid·o n.o Expediente, de urgência especial para o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 183, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação d.o Plen:irio, passa-se à apreciação da matéria.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 183, de
1974 (n. 0 2.333-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre os .~ervidores públicos civis da
Administração Federal direta e autárquica, segundo a natureza jurídica
do vínculo empregatício, e dá o·utras pro>"idências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Serviço Público Civil, de Legislação Social e de
Finanças.)
Solicito no nobre Senador Heitor Dias o parecer da Comissão de Serviço
Público ~vil.
O SR. HEITOR DIAS (Para emitir parecer.) -Sr. Presid.ente, Srs. Senadores,
a proposição wb nosso exame, de iniciativa d·o Poder Executivo, provoca, essencralmente, a g·eneralização do regime da legislação trabalhista nas futuras contratações de servidores públicos civis da União, excetuadas determinadas atividades definidas como "inerentes a·o Estado C·amo Poder Público", relacionadas
no. art. 2. 0 , d,o. projeto.
S·egundo a Exposição de Motivos do Sr. Diretor-Geral do DASP, tal generalização do regime ·d·a legislação trabalhista parece constituir o caminho mais indicado para o alcance desse objetivo.
E, na sua conclusão, ressalta -o· mc.smo documento:
" ... rEafirmando este Departamento a plena convicção de que a estratégia ora preconizad·a constitui alterna ti va capaz de permitir que, a
médio praz·o, o Serviço Público Civil atinja o estágio de eficiência e produtividad.e reclamado p€lo progresso científico e tecnológico do País."
O projet.o suscita um dos temas mais polêmico.~ da administração pública
brasileira, de emar•anhad·os técnicos controvertidos e ainda não devidamente
esclarecidos e solucionados. Estranhamente, não está ganhando a repercussão e
os debates que corresponderiam à gravidade d.a opção que nele se fixa com clareza e amplitude. A cau.~a C:·a apar·ente indiferença a assunto de tal relevância
para o Serviço PúbliC•Q Civil da Uniã·o, segundo tudo indica, talvez se deva ao
período eleito·ral que, muito legitimamente, afastou O::lS Senhores Parlamentares
das suas Casas L·egislativas. E a movimentação de debates sobre temáticas consubstanciadas em proj etos d.e lei, naturalmente só pode na.~cer nas Câmaras
pelas quais tramita.
Não se põe em dúvida, bem entendido, a autenticidade do idealismo que
·animou o D:ASP à proposição, nem se nega que, da execução da futura lei, advenham os benefícios de eficiência e emulaçã·() inspiradores da nova natureza jurídica do vínculo empregatício que se pretende para a grande massa dos próximos
servidores civis da União. O que s·e questiona é a carência de dados técnicos que
assegurem o êxito da opção, ou a certeza de que não se trata de uma opção
temporária, de fôleg·O· curto, refletindo uma decisão que sofra eventualmente o
risco de alterar-se a médio ou longo prazo.
.
A qualquer homem públic·o deste País, mesmo em início de vid.a política, já
acontec·eu a experiência e a observação, multiplicada por t.antos an-os quantos
foram os ·CC<> seus mandatos ou tarefas executivas, de que os contratados do
serviço públic·o·- seja a que título f·or - jamais deixaram de ser atingidos pela
fatalidade de acabarem incluídos no regime estatutário do servidor público. Uns,
alçaram-se ao "status" por concurso público; outros, pelas veredas d.a interinidade e efetiYações.
Ainda recent.ement·e, a grande e moment.o~;a reformulação que se pr·oduziu e
vem produzind·o para a pr·oflssional!zação do servidor público civil da União,
conferindo-lhe situação funcional e salarial de elementar dignidade à sua profissão, apresenta, como uma das suas caracterí.~ticas, exatamente o processo da
transformação, viabllizancJ.o, para o contratado pela CLT, a oportunidade das
vantagens estatutárias. Milhares e milhares de contratados do serviço público
civil da União, integrantes ·ào.s t.rês Poderes, pre·encheram os requisitos que legitimaram a alte~açã·o (para o regime estatutó.rlol da natureza jurídica dos seus
vínculos empreg·atícios. Ainda agora, nos instantes da elaboração deste Parecer,
tramitam pelo Congresso Nacional projetas que buscam tais alterações.
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há menos de um ano, levaram o prestigioso órgão governamental a optar pelo
regime estatutário para os servidores f.ed.erais. Por outro lado, os novos estudoo
cios novos técnicos .do DASP levantados nos úJ.tlmos mes·es, convenceram-no de
que a opção contrária é a mais correta e condizente com os interesses públicos.
E o que pensarão os próximos técnicos do futuro DASP?
Ora, são os técnicos governamentais· que dispõem das informações, dados e
demais instrumentais que habilitam o Executivo a estabelecer •a sua melhor politica admlni.•.trativa. Qualquer decisão que provenha de tal fonte permite sempre
a presunção C:e que é criteriosa e rigorosamente técnica.
O Congresso Nacional, submetido a prazos f·atais e desprovido das condições
elementares de informação sobre assuntos como o deste projeto, não tem como
perquirir os que, debruçados em d·ocumentações variadas e livres dos prazos prédeterminados, asseguram que a sua opção é a mais acerbada de quantas outras
já foram assumidas no passado, mesmo que signifique o repúdio a uma tradição
assentada na política administrativa brasileira.
Ressalte-se, igualmente, que a responsabilidade de tais opções envolve quase
que eJGclusivamente cs seus autores, por faça doo preceito constitucional:
•·Art. 57. É da comp·e~ência exclusiva do Presidente da República
a iniciativa das leil'l que:

I-·······························································
II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem venciment-os ou a despesa pública;
I I I - ........................................................... ..

IV- .......................................................... ..

V - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos públicos, estabilidade e aposentadoria de
funcionários civis, reforma e tranMerência de militares para a !natividade."
Nossas dúvidas sobre o acerto da nova politica que se imprimirá na contratação de servidores públicos permanecem at-é que da sua execução, a médio e
longo praz·os, frutifiquem os esperados resultados. Tais dúvidas, no entanto,
inspiradas na vivência politica e na carência das Informações técnicas, não
bastam como elemento de convicção.
Em fac·e do exposto, e porque entendemos não se deva, a priori, negar crédito
à experiência rec·omendada pelo projeto, opinamos por sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Solicito ao nobre Senador Otávio Cesário o parecer da Comissão de Legislação Soci-al.
O SR. OTAVIO CESARIO (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n.o 522, de 17 de outubro de 1974, o Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional, nos termos
do art. 51 da Constituição Federal, projeto de lei que "dispõe sobre os servidores
públicos civis da Administração Federal dlreta e autárquica, segundo a natureza
jurídica do vínculo empregatíclo, e dá outras providências".
Acompanha a proposição em estudo uma longa e minuciosa Exposição de
Motivos do Senhor Diretor-Geral do Depar.tamento Administrativo do Pessoal
Civil, que fundamenta e justifica a matéria.
Como salientado nessa Exposição de Motivos
"as novas dimensões da máquina administrativa do País, resultantes da explosão tecnoJ.óg!ca e da Implementação de programas nas áreas
sôclo-·econômlcas e agroindustrials estão a exigir que se imprima fle-
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e Autarquias e os respectivos servidores, de modo a propiciar mais rápida e permanente renovação dos quadros por elementos qualificados,
a imediata adequação desses quadros à realidade salarial e, sobretudo,
a tomá-los mais com!l)atíveis com o próprio dinamismo que deve caracterizar a administração de recursos humanos.
A generalização do regime da legislação trabalhista, até então circunscrito a serviços de natureza temporária e, em maior amplitude, a
reduzido número de setores da Administração direta e autárquica, parece constituir o caminho mais indicado para o a1cance desse objettvo."
O principal objetivo da Lei n.o 6.036, de 1.0 de maio de 1974, que criou o
Ministério da PreVidência Social, foi .permitir a racionalização dos serviços previdenciários e assistenciários, através de medidas unificadoras e uniformizadoras, o que só será possível se ocorrer a generalização do regime trabalhista
nos quadros do serviço ;pú:blico, até aqui adstrito a serviços de natureza temporária.
O que pretende o ·projeto é a implantação do regime trabalhista e aplicação
das normas que disciplinam o Fundo de Garantia do TelllJlO de Serviço, em
relação aos servidores incumbidos de outras atividades que não as compreendidas entre aquelas do Poder Público, sem correspondência na atividade privada,
tais como: Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos Federais e contribuições previdenciárias, Ministério Público,
Consultarias Jurídicas da União e Procuradorias Jurídicas das Autarquias.
Esta;belece, ainda, em nome de [Jrincípios que sustentam a ordem pública,
que são vedados a tais servidores os direitos de greve e de sindicalização.
Entre os resultados, que se espera sejam obtidos com a adoção do regime
da legislação tra;balhista, ressaltam os seguintes:
"a) diminuição da despesa com o pagamento de vencimentos e outras
vantagens acessórias destes sem a correspondente contraprestação de
serviços, isto é, nos casos de a:bsenteísmo decorrente de licenças para
tratamento de saúde .por período superior a quinze dias e de faltas aboná-veis ao serviço;
bl desaparecimento da obrigatoriedade de concessão de licença especial
de seis meses, remunerada a pós cada 'decênio de exercício ou, se não
gozada, da respectiva contagem em dobro .para fins de aposentadoria;
c) inexistência de compromissos quanto ao custeio de a;posentadorias,
pensões e .acld·erut.es de trabalho, que passarão a correr, ln tegralmente,
à conta do Instituto Nacional de Previdência Social;
d) inocorrência de passivo trabalhista, por isso que se dispensa o empregado desnecessário ou inoperante, sendo a indenização atendida à
conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o que impede a existência de pessoal considerado excedente, ocioso ou disponível, com~
acontece n·o regime· estatutário."
O projeto resguarda, ainda, em seus arts. 4.o e 6. 0 , os direitos, tanto dos
funcionários que fizerem a ·o.pção pelo regime tra:balhista, quanto dos que desejarem permanecer no regime estatutário.
A vista da :perfeita consonância com a legislação social vigente no País e
sobretudo pelo fato de ensejar a dinamização do serviço público federal, somos
pela a;provação do :projeto em exame.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESID-ENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador Virgílio Távora para proferir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. YmGíLIO TAVORA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51, da Constituição da República, Projeto de
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outras providências.
O projeto de lei, de iniciativa do Ohefe do Poder Executivo, se faz acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil.
Com a nova politica de pessoal que vem sendo implantada na Administração
Pública, há necessidade de se definir legalmente o regime juridico que, dentro
da nova sistemática, deverá disci'Plinar as relações entre o servidor público e
o Estado.
Nos dias atuais a :Administraçã<l está a exigir maior flexibilidade e maleabilldade no relacionamento entre a União e suas Autarquias com os respectivos
servidores, no sentido de pr<lporcionar a mais rápida e permanente renovaçã<l
dos quadros funcionais por elementos qualificados, a imediata adequação desses quadros à realidade salarial e torná-los mais compatíveis com o dinamismo
da administração de recursos humanos.
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, utilizado .para serviços de
natureza .temporária e para alguns setores da Administração direta e autárquica, parece constituir, segundo estudos realizados pelo DASP, o caminho mais
indicado para se alcançarem os obj etivos mencionados.
Tal regime foi estabelecido em diplomas legais referentes à estrutura organizacional de determinadas entidades .públicas. Também o Decreto-lei n.0 200,
de 1967 - Lei da Reforma Administrativa - indicou a legislação trabalhista
como regime jurídic<l do pessoal das Autarquias, a')Jenas para serviços industriais.
O Proje.to de Lei sob exame, visa a adotar diretrizes que, além de :permitir
disciplinação uniforme do assunto, autorizem a ampla difusão do regime trabalhista em todos os setor.es do serviço público, independentemente da natureza
jurídica do órgão, mas levando em conta, fundamentalmente, a natureza das
atividades do órgão.
A (Jlmposição pretende manter o regime estatutário para as funções privativas do Poder Público, tais como Segurança Pública, Ministério Pú·blico, Diplomacia, Tributação, Fiscalização e Arr·ecedação de Tributos etc., funções estas
sem correspondência na atividade privada.
Entende o DASP que a aplicação do regime trabalhista e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores incumbidos de outras atividades é
matéria de conveniência e oportunidade.
A Exposição de M<ltivos do Senhor Diretor-Geral do DASP alinha os resultados que serão obtidos, de imediato, com a implantação do regime da legislação trabalhista nos serviços públicos:
a) diminuição da despesa com o pagamento de vencimentos e outras vantaJgens acessórias destes, sem a correspondente contraposição de serviços, isto é,
nos casos de absentetismo decorrente de licenças para tvrutamento de saúde por
período superior a quinze dias e de faltas abonáveis ao serviço;
b) desaparecimento da obrigatoriedade de concessão de licença especial de
seis meses, remunerada, após cada decênio de exercício ou, se não gozada, da
respectiva contagem em dobro para fins de aposentadoria;
c) inexistência de compromissos quanto ao custeio de aposentadorias, pensões e acidentes de trabalho, que passarão a correr, integralmente, à conta do
Instituto Nacional de ·Previdência Social;
d) inocorréncia de passivo trabalhista, por isso que se dispensa o emuregado desnecessário ou inoperante, sendo a indenização atendida à conti do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o que impede a existência de pessoal
considerado excedente, ocioso ou disponível, como acontece no regime estatutário.
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A medida pr01)osta busca o estágio de eficiência e produtividade que o
desenvolvimento brasileiro está a exigir do serviço público.
No que se refere à competência regimental da Comissão de Finanças, nada
vemos que se .possa opor a proposição em exame e, na linha do exposto, opinamos .pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, vai-se passar à sua apreciação.
Em discussão o proje.to.
O Sr. Benjamim Farah - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra, para discutir o
projeto, ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH - sr. Presidente, Srs. Senadores, através da
Mensagem n.0 522, de 1974, o Poder Execu:ivo submeteu ao Congresso Nacional
projeto de lei dl.spondo sobre os servidores públicos civis da União, da Administração Direta e Autárquica, segundo a natureza jurídica do vínculo empregatício.
A Comissão de Serviço Público da Câmara dos Deputados apresentou emenda assegurando aos servidores regidos pela CLT que se encontram no exercício
de funções de natureza jurídica, inerentes às atribuídas ao Grupo de Serviços
Jurídicos, a transformação dos respectivos empregos em cargos do referido Grupo, desde que se tenham habilitado em concurso público ou prova pública de
caráter competitivo, em 'que tenham sido exigidos conhecimentos de Direito em
nivel e especialidade compatíveis com as atribuições dos ·cargos do Grupo Serviços Jurídicos.
Em plenário, a maioria não só rejeitou a emenda proposta, como também
retirou do projeto original, elaborado pelo E~ecutivo, as expressões "Consultorias Jurídicas da União" e "Procuradorias Jurídica-s das Autarquias", constantes
do art. 2.0 do aludido projeto. Com isso, além de manter os advogados CLT,
concursados, em situação de flagran:e injustiça, pois não terão condições de
atingir os status de servidores estatutários, em razão da sistemã.tica do novo
Plano de Classificação de Cargos, obrigou os atuais integrantes dos Serviços
Jurídicos da União e Procuradorias Jurídicas das Autarquias a optarem, na forma e condições a serem fixadas pelo Executivo <art. 3.0 e 4.0 ), .pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho. Cabe indagar, portanto, em face da nova
posição assumida ·pelo Governo, a.traV'és de sua Liderança no Congresso, l!e o
regime CLT teria condições de assegurar aos advogados efetlvos (AssistentesJurídicos, Procuradores, etc.) as mesmas vantagens do regime estatutário, como, por exemplo, a estabil!dade no serviço público, férias, adicionais por
qüinqüênios, além de outras vantagens da Lei n. 0 1. 711, de 1952, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Público&.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Eurico Rezende - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. P·RESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a paLavra ao nobre Senador
Eurico Rezende, para discutLr o proje.to.
O SR. EURICO REZENDE- Sr. P~eside·nte, Srs. Senadores, ouvimos as objeções formuladas pelo Sr. Senador Benjamim Farah. A rapidez da presença de
s. Ex.a na tribuna e a ausência de empenho que no·tamos em suas palavnas,
por si sós caracterizaram a sua ·conformidade ou a sua submissão à decisão da
Câmara congênere, rejeitando a emenda por S. Ex. 11 referida.
O Sr. Benjam.i.m Farah - V. Ex.a permite um !lJParte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço V. Ex. 11

;;
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o melo ambiente. Estão todos com pressa; os Ministérios estão com pressa.; a.
Assessoria, ,com p~essa; a IJderança. da Maioria também.
O SR. EURICO REZENDE - Só há uma pessoa j,uridlca com pressa: o
Brasil.
O Sr. Benjamim Farah - Então, para não rprejudicar o andamento dos
trabalhos, fui rápido, mas fixei a minha posição. Fiz uma. lnda.g~a.Ção. V. Ex.11
está tão solícito ...
O SR. EURICO REZENDE - Estou respondendo. Vou responder à indagação
de V. Ex.a
O Sr. Benjamim Fa.rah - V. Ex.11 nunca irá responder a essa pergunta. Se
V. Ex.a compreendeu bem a minha posição, ,eu estou dando apoio ao Executivo,
estou ficando com aquilo que o Executivo propôs.
O SR. EURICO REZENDE - Não. V. Ex.a estranhou a rej,eição da emenda
apresentada na Câmara. Logo, V. Ex.a não está muito com o Ex;ecutivo. Poderá
ficar, até integralmente, com o Executivo se a marcha eleitoral do MDB continuar, mas no momento quem está com o Executivo somos nós.
O Sr. Benjamim Farah - Estou com o Executivo, na sua proposta.
O SR. EURICO REZENDE- Acontece o seguinte: eu não quero demorar-me
ao microfone. O Sr. Senador Benjamim Fal'lah comportou-se com absoluta fal•ta
de convicção quanto à ·emenda rejeitada, e vou demonstrar porque, Sr. Presidente. Está claro na constituição, claríssimo na super1ei, evidentemente escancarado no Comando Constitucional do País, que qualquer emenda - até do Papa,
se pudesse apresentar proposição subsidiária ou projeto no Congresso Nacional
- que verse sobre regime de pessoal, é da iniciativa exclusiva. do Senhor Presidente da República.. Então, quando a Oposição apresenta emenda violando o
dispositivo constitucional presta um bom serviç.o à politica do seu Partido, mas
presta, data venia, um desserviço à cultura nacional. Se a constituição veda. a
iniciativa parlamentar, se .proíbe a apresentação de emenda. dispondo a l:'espelto
do funcionalismo, procura, com isso, esta~belecer uma concha bipartida., praticando uma injustiça., numa interpretação desavisada. ~ um lado, o MDB defendendo o funcionário público, porque apresentou a •emenda, e do outro lado, a
ARENA sufocando o servidor público, porque rejeitou a emenda, Sr. Presidente.
Isso dá oportunidade, então, à exploração politica contra o nosso Partido ...
O Sr. Amaral Peixoto -Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - O Sr. Senador Amaral Peixoto vai permitir que
eu conclua meu pensamento.
Assisti a candidatos do MDB pela televisão, ouvi pe:Lo rádio, no período de
propaganda ,eleitoral esses candidatos - à reeleição para o Senado e para a
Câmara dos Deputados - exibindo emendas que aumentavam desrpesa em
projetas do Governo e acusando a ARENA de haver recusado essas emendas,
quando a recusa é da Constituição - Constituição qu.e nós jur3imos acatar e
obedecer, inclusive o MDB - a qual nos proíbe de apresentar proposições subsi!diárlas, acessórias, nesse teor, nesse sentido e com essa finalidade muitas vezes
demagógica, como ocorreu na campanha eleitoral.
Ouço o Sr. Senador Amaral Peixoto.
o Sr. Amaral Peixoto - Acho que V. Ex. incor,re num erro. Está cometendo
uma grande injustiça. O que o Senador Benjamim Farah propôs, segundo deduzi das suas palavras, foi restabeie'Cer o que o ~ecutivo havila proposto. Po11tanto,
se havia aumento de despesa, era perfeitamente justificado porque e.ra do
Executivo. S. Ex.a propôs manter o dispos1tivo que vinha na Mensagem do Senhor Presidente da República. Agora, quero dizer a V. Ex.a que não apresentei,
nesta Casa, durante quatro anos, qualquer emenda dessas que V. Ex.a fala de
sentido eleitoreiro.
O SR. EURICO REZENDE - Não eSJPeclfiquel, Ex.a Não especifiquei, e não
poderia deixar de generalizar porque a campanha obedeceu a. esse teor e, às
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Mas, o fa,to é que o Sr. Senador Benjamim Fa.rah nos deu a notícia da rejeição
de uma emenda, incidente sobre o projeto governamental, regulando regime
jurídico de funcionário público. Esta competência é exclusiva do Poder Executivo.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o aparte de V. Ex."
O Sr. Franco Montoro - Há uma ligeira confusão. A iniciativa é do Presidente da República. Mas a capacidade de emenda é do Con~esso Nacional. Esta
confusão não pode ser mantida. É rigorosamente constitucional a emenda.
O SR. EURICO REZENDE- Sr. Senador Franco Montoro, jogo o meu mandato contra o mandaJto de V. Ex." Escolha V. Ex." o coleg!ado para julgar qual
a posição de maior fidelidade à constituição. Jogo o meu mandato contra o
de v. Ex." e V. Ex." nomeie os juízes!
O Sr. Franco Montoro - O problema não é de jogar mandatos, nobre S·enador.
O SR. EURICO REZENDE - Quero dizer, Sr. Presidente, que emendas dessa
natureza prestam um desserv!~ à cultur.a nacional. ..
O Sr. Franco Montoro - É outra coisa, V. Ex." está derivando.
O SR. EURICO REZENDE - . . . nosso País é j.ulgado, lá fora, pelos Anais
do seu COngresso.
O Sr. Benjamim Farah - Respe~te a câma11a dos Deputados. V. Ex." pode
gritar, aqui, mas não desapoie a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres - Fazendo soar a campainha.) - Solicite o aparte, nobre Senador Benjamim Farah, peço a V. Ex.a
O SR. EURICO REZENDE - A COnstituição, Sr. Presidente, é draconiana
nesse sentido ...
O Sr. Franco Montoro - Quanto à in~ciativa do projeto, o resto é dependência, é uma interpretação limitativa que V. Ex.", como Parlamentar, não deve
fazer. Porque, se a Constituição diz que é iniciativa do •Presidente da ~epúbllca,
é apenas a iniciativa. o mais diz respeito à competência do Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres - Fazendo soar a campainha.) - Senador Franco Montoro, peço a V. Ex." para solicitar o aparte.
o SR. EURICO REZENDE - Eu pediria à Mesa que conduzisse à minha
bancada, Sr. Presidente, um exemplar da Constituição. COm isso, até, dou bastante tempo ao Sr. Senador Franco Montoro, para examinar o meu requer!m~.

.

Sr. Presidente, a politica de pessoal é rigorosamente da competência exclusiva do Poder Executivo. E. é tão rigoroso esse dispositivo, que ele possui um
sistema de vasos comunicantes. os Estados e os Municípios têm que· obedee&
aos parâmetros da politica de pessoal traçada pelo Governo federal, justamente
para acabar com .aqueles abusos ·carac·terizadores da escola risonha e franca do
passado.
Aqui está, Sr. Presidente:
"Da competência privll!tiva do Senhor Presidente da República ... "
É lamentável que eu esteja despetalando disposLtivos constitucionais, já
uma coisa sabida - jurisprudência definitiva- e com isso até dou tempo a que
V. Ex.a examine o que o artigo diz ...
O Sr. Franco Montoro - Qual é o artigo?
O SR. EURICO REZENDE - Art. 57:
"É da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa
das leis que: ... "
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o SR. EURICO REZENDE - Sr. Senador Franco Montoro, vamos acabar
·com os sofismas.
O Sr. Franco Montoro -Não é sofisma; é letra de lei.
O SR. EURICO REZENDE - Designe v. Ex.a o colegiado. V. Ex.a que nomeie.
Pode nomear até o contínuo do seu gabinete o qual sabe disso.
O Sr. Franco Montoro -Mas isto não é loteria esportiva; não é matéria de
aposta. vamos discutir o texto constitucional.
o SR. EURICO REZENDE - Vamos. É da competência exclusiva ... "
O Sr. Benjamim Farah - Permite V. Ex.a um aparte?
o SR. EURICO REZENDE - Eu vou terminar a leitura, senão V. ExP. estará
aparteando a Constituição. Em seguida, darei o aparte a v. Ex.a
"É da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa
das leis que ... "
O Sr. Franco Montoro - Iniciativa das leis!
O SR. EURICO REZENDE " ... V - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico"- é o caso da emenda - "provimento de cargos público, estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de
militares para a !natividade".
Agora, vejam v. Ex.as, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o rigor desse dispositivo.
Fui surpreendido, Sr. Presidente, com a interpelação do nobre Senador Benjamim Farah.
"Capítulo III
Dos Estados e Municípios
Art. 13. Os Estados organizar-se-ão e reger-se-ão !)elas Constituições e leis que adotarem, respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os seguintes:
r - os mencionados no item VII do art. 10;
II - a forma de investidura nos cargos eletivos;
III - o processo Legislativo;
• • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o •• o ••••• o •• o • • • • • • • • • •

v - as normas relativas aos funcionários públicos, inclusive a aplicação, aos servidor·es estaduais e municipais, dos limites máximos de
remuneração estabelecidos em lei federal;"
Então, são as normas relativas aos funcionários públicos. A Constituição
manda que o legislador constituinte e ordinários dos Estados siga os pl1ncípios que a Constituição Federal estabel·ece para os servidores da União.
Todo mundo sabe que, hoje, o Executivo, mais do que nunca, está no ápice
da pirâmide da privatividade, da iniciativa egoístlca, da competência exclusiva.
Ora, todos nós sabemos que não pode haver emenda aumentando despesa
prevista no projeto.
Todos nós sabemos que, infelizmente, não pod·emos atender aos pedidos
de funcionários públicos que nos procuram, - nos procuram na ARENA ·e nós temos a sinceridade d·e explicar-lhes que a Constituição não permite. E
depois, encontra;nos essas emendas fartamente assinadas por representantes da
honrada Oposiçao.
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Com esta consideração, Sr. Presidente, concedo o aparte ao nobre Senador
Benjamim Farah.
O Sr. Benjamim Farah - Estou respondendo ao aparte com calma, para
esperar V. EX.a. esfriar um pouco, porque não ·estou achando. não estou vendo ...
O SR. EURICO REZENDE - Estou um pouco superaquecido pelo espanto,
a surpresa, a estupefação pelo desfile de exploração do MDB na campanha
eleitoral, intrigando - e, desgraçadamente, com ·eficiência - o funcionário
público com o Partido governamental.
O .Sr. Benjamim Farah - V. EX." permite o aparte ou não permite? Permite? Estou com o aparte?
O Sr, Franco MDntoro (Ao orador) - Agora, V. Ex.a Insulta o eleitorado e
o povo brasileiros.
O Sr. Benjamim Farah - Ele não deu o aparte, ele dificultou-o. V. Ex.a.
permite ou noo?
O SR. EURICO REZENDE - A sua pergunta é Injuriosa, pelo apreço que
dedico .a v. Ex.a
O Sr. Benjamim Farah -V. Ex.a é que tem o mau hábito de Injuriar não
só os seus companheiros, como até os colegas, os outros parlamentares da
outra Casa do Poder Legislativo, e inclusive gente do seu Partido, o que vou
mostrar agora mesmo, aqui. O seu entusiasmo, o seu calor, tomaram tal dimensão, que V. Ex.a foi até ao insulto aos próprios companheiros e, talvez, até
ao próprio Poder Executivo - o Governo - que V. Ex.a queria tanto agradar
com essa Interferência entusiástica e eufórica. V. Ex." precisa .acabar com esse
costume de, a toda hora, fazer ataques ao Movimento Democrático Brasileiro,
no que diz respeito à campanha e às eleições. Os discursos que pronunciei na
campanha estão gravados e os pontos à disposição da Mesa, para ver se existe
qualquer ataque a quem quer que seja, porque quem trabalha, quem produz,
quem vai, naturalmente, pesquisar, como tenho feito aqui e como fazem os
Senadores Amaral Peixoto, Franco Montoro e outros colegas, não precisa viver
de insultos e nem de demagogia. Damos uma mercadoria cara, que é o nosso
trabalho; e não o Insulto. Os meus discursos estão gravados. V. Ex." pode
mandar requisitá-los. O ataque, na Guanabara, por ·exemplo. começou com
um elemento do partido de v. Ex."', Injuriando a todos, caluniando, inclusive Injuriando a um Ministro de Estado. Entretanto, o assunto não é campanha eleitoral, onde alguns companh·eiros nossos saíram vitoriosos. Isso tem desgostado
multo a alguns colegas da honrada ARENA. Mas, o assunto é o seguinte: ainda
há pouco, V. Ex."' citou a Constituição. Não precisa trazer a Constituição, porque nós i'odos a conhecemos; de quando em quando a estamos lendo e sabemos que o art. 57 atribui ao Presidente o direito de iniciativa. Mas a Constituição não impede que o parlamentar apresente emendas. Onde está isso na Constituição? O que ·estou achando estranho é que concursados, pelo regime estatutário, sejam prejudicados nos seus direitos adquiridos e adquiridos pela própria
Constituição. E ainda mais, companheiro de v. Ex."', do seu partido, retira, para
fazer, naturalmente esta escamoteação, retira as expressões "Consultaria Jurídica da União" e "Procuradoria das Autarquias". Eu P·ergunto: nós é que
estamos fazendo demagogia? Ou eles é que estão fazendo uma retirada para
prejudicar os direitos adquiridos? V. Ex."' responda à pergunta que fiz no fim
da minha Interferência, se não sou obrigado a ler novamente para que V. Ex."
tome conhecimento, pois me parece que V. Ex." não a ouviu, fazendo, naturalmente, aquelas saudações, aquelas cortesias ao Poder Executivo. V. Ex.e. está
completamente sem horizonte.
O SR. EURICO REZENDE - Eu respondo a V. Ex."': se vier uma mensagem do Senhor Presidente da República para esta Casa, retirando direitos
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A competência, ou é do próprio Senhor Presidente da República, através de
uma mensagem suplementar, ou, então, do apelo ao Poder Judiciário. Infelizmente, não podemos; nós não temos que fixar conceitos sobre se a Constituição
está certa ou errada, se é justa ou injusta. Nós temos que obedecer a · ela.
Agora, se o MDB prosseguir nesta marcha eleitoral pantagruéllca, ainda vai
adquirir a sustentação parlamentar necessária para reformar a constituição.
O Sr. Benjamim Farah- Mas não estamos' em campanha eleitoral. A campanha está encerrada.
O SR. EURICO REZENDE - Mas nós temos que obedecer à constituição.
Este é um aspecto que não pode ser discutido.
O Sr. Franco Montoro - O dir·eito adquirido não está na Constituição?
O SR. EURICO REZENDE - Dizer que a iniciativa é realmente do Senhor
Presidente da República, mas nós podemos alterar o processo à vontade, ·então,
acabou a iniciativa! A iniciativa pressupõe eficácia. Se o Congresso altera o projeto, apresenta um substitutivo, a Iniciativa do Senhor Presidente da República
caiu em cacos pelo chão através das emendas apresentadas.
O Sr. José Augusto - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o Senador José Augusto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) (Fazendo soar a campainha) - Lamento
informar a V. Ex." que o seu tempo se esgotou há muito.
O Sr. José Augusto -Eminente Senador Eurico Rezende, chamaria a atenção de v. Ex.", com relação ao assunto que V. Ex." discute, para o parágrafo
único do art. 57 da nossa Constituição, que diz o seguinte:
"Art. 57. . ........................................ , ............... .
Parágrafo único -Não serão admitidas emendas que aumentem. a
d·esp.esa prevista.
a) nos pro,ietos cuj.a iniciativa seja da exclusiva competência do
Presidente da República;"
Não serão admitidas emendas.
O SR. EURICO REZENDE - Nem mencionei Isso. porque é fato tão sabido,
já é jurisprudência tão firme que está: "não serão adml.tldas emendas ... "
Sr. Presidente, peço desculpas à Casa por haver tomado desnecessariamente
esse tempo. Peço desculpas ao Brasil, porque nessa crise de papel o Senado é
obrigado, com o texto do meu discurso a consumir alguns centímetros dessa
mercadoria. Peço desculpas, Sr. Presid-ente, peço desculpas aos acadêmicos de
Direito que sabem perfeitamente, - eles sabem - que emendas dessa natureza
e desse quilate, brigam violentamente com a Constituição e estamos aqui a
discutir um assunto inócuo, não fosse a pertinácia do MDB em querer, não que
as emendas passem. porque sabem que não podem passar, mas para mostrar
ao funcionário público que a Oposição está com ele, caracterizando, por via de
conseqüência, que a ARENA está contra o servidor públlco.
Eles sabem qu.e essas emendas não passam mas sabem que a intriga bem
feita prospera, surte efeito, reallza exarcerbação politica, revolta o servidor
público.
Então, Sr. Pr·esldente, episódios dessa natureza, volto a dizer, desservem a
um dos mais lnviolávels patrlmônios de um país, que é a cultura de seu povo.
(Muito bem!)
o Sr. Benjamim Farah - Sr. Presidente, sollclto a palavra, pela ordem.
o SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao nobr·e Senador Benjamim
Fara.ll.
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com o único objetivo de insultar o MDB ...
O Sr. Eurico Rezende - Insultar não, eu não quis insultar, Excelência.
O SR. BENJAMIM FARAH - Então, eu vou modificar o termo. Na pobreza
do meu vocabulário, vou buscar um outro: V. Ex.n não insultou, agrediu com sua
dialética.
O Sr. Eurico Rezende - Não insultei, nem agredi; em todo caso, peço desculpas.
O SR. BENJAMIM FARAD - Sr. Presidente, estou falando pela ordem, e
não sei se, pela ordem, o orador pode ser aparteado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - V. Ex." não pode ser aparteado.
O SR. BENJAMIM FARAH - De modo que acho, Sr. Presidente, que a interferência do nobre Senador Eurico Rezende foi inócua. Ele, naturalmente, atingiu o objetivo, que é o de atacar o MDB, e, ao mesmo tempo, o de agradar ao
Poder Executivo. Mas, certo tipo de agrado é como moeda falsa, prejudica muito
mais àquele que recebe as gentilezas do que aquele que as dirige. o nobre Senador Eurico Rezende não falou nada, não disse nada; fiz uma indagação e
não obtive resposta. Este é ·o motivo Sr. Presidente, por que projetas dessa natureza não podem ser discutidos açodadamente, senão mandaria buscar todo
o processo para ver onde está a Mensagem do Governo mandando retirar certas
expressões que citei aqui. Quisera ver isto: Consultarias Jurídicas e Procuradorias Jurídicas das Autarquias. O projeto ·está nesse plano inclinado, nesta embalagem de votação rápida, então não temos tempo nem de fazer pesquisas. Eu
fim uma indagação e S. Ex." trouxe a Constituição, disse que o MDB está violando a Constituição, que o MDB promete a funcionários etc ...
TUdo isso, Sr. Presidente, é um lamento sem a menor significação, porque,
defender os funcionários, nós do MDB sempre defendemos; a honrada ARENA
também tem defendido. Muitas vezes perdemos um projeto aqui e o Poder Executivo manda, aceita a nossa· sugestão e aqui citarei um exemplo: defendi, com
ardor, a contagem de tempo, para tratamento de saúde como de efetivo exercício
do funcionário, objetivando que esse tempo fosse contado para efeito de aposentadoria. A matéria foi aprovada na Câmara; depois um ilustre Senador apresentou uma emenda e o projeto voltou às comissões. E, naquele processo de retardamento veio a /Revolução, e o projeto foi engavetado. Procurei uma vez o
Diretor do DASP e ele achou a idéia ótima. Levou-a ao Pod·er Executivo, o honrado Presidente Médici enviou-a para cá e hoje é lei.. De modo que, muitas iniciativas nossas, que não passam no Congresso, o Poder Ex·ecutivo as aceita. Mas,
neste caso, fiz uma indagaçüo sobre os funcionários concur.sado.s, perguntando
ao final da minha interferência: cabe Indagar, portanto, em face d'a nova posição assumida pela Liderança no Congresso, se o regime de CLT teria condições
de assegurar aos advogados efetlvos, assistentes jurídicos e procuradores as
mesmas vantagens do regime estatutário, como, por exemplo,a estab!l!dade no
Serviço Público, férias, adicionais por qülnqüênios, além de outras vantagens da
Lei n.o 1. 711 - Estatuto dos Funcionários de 1952 - que dispõe sobre o E.statuto
dos Servidores Públicos. De modo que, Sr. Presidente, isto é o que perguntei.
Não perguntei se a ARENA ganhou, se a ARENA perdeu, se estamos em campanha eleitoral. . . Nós não estamos em campanha eleitoral. Na campanha, cada
um procede como quiser, embora nós possamos respond-er pelo que dlsseinos. Eu
ouvi muitos dlscurs·os do Senador Amaral Peixoto. Ele não insultou ninguém,
não agrediu ninguém, não ofendeu ninguém. Apenas fez a sua pregação, dentro
daquele estilo democrático, com aquela delicadeza, com aquela eficiência e com
aquela tradição que caracteriza S. Ex." E, assim, muitos colegas nos.sos. Os meus
discursos estão gravados, não insulte! ninguém. Agora, vir para cá berrar contra
o MDB, só porque nós elegemos alguns Senadores mais!
Sr. Presidente, a Indagação está feita. A questão de ordem, que eu levanto
a V. Ex.a é n seguinte: pode este projeto, na situação em que está, s•sr retirado
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que há um equivoco por parte do ilustre Senador, que quis aqui trazer a Constituição, agredir o MDB e nada disse em favor do projeto, nem do seu Partido,
nem em favor do Poder Executivo?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o Regimento da Casa,
o projeto não poderá ser retirado, porque está em regime de urgência.
O Sr. Amaral Peixoto - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Amaral Peixoto, para discutir o projeto.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, este projeto foi
encaminhado ao congresso a 17 de outubro, isto é, um mês antes das eleições,
período em que todos nós estávamos afastados das ativldades, porque nos encontrávamos em nossos Estados, cuidando das eleições. O projeto que foi votado
anteriormente, é mais grave ainda; chegou ao Congresso Nacional em 18 de novembro, depois das eleições e já foi aprovado hoje.
Não é possível assim, Sr. Presidente! Realmente, nós estamos votando sem
saber - esta é a realidade - o que estamos votando. Os pareceres chegam ao
plenário na última hora e são lidos, pela primeira vez, pelos Srs. Senadores, no
momento de pronunciarem os seus votos. As Comissões não estão se reunindo;
Tivemos, hoje, lamentável pronunciamento, lamentável não, foi forçado. "O
Senador Paulo Guerra fez um pronunciamento, renunciando a sua condição de
Presidente da Comissão de Agricultura, porque um projeto, que regulava produtos e alimentação de animais, fertilizantes e inseticidas não passou pela Comissão pela qual devia passar em primeiro lugar, que era a Comissão de Agricultura.
O Sr. Benjamim Farah - Específica.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, lamento que o Senador Eurico
Rezende não esteja presente, porque queríamos dizer a S. Ex.a que não é possível contlnuannos neste tom com que estamos fazendo as discussões no Congresso Nacional. Antigamente, há poucos meses atrás, quando fazíamos qualquer
restrição ao Governo, defendia-se logo a honradez do eminente Presidente Médicl
ou do Presidente Gelsel. Nunca passou pela cabeça dos repres·entantes da Oposição atacar a honradez desses dois eminentes Presidentes da !República - e
todos os outros - que respeitamos, embora tenhamos discordado multas vezes
deles. Hoje o tom mudou. É a eleição. o Senador Eurico Rezende, talvez o mais
inconformado m.embro da ARENA com o resultado do pleito de 15 de novembro,
por qualquer pretexto, nos agride, dizendo que estamos fazendo uma pregação
demagógica. Ora, as ·eleições já passaram! Quero afiançar que, se alguns fizeram demagogia no meu Partido, os da ARENA também fizeram, porque apresentaram obras realizadas há muitos anos como sendo do atual Governo, inclusive no nosso Estado, Sr. Presidente, obras que foram f·eltas por mim e por
V. Exa, e qu.e foram apresentadas, na propaganda, como tendo sido pelo Governo
do Sr. Raymundo Pad!lha. Se erros e excessos foram cometidos, o foram ·dos
dois lados.
O Sr. Benjamim Farah- Multo bem! Isso é natural.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não vamos continuar nesse diapasão, porque
não chegaremos a uma conclusão. Assim val-se por um caminho· errado.
Mas, só quero .registrar - -e o faço com satisfação, - que o Sr. Senador
Eurico Rezend·e se traiu, quando, falando sobre a Constituição, disse que "infelizmente" ela não pennite que o Congresso tenha iniciativa nesse sentido. Realmente, nossa pregação é que estão delimitadas as nossas atribuições. S. Ex."
reconheceu Isto, declarando que, se viesse um projeto retirando direitos assegurados aos funcionârlos, nó.s na.da poderia.mos fazer, ]lorque a Constituição nos amarra

-313em todos os pontos. Quero deixar registradas as minhas congratulações por esse
pronunciamento de S. Ex.8 e dizer, Sr. Presidente, já que não é possível retirar
esse projeto da pauta, que votamos contra o mesmo, porque não sabemos se é
bom ou mau, e reconhecemos que não temos de examiná-lo, e· aqui são postos
de lado, são afastados direitos de numerosa classe de funcionários públicos.
Nunca fiz politica sistemática com o fundonalismo, nunca procurei agradar o
funcionalismo - acho que ·ao funcionário deve ser dado aquilo a que ele tem
direito, porque, sem eles, o Brasil não poderá progredir. Mas, nunca explore! a
classe de funcionários no sentido eleitoral.
Roeg!strO portanto esse pronunciamento e nosso voto contrário ao projeto.
(Multo bem!)
O SR. PJU:SIDENTE (Paulo Torres) - Encerrada a discussão, vou colocar
em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado .
. O Sr. Amaral Peixoto - Sr. Presidente, pedimos a v. Ex:.a registrar que votaanos contra.
O SR. PRESmENTE (Paulo Torres) - Será registrado.
O projeto vai à sanção.
ll: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 183, DE 1974
(N.0 2.333-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESmENTE DA REPÚBLICA)

DispÕe sobre os servidores públicos civis da AdminiStraçâD Federal
direta. e autárquica, segundo a natureza jurídica. do vinculo empregatíeio, e dá outras providências.
Art. 1.0 - Os servidores públicos civis da Administração Federal direta e
autárquica reger-se-ão por disposições estatutárias ou pela legislação trabalhista em vigor.
Art. 2.o - Para as atividades Inerentes ao Estado como Poder Público, sem
correspondência no setor privado, compreendidas nas áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tri-butação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos Federais
e contribuições previdenciá.rlas, e no Ministério Público, só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejam os definidos em Estatuto próprio, na forma do art. 109 da Coru;tituição Federal.
Art. 3.o - Para as atividades não compreendidas no artigo precedente, só
se admitirão servidores regidos pela legislação trabalhista, sem os direitos de
greve e sindicalização, aplicando-se-lhes as normas que disciplinam o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
Parágrafo único - Os servidores a que se refere este àrtigo serão admitidos
para cargos integrantes do Plano de Classificação, com a correspondente remuneração.
Art. 4,o- A juízo do Poder Executivo, nos casos e condições que especificar,
inclusive quanto à fonte de custeio, os funcionários públicos estatutários poderão optar pelo regime do art. 3.o
§ 1.0 - Será computado, para o gozo dos direitos assegurados na le·gislação
trabalhista e de previdência social, inclusive para efeito de carência, o tempo
de serviço anteriormente prestado à Administração Pública pelo funcionário que
fizer a o,pção referida neste artigo.
§ 2.0 - A contagem do temrpo de serviço de que trata o parã.grafo anterior
far-se-á segundo as normas pertinentes ao regime estatutário, computando-se
em dobro, para fins de aposentadoria, os períodos de licença especial não gozada, cujo direito haja sido adquirido sob o mesmo regime.
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respectivas autarquias, em relação ao pessoal regido pela legislação trabalhista,
restringir-se-ão às contribuições para. o Instituto Nacional de Previdência Social, inclusive as incidentes sobre o 13.o (décimo terceiro) salário, às cotas do
salário-familia e aos depósitos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
nos ·termos das respectivas legislações.
Parápato único - Dos orçamentos da União e das autarquias deverão constar as dotações necessárias ao custeio dos encargos de que trata este artigo. ·
Art. 6.0 - Os atuals funcionários que não fizerem a opção prevista no art.
4.0 serão mantidos no regime estatutário.
Art. 7.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados
os U 1.0 e 2.0 do art. 3.0 da Lei n.0 5.886, de 31 de maio de 1973; o parágrafo
único do art. 3.0 da Lei n.o 5.914, de 31 de agosto de 1973; o parágrafo único do
art. 3.0 da Lei n. 0 5.921, de .19 de setembro de 1973; o parágrafo único do art. 4.o
da Lei n.0 5.968, de 11 de dezembro de 1973; o parágrafo único do art. s.o da
Lei n.0 5.990, de 17 de dezembro de 1973, e demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nada mais havendo que tratar, vou
encerrar a sessão.
Designo para a Sessão Ordinária de hoje a seguinte

Art. 5.0

ORDEM DODIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 265, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Domíc!.o Gondlm, solicitando a transcrição nos Anais do Senado
Federal, do artigo intitulado "Um Exemplo às Novas Gerações", publicado no
Diário de Notícias do dia 27 de outubro de 1974.
2

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 278, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais .do Senado
Federal, das Ordens do Dia dos Excelentlssimos Senhores Ministro do Exército,
General Sílvio Frota e Ministro da Marinha, Almirante Azevedo Henning, em
homenagem ao Dia da Bandeira, publicadas no Jornal do Brasü, em 19 de novembro de 1974.
3

Votação, em 'turno único, do Requerimento n.o 279, de 1974, de autOria do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo intitulado "Depois das Urnas", de autoria do jornalista IRoberto Marinho, publicado em O Globo, de 19 de novembro de 1974. .
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 66, de 1974 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu arecer n.o 728,
de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n, 0s 58, de 1968.· 79,
de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Taquara (RS) aumente em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mU cruzeiros), o
montante de sua divida consolidada, mediante contrato de empréstimo tendo
PARECER, sob n.0 729, de 19,74, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Está encerrada a Sessão.
!Encerra-se a Sessão eis 13 horas e 15 minutos.)

227.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislaturli
em 4 de dezembro de 1974
PRESID!NCIA DOS SRS, ANTONIO CARLOS E GERALDO MESQUITA
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - F1áN:Io Brttto - José L!n
- JOllé Esteves - Cattete Pinheiro - Alexandre Costa - Virgil!o
vora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luís de Barro
Domieio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Grierr
Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Leandro Maciel - Lourival
tista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Eurico
zende- Benjamim Farah- Danton Joblm- Franco Montorolando Zancaner - Benedito Ferreira - Fernando Corrêa - Ita
Coelho - Saldanha Derzl - otáNio Cesário - Antônio Carlos - Le
Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A l!stà de presença acusa o c
pareclmento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro ab
a Sessão.

O Sr. 1.0 Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
lll lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDElNII'E DA REP'OBLllCA
De agradecimento de ICOJD.unicação referente a escolha ~ !nOme indicado p
cargo cujo 'provimento depende de prévia autorização dio Senado IFedeml.
- N.o 399/74 (n. 0 648/74, na origem), de 3 do corrente, referente a escolha
Sr. Roberto de Oliveira Campos, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Re
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
- N.o 400/74 (n.o 649/74, na orige,ml, de 3 do corrente, referente a escolha
· Sr. João Gracie Lampreia, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino
Dinamarca.
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos Legislativos:
- N.o 401/74 (n.o 647/74, na origem), de 3 do corrente, referente ao Decr
Legislativo n.0 88, de 1974, que aprova o texto do Convênio de Coopera•
Turística entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexi
nos, firmado em Brasil!a, a 24 de julho de 1974.
- N.o 402/74 (n. 0 650/74, na origem), de 3 do corrente, referente ao Decr
Legislativo n. 0 89, de 1974, que aprova o texto do Acordo sobre a troca
Est!llgiários, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil '
Governo da República da Finlândia, em Brasil!a, a 30 de maio de 1974.
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cargos cudo JProvimento depende ide !Prévia ;~.utorização do !Senado !Federal:
- N.o 403/74 Cn.o 654/74, na origem), de 4 de dezembro, referente a escolha do
Sr. Emílio Pereira Guilhon, i)ara exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República do Peru.
- N.0 404/74 Cn.o 655/74, na origem), de 4 de dezembro, referente a escolha
do Sr. Joayrton Martins Cahú, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à ReplÍiblica de Guiné-Bissau.
OFíCIOS DO PRJMEIRO-S!ECHIETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
- N.0 555/74, de 4 do corrente, comunicando a aprovação das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Oâmara n.0 73, de 1974 Cn.0 2.02&-E/74, na Casa
de origem), que retifica, sem ônus, a Lei n.0 5.964, de 1973, que estima a
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1974. (Projeto enviado à sanção em 4 de dezembro de 1974.)
- N.0 556/74, de 4 do corrente, encaminhando autógra-fo do Projeto de Lei do
Senado n.o 77, de 1974 Cn.o 1. 938/74, na Câmara dos Deputados), que dá
nova redação ao item 7.o do art. 55 da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre os registras públicos, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.0 6.140, de 28 de novembro de 1974.)

PARECERES
PARECER N.0 743, DE 1974
Da Comissão de Legislação 'Social, sobre o ofício '~S" - n.o 44, de
1974 (n. 0 131-CCA - na origem), do Senhor Governador do EStado da
Bahia, solicitando autoriza.C;ão do Senado Federal, para alienar à Agro
Indústrias do Vale do •São Francisco S.A.- AGROVALE, áreas de terras
públicas do Estado da Bahia, situadas no Município de Juazeiro.
Relator: 1Sr. Heitor !Dias
O Senhor Governador do Estado da Bahia encaminha ao exame do Senado
Federal o Oficio n.0 131/74-CCA, com fundamento no parágrafo único do art. 171
C.a Constituição, no qual solicita a competente autorização para que o Estado da
Bahia possa alienar uma área de 5. 782 hectares de terras públicas, situadas no
Município de Juazeiro, em que é adquirente a empresa Agro Indúst.rias do Vale
do São Franclsco S.A. -"' AGROVALE.
2. O Chefe do Executivo do Estado da Bahia esclarece que oa. beneficiária "pre•
tende instalar-se na referida área com vistas à execução do plantio de canade-ar;úcar totalmente irrigado e cl.a instalação de usina para produção anual de
1. 80(}. 000 sacas de açúcar e 14.000.000 litros de álcool".
3. Informa o mesmo documento que "os investimentos programados constantes
dos projetas já aprovados pelo Inst!t.uto do Açúcar e do Alcool e pelo Grupo
Executivo de Irrigação e Desenvolvimento Agrícola são da ordem de Cr$ 210
milhões, tendo sido deferidos financiamentos no valor d.e Cr$ 51 milhões para
Investimentos agroindustrials e Cr$ 122 milhões para infra-estrutura de irrigação".
4. Os perfis do empreendimento da empresa, da área e sua caracterização edáfica, climática e botânica, bem como o "curriculum vitae" de seus diretores e
pareceres dos órgãoo juríd.icos e técnicos do Governo do Estado constam do
processo da Secretaria da Agricultura n.o 1.880/74 e do projeto apresentado pela
mencionada empresa, anexo ao processado.
5. Submetido o processo ao exame da Procuradoria do Patrimônio do Estado,
esta, em parecer à folha n. 0 91, opinou pelo deferimento da pretensão da Agro
1ndústrias do Vale d.o São Francisco, Yisto terem sido atendidos os requisito&
previstos nos itens de I a VII do art. 39 do Decreto n.0 23 .4Cl, de 13 de abril de
1973 (Regulamento de Terras Públicas do Estado da Bahia).
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3. 038, de 1972, e tendo em vista as informações prestadas pelo Instituto do Açúcar e do Alcool e pelo GEIDA, e pela Secretaria de Agricultura, opinou favoravelmente à solicitação da AGROVALE (folh-a n.o 90).
7. Constam do processo dois volumes com todos os dados e características do
projeto. Cdoe. anexos).
8. Na área da legislação estadual, a empresa requerente atendeu as disposições
do art. 39, itens I a VII e do art. 40, itens I e. IX do Decreto n. 0 23.401, de 13 de
abril de 1973 <Regulamento de Terras Públicas do Estado da Bahia).
9. Por outro.lado, a alienação se enquadra com o disposto no art. 1'5, § 1.o, da.
Lei n.0 3. 038, de 10 de outubro de 1972 (Lei de Terras).
10. O ofício se faz acompanhar de todos os anexos exigidos pelo Regimento
Interno Cart. 410, letras a, b, c, d, e).
11. Ante o exposto, julgamos plenamente justificado o pedido de alienação de
terras pelo Senhor Governador do Est.ado, e, aincl.a, aconselhável ao desenvolvimento, pois as repercussões sócio-económicas desse projeto, para o Estado da
Bahia, são as mais significativas, uma vez que, além de marcar o início do
aproveitamento agroindustrial do São Francisco, criará, também, elevado número de empregos .d!retos e !ndiretos, numa área profundamente sujeite. aos efeitos
das estiagens prolongadas.
12. Assim, opinamos favoravelmente à concessão da autorização solicitada, nos
termos do segu!nt.e:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.0 69, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado da Ba.hia a alienar à empresa Agro
Indústrias do Vale do São Francisco .S.A.- AGROVALE, área de terras
públicas, localizada naquele Estado.
Art. 1.0 - É o Governo do Estado da Bahia autoriz:tdo a alienar à empresa
Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A.- AGROVALE, com sede no município de Juazeiro, Estado da Bahia, uma área de 5. 782 ha (cinco mil, setecentos
e oitenta e dois hectares) de terras públicas, situadas no município de Juazeiro,
naquele Estado, onde será implantado, pela adquirente, um projeto agroindustrial, com vistas à execução do plantio de cana-de-açúcar totalmente irrigado.
Art. 2. 0 - A operação de alienação a que se refere o artigo an~erior obedecerá às condições, limites, áreas, medidas e demarcações a serem estabelecidas
pelos órgãos técnicos do Governo do Estado da Bahia, respeitados os direitos de
terceiros, o interesse público por1•entura manifesto sobre a área, e, ainda, as
disposições contidas na Lei Estadual n. 0 3. 038, de 10 de outubro de 1972 (Lei
de Terras) e do Decreto Estadual n.O 23.401, de 13 de abril de 1973.
Art. 3.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 1974. - Franco Montoro, Presidente - Heitor Dia.'l, Relator - Eurico Rezende - Guido Mondin - Octávio
Cesário.
PARECER N. 0 744, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de ·Resolução
n.0 69, de 1974, da Comissão de Legislação Social, que "autoriza o Governo do Estado da Bahia a alienar à empresa Agro Indústrias do Vale
do São Francisco ,s.A. - AGROVALE, área ·de terras públicas, localizada
naquele Estado".
Relator: Sr. Heitor Dias
Apresentado pela Comissão de Legislação Social, nos termos regimentais
(art. 109, parágrafo único do Regimento Interno) o presente Projeto de Re.solução autoriza o Governo do Estado da Bah!a a "a alienar à empresa Agro :rndústrias do Vale do São Francisco S.A. - AGROVALE, com sede no município de
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e dois hectares) de terras públicas, situadas no município de Juazelro, naquele
Estado1 onde será implantado, pela adquirente, um projeto agrolndustrial, com
vistas a execução do plantio de cana-de-açúcar totalmente irrigado".
2. Pelo art. 2.o do Projeto, "a. operação de alienação obedecerá àa condições,
limites, áreas, medidas e demarcações· a serem estabelecidas pelos órgãos técnicos
do Governo do Estado da Bahia, respeitados os dlrelto.s de terceiros, o interesse
público porventura manifesto sobre a área, e, ainda, as disposições contidas na
Lei Estadual n.O 3. 038, de 10 de outubro de 1972 (Lei de Terras) e no Decreto
Estadual n.o 23.401, de 13 de a;brll de 1973".
3. A matéria teve origem· no pedido (Ofício n. 0 131/74-CCA) do Senhor Governador do Estado, encaminhado ao Senado Federal, com fundamento no parágrafo
único do art. 171 da Constituição Federal.
4. O pedido de autorização se fez acompanhar dos documentos que esclarecem
perfeitamente a operação.
5. A matéria foi amplamente examinada pela ComisSão de Legislação SOcial,
que opinou pela aprovação, na forma do presente projeto de resolução, que será
ainda detidamente estudado, quanto ao mérito, pela Comissão de Agricultura..
6. Foram atendidas, no caso, as exigências constitucionais (art. 171, parágrafo
único da Constituição) regimentais (art. 410, Itens a, b, c, d, e, e art. 109 parágrafo único) e o disposto na legislação estadual (Lei n.0 3.038, de 10 de outubro
de 1972 e o Decreto n. 0 23.401, de 13 de abril de 1973).
7. Ante o exposto, esta Comissão opina pela normal tramitação do presente
projeto, que é constlt.uclonal e jurídico.
Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 1974. - Daniel .Krieger, Presidente
- Heitor Dias, Relator - José Lindoso - Italivio Coelho - Gustavo Capanema.
- Wilson Gonçalves - Carlos Lindenberg.
PARECER N.0 745, DE 1974

Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de Resolução n.0
1974.

,

de

Relator: Sr. Fernando Corrêa
A Comissão de Legislação Social, nos termos regimentais, submete à aprovação desta Casa, projeto de resolução que autoriza o Governo do Estado da. Bahia
{art. 1.0) "a alienar à Empresa Agro Indústrias do Vale do São Francisco S/A AGROV·ALE, com sede no município de Juaze!ro, Estado da Bahia, uma área de
5. 782 ha. (cinco mil, setecentos e oitenta e dois hectares) de terras públicas, situada no município de Juazelro naquele Estado, onde será implantado, pela adquirente, um projeto agroindustrial, com vistas à execução do plantio de cana-deaçúcar to·balmente irrigado".
2. Informa o Chefe do Executivo do Estado da Bahia que a Agro Indústrias do
Vale do São Francisco S/A - AGROVALE, "pretende instalar-se na referida
área com vistas à execução do plantio de cana-de-açúcar totalmente irri~ado e
da instalação de usina para produção anual de 1. soo. 000 sacas de açucar e
14.000.000 de litros de álcool".
3. Convém salientar, tratar-se esse projeto, em fase inicial de implantação, da
primeira usina de açúcar que utlllzará plantio totalmente irrigado, no Pais,
cujos índices de produção, por área, já comprovados em experimentos, colocam
aquela região da Bahia, entre as de maior produtividade do mundo.
4. Constam no processado Informações que a empresa já possui projetes
:J.provados pelo Instituto do Açúcar e do Alcool e pelo Grupo Executivo de Irrigação e Desenvolvimento Agrícola - GEIDA, da ordem de Cr$ 2·10 milhões, tendo
sido deferidos financiamentos no valor de Cr$ 51 milhões para o.s investimentos
agrolndustrials e Cr$ 171 ml'hões para a infra-estrutura e implantação da
Irrigação.
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- 3195. Segundo dados técnicos constantes do processado, as razões que fundamentam
a escolha da atual localização são as seguintes:
','a) pr~ximidade do Rio São Francisco, para util!zação de sua água em
1rrigaçao;
b) disponibilidade de terras plana.s, propicias a uma mecanização intensiva da produção agricola;
c) solos ricos, conforme estudos de levantamentoo bll.sicos elaborados
pela própria SUDENE e utilizados no projeto;
d) intensa luminosidade durante todo o ano, permitindo um desenvolvimento ideal da. agricUltura. da. ea.na-de-açúear;
e) região incluída nas áreas de favores fiscw e crediticio.s da SUDENE,
PROTERRA

e PROVALE."

Estamos de inteiro acordo com o pleito do Senhor Governador do Estado
da Bahia, pois o projeto, além de ser considerado de interesse para o desenvolvimento económico do Estado, assim entendidos o reflorestamento, a colonização
particular e a exploração racional e intensiva, trará grandes repercussões sócioeconômicàs na região, pois marcará o início do aproveitamento agro!ndustrial do
São Francisco, criando tam·bém elevado número de empregos diretos e !ndlreros,
numa área sujeita aos efeitos da estios.gem.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto de resolução.
Sala das Comissões, 4 de dezem·bro de 1974. - Paulo Guerra, Presidente Fernando Corrêa, Relator Ruy Carneiro - Antônio Fernandes - Amaral
Peixoto.
· ·
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Expediente lldo vai à publicação.
A !Presidência recebeu, do Governador do Estado de Minas Ge·rais, os seguintes Ofícios relativos à al!enaçã.o de terra.s:
- ·u.o S-44/74 (n.o 125/74, na origem), de 2 do corrente, sollcitando autorização do Senado Federal, a fim de que aquele Estado possa alienar área de
terr.as devoLutas à empresa Plantar - Planejamento, Técnica e Admlnlstração de Projetos S.A.;
- n.o S-45/'74 (n.0 130/74, na origem), de 2 do coNente, sollcita.ndo autorização
do Senado Fede\l"a.l, a flm de que aquele Estado possa. alienar áreas de teNas
devolutas à ITM'EVA FLORIE8TAL LTDA.;
- n.o S-46/'74 (n.o 127/'74,' na origem), de 2 do corrente, solicitando autorização
do Senado Federal, a fim de que aquele Estado possa alienar áreas de terras
devolutas à empresa COmpanhia de AÇos Especiais Ita!blra - AOESITA;
- n.0 S-47/'74 (n.o 131/74, na 'ortge·ml, de 3 do corrente, sollc~tando autoriza.ção
do Senado Federal, a fim de que aquele Estado possa alienar áreas de terras
devolru<tas à Vale do Embaúba ~e!lorestamento Ltda.;
- n.0 S-48/74 (n.o 129/74, na origem), de 25 de novembro ·próximo passado,
solicitando autorização do Senado Federal, a fim de que aquele Estado possa
alienar áreas de terras de.vo1utas à Florestas Rio Doce S.A.;
- n.0 S-49174 (n.0 126174. na ortgeml, de 2 do corrente, solicitando autorização
do Senado Federal, a fim de que aqu~e !Estado possa allenar área de terras
devolutas a empresa Fel'J."ageillS Antônio Falei S.A.;
- n. 0 S-50174 (n.o 128/74, na or1geml, de 2 do corrente, solic1tando a;utorização
do Senado Federal, a fim de que aquele Estado possa alienar área de terms
devolutas à empJ."eSa COmpanhia Mineira de Reflorestamento - COMFLOR.
As matérias serão despachadas às Comissões de Legis1ação Soda!, de Constituição e Justiça e de Agricultura.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos !l)Clo sr. 1.0-·Sec.re.tá.rto.
São lidos os seguintes:
ô.

-320REQUERIMENTO
N.0 352, de 1974

iR.equeremoo .urgência, nos termos do art. 374, ·alínea b, do Re·glmento ln·
terno, para o Projeto de Lei da Câmara n.0 152, de 1974 Cn. 0 2.358-B/74, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor residente da República, que· aurt:.oriza
o Poder Execurtl.vo a abrir ao Ministério da Agricultura, o crédlito espec~al até
o limite de Cr$ 16. 7ôl.800,00, para o ·fim que especifica.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.

REQUERIMENTO
N.0 353, de 1974

Requeremos Ul'gêncla, nos termos do art. 374, alinea b, do Regimento In~
temo, para o Projeto de Lei da Câma.ra n. 0 176, de 1974 Cn.o 2.134-A/74, n•a
Casa de origem), que altera o ar.t. 28 e• o parágrafo único do arl. 35 da Lei
n.0 5.682, de 21 de julho de 11971 (Lei Ongânica dos Partidos Políticos), e dá
outras providénc~as.
Sala das sessões, 4 de de2lembro de 1974. - Petrônlo Portella..
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Os requerimentos lidos, nos termos
do art. 378, item II, do Regl.melllto Interno, serão votados após a Ordem do Dia.
Há oradores 1-nscrlitos.
Concedo a ;palavra .ao nobre Sr. Senador Flávio Brltto, que, conforme comunicação da Llderll4lça da Maioria, falará na qualidade de Uder da Bancada.
O SR. FI..!VIO BRITrO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha presença
nesta Casa deveu-se a um ato de fé.
Pelo mesmo ato dela estou me retirando. Não me permitiri-a, Sr. Presidente
e nobres colegas, ocUipar esta tribuna, tão a1ta e tão dignamente• imPllllntadla
nesta Casa, ;para ~rorar em causa própria, desaguando mágoas e resselllti~
mentos, num destilar monótono de uma casuística pessoal, inteiramente !ora
de Pl'Opósitos em tão ele·vado escalão das nossas instituições democráticas.
Por isso volto a repetir: as mesmas 'cren~as que aqui me ooloca.ram, os
fundamentos sociais, políticos, culturais e econômicos que aqui me trouxeram,
proporcionaram a um amaoonense, orgulhoso de sua terra e de sua gente, o
privilégio de representar o grande Amazonas nesta a.ugusta oasa.

Movido pelos mesmos sentimentos e acreditll4ldo mais do que nunca nos
prindpios que informam e conformam a iDe·mocracl:a iR.evolucionária Brasileircl.,
f·ui buscar, denrtro das re·gras estabelecidas· pelo jogo democrático, a ll'ealfirmação de meu mandato, postulando uma reeleição a que me julgava com direito
e com total aquiescênda, presttglo e apoio de toda a ver.tical (parUdária do
meu partido - a Al~ança Renovadora Nacional.
Com paixão, denodo e setena confiança ~·rcorrl - Deus sabe com que
saorlficioo - o meu •gigantesco Estado de norte a sul, de leste a oeste, levando
a todos os rincões do Amazonas a minha palavra de fé, o meu a.to de contianç•a,
a minha linguagem sobre o que sei, o que sinto e o que antevejo para o meu
Amazonas em particular e pal'a o nosso !Brasil em ·gel1al, nos desdobramentos
mediatos e Imediatos da política conjuntural levada a efeito pelo Sistema Revo~ucionário Brasileiro.
Aceitas as regras do jogo, .tacitamente estão aceitas :as suas decorrências
e os seus resultados. A eles, com todo o respeito, .cuvvo-me .rev·erente, .certo e
convencido de que aqueles que em mim acreditavam, renovaram essa confiança
através das urnas e que muitos deles - num quantitativo 1bem maior do que
se possa calcular - por circunstâncias e fatores supervenientes, não puderam
reiterar, 111través das umas, a ·sua confiança e a sua certeza em nossa liderança
política. A esses f·atores não quero referir-me, mesmo porque acredito não seja
este o momento mais conveniente para discre;par sobre intercorrências eleitorais, que não mais podem influenciar os resulitados já pr.oclamados.
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atrás dos insondáveis do destino; para justificar perante a cristalina claridade
dos fatos sem controvérsia aparente, resultados que me sejam adversos e que
não mais ·possam ser 3Jgravados com vistas a uma reiteração de oroem legal.
Por isso dou como efeito transitado em julgado a licl:tação do mandato que
a maioria dos votos apurados no Amazonas apontou um nome diferente do
me·u.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um •!liparte?
O SR. FLAVIO BRITTO - Com multo prazer.
O Sr. José Lindoso - Nobre Senador iF'lávio Brltto, conheci V. Ex.e. há
muitos anos, no Amazonas, militando na politica ao lado de Mvaro Maia
que foi, pela inteligência, pela cultura e pelo seu amazonismo, o maior Lidelt'
do nosso Estooo nestes últdmus 50 anos. Ele nos ensinou grandes lições, da
exaltação à humildade; a exaltação à terra e ao homem; a humild31de na
pessoa e na obediência aos desLgnios de Deus. Os fa)isódlos de 1•5 de novembro
afastaram V. Ex.a desta cadeira do Senado, onde serviu, com dedicação e
interesse lnexcedíveis, ao nosso .povo e ao Brasil. Certamente, isto não signl:fica
um ensarilhar de armas. O reconhecer como j·ulgada, a decisão irrecorrível das
urnas, ·num pleito livre, traduz a a!Jtitude cívica de um político, e V. E:Jc.a reveloa
essa altitude, no momento em •que !l/presenta suas :palavras de de,saJedida ao
Senado. Nós, companheiros :de v. Ex." nas lides polítLcas, que conhecemos a
fibra e o seu amor au Amazonas, temos seguramente certeza de que V. Ex.11
como cidadão, mas com Igual ardor, com a mesma dedicação, a mesma limpidez
d·e propósitos, inspirado naquel-es exemplos superiores de Ãlvaro Maia, continuará lutando rpelos Ideais de um Amazonas grande, inspirado na linha doutrinária da Revolucão, em busca de uma democracia que traduz e se constitua
num instrumentó para ·a realização da grandeza de nossa Pátria. o perder
uma eleição, num pieito livre, é realmenJte doloroso, nobre Senador. São cicatrizes dos guerreiros da política, sLgn.Micando, também, o enrijecer dos nossos
propósitos de melhor ·servir o povo, a purificação de nossos ideais de servir
às instituições, a firmeza de propósito de continuar na luta, dentro das dimensões cívicas que a cidadania nos ensinou através do lar, das lides na sociedade
e do amor à Pá.tria. A nossa solidariedade a V. Ex.a, a fraternidade no senJtir
desses episódios e a certeza de grandiosidade do .pensamento cívico e da decisão
nobre de V. Ex.a, de continuar lutando conosco, com o mesmo ;propósito, para
soerguer a AR'ENA, servindo os ideais da Revolução e ao País.
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço, comovido, ao meu companheko de
luta e de Bancada, Senador José Lindoso, afirmando que conJtinuarei a propugnar pelos mesmos Ideais, ·porque acredito no sistema adotado rpelo Brasil
desde 1964.
Não me sinto derrotado, nem juigado de forma desprimorosa pelo meu
povo. Se assim me sentisse, nem de longe ousaria ;pensar em voltar a esta
casa, ainda que neste período final de legislatura.
E, sr. Presidente, Srs. Senadores, se me fosse dada uma oportunidade, com
as mesmas condlcloriantes, a minha fé •e a minha confiança, a cert·eza da minha
pregação e da mensagem revolucionária que levei a todos os rlncões do Amazonas de novo me levariam às praças e às ruas para mostrar a nova face do
Brasil, composta pela firme determinação dos quatro gov·ernos do· Sistema Revolucionário Brasileiro.
O Sr. José Esteves - Pennite V. Ex.~ um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO- Com multo prazer.
O Sr. José Esteves - S·enador Flávio Brltto, no momento em que V. Ex.a
se despede desta casa, a qual honrou, com a sua presença, durante cerca de
sete anos, na constante defesa dos interesses do nosso •Estado, d·esejo apresentarl-he meu abraço fraternal, e o faço, também, em nome do Pl'esldente do Dlretórlo
Regional do nosso Partido, no Amazonas, o eminente Deputado Leopoldo Peres,
lamentando perder o Senado, com a sua saída, um dos seus mais legítimos
r
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- 322membros. Não só no Amazonas o fato ocorr.eu; o fenômeno foi nacional. Também,
aproveitando a oportunidade, quero solenemente declarar a V. Ex. 8 - e o faço
com a sinceridade que sempre caracterizou minhas atitudes - que são falsas
as afirmativas dos industriais da intriga, qu.e Inclusive •escrev·eram a V. Ex.n e ao
futuro Governad<lr Enoch Reis responsabilizando-me, em parte, pela derrota de
V. Ex. 8 , uma vez que eu teria apoiado o candidato da Oposição, o Dr. EVandro
Carreira. Um diato multo certo, nobre Senador Flávio Brltto, diz que "sem
tempo d·e eleições e d·e guerra, há mentiras como terra". Sempre demonstrei a
V. Ex." ser seu ·amigo, independente de quaisquer Interesses, e não seria eu que
cometeria a !nfldelldad.e· partidária de adotar outra candidatura que não a do
meu Partido. A prova está em que nos municípios que percorri, doente como
estou ainda - e V. Ex.n é testemunha ocular, porque presenciou minha chegada
à Cidade de Parintlns, a capital do Baixo Amazonas - doente, repito, fazendo
todo sacrifício, v. Ex. 6 ganhou por larga margem de votos, num autêntico
desmentido àqueles que sempre tiveram interesse de nos separar politicamente.
Portanto, nobre Senador· Flávio Brltto, a sua 11et1rada do Senado, talvez, seja
temporária, porque, como disse, continuará lutando pelos Ideais da Revolução
de Março de 64 e pelo nosso Amazonas, no momento em que <1 nosso Estado
precisa mais do que nunca da un!ã<1 de seus filhos, para que o Professor Enoch
da Silva Reis possa gov·ernar, com tranqü!lldad·e, objetlvando o progresso tão
esperado por seus filhos. Nobre Senador Flávio Brltto, o meu abraço, o nosso
"até logo". v. Ex.n sai fisicamente desta Casa, entretanto, fica, espiritualmente,
no coração e no pensamento de seus co1egas. Muito obrigado a V. Ex.n
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço ao •eminente colega de bancada e amigo
fraternal, Senador José Esteves, as suas palavras d·e conforto, e asseguro-lhe
que a intriga não virá nos separar, em nossa amizade bem consolidada.
O Sr. Dinarte Mariz - V. Ex." permite um aparte?
O Sr. Flávio Britto - Com muito prazer, Senad<lr Dlnarte Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz - Quero solidarizar-me com a Casa nesta homenagem
que V. Ex.n bem merece, quando V. Ex.n se desped·e do Senado da República.
Em nome do Rio Grande do Norte trago a V. Ex." não só a S<llldariedade e <1
apreço, mas, sobretudo, o testemunho do quanto V. Ex." honrou •esta Casa, o Senado Federal, e do quanto V. Ex.n se esforçou para defender os interesses da
Amazônia. Quantas vezes V. Ex." ocupou a tribuna desta Casa em defesa dos
interesses de toda região Amazônlca, notadamente do seu Estado! Tenho certeza de que V. Ex.n, mesmo fora do Senado, será um dos filhos daquela região
convocados para continuar a S·ervir, em qual~uer função pública, a terra que
com tanto amor e dedicação tem procurado engrandecer.
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço ao meu nobr.e companheiro, Senador
Dlnarte Mariz, as palavras de uma amizade sincera.
Esta mesma crença nos valores postos em confr<1nto na vida pública do
nosso País. abismando-nos ante o despautérlo e o desatavlo dos tempos anteriores a 1964, obrigam-me -meus nobres pares - a ocupar esta tribuna para reiterar
minha integral solidariedade a tudo aquilo que se fez neste Pais como r·evolução
de hábitos políticos, costumes administrativos para vestir com as roupagens
novas do desenvolvimento, da paz social, da ordem econômlca, as vestes encorpadas da prosperidade.
O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO- Com multo prazer.
O Sr. Eurico Rezende - Através de pronunciamentos dessa natureza val-se
desgalhando, nestes últimos dias, a árvore sentimental da nossa convivência.
!1: realmente com multo pesar que vemos deixar esta Casa, principalmente
aqueles que foram tangld<ls pelo Insucesso eleitoral. E, dentre estes, devemos,
destacar a figura de V. Ex.n, que cumpriu a plenitude dos seus dev.eres, defend•endo os Interesses do seu Estado e do seu Pais e, também, em várias oportunidades, o Interesse do Brasil, em termos ln ternaclonals. Tive oportunidade de
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-323participar com V. Ex. a da última reunião - e cito apenas· este exemplo realizada pela Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. o discurso
ali proferido por V. Ex."' e assistido com a atenção generalizada da grande Assembléia, demonstrou de maneira exuberante o seu empenho em melhorar a imagem
do nosso Pais no contexto internacional. Mas V. !Ex.a pode se confortar nesta
certeza: V. Ex.a não deixará o Parlamento, porque deixando o Senado Federal
V. Ex.a voltará, em regime de tempo Integral, para o parlamento da agricultura
brasileira que é a Confed-eração Nacional de Agricultura tão eficiente e tão
brilhantemente presidida, há longos anos, pela sua Inteligência, pela sua dedicação e espírito público. Deixo no seu pronunciamento a .e.moção sincera,
profundamente sincera e :;,rraigada do amigo que sempre fui, escolhldo por
unanimidade por V. Ex."'
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço as palavras do meu nobre Senador.
Como disse o eminente coJ.ega, a sua amizade sempre me honrou.
O Sr. Heitor Dias - v. Ex." dá licença de um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO - com muito prazer.
O Sr. Heitor Dias - É V. Ex." mais um colega que se desped·e desta Casa
por força de passageiro revés. Mas, V. Ex. 11 tev·e oportunidad.e de deixar marcada,
aqui, no Parlamento brasileiro, a sua presença, não som-ente através dos vários
pronunciamentos que fez, com objetividade, mostrando conhecimento das causas
defendidas, sobre vários assuntos do mais alto interesse nacional, como também
do imediato Interesse do Estado qu.e V. Ex.". tão dignamente, representou, por
força da confiança da sua gente. A par disto, V. Ex.a soube portar-se sempre,
em todos os instantes, como cavalheiro autêntico e, por Isso mesmo, fez jus à
estima e ao apreço de todos os seus colegas. Não se surpreenda, pois, com os
pronunciamentos sucessivos a que V. Ex. 11 já assistiu e que, por certo, ainda.
ouvirá, até o término do seu discurso. Eu mesmo me felicito pela oportunidade
que tive de cultuar a sua estima e de tê-lo como meu amigo pessoal.
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço ao eminente colega, Senador Heitor
Dias, companheiro e consultor das minhas horas difíceis no meu problema
especifico, agr!cul tura brasileira.
O Sr. Saldanha Derzi - Permite V. Ex.r• um aparte?
O SR. FLAVIO BRl'ITO - Com muito prazer.
O Sr. Saldanha Derzi - Eminente Senador Flávio Brltto, sou bastante suspeito ao falar, nesta hora, por ter a honra de gozar da amizade fraternal de
V. Ex.a desde os primeiros dias que pisei n.esta casa. É uma honra para mim.
Mas quero falar, também, em nome da Bancada de Mato Grosso, dizendo que
não nos conformamos com o equívoco do povo daquele grande Estado do .AnlazoÍlas. Nós, que conhecemos a sua capacidade de trabalhá, seu patriotismo, s-eu
interesse voltado sempre para os altos problemas da Amazônia, sentimos que
esta voz não poderia faltar, nesta Casa. Realmente, V. Ex.a foi um grande
Senador, defendendo, em todos o.s dias e em todas as horas, grandes problemas
de sua região. Realmente, foi uma grave Injustiça e um equívoco do povo do
Amazonas, não reconduzindo V. Ex.a a ·esta Casa que dignificou com a sua
presença, .elevando bem alto o nome daquele valoroso Estado do Amazonas.
O SR. FLAVIO BRITTO- Agradeço ao meu prezado e fraterno amigo, Saldanha Derz!, suas palavras multo Irão me confortar, na minha saída do convívio
desta Casa de grandes amigos.
Livramo-nos dos andrajos da demagogia, dos farrapos da dependência econômlca, do mutismo nas Assembléias Internacionais, dos agravos à soberania
de nossas águas territoriais e da progressiva anulação de nossos valores éticos,
culturais e tradicionais, trocando o opróbrio de plebeus entendimentos pela riqueza das afirmações d·e nossa nacionalidade, onde ela se fez e se faz necessária.
O Sr. Ruy Carneiro- Bermite V. Ex.n um aparte?
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o SR. FLAVIO BRITTO- Com muito prazer Senador.
o Sr. Ruy Carneiro - Neste momento v. Ex." se despede

da Casa, dizendo,
naturalmente, até logo e não adeus. V. Ex." é muito jovem, prestou bons serviços
ao seu glorioso Estado e a todo o Brasil e, certamente, não se vai deixar vencer
pelo episódio político de 1974. V. Ex." continuará em contato com seus el·eitores,
com o povo do Amazonas e logo voltará ao nosso convívio. V. Ex." teve uma
conduta exemplar nesta Casa. Só fez amigos entre os Senadores, tanto do partido
da Oposição como do seu próprio Partido. Com atuação marcante, sempre defendeu causas importantes e fundamentais para a vida do País. Por conseguinte,
como paraibano, quero dar-lhe meu abraço de solidariedade e os meus aplausos,
pela maneira correta, admirável e patriótica com que V. Ex.a se conduziu no
Senado da República.
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço ao eminente Senador Ruy Carneiro,
meu amigo de todas as horas.
O Sr. Milton Cabral :..... Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO -Com muita honra.
O Sr. Milton Cabral - Nobre Senador Flávio Britto, não quero perder a.
oportunidade de falar em seguida ao Senador pela Paraíba, Ruy Carneiro, porque
assim estabeleço uma seqüêncla, uma unidade paraibana. Custa cr.er que o povo
do Amazonas tenha perdido a oportunldad·e de trazer v. Ex.a de volta à mais
alta Câmara do Congresso Nacional. Sou admirador da luta que V. Ex.a vem
d-esenvolvendo, há multo tempo, pelo so·ergulmento da Agricultura nacional e,
especialmente, pela solução dos problemas da região que V. Ex.a tão bem e
dignamente representa. É inacreditável que o Estado do Amazonas perca um
Ilustre repr·esentante da estirpe, da competência, da experiência e da habilidade
que V. Ex.a sempre demonstra nas missões que abraça. como seu colega no
S·enado Federal, dou o meu testemunho de como V. Ex.a foi um excepcional, um
digníssimo repres·entante do povo do Norte. E ·estou certo - como disse multo
bem meu companheiro, meu colega de representação, o nobre Senador pelo MDB
do Estado da Paraíba, Ruy Carneiro - de que V. Ex.a voltará, nas próximas
eleições, a enriquecer a representação do Norte do País nesta Casa. Muito obrigado.
O SR. FLAVIO BRITTO -Agradeço ao meu eminente colega e amigo Milton Cabral as palavras de estímulo a este humilde amazonense.
O Sr. Benjamim Farah - Permite-me um aparte, nobre Senador?
O SR. FLAVIO BRITTO- Com multo prazer.
O Sr. Benjamim Farah - O que eu deveria dizer já foi dito pelo Senador
Ruy Carneiro: V. Ex.a é jovem e haverá apenas uma Interrupção na sua vida
pública. Depois voltará ao Congresso Nacional. V. EX.a tem qualidades e a perda
de uma eleição não significa a eliminação de um homem da vida pública. Eu
tenho um exemplo comigo mesmo. Depois de um longo mandato em que eu
vivia apenas preocupado com a minha missão de Deputado sem cuidar dos meus
próprios Interesses, ao fim de cinco leglslaturas fui surpreendido com uma
derrota eleitoral, diante de Inimigos aguerridos. Retornei ao ponto de partida
voltei à Medicina, dando consultas e aulas nos subúrbios, além de aulas n~
Colégio P·edro II. Quatro anos depois, o povo me devolveu ao Congresso, a um
posto mais elevado, ao Senado Federal. V. Ex.a é moço, com as suas qualidades
com a sua experiência, com o seu coração bondoso, com a sua simpatia pessoal'
tem grandes possibilidades de vitórias no futuro. Mas. neste Instante quand~
V. Ex." vai nos dizer apenas um até logo, não adeus, quero cumprlmentàr V. Ex.a
e, sobretudo, o povo do Amazonas, pela sua atuação, P·elo seu comportamento
aqui nesta Casa. V. Ex." nunca se envaideceu por receber o mandato de Senador
da República. Continuou a S·er um homem humilde, simples, bondoso. cavalheiro,
fidalgo e atuante. De modo que V. Ex. 11 deixa nesta Casa um saldo positivo a
seu favor e pod·e voltar à sua terra sem nenhum receio, S·em nenhum constrangimento. Foi apenas um episódio esta luta, nada mais. V. Ex. 11 pode voltar e dizer
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- 325 àquele povo que cumpriu com o seu dever. Se não foi reconduzido a culpa não
é sua. É uma experiência para o povo. Sua inteligência sua bondade s·eu patriotismo, estarão sempre a serviço do Amazonas, a &erviço do Brasil. o 'meu abraço,
as minhas homenagens e as minhas congratulações p.ela sua atuação no Congresso Nacional, sobretudo neste Senado. V. Ex." está r·ecebendo assim a expressão sincera de um membro da Oposição que identificou em
Ex." um dos
homens bons e dignos que tem conhecido na vida pública.
O SR. FLAVIO BRITTO- Agradeço, nobre Senador Benjamim Farah, suas
palavras amigas. Muito obrigado.
O Sr. Octávio Cesário - Senador Flávio Br!tto, peço licença para um aparte.
O SR. FLAVIO BRITTO- Ouço o nobre Senador Octávio Cesário com muito
prazer.
O Sr. Octávio Cesário -Senador Flávio Britto, como representante da bancada do Paraná não podia deixar também de dizer a V. Ex.a. que aprendemos
a admirá-lo, tanto no cumprimento do mandato de Senador, como no desempenho do cargo de Presidente da Confederação Nacional da Agricultura. V. Ex.8
já prestou grandes &erviços ao seu Estado e ao Brasil. Estou certo de qu.e continuará, como Presidente da Confed·eração Nacional da Agricultura, a prestar,
com a mesma eficiência, os mesmos serviços relevantes à nossa Pátria. Portanto,
em nome da representação do Paraná, quero abraçá-lo e dizer-lhe que conquistou
o apreço e a amizade de todos aqueles que tiveram a felicidade de cem V. Ex.a
privar.
O SR. FLAVIO BRITTO- Agradeço ao meu eminente Colega Otávio Cesário
suas palavras de conforto. Nossa amizade é antiga. Conhecemo-nos quando eu
era um simples cooperativista, e o eminente Senador. Secretário-Geral do Ministério da Agricultura, na ocasião Ministro o nosso Companheiro S·enador Ney
Braga. Naquelas nossas reuniões havia unicamente uma preocupação: produzir
cada vez mais para o Brasil.
O Sr. Wilson Campos -V. Ex.a. me permite um aparte?

v.

O SR. FLAVIO BRITTO- Ouço o aparte de V. Ex.a., Senador Wilson Campos.
O Sr. Wilson Campos - Nobre Senador Flávio Britto, nesta ho1·a V. Ex." se
despede, com muita emoção, desta Casa, diante do resultado adverso no seu
Estado. O s·eU povo, a .sua g·ente não compr·eendeu o grande esforço de V. Ex. 8
em sua passagem por esta Casa. Conheço o nobre Colega há apenas quatro anos.
Tivemos um convívio diário nesta Casa. Já conhecia V. Ex.a d·e nome, pelos
grandes feitos à frente da Confederação Nacional da Agricultura. Sindicalista
que também sou pUd·e aquilatar o .esforço de V. Ex.a. para servir à Pátria brasileira. Os homens públicos- como V. Ex. a.- estão sujeitos a !'evezes. Sua ausência desta Casa será transitória, Senador Flávio Britto. Temos a certeza de que o
bravo povo do Amazonas fará justiça à sua passagem pelo Senado. V. Ex.", que
s·empr.e defendeu o seu povo e a sua g.ente. sempre dignificou esta Casa, pela
maneira sensata .e correta com que se portou na defesa dos interesses do Norte,
do Amazonas, do Brasil enfim. Rec·eba, pois, nesta hora, estas palavras de apreço
dos seus amigos. Se convocado for para outro cargo da vida pública, V. Ex.a
irá servir ao seu Estado e ao Brasil com dignidade. Esperamos que V. Ex.", nas
próximas ele!çõ·es, possa reconquistar a posição ora perdida e, assim, volte ao
nosso convivia com a mesma dignidade de sempre, defend·endo os Interesses do
Amazonas e do Brasil. Portanto. Senador Flávio Britto, o nosso até logo, e a
quas·e certeza da sua volta, dentro de quatro anos, ao convívio desta Casa do
Congresso Nacional.
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço ao meu amigo Wilson Campos estas
palavras de ·estímulo e de conforto.
Nós. eu e S. Ex.a, com a responsabilidade de dirigentes de Confederações
Patronais, estaremos ~empre juntos em defesa deste Pais.
O Sr. Paula Gucr1·a - Permite V. Ex." um aparte?

- 326 O SR. FLAVIO BRITTO - Com multo praz.er, Senador Paulo Guerra.
O Sr. Paulo Guerra - Nobre Senador Flávio Brltto, junto também a minha
voz aos pronunciamentos de meus colegas, externando o meu testemunho sobre
a maneira correta, maneira Idealista com que V. Ex.a se conduziu nesta Casa,
principalmente como companheiro na Comissão de Agricultura. Conheci V. Ex.R
nos idos de 1965. V. Ex.a lutandó'· pelos ideais coop.eratlvistas e eu, na oportunidade, com o privilégio de governar o meu Estado. Encontrei v. Ex.a na Confederação Nacional da Agricultura, e, no Senado, estreitei essa amizade em razão
de seu trabalho, sua ação, seu devotamento à causa do setor primário do Brasil.
O SR. FLAVIO BRITTO - Ao Presidente da minha Comissão, que como
Governador, sempre me prestigiou, não só no setor cooperativista, como no setor
sindicalista que tenho a honra ct.e dirigir, agradeço de coração todo apoio que
o eminente Companheiro, esse grand·e senador Paulo Gu·erra, tem dado à minha
Confederação, especialm·ente ao seu Presidente.
Sr. Presidente, ingressei nesta casa quando era Presidente da República
o saudoso e inesquecível Marechal Arthur da Costa e Silva. Naquela oportunidade assumia o mandato de Senador, ao mesmo tempo em que era conduzido à
frente da Confederação Nacional da Agricultura, vivendo instantes de inesquecíveis alegrias Interiores, posto que mais de perto e com maiores responsabilidades estava participando das ações consolidadoras da Revolução d·e Março de 1964.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO - Com muito praz·er, S·enador Guida Mondin.
O Sr. Guido Mondin - Meu caro colega e amigo Flá,io Britto, a cada companheiro que deixando esta Casa, se d·espede, mais me convenço de que não
poderei fazer a minha despedida. Diferentes são as causas que nos afastam
desta Casa. As conseqüências, porém, são iguais. Esta emoção que no& está triturando há vários dias, as manifestações dos seus, dos meus, dos nossos colegas
djsseram tudo o que se poderia dizer sobre o eminente colega que fala. Apenas
lhe direi que pode partir, pode retornar às suas v·elhas atlvidades com aquela
tranqüilidade dos que por aqui passaram, cumprindo o que era para cumprir.
Veja, nobre Senador, sou um homem que exerctt.a. a. meditação. Ainda hoje pela
manhã, eu a fiz em torno de um pensamento de Glbran Kh!alil Gibran, quando
ele falava sobre a. felicidade. Então, colhi este pensamento: "fellcklade é a capa_cidade de nos tornarmos felizes em plena infelicidade, apenas recordando a
felicidade daqueles que nos venceram". É claro que isto exige uma sublimação
extraordinária na pessoa. Poi.'l eu a experimento, •e a digo, e a transmito ao
nobre colega que se despede. Saibamos, na hora da queda, ser felizes com. a
felicidade dos que nos venceram.
O SR. FLAVIO BRITTO - Multo obrigado, nobre Senador Guida Mondim,
pelas suas palavras e pelo seu conselho.
O Sr, Carlos Lindenberg - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO- Com multo prazer.
O Sr. Carlos Lindenberg - Nobre Senador Flávio Britto, nesta Casa ou como
Presidente da Confederação Nacional da Agricult.ura, V. Ex.a tem sempre dado
o melhor de &eu esforço em beneficio do nos<o desenvolvimento, e tem sabido,
com patriotismo, com civismo, com brasilldade, e especialmente com espirita
público, cumprir os seus deveres, os deveres inerentes às suas obrigações para
com o seu Estado e para com esta Casa. Sou testemunha do e&forço desenvolvido por V. Ex.", pro·curando fazer tud10 que lhe é possível para que as suas
obrigações sejam desenvolvidas sempre 110 sentido do Interesse público, quer
seja do Amazonas, quer seja do Pai.~. V. Ex.a fará falta nesta Casa, mas estou
certo de que, lá fora, continuará tra;balhando com afinco para o desenvoh'imento do seu Estado e do Brasil.
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço ao meu eminente colega. Carlos Lindc::lberg suas generosas palavras. De todo coração, também agradeço o apoio
C.íUe sempre nos c!.eu em defesa da nossa causa, que é a agrlcultur·a brasileira.
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- 327Sr. Presidente, identificando, desde os seus primórdios, no sistema de defesa
da família brasileira, das classes empresariais, do povo e das corporações militares de noss-a Pátria, as mesmas forças aglutina,doras que uniram povo e Forças
Armadas numa reação dos brios, nacionais contra a mazorca e a desfiguração
do Brasil com que sempre sonhei, a e1e incorporei-me, desde as primeiras horas,
e nesse sentido também agi destemida e infatigavelmenLe, com todas as minhas
energias, para vê-lo vitorioso e consagrando uma nação par-a os seus filhos,
vinculada às suas origens; amalgamada com as nossas melhores e mais caras
tra.dições.
Quando o caos com sua sinistra motivação pelegos-sindica'istas a todos nos
alcançou com suas ameaças e arreganhas, quando as ligas camponesas punham
um rastilho incendiário em nossos campos, fazendo das leis e dos direitos à
proprled.ade tábula rasa, -agredindo-as eXJ?lOsivamente, quando tudo par•ecia perdido nas do·bras de uma agitação sem entranhas, que a todos engol!aria sem
remissão, os valores maiores de nossu. formação, as bases educaci•on-ais de :odos
os boerços do Brasil, o zelo e dedicação, a coragem e a intrepidez de n-o&sas
Forças Armadas, numa íntima aswciação com as famílias, o povo e as classes
empresariais brasileiras deram a resposta devida e cristalizaram a 31 d.e março.
O Sr. Benedito Ferreira - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO- Com prazer.
O Sr. Benedito Ferreira - Senador Flávio Britto, a ausência de V. Ex.a, nesta
Casa, é sem dúvida alguma um prejuízo muito sério para todos nós. Mas é, inquestionavelmente, um prejuízo maior para a alavanc-a que move este PaíS, que
é a agropecuária. Perde com a· ausência de V. Ex.n, com a sua ausência fisica
- porque V. Ex.a aqui estará conosco espiritualmente, tenho certeza - perde
a agropecuária o seu mais autêntico arauto na mais alta tribuna eLo País. Mas,
por outro lado, resta a nó.s outros, agropecuaristas, a esperança e até mesmo o
consolo de que V. Ex.•, ag'ora, podendo por certo d·edicar-se mais, daquele mu1to
que V. Ex.a já se dedicava - ao nosso órgã·o máximo de classe que é a Confederação Nacional da Ag-ricultura para, daquela outra trincheira continuar prestando ao nosso Brasil, pre.>tando à nossa tão sofrida e quase deserdada agr·opecuária, os relevanies serviços, que pode V. Ex.a prestar, como tem prestado, com
a sua extraordinária experiência. Leve V. Ex.a, neste momento quase que de
despedida ào exercício do seu mandato, nesta Casa, que já é quase como que
saudoso para nós, a certeza de que, aqui, estaremos como um seu soldad.o da
agricultura, seguindo os exemplos, palmilhando as pegadas deixadas por V. Ex.n,
na esperança de que possamos, mesmo em parte, cumprir os objetivos perseguidos por V. Ex.a O meu abraço, Senador Flávio Brltto.
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço ao meu eminente colega, Senador Benedito Ferreira, estas palavras que irão comigo, -a fim de me confortar, porque são
de um amigo e conselheiro.
Ai surgiu Castello Branco, estadista de escol, figura luminosa d.e caráter,
de cultura e de patriotismo, implantando as bases essenci!tis 'do sistema revolucionário que depois nos d·eram Costa e Silva, Emilio Médici e na atualidade
E•nesto Gelsel.
'
O Sr. Daniel Kl'ieger - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR FLAVIO BRITTO - Com muito prazer, Senador Daniel Kri·eger.
O Sr. Daniel Kricger - Quero situá-lo justamente na hora em que V. Ex."
fala num dos ma!ores estadis!.as do Brasil, que f·oi o eminente Presidente Castello
Branc;:J, p-ara dizer a V. Ex.u que o Senado Federal e cs zeus amigos deploram,
profundamente, que V. Ex.n não volte na próxima Legislatura. Mas, a derrota
ou a vitó;Ja são co:1.>eqüências da vida democrática. E, pelo iato de não se obter
uma vitória, não:> se perde a esperança, nem se interrompe a linha de conduta.
Churchlll d·epoi.o, de ter garantido a liberdade do Mundo, foi derrotad.o, na Inglaterra, e depois retorno~:. Os derrotados de hoje deve1f:o ser, fatalment.e, pela
real!dade da vida, os vitoriosos de amanhã.
O SR. FLAVIO B.RlTTO - Meu mestre, multo obrigado.

- 328Testemunh·ei, Sr. Pre-sidente, Srs. Senadores, um de nossos ilustres pares que
espero em Deus me c·onfo·rte com sua audiência - o Senador Jarbas Gonçalves
Passarinho - com riscos incalculáveis à sua própria segurança pessoal, ir de
encontro a um grupo radical de trabalhadores, em Osasco, que ainda perdidos
nas suas ânsias e d·esorientados quanto ao caminbo a seguir, buscavam o impossível e o inatingível, com eles dialogar para mostra-lhes os descamlnhos de suas
Intenções e os desastrados es:.áglos a que poderiam ser levados. Assinalo no exMinistro do TrabalhO J•arbas passarinho, uma figura •exemplar de revolucionário
pela obra empreendida à frente daquele Ministério, recompondo uma imagem
destruída pela demagogia e pela subversão, dando a·os sindica tos brasileiros
nova.~. portas para serem abertas em favor de um sindicalismo sadio, posto que
volta.Co, todo ele, para os sind.lcalizad<ls necessitados e carentes de apoio e assistência e não de demagogia ou pollticalha.
O Sr. Orlando Zancaner - Permite V. Ex.a um aparte? (Assentimento do
orador.) - Nobre Senador Flávio Britto, sou um homem, por formação avesso
às despedidas. Entendo que cada um de nós com assento nesta Casa tem uma
missão a cumprir, pelo chamamento do povo brasileiro. V. Ex.a. termina, com o
seu mand·ato, parte da sua m!.ssáo em favor deste Pais. Amanhã seremos nós,
cad.a um no atendimento à solicitação da Pátria, cada um no chamamento a
uma nova :nissã·o a de.•.empenhar. o desfilar dos <~radores nest.e plenário no
instante em que V. Ex.'~ deixa o Senado, é um testemunho do respeito e doa
admiração que todos temos por V. Ex.a. Eu teria, assim mais do que todos os
out!os Senadores, uma responsabilidade maior, em nome do meu Esta<io: V. Ex.a.,
como Presidente d,a Confederação Nacional da Agricultura, teve par•a com o
meu Estado, durante todo este longo periodo em que dirigiu os destinos daquela
Confederaçã.o, o maior amparo, o maior carinho em fav·or do lavrador f"o meu
Estado. Er-a preciso dissesse, desta tribuna, o quanto somos gratos a V. Ex.a.,
quanto deve o meu Estado à atuação do eminente companheir·o em d-efesa da
agricultura mostrando, é verdade, algumas vezes, com coragem, com dinamiSmo
e altivez, o.s erros do Go·vemo no .~etor da agricultura. Tudo isto engrandece o
Senado, e V. Ex. 8 , ao deixar esta Casa, haverá, por certo, de compreender que
todos ficaremos saudosos, pela sua atuacão e pelo respeito que infundiu durante
o longo período em que esteve con<Jsco: A novo chamamento em outros cargos,
nesJ.e País, .pela sua capacidade de trabalho, pela sua cultura e dinamismo, as.slstiremo.s e hav·eremos, sempre, de acompanhar essa trajetória por.que V. Ex. 11
deixa, nesta Cas·a, um grande Yaz!o - o vazio daqueles amigos que não esquecemos nunca; o vazio daqueles amigos que, ao longo de vários anos, mostram
o valor extra·ordinário da amizade que dedicamos uns aos outros.
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço as palavras do meu colega Orlando
Zancaner e quero reafirmar que tudo farei para continuar a ter o mesmo respeito, a mesma participação na agricultura do seu grande Estado.
Assisti, comovido, à .chegada ao campo da Previdência e Assistência Social
em favor do tra;balhador rural, amparando-o, protegendo-o, tirando-o do esquecimento para alçá-lo ·num estágio compatível de valorização humana. Mãos
que a vida Inteira só tinham vez para receber calos e .calejadas lUJtarem diuturnamente ·pelo pão nosso de todas as nossas mesas, estenderam-se, aos mllhares, para receber os benefídos normais e não fav.ores circunstanciais de uma
po!Ltlca defensiva para a .força de trabalho do campo.
Livre do paternalismo inconseqüente e do compadrio odioso, o Ministério
do Trabalho pôde ampliar as suas pautas de prioridade para sanear a política
sindical, humanizar as estruturas que comportam emprego e salá;rlo, como
absorvente da mão-de-obra e elevar-s.e a níveis jamais alcançados numa sadia
composição de forças e de conveniências nas relações do trabalho.
Acompanhe! de perto as ações abrangentes, em superfície e profundidade,
que sanearam as nossas finanças que com denodo e sacrifício conseguiram
desempenhos incomuns, a ponto de serem conhecidas Internacionalmente como
o "milagre brasileiro" que só não se consolidou definitivamente em razão de
fenômenos mundiais ligados à economia do petróleo, que, num •gigantesco en~
volvimento, levou à incerteza e á interrogação para todas as nações.
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-329O Sr. Jarbas Passarinho - v. Ex.a me permite um aparte?
O SR. FLAVIO BRITrO -Com mtlito prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu me encontrava ausente e infellzmeiJJ1je não
pude ouvir o discurso de V. Ex.a desde o seu inicio. Mas, sabendo que é a sua.
despedida desta Casa, eu me ·apressei - te ainda estou um pouco ofegante a chegar a tempo de pedir este aparte, para lhe dizer quanlto, indiVidualmente,
lastimo a sua ausência desta Casa. Nosso 'Primeiro contato se f•ez quando V. Ex.a,
líder de Unidade Sindical de 3.0 grau, patronal, procurava o iMlnistro do Trabalho de então. Desde a.í, nossas relações :foram -sempre cada. vez mais fraternas e cada vez mais íntimas. :A figura .de v. rn:x.a !Para ml:m, hoje, para
meu orgulho pessoal, está engastada entre minhas me~hores amizades. E devo
um testemunho a esta Casa, como ex-Ministro do Trabalho: é que ·enc:mtrei,
na pessoa de V. Ex." à frente da Confederação Nacional de :Agricu!Jtura, uma
admirável compreensão para os problemas importantíssimos de equilíbrio entre
os choques das álreas em conflito, de maneira que dava V. iEx.", sempre, um
exemplo de renúncia sem a qual não se pode chegar •à justiça social. oxalá,
todos os dirigentes pa!tronais desta terr·a tivessem a mesma d'onnação que
encontrei na pessoa de V. Ex." llJ este o testemunho que em nada é prejudicado
pela amizade - que em si o tornaria suspeito - que gostaria de dar nesta
Casa. Continuo vendo, à distância, o Presidente da Confederação N~nal
de Agricultura, mas continuo vendo sempre, multo perto de mim, o amigo
Flávio Brltto, que nós conquistamos na vida pública.
O •SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço ao meu ilustre •amigo e colega, Senador {arbas Passarinho. E se estou disposto a continuar na direção da confedera.çao patronal sindical é porque tenho certeza de que um homem como
V. Ex." - como disse no meu discurso - sacrificou quase a 'Pl'ÓPria vida para
defender o sindicalismo brasileiro. Isso me dá cora;gem para continuar, porque
tenho certeza de que terei um amigo sempre ao meu lado, em defesa da classe
patronal brasileira.
O Sr. Osires Teixeira - Permite V.. Ex." um aJparlte?
O Sr. José Augusto - Permite V. •Ex." um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - (Fazendo soar a. campainha) - Ea·ta Presidência lamenta informar ao nobre Senador Flávio Britto que S. Ex 11 já
ocupa a tribuna por tempo três vezes superior ao estabelecido no Re·gime!llto
Interno. Por isso, pediria que S. 'EX. 8 concluísse as considerações. Há matéria
urgente a ser incluida na Ordem do Dia.
O SR. FLAVIO BRITTO - Estou com o sinal luminoso, mas ainda que
tenha que encaminhar o meu discurso sem o ler, solicito ao Presidente permissão para ouvir os companheiros. (Pausa.)
O Sr. Osires Teixeira - Não roubarei nem o brilho da oração de V. Ex."
e nem as regras r1gldas do Regimento Interno. Quero, tão-somente, fazer
minhas as palavras do eminente Senador Jarbas Passarinho, e dizer que V. Ex."
sai desta Casa numa s~tuação que eu diria privilegiada, lporque dirigiudo a
class·e que conduz este .Brasil rumo ao grande futuro que o espera.
O SR. FLAVIO BRITI'O - Muito obrigllidO.
Ouço o 91parte do nobre Senador José Augusto.
O Sr. José Augusto - Quero também, eminente Senador Flávio Brltt?, dar
meu te·stemunho da operosidade e do interesse de V.. Ex." pela causa pru;blica.
Tive ocasião de procurar V. Ex.a, não apenas em matéria relacionada com assunto leglslatlvo do Senado, mas também na qualidade de Presidente da Confe~
deração Nacional de Agricultura, em assuntos relacionados com a agr1cu1tura
do meu Estado Minas Gerais. Posso afirmar que toda vez que procurei V. Ex.",
en·contrel um homem com o espírito aberto ;para as grandes causas da agricultura deste País. v. Ex. 8 vai fazer falta nes•ta Casa, mas folgo em constatar
que V. Ex.n continuará a luta na vida .pública, pois o compromisso da Revolução para com o Brasil é o desenvolvimento. E V. Ex." continuará a ajudar
o Brasil na Presidência da Confederação Nacional de Agricultura, produzindo

- 330aqueles elementos necessários para saciar a !fome de . um m:undo faminto; Pa~
rabéns, pois, a V. Ex.8 , ,por essa disposição de lUJta
em favor da nossa PM.lria.
.
. o SR. FLAVIO BRIT'.l'O - Muito obrigado, meu ilustre coill\l)a.nh.eiro José
Augusto.
'.
. O Sr. Vigílio Távora (Com assentimento do orador.) - Nobre Sell'3Jdor, a
Liderança, por nosso inte·rmédio, despede~se do companheiro de lutas. E como
difícil é fazê~~o. em se tratando de V; Ex. 8 Perde o Senado - e perdemos
particularmente nós - o amigo extremado, o homem que há 2·5 a.nos conhecemos lu.tando pela sua classe e pela sua Regiã,o, ·pela sua estremecida Amazônia. Um quarto de século é um ·grande tempo, mas neste tempo todo gostaríamos aqui de da.r o testemunho de que nunca vimos Flávio Brttto defender
algo que não fosse aquilo que .mais de .perto t.Qcasse aos Jnte.resses da classe
rural, da qual é emremado defensor, e da sua Amazônia, que ele sellliPre sonhou
ver grande, próspera e feliz. Não vamos dizer-lhe adeus, mas, neste até logo,
que prossiga com todo o· empenho na classe rural, por si tão bem dirigida, a
lutar pela valorização do homem do campo, como tem feito até agora.
O SR. FLAVIO BRITTO - Muito obrigado, meu nobre colega e distinto
amigo.
Desta tribuna, aSsinalei, em várias oportunidades, o formidável surto de
crescimento de nosso ,parque manufaltureiro, alca·nçando resultados incomparáveis, numa empo1gante seqüência de bem sucedidos empreendimentos.
'

Plantaram~se escolas e multiplicaram-se aos milhares e milhares as oportunidades .para os moços estudarem, atendendo aos compromissos com o futuro
da Nação e os seus reclamos de país que ingressou na sociedade de consumo,
·
sem economia de escola.
Os artífices .dessa obra aqui se encontram, os Senadores Jarbas Passarinho
e Tarso Dutra. o seu continuador, tamlbém daqui saiu na figura exemplar do
Senador Ney Braga.
Auscultei junto ao rpovo a sua alegria pelas oportunidades em P.oder adquirir a casa própria, deles também ouvindo as quebGas contra uma .correç:ão
monetária que precisa ser humanizada.
.
Confrontei a nova realidade brasileira com os perfis de antanho, significando mais escolas, mais hospitais, mais estradas, mais navios e consolidadas
·
·
·
as nossas indústrias de base.
Como qualquer um de vós, meus caros e nobres pares, assisti a Vlolta da
paz, da segurança e da confiança em .todos os lares do B11aslJl.
Confortou-me e ·sensibilizou-me, tanto como brasileiro, ·quanto como amazonense, abrir-se em leque sobre toda a Amazônia as esperanças materializad,as
da integração social, política e económica, quer através do risco comovente
da Transamazôniea, quer por uma ,politica racional de incentivos fiscais, a
chegada das vanguardas do progresso e da p~esença fisica da .Pátria em rincões
a~bandonados, páramos insondáveis de um inferno que ainda bem era verde.
ViVi os dramas iniciais, as dificuldades de implallltação e a definitiva. cc>nsolidação da Zona ~anca de Manaus, única forma viável de desativar a fa1ta
de equilíbrio entre as demais regiões do País e a Amazônia. A superior compreensão dos governos da Revolução propiciou a fixação em Manaus ·de um
formidável centro de trocas, formando na bela Capital do meu Estado um pólo
de desenvolvimento, tornando-a viva, atuante. progressista e participante. da
·
vida nacional.
Poderia alongar-me ainda. mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores. O tempo,
no entanto, aliado à generosa atenção daqueles que me honraram com sua
audiência nesta oportunidade, eSitá a me mos.trar que é hora de deixar es·ba.
tribuna, que sempl'e oc1.11pei com o maior respeito e sempre consciente de sua
validade como parlamentário :para dlscuti·r os -grandes pro·blemas nacionais.
Antes, porém, devo destacar, por um dever de gra,tidão pessoal, de admiração de homem público para homem público, de reconhecimento a um dos mais
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austeros e clignos parLamentares com assento nesta Casa, a tigura do Presidente do nosso \Partido, Senador Petrôn!o !Portella.
A Sua Excelência, ·ao seu tirocínio e à sua visão aguda e sensível, não
escaJp!llram as motivações que confluiram para as umas de 1•5 de novembro as
recorrências de . um .fenômeno conjunrtural, que fez os brasileiros se sensiblllzare~ por. chamamentos caprichosos e caprichosamente optarem por uma dlstensao pohtic·a que no entender do povo seria a fórmula de chamar sobre si as
atenções gerais do Pais para o instante histórico por que passam as nossas
instituições democráticas. ·
·
·
O Presidente Nacional da AIRENA, Senador Petrônio Portella, mesmo diante
da adversidade parcial das umas, manteve-se e mantém-se à altura dos dias
atuals, conduzindo com serena obje.tlvldade e tranqülla segurança a rota dos
passos dados e da caminhada a ser encetada pelo Partido da Revolução.
Finalmente, algumas pobres palavras ;para significar tão elevados valores,
testemunhando. o aMío grau de respeita;b!lldade, de munus .institucional do Senado da República, de cuja tribuna agora me despeço.
Chamado a uma participayão mais alta, mais vertical e mais profunda no
processo legislativo braslleiro, .por força da Constituição vigente, soube esta
Casa, pela atuação de suas lúcidas inrtellgênclas, pela a;bnegação dos. seus
funcionários e pelo consenso de sua imP011tância no processo decisório nacional,
emprestar aos seus trabalhos uma fecunda obra legislativa, cullliprindo uma
pauta de tr.abalhos que só mesmo as liberdades interpreta;tivas dos historladores, no futuro, hão de avaliar em extensão e em profundidade, quão patriótica.
oportuna e decisiva ela há de ser compreendida.
Há um personagem de corneille que conclama.: "Oumpram com o seu dever
e deixem o resto para os deuses." Esse é também o meu desejo, a minha
mensagem de crença nesta casa e da sua destinayáo instlltucional.
Minha consciência de democrata faz-me tranqilllo e sereno, ciente e consciente de que cumpri com o meu dever, quer para com o meu Estado, quer
para com o meu Pais. Acima de tudo procurei servir aos superiores interesses
de minha Pátria com o melhor de mim mesmo, com todas as forças das minhas
convicções e da. minha fé nos regimes de Liberdade, de Igualdade de todos e
para todos.
·
E, novamente, pa;rodiando OomeH!e, expresso o meu maior desejo, a minha
completa fé e a minha crença inwbalável de que, aqui dentro, os homens que
compõem a flslonomia desta Casa do Pariamento zelem pelos seus deveres e
obrigações en(luanto lá fora, os deuses continuarão zelando pelo Brasll.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De todos vós J.evo agradáveis e sentidas lembranças. Para os deuses, orações, .para que eles amparem e protejam, .sempre com crescente intensidade,
o Brasil que todos amamos e desejamos prospero e feliz.
Multo obrigado. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador
é cumprimentado.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Clodoml.r
Milet - José Samey - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella Dinarte Mariz - Jessé Freire - João Cleofas - Arnon de Mello - Teotónio Vilela- Augusto Franco- Carlos Lindenberg- João CalmonAmaral Peixoto- Paulo Torres- Vasconcelos Torres- Gustavo Capa~
nema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Leoni
Mendonça - Oslres Teixeira - Mattos Leão - Celso Ramos - Tarso
Dutra.
O SR. PJtESIDENTE (Antônio Carlos) - Sobre a mesa, projetos de Iel que
serão lldos pelo Sr. 1.0 ...Secretár!o.
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N.o 171, de 1974

Define regime especial de asSistência médioo·socW, a ser prestado
à 'criança pelo Instituto Nacional de Previdência Social.
O COngr~o Nacional decreta.:
Art. 1.0 - O art. 45 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960, passa a vigorar
com o acréscimo do seguinte pará.grafo:
§ 4.0 - Na prestação dos serviços referidos neste artigo e no .art. 52,
desta Lei, o INFS estabelecerá, em regime eSIPecial e de implantação
gradativa, sistema permanente de assistência médico-social a crianças e
adolescentes de o a 14 anos de idade.
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

1. Nenhuma Nação poderá alcançar estágios superiores de desenvolvimento,
enquanto não reduzir, à mhUm.a expressão, as deficiência;s básicas, a exemplo da
carência de safid•e, que compromete negati<Vamente os Ret:ursos Humanos,
paradoxalmente, o próprio objeto do processo em marcha. Este Projeto de
Lei procura criar condições efetivas para o Poder Público neutralizar os efeitos
depauperadores dos males que afetam flsica e mentalmente as crianças e
adolescentes de o a 14 anos de idade.
2. Em 1970, o Brasil tinha 39.130.433 crianças e adolescentes de o a 14 anos.
representando 42,0% da população residente. Na.quele contingente anota.mos os
grupos de idade de o a 4 anos com 13.811.806 crianças, e de 5 a 9 anos, com
13.459.508. De 10 a 14 anos o Censo aspontou 11.859.119 adolescentes. Provavelmente, hoje, ao final de 1974, devido ao indice de crescimento médio nos últimos
anos, de 2,8%, deverá contar o Pais com aproximadamente 42 milhões para o
total do referido contingente.
·
Torna-se necessário salientar alguns pontos que dão maior relevo à questão:
1 - anualmente cerca de um milhão de jovens igressam na idade do trabalho,
e para isso precisam estar preparados, com boa saúde; 2 - provavelmente,
cerca de 40% do total dos jovens abaixo de 14 anos, ou seja, uns 16 milhões,
necessitam de imediato exame e tratamento de saúde; 3 - o número de trabalhadores e dependentes que são beneficiados plo IN'PS, IPASE e FUNRURAL
é superior a 50 milhões: isto significa que a maior parte daqueles jovens de)Jendentes, arrolados pelo Censo, estão ao alcance da Proteção Social, embora de
forma parcial.
3. o Poder Público, a nível municipal, estadual ou federal, não tem dado
atenção às questões do menor na medid·a de sua importância fundamental,
para a construção de uma sociedade suficientemente capacitada e ao mesmo
tempo justa para com os seus membros. A preparação do Homem, através do
aprimoramento da potencialidade física e mental. possibll!ta a formação de uma
poderosa Força de Trabalho, plenamente hablUtada para garantir o êxito do
esforço deseillVolvimentista. O inicio de tudo, sem dúvida, está nos primeiros
momentos da vida, com mãe e f!Iho ainda no seu ventre, e posteriormente na
seqüência diária dos fatos vitais, na criança e na adolescência.
4. A criança de hoje é o trwbalhador de amalllhã e certamente um futuro
associado do sistema de Proteção Social. Investir previamente na criança e no
adolescente, é assegurar, por antecipação, enormes vantagens para o mesmo
sistema, a começar pela redução proporcional do número de adultos que teriam
forçosamente de recorrer aos auxílios e pensões. Ponderável seria a economia
nos gastos da iPrevidência e do FUNRURAL. Outras ,.antagens adviriam, como,
por exemplo, a melhoria na ordem pública, pela diminuição de pessoas com
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- 3.33deficiências mentais, e portanto a menor incidência de delinqüentes. Também,
a melhor produtividade da mão-de-obra, é resultante das boas condições fl.sicas
e mentais dos trabalhadores.
A situação brasileira é de fato alai.'IIlante. Fala por si a simples constatação
de que cerca de 15% das famílias têm renda inferior a um salário minimo e que
70% da !POpulação têm renda no limite de até dois salârios m!nimos. No Nordeste
este índice vai a mais de 90%. Sem poder aquisitivo é impossível ao indivíduo
ou à família assumir condições para sustentar-se com suficiente vitalidade.
Esta é, pois, uma das finalidades deste Projeto, ou seja, propiciar condições
legais e impor normas que venham suavizar os encargos pessoais e famil1ares ao
cobrir alcunas que ainda persistem. O quadro nacional não é nada fa;vorável.
Foi o Ministro da Saúde do atual Governo, Sr. Almeida Machado, que, em nota
oficial sobre o documento do seu próprio Ministério, relativo ao ano de 1973, entregue ao Presidente Médici, afirmou: "a situação está longe de ser satisfatória
e todos nós desejamos um progresso mais acelerado". "Ninguém está satisfeito
e não há margem para ufanismo". o estado de saúde do povo brasileiro é uma
incógnita, esta é a lamentável realidade de 1974.
Dos 4.000 municípios braslleiros, 65% não contam com serviços médicos
o11ganizados, deiXando ao abandono 35 milhões de braslleiros, em grande parte
menores de 14 anos. Só na faixa escolar, segundo divulgação do Serviço Nacional
de Tuberculose, a incidência do mal apresenta índices impressionantes, tais
como; 27,2% em Belém; 20,5% em Salvador, 19,5% em Manaus, 15,9% em Fortaleza; 10% na Guanabara e 7,3% em São Paulo. A elevada taxa de mortalidade
infantil, no mencionado documento básico do Ministério da Saúde, indicava
105 óbitos de crianças menores de 1 ano, por mil nascimentos. De menores
de 5 anos variava de 16,5% em Porto Alegre a 64,5% em Maceió. No Canadá
e nos Estados Unidos esses índices são de 4.1% e 4.4% respectivamente. A Organização Pan-americana de Saúde realizou entre 1968 e 1970 investigações
sobre a mortalidade infantil, em várias capitais braslleiras. Encontrou predominância das doenças infecciosas e a desnutrição. Este projeto objetiva, mais
uma vez repetimos, tratar-se um desses aspectos.
A questão da desnutrição, .fonte de grande ,parte dos males .que afetam
a mãe e a criança terá de ser objeto de outras providências, por consegliinte,
de outros dispositivos legais que venham a este complementar. A desnutrição
é responsável pelo depauperamento de mllhões de crianças entre o e 6 &nos,
segundo a Organização Mundial de Saúde, em pesquisa realizada no Brasil que
acusa: 69% das 600 mil crianças que morrem anualmente antes de completar
5 anos, são vitimadas por doenças causadas ou agravadas diretl!llllente pela má
nutrição. No nordeste, as informações oriundas de entidades médicas, é de que
50.5% das crianças morrem antes dos 5 anos. O "mal da fome" quando nãO mata,
transforma as pessoas em débeis criaturas, suscetíveis às doenças, em círculo
vicioso, onde a fraqueza orgânica e a desnutrição se agravam mutuamente.
Acrescente-se a este quadro as' doenças de nB~tureza endêmica como a cólera,
a malária, a varíola, o sarampo, a peste bubônica, a meningite, que encontram
nos organismos combalidos o solo fertil para ação dizimadora.
"5. Nesse sentido o II PND se identifica como a nova arrancada pela qual
o Governo Federal pretende inverter a expectativa. Serão feitas correções no
processo de desenvolvimento, com a aplicação de investimento da ordem de 761
bilhões, nos próximos 5 anos, conforme apresentado no Orçamento Social do
referido Plano.
A po1fltica de Integração Social, com recursos no montante de 384 bilhões,
compreendendo, entre outros objetos, "a ampliação do conceito de previdência
social para, dentro de critérios atuarials e financeiros, abranger progressivamente as diversas categoriS~S da população, especialmente as situadas nas faixas
de maior pobreza. Isto é exatamente o que procura este Projeto normalizar
Está claro que a implantação gradwtiva, conforme está no dispositivo proposto.
enquadrará implicitamente o novo 'benefício subordinando-o à disponibilldade
financeira definida pelos cálculos atuariais das instituições de .previdência, agora
reforçada pelas ve~Jbas complementares previstas no II PIND.
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assistencial poderao oferecer. através de convênios com a Previdência Social,
previsto no art. 45 e seus parágrafos,. tde muito facmtará o objetivo deste Projeto. São essa.s instituições geralmente dirigidas por pessoa.s de vocação religiosa,
que não exigem compensações salariais acima do indispensável à vida modesta
que levam. São aproximadamente 20 mil entidades, e boa !Parte delas dedicam-se a a.ssistência à saúde do menor.
A política de Valorização de Recursos Humanos engloba valores de ordem
de 267 bllhões, destacando-se o atendimento à saúde e a Assistência Médica, Saneamento e Nutrição. Esta Politica é justificada com a alegação de que: "é
competência do Estado organizar a ação soei~ com vistas a proteção e recuperação da l'laúde da população", sob os cuidados dos organismos de saúde pública e assistência médica da Previdência. Como a Lei, e especificamente o
art. 45, que admite a ampla cooperação da Previdência com outras instituições é evidente q.ue o orçamento acima pode perfeitamente reforçar os programas de assistência à saúde do menor. :11: o que pretende este Projeto,
orientar a ação do poder público para uma das área.s mais criticas na construção da sociedade brasileira.
6. Como não temos uma politica demográfica bem definida, quanto ao
ideal crescimento populacional, com taxas que sejam absolutamente convenientes e compatibilizadas com o crescimento da economia, cabe, pelo menos, um
grande esforço na Proteção Social para aqueles que vão nascendo e se criando.
Se admitirmos o crescimento de contingentes de individues de reduzida capacidade físico-mental não será possível preenche·r o fundamental objetivo da
preparação de nossa Força de Trabalho. Cabe, portanto, ao Estado mobilizar
meios e recursos para suplementar o que a família não pode fazê-lo, .por declarada e comprovada insuficiência de renda.
Não podemos esquecer que o problema aqui abordado é tão mais difícil
quando o mesmo resulta de uma população que já ultrapassa a 100 milhões de
habitantes, com eXIJ)ansão de 2,9% ao ano, caminhando para alcançar dentro
de 25 anos a mais de 200 milhões. Se hoje temos algumas dezenas de milhões
de subnutridos e doentes, não desejamos que nas próximas décadas esses se
elevem ainda mais. Seria a condenação do nosso ;povo ao crônico estágio de
pobreza.
O que pretendemos com este Projeto é wperfeiçoar os instrumentos que
atuam na área critica da saúde através de uma definição mais precisa das
atribuiÇÕes legais .já existentel'l, como são os arts. 45 e 52 da Lei n.0 3.807.
Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1974. - Milton Cabral.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N. 0 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960, COM A REDAÇAO
DADA PELA LEI N.o 5. 890/73
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CAPíTULO XIII

Da Assistência Médica
Art. 45 - A assistência médica, ambulatorial, hospitalar ou sana.torial, compreenderá a prestação de serviços de natureza clínica, cirúrgica, farmacêutica
e odontológica aos .beneficiários, em sel"Viços .pr.óprios ou de terceiros, estes
mediante convênio.
§ 1,0 - Para a prestação dos serviços de ·que trata este artigo, poderá a previdência social subvencionar instituições sem finalidade lucrrutiva, ainda que já
auxiliadas rpor outras entidades públicas.
§ 2. 0 -.Nos convênios com entidades beneficentes que atendem ao público
em geral, a previdência social poderá colaborar para a complementação das
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para melhoria do pa·drão de atendimento dos beneficiários.
§ 3.0 - Para tins. de assistência médica, a locação de sel"Vlços entre pro!lssiona.ls e entidades privadas, que mantêm convênio com a previdência social; não
determina, entre esta e aqueles profissionais, qualquer vinculo empregaticlo ou
funcional.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 172, de 1974

Autoriza lo Poder IEXeeutivo a !lotear e idloar ros ter.ren1os 'dOs aglomerados de pala.fitas, que inQ!gram ~ ''região idOs (alagados'', ma cidade Ide
Salvador .-- BA.
O Congresso Nacional decreta:
~ o Poder Executivo autorizado a lotear e doar aos seus atuals
ocupantes os ,terrenos aterrados dos aglomerados de palafita.s, de propriedade
da União, que integram a "região dos. alagados", na. cidade de Salvador - BA.
§ 1.0 - A doação obedecerá a critérios estabelecidos no Regulamento desta
Lei, não se permitindo a ninguém ser contemplado com mais de 1 (um> lote.
§ 2.0 - o título de propriedade do lote beneficiará, exclusivamente, o seu
ocupante, ainda que seja locatário.

Art. 1.0

3.0 - O lote, objeto de doação, não poderá ser alienado ou transferido a
terceiros, no prazo de 5 (cinco) anos, nem gravado com nenhum ônus, exceto o
vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação.
§

Art. 2.0

No loteamento de que trata o artigo ooterior reserva-se-ão áreas
para praças públicas, clubes sociais e litero-recreativos, escolas, mercados, igrejas e entidades beneficientes, a serem distribuídas na conformidade do Regula~
mento.
Art. 3.0 - O Poder Exeeutivo regulamentará a presente lei no prazo de
90 dias.
Art. 4.0 · - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O problema das "favelas" nas cidades mais importantes do País· tem desafiado os Gov.emos federais, estaduais e municipais. Não obstante os esforços
envidados, constitui, ainda; uma preocupação que cresce na medida em que
aumenta o interesse em se promover o bem-estar social, como meta prioritária
do nosso desenvolvimento .económico e cultural. Não há, nesse particular, como
negar-se, entre nós, uma. dinâmica política habitacional ·que, empregando instrumentos e métodos inteiramente novos, vem substituindo as habitações
subumanas, em que moram os favelados, por outras que possuam condições de
habitabil!dade compatíveis com os padrões de. higiene e de segurança, que o
estágio desse desenvolvimento permite.
' Assim, em São Paulo,. na' cidade do ruo de Janeiro, em .Brasilla, em Porto
Alegre, em Recife, para citar somente algumas Capitais, os Governos locais,
assistidos pelo BNH, têm levado à ex;ecução projetas erradlcadores dos núcleos
habitacion.als .provisórios, mudando, em conseqüência, os seus moradores para
residências construídas dentro de bons padrões técnicos, em locais que contam
com a infra-.estrutura comunitária e urbana. ~ certo que algumas falhas são
registradas, à medida que os projetos se desenvolv.em, mas o saldo positivo e o
aperfeiçoamento dos métodos empregados são alentadores e estimulam essa
. salutar politica de promoção social.
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menos favorecidos da sor.te também se agruparam e construiram o seu teto, só
que de um aforma original. Construíram as suas precárias residências em terrenos alagadiços, ou recém-aterrados, por depósitos de lixo. São construções
palafltas em sua quase totalidade, entre.cortadas de improvisadas estreitas pontes. !Não existem condições de higiene nem de segurança, havendo, em quase
toda a ár.ea, ausência total de infra-estrutura urbana e comunitária.
Pa;ra resolver o problema desses favelados, o Governo do Estado da Bahla,
numa ação conjunta com a Prefeitura Municipal de Salvador e o Banco Nacional
da Habitação, criou o Grupo de Estudos para os Alagados com a finalidade de
estudar e apontar a solução para o grave problema. .O resultado desse estudo
culmlnou com a aprovação de um plano para urbanização da área, com o máximo de bem-estar aos moradores.
o plano que se pretende executar levou em consideração as condições locais,
a partir de um levantam·ento cadastral da situação sócio-económica dos moradores dos "alagados", e recomendou o aterro da parte da enseada onde se
encontra a "favela", com posterior urbanização dos tenenos conquistados ao
mar, isto na primeira etapa. A segunda, entretanto, consistirá em levar o
mudanclsta, com o seu barraco, para o local urbanizado, onde ele encontrará
o seu lote demarcado, o arruamento preparado, área reservada e praças públicas,
clubes sociais e !itero-recreativos, escolas, mercados, Igrejas e entidades beneficentes. E, finalmente, a terceira etapa que marcará a construção das casas
definitivas, mediante o Sistema Financeiro de iHabitação.
Como ·se observa, trata-se de um plano educativo em que a promoção social
obedece a uma escala gradativa, no qual os beneficiários serão preparados para a
elevação do seu padrão social.
o projeto que ora apresentamos tem, portanto, o objetivo de contribuir
para o êxito do ;plano elaborado, autorizando o Governo da União a doar aos
moradores dos acrescidos de marinha os lotes que forem conquistados ao mar,
e que se destinam às suas residências.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1974. - Senador Heitor Dias.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -Os Projetos de Lei que acabam de
ser lidos irão à publicação e serão remetidos sà comissões competentes.
Toerminada a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
-Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 265, d·e 1974, de
autoria do Sr. Senador Domíclo Gondim, solicitando a transcrição nos
Anais do Senado Federal, do artigo Intitulado "Um Exemplo às Novas
Gerações", publicado no Diário de Notícias do dia 27 de outubro de 1974.
Em votação o requerimento,
O Sr. Benjamim. Farah - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah, para encaminhar a votação do requerimento.
O SR. BENJAMIM FARAB - Sr. Presidente, conforme V. Ex." anunciou, o
Senador Domicio Gondlm solicita a transcrição, nos Anais do S!enado Flederal, do
artigo Intitulado "Um Exemplo às Novas Gerações", publicado no Diário de
Notícias de 27 de outubro de 1974. Esse artigo é de autoria do ilustre Professor
Vandlck Londres da Nóbrega e se refere à figura singular de José Américo de
Almeida. N,esse longo artigo, o Professor Vandick da Nóbrega analisa. vários
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e brava Paraíba. onde exerceu funções de re1evo, até o altiplano da vida administrativa e politica do Pais, onde desempenhou outras elevadas funções, foi
marcando sua presença criadora, sua atuação através de virtudes que são peculiares aos grandes homens, entre as quais eu poderia apontar' três: a cultura, a
coragem e a honradez. Foi dentro desse triângulo que aquele .eminente brasileiro
deiXou na vida pública a marca da sua capacidade e do seu grande amor ao
Brasil.
Mas ele deu prosseguimento às suas atlvidades. E tanto Isso é exato que
depois galgou o panteão da imortalidade.
·Lembro-me, Sr. Presidente; ainda era estudante e gostava de 1er Humberto
de Campos, que naquele tempo ·era o escritor mais festejado e mais querido,
não só dos jov.ens como também do povo brasileiro. Escrevia regularmente um
artigo no Diário Carioca. Era o pão-de-cada-dia daqueles que apreciam os bons
escritores. Uma vez escrev·eu um trabalho multo Interessante sobre José Américo,
consignado, aliás, no seu livro de criticas. F·ez apreciação daquela obra chamada
"A Bagaceira", e a I"ecomendava, Não escondia ali a sua preocupação de que a
politica pudesse, naquela época, absorv·er totalmente o moço escritor, prejudicando, então, o futuro de uma das grandes inteligências que despontava para
o Brasll.
José Américo foi guindado à vida pública, tendo sido chamado, por mais
de uma vez, por Getúlio Vargas. Assumiu uma das mais Importantes Pastas; a da
Viação e Obras, onde se houve com multa firmeza, com muita capacidade e com
muita dignidade, defendendo sempre os Interesses do povo e da Nação, contra
os grupos, sobretudo esses fortes grupos económicos que sugam as energias do
nosso povo.
José Américo, foi escolhido para o Tribunal de Contas da União. Mas era
de tal maneira o seu prestigio, a sua projeção, a confiança depositada nesse
grande brasileiro que, nos !dos de 1937, ele foi chamado para eandidato das
forças populares, e, conseqüentemente, das forças majoritárias. .
José Américo era, portanto, o candidato querido dos trabalhadores, dos estudantes de todo o povo. Lembro-me d·e que, naquela época, ainda estudante, fui,
como orador da União Universitária José Américo, falar na Esplanada. do Castelo,
e aqui está a minha oração, que ainda guardo com ca'l'inho. Hoje, recorrendo a
meu arquivos, encontrei-a:
POVO DO BRASIL
"A União Universitária José Americo, coerente com a sua finalid·ade
básica., que é de organizar, como organizou, uma ala destemida na primeira linha de combate, para o triunfo do candidato nacional, vem hoje,
perante Deus e perante vós, reafirmar o seu compromisso espontâneo e
·
consciente.
Não viemos aqui atraídos pelo encanto singular da natureza. Nao
viemos amordaçados por dini1eiro dlstribuido, para cada cidadão, de
acordo com a função a desempenhar, na arena esportiva em festival, não
nos trouxeram ;para este concerto memorável de fogos de artifícios, e os
•espetáculos colossais, semelhantes as grandes festas junlnas.
Seja dito de passarem que aquela pagodice e:x~travagante e estrondosa
do dia 16 de julho, abEorveu, tragou, impiedosamente, centenas e centenas de contos, afrontando assim, debaixo dos céus, populações inteiras, que morrem de fome, dentro deste imenso Brasil.
Refleti bem sobre esse gesto. ll: um aviso clamoroso. Nós, como vós
outros que nos ouvis, temos uma concepção bem ampla das nossas
manifestações cívicas, por isso é que sentimos a alma da pátria imolar-se
no altar do sacrifício pela honra e pela justiça, por causa da traição, da
indiferença, da ambição desmendlda e da falta de responsabllldade nos
cargos públicos.
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som da músic!ll. e ao sabor das bebidas, nos ·ca.s.sino•S dos Estados Unidos,
de Londres e de Paris.
Mas o povo ergueu-se e ·está reagindo na altura da sua dignidade.
A União Universitária José .Alilerico está com o povo, em nome do presente e do futuro. Aqui estamos impulsionados pelas nossas energias
físicas e morais, que se multiplicam de instante a instante, pela pureza
d.os nossos princípios ·e pelo esplendor da causa que abraçamos, refórçados, oa caoda passo, pelas llidesões contínuas que vêm engrossar a.s lW\SSas
f!lell'a.s.
Senhores: Há bem poucos dias o Brasil era um caos terrivel.
Graves incidentes, eram assinalados por toda a parte. Ninguém ·se
entendia. Uma rebelião por certo, dentro em pouco, seria desencadeada
para sacudir novamente o Brasil. o momento era de confusão e de
incerteza. Em meio daquela expectativa angustiosa surgiu um nome que
magnetizou logo o povo disperso, desanimado e descrente. Foi um relampago que rasgou os céus .enegrecidos da Pátria, e fez vibrar os corações
dos brasileiros. Veio quando a Nação mais precisava do seu concurso.
É o Dr. José Americo de Almeida. Esse fato significativo afastou, para
bem. longe, uma revolução que apontava no horizonte. E dai para cá,
. .
todos nós sentimos uma rajada de nacionalismo e de fé.
Agora estamos caminhando para as urnas. O Candida:o à Pre&idência
da Repúblic•a deve ser aJJ.ali.s·ado atentamente. l'mpa1.1cialmente. O homem
vale pelo que produz e não pelo que promete. Ninguém merece. o voto
pela simples iniormação ou por ·causa dos bombásticos elogio-s .feitos. em
torno de si.
O porvir ' um mistério. o passado é um documento. E justamente aí,
fomos Indagar quem deveria ser o nosso candidato. Encontramos aquele,
cuja trajetória luminosa, através da no;'a república, sob múlUplos aspectos, evidenciou ser antes de mais nada, um perf.eito a,dministrado·r. Sois
vós, Dr. José Amerf.co! Estamoa confiantes ·em vós. Os vossos •empreendimentos executados dentro do mais rigo:o~o critério, são as cred·enciais
que jus•tificam, com irrefutável eloqiiência. a vo.s.s.a caJld!datura, dando
a força bastante para. a ascensão. Eles constituem uma extraordinária
platalorma. O Noroeste que é uma fonte Inesgotável de patrio·t!smo, vos
deve a melhor das cooperacõe.s. O grande povo ca:r!o•ca, grato sempre
aos seus lben!eltores, vos aplaude, vos defende e vos consagra, pelo muito
que recebeu da vossa prodigiosa administração. Culminando aqui, na
formidável economia de mais de 300 mil contos, com a redução de gás
e luz, em curto espaço de tempo.
Este é um dos fatos mais gritantes, porque atingiu int.ensamente a
vida Interna de todos os nossos lares, desde o coração do Rio até os
.subúrbios longínquos e desprezados.
- O Sr. Presidente faz soar a. campainha.
O SR. BENJAMIM FARAH - Já vou terminar, Sr. Presidente.
E prossigo nesta oração, que vai constituir parte da justificação do
meu voto nesta hora:
Aqueles trens elétricos, elegantes e modernos, que de há pouco vêm
trazendo tanto conforto aos habitantes suburbanos, avançam para a civilização. aonde iremos apregoando o vosso nome.
As vossas real!zações bastam para encher o mais grosso dos relatórios. Valem mesmo por um bom governo presidencial. Vós compreendentes vosso povo, atendendo-o nas suas necessidades, enquanto foi possível.
Eis porque está d·e pé ao vosso lado em luta decidida. E prepara-se para
a vitória. Atentai para o entusiasmo destas massas populares. Elas estão
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de um grande afeto coletivo. E nós, ó mocidade de todas as profissões de
todo o Brasil! Estamos vendo a cada passo a república ameaçada, ultrajada e vlllpendlada. Lembrai-vos que seremos os herdeiros da Pátria.
Que faremos então? Ai de nós se recuarmos em face da veracidade dos
fatos em busca da fantasia ou de outros acenos sugestivos. A posteridade
será Implacável para conosco. Aí' de nós si não formos justos para com
os homens dignos. Que dias telebrosos nos esperam se ficarmos a mercê
dos escribas e fariseus, que por dinheiro ou por vingança, por despeito ou
por vaidade, estão apodrecendo as conclênclas dos Incautos, provocando
o aniquilamento do organismo nacional. Devemos nós, ó moços, permitir
que no dla de amanhã só nos restem as ruínas de um pais, que por
motivos ocultos, se afundou na grande noite do servilismo e na anarquia?
Notai bem que hoje podemos escolher, podemos distinguir o bem do
mal. Depois será tarde. A palavra que nesta hora decisiva chega até vós
tem o calor e a força de uma dezena de academias, integradas na "União
Universitária José Américo".
·
Com a sinceridade que nos caracteriza, proclamamos aos 4 ventos da
Nação, que o nosso gesto é livre, não está escravisado nem coagido, porque
exigimos o máximo respeito a nossa autonomia, com a qual queremos
viver, pela qual combater·emos desassombradamente, e sem a qual entregaremos até a nossa vida. Bem sabemos que entre os nossos adversários
existem caudilhos dos mais perigosos, que não trepidam em jogar no
inferno dos entreveras a valorosa mocidade patrícia.
Por lá a democracia veste fraque e cartola: outras vezes faz assalto
armado às redações dos jornais, ou manda massacrar os Indefesos dentro
de presídios.
Hoje não diremos tudo. Muitas verdades duras serão reveladas, posteriormente. Mas aqui fica o nosso protesto veemente contra aquela democracia Intolerante. violenta e monstruosa.
A União Universitária José Américo exige e lutará por uma democracia pura, verdadeira e Inabalável, custe o qu.e custar.
E vós, os que ainda permaneceis distantes ou Indiferentes diante desta campanha nacionalista, que arrasta na sua marcha progressiva todas
as classes sociais, principalmente aquelas que trabalham e sofrem, ouvi
o apelo, o clamor do Brasil, que neste dia histórico, aqui num cenár)o
aberto, em frente ao mar ll!mitado, vibra numa grandiosa man!festaçao
ao Dr. José Américo, porque ele fará um governo justo e fecundo tornando a nossa pátria uma potência unida e respeitada entre as demais.
Patriota esmerado, democrata fiel e sem alardo, inflexível na sua honestidade. o Dr. José Américo não permitirá mais que os braslleiros sejam
manobrados por forças originárias de todos os quadrantes do Universo,
tem tão pouco, continuem a ser joguetes da finança internacional.
Ele será o nosso gula seguro e o nosso maior defensor.
Portanto este movimento é de um povo que, sob o comando de José
Américo, se levanta para que o Brasll reconquiste o seu próprio d<.!stino."
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) (Fazendo soar a campainha.) - V. Ex."
vai-me perdoar: V. Ex." já ultrapassou o tempo que o Regimento ~he reserva
para encaminhamento de votação. Devo informar ao Plenário que, apos a Ordem
do Dla há mais de 10 oradores Inscritos. De modo que eu faria apelo a V. Ex."'
no sentido de que colaborasse com a Mesa para que outros nobres Srs. Senadores
possam usar da palavra neste final de Sessão Legislativa.
o SR. BENJAMIM FARAH - Já vou encerrar, Sr. Presidente.
Portanto. a casa estará andando certa, transcrevendo nos seus Anais, esse
artigo sobre a vida do grande escritor, politico e administrador José Américo.
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gerações.
É o que tinha a dizer, Sr. Presi,dente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Se nenhum outro Sr. Senador quiser
fazer uso da palavra para encaminhar votação, vou colher os votos. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que concordam com o requerimento de n. 0 265, de 1974,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.

Artigo intitulado "Um Exemplo· às Novas Gerações", publicado ni:> D!ário
de Notícias, edição de 27-10-74, que se publica nos termos do
Requerimento n9 265/74, de autoria do Senador Domício Gondim.
"Não temos necessidade de recorrer a exemplos da antigü!dade, nem a cidadãos de outros países para seleclonarmos varões, que não somente sejam
credores de nossa admiração, mas também possam servir de modelos à juventude
brasileira.
Um destes é a figura impoluta e culta do Ministro José Américo de Almeida,
que acaba de receber justo tributo de reconhecimento e de louvor na Academia
Brasileira de Letras promovida pela mais antiga casa editora do país numa
singela solenidade, na qual se comemorou o seu passo arrojado, mas seguro,
quando com a publicação de sua obra clássica "A Bagaceira", abandonou o trivial e abriu caminho para que a literatura brasileira tomasse novos rumos.
Mas não é o aspecto do escritor, que aqui desejamos focalizar, e sim o do
homem público, que no desempenho das mais árduas, elevadas ·e difíceis funções
soube conservar .incólume o caráter e deixar a distância os habituados a conseguir milagres por meio de corrupção, sem abdicar ele de suas convicções e
princípios, que sempre defendeu com denodo, coragem e firmeza.
Tinha sido ele nomeado Embaixador do Brasil junto a Santa Sé e, a convite
do Grêmio 24 de março do Liceu Paralbano proferiu uma con:(erência sobre
"Os deveres das novas gerações", três meses depois de ter sido promulgada a
Constituição de 16, de julho de 1934. O preclaro paralbano bem compreendia a
necessidade de ser Instruido o povo e talvez mais do que o povo, os políticos para.
que não malograsse o esforço dos constituintes, ao elaborarem uma Carta Magna,
que não correspondia à realidade brasileira.
Tivemos a honra de ser escolhido para, em nome do Grêmlo, saudar o douto
conferencista e ainda conservamos na memória o ponto central de sua erudita,
agradável, oportuna e objetlva palestra. O primeiro conselho que deu aos jovens
foi o de se instruirem para se colocarem em condição de, permanecendo fiéis aos
princípios contidos na nova constituição, poderem contribuir livremente para
o progresso do País.
Infelizmente a palestra não foi escrita, mas de improviso e isto deve ter
contribuido para que os conceitos emitidos brotassem de tão privilegiada inteligência, como a água jorra aos turbilhões d·e cristalina fonte. Todavia. os tópicos
principais ainda ficaram impregnados em nossa mente de adolescente e multo
nos têm servido no decorrer da vida, porque constituem cânones de que constantemente nos utilizamos.
A fidelidade a princípios não é suficiente, enfatizou o confel'lencista, se estes
não estamparem a convicção de cada um. E esta convicção por sua vez deve obedecer a certos padrões morais e a pr·eceltos básicos estabelecidos na Constituição
da República.
Outro ponto em que o orador Imprimiu ênfase e recorreu a anáforas foi a
situação daqueles Indivíduos de mentes vazias, mas peritos em mudar de princípios, não porque a meditação e a razão justificassem to.! atitude e sim a fim
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legítimas aspirações do povo. Para esses indivíduos, acentuou o orador, não há
conotação entre princípios e convicções, porque eles mudam de posições como
nós mudamos de camisa.
Os apelos dirigidos ao.s jovens para que tudo fizessem no sentido de difundlr
as diretrizes fixadas na Carta Magna promulgada há três meses, permitem-nos
somente agora, concluir que já naquela época o espírito atilado e o extraordinário senso político do eminente paraibano tinham acuidade de certas aves que,
com multa antecedência, sentem o advento de maus tempos.
Nilo podemos deixar de acentuar que um homem públlco do quilate de um
José Américo já nomeado Embaixador, ao receber no interior do Estado natal
convite enviado de jovens de 15 e 16 anos, pudesse desviar a atenção e reservar
parte do seu precioso tempo para atendê-lo. Ainda conservamos em nosso arqUivo
o telegrama, que ele nos enviou da cidade de Antenor Navarro, no qual dizia. que
se .as circunstâncias permitissem atenderia ao nosso convite. Poucos acreditavam
que os nossos desejos pudessem ser concretizados e dentre os motivos alegados
figUrava o de não poder um político usufruir de vantagens eleitorais, dirigindo-se
a jovens, que nem sequer hab1l!tados estavam a exercer o direito de voto.
A realidade foi qu·e os fatos destruíram o vaticínio desses agoureiros e a
conferência, como já acentuamos, se realizou no dia 13 de outubro de 1934, sob
os auspícios do Grêmio 24 de Março, no salão nobre do Liceu Paraiba.no.
Narram os jornais da época que o conferencista penetrou no recinto acompanhado do então Interventor Gratul!ano de Brito e de seu secretariado.
No discurso de saudação que, em pleno ardor da juventude, proferimos ao
Embaixador Jo3é Américo salientamos não ser a primeira vez que ele se dirJ$1a
aos moços da Paraíba., pois antes havia falado sobre os ''Poetas da AboUçao",
mas o que deve ser realçado naquele instante é a circunstância especial em que
atendera ao nosso apelo. Não era mais o Secretário de Governo do Presidente
João Pessoa, nem o político que expunha a segurança e a própria vida nos preparativos imprescindíveis à implantação de suas convicções, os quais precederam
a ·Revolução de 1930. Já era o homem público, que tivera oportunidade de, no
exercício de importantes funções, como a de Ministro da Viação, pôr em prática
tudo aquilo que pregara em praça pública. Era o homem que na condução da
coisa pública e na preservação do erário da nação conseguira impor-se ao respeito de seus concidadãos. Era um dos símbolos de honradez e de dignidade que a
Revolução proporcionara ao País. Ao dignificar-se como administrador competente, realizador e defensor dos interesses do povo e dos valores da Nação ele
elevara o nome da Paraíba, da qual passou a ser um símbolo.
O salão, relativamente amplo, onde se realizou a conferência não comportava
que retardatários nele penetrassem e fato curioso ocorreu no decorrer da palestra: os que tiveram a sorte ·de conseguir sentar-se muito pouco tempo puderam
usufruir dessa comodidade, porque as tiradas oratórias, tão do estilo de José
Américo, eram tão freqüentes, que ninguém se contentava em aplaudir sentado
o orador, mas de pé, para que a consagração a este ilustre homem público ficasse
patente pelos seus conterrâneos, que dele tanto se envaideciam.
O primeiro passo para eleição direta do Presidente da República, na vigência
da constituição de 1934, foi dado com o lançamento da candidatura de político
de grande lastro, escudado por uma fecunda administração e prestigiado por
um Estado de suma Importância, como é o de São Paulo. Apresentado o nome
respeitável de Armando Sales de Oliveira como candidato de oposição. restava
às forças governistas encontrar um politico de envergadura moral e de fé pública
em condições de enfrentar e vencer o adversário.
A vida pregressa de José Américo de Almeida era o melhor aval para apresentá-lo ao eleitorado com segura possibilidade de êxito. Embora fossem do conhecimento público a autoridade de José Américo e sua inflexibilidade sempre
que se fizesse necessário preservar os int.sresses materiais dO Pais, os corre!!-
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ainda nutriam a esperança d-e que de se acomodasse a contingências tão do
agrado de certos políticos.
Ko entanto, logo após a leitura de sua Plataforma de Governo alguns politicas habituados aos conclliábulos que melhor atendem aos seus próprios interesses do que aos da Nacão começaram a inquietar-se. Os discursos subseqUentes
demonstraram que José· Américo no exercício da Presidência da República não
se prestaria a qualquer espécie de transigência, que acarreta&e pl'ejuízo para. a.
Nação. Por outro lado, os íntimos e verdadeiros propósitos do Presidente Getúlio
Vargas não eram no .sentido de transmitir a outrem a faixa presidencial.
A aglutinação dos interesses -dos que preferiam a continuação do Presidente
V-argas e· dos que temiam o término de muitos expedientes escusas facilitou o
congraçamento de toda essa gente, cujo objetivo era evitar o advento de José
Américo à Presidência .da República.
O candidato das forcas majoritárias .sabia perfeitamente que, se se prontificasse a ent.rar em certos conluios com políticos a fim de assegurar-lhes que
não executaria certas diretrlzes já anunciadas em praça pública, tudo se acomodaria, mas ele preferiu seguir sua linha retllínea sacrificando sua c-arreira
política a prejudicar os interesses do Brasil.
Daí por diante todos aqueles que começaram a considerar José Américo d.e
Almeida como um c·andidato incômodo iniciaram a trama destinada a afastá-lo
de qualquer maneira.
Durante a campanha éramos estudante da gloriosa Faculdade de Direito do
Recife e Presidente do seu Dlretório Acadêmico. Não podíamos deixar de nos
Integrar no movimento que, inicialmente, o próprio governador do Est-ado, Carlos
de Lima Cavalcante, promovia· ostensivamente em favor da candidatura José
Américo. Decorrido algum tempo sentíamos que esfriava paulatinamente o entusi-asmo das forças ligadas ao Governador quanto à propaganda da candidatura
majoritária. Posteriormente havia altos e •baixos, ora a maré se apresentava
favorável, ora encapelada, situação esta que se media pela receptividade encontrada no Diário da Manhã na divulgação do noticiário que lá entregávamos.
Sentíamos claramente que qualquer coisa pairava no ar e resolvemos aglu·tinar
as forças universitárias num Comitê Universitário Pró-Candidatura José Américo,
do qual fomos escolhido Presidente. Com isto adquirimos maior liberdade de
organizar comícios e propagar por todos os cantos o nome daque 1.e que, pelo seu
passado, pela sua vida impoluta, pelo seu caráter e principalmente pelo seu programa de governo iria imprimir ao País um nacionalismo, que não era nem da
direita (integralismo), nem da esquerda (comunismo), e além disso impor, com a
sua autoridade e com a sua c<Jragem a moralidade administrativa que almejávamos.
·
Os intere.ssad·~s no boicote da candidatura José Américo organizaram esquema, que consistia em duas formas de ação: uma, visando a deturpar slogans do
candidato e outra apresentando ao País uma falsa ameaça da implantação do
comunismo.
Dentre os expedientes lançados para levar -a efeito a primeira modalidade
de ação constava a tentativa de ridicularizar algumas expressões divulgadas pelo
candidato. uma delas consistiu na deturpação do sentid<J dado à frase "S'el onde
está o dinheiro~·.
Quando José Américo recorreu a e.sta metáfora dizendo que sabia onde estava
o dinheiro, quis anunciar ao povo que a sua política administrativa e os métodos
moralizadores que empregaria fariam com que o dinheiro mal aplicado, não
fiscalizado ou, para que negar, desviado de seus objetivos tomariam outros rumos
em benefício da população.
Bela metáfora, t.ão característica da personalidade de José Américo, mas tão
lnescrupulosamente deturpada e tão pejorativamente explorada. É um slogan
que, infelizmente, se situava muito acima do nível de politização do nosso povo.
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interior do País, nem nos c-olchões dos avar.entos que descrêem até da segurança
dos bancos, nem no milagre de algum deu ex machina, mas exclusivamente na.
forma .de. aplicar os r•ecursos da Nação e na vigllâncla dos que seriam respolllláveis por essa aplicação.
. .Um ~scla.recimento a esta interpretação foi dado indiretamente pelo próprio
Jose Americo quando, ao referir-se ao temor causado a muitos espertalhões com
o advento de Jânlo Quadros à Presidência da República, disse: "os ladrões pú- ·
blic·os tomaram férias aguardando dias melhores". É claro que com as férias
desses ladrões públic-o-s apareceria o dinheiro que estes espertalhões sabiam onde
estava, ma.'l o r.oro dele não tomava conhecimento.
· Quanto à ameaça do comunismo o fato já foi abundantemente esclarecido,
pol~ se trata dum artifício, que tinha a flnalidad·e de assegurar o continuismo do
entao presidente.
O pavor causado nos bastidores políticos com o anunciado programa de governo do candidato José Américo foi a causa Inicial dos preparativos para Impedir-lhe o acezso ao Catete, mas com o evolver dos acontecimentos o principal
motivo passou a ser o continuísmo.
. A etapa final para o golpe deci.SiY·J a fim de liqüidar a candidatura das forças
majoritárias e assegurar o continuí.smo consistiu em criar na opinião pública
o espectro duma ameaça de comunismo. Imaginou-se até a elaboração dum famigerado Plano Cohen e f.oi d.ada a Impressão de que as nossas gloriosas Forças
Armadas apoiavam toda essa maquinação.
· No entanto, tudo isto hoje está sobejamente esclarecido de haver sido uma
f·arsa, que não mereceu o apoio, nem o aplauso de nossas Forças Armadas; sobre
este assunto é importante reproduzirmos o depoimento de conceituado Chefe
Militar,· o Marechal José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que em entrevista
publicada na imprensa desta cidade em 1945 assim se pronunciou: "É de> conhecimento de toda a Nação a injusta acusação que durante anos as Forças Armadas
suportaram: a de terem sido as responsáveis pelo golpe de 10 de novembro
de '1937 e, portanto, cc-autoras da corrupção e dos males a que vinha sendo
arrastado o País pela ditadura. Os chefes militares, salvo dois ou três, como
é hoje do domínio público, nã·o tiveram Intenção da usurpação de 37 nem lhe
emprestaram seu apoio. Ludibriada a Nação e o E~ército com a chicana do Plano
Cohen, documento for!·ado por um diminuto grupo de indivíduos que dele se
valerám para justificar a Implantação do fascismo no Brasil, não seria mais
possível que nos enganássemos a nós mesmos e consentíssemos que novo ultraje
S·e praticasse impun·smente contra a boa fé e os ideais democráticos de nosso
povo".
·
E o próprio José Américo, em "Discursos de seu tempo", obra pubUcada em
1965, qualificou a inominável ação de 1937 como "um golpe branco, antidemocrático e anti-Brasil, espelho da era fascista, com postula<los condenados por toda
a Inspiração política do Império ·e da República".
Consumada a ignomínia contra a democracia e contra as sublimes aspirações da maciça maioria do povo brasileiro, José Américo continuou impávido e
firme nas suas convicções de varão que não se enverga nem abdica de suas
comicções. Ele não foi ao beija-mão do homem forte, que continuava no governo
e lhe tirara a oportunidade de ser investido no posto de supremo magistrado
da República.
De novembro de 1937 a 1945 ele ficou maginalizado no exercício do cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União, fiel aos se\15 princípios e com a simplicidade d.os que não recorrem à arrogância para demonstrar coragem na defesa
de suas convicções. Nesse long·o período de ostracismo, não foram poucas as
vezes que tomamos o mesmo bonde, na Rua Jardim Botânico, em demanda do
centro da cidade. Nunca notamos nele mudança nas suas convicções e sempre
vislumbramos que ele nutria a esperança de que terminado o conflito mundial
o Brasil se redimiria d.o ultraje perpetrado contra a democracia.
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Brasil era um contra-senso e uma Ironia a manutenção do chamado Estado
Novo, Implantado pelo golpe branco de. 1937. Os principais Chefes de nossas F1orçaa
Armadas já .se Inquietavam contra estiL situação e podemos prestar este depoimento, como já o fizemos em livro publlcado, porque freqüentávamos, na intimidade, a residência de um dos mais d.lgnos elementos do Exércltl> Nacional, o
General Cristóvão Barcelos, então Chefe do Estado-Maior do Exército. Quando
José Américo achou conveniente manter contato com o então Chefe do EstadoMaior· do Exército· fomos nós que. proporcionamos este encontro. Os que conheceram de perto o General Cristóvão Barcelos podem dar t-estemunho de suas
virtudes, do ·seu d.esprendimento, de sua autoridade, do seu espírito democrático,
de sua coragem e de sua firmeza na defesa de princípios. Foi o General Barcelos
o verdadeiro articulad·or d·o movlmento.das Forç·as Milltares que derrubou a DItadura, em 1945, mas o passo Inicial foi dado por um elemento civil: José
Américo de Almeida, com a célebre entrevista publicada no Correio da Manhã.
·Com a divulgação d·este documento histórico todos Imaginavam que o candidato natural à Presldênc:a seria o próprio José Américo de Almeida. Seria uma
forma de reparar o esbulho contra ele perpetrado em 1937 e ninguém melhor
do que ele se apresentava tão bem credenciado para •ocupar a Presidência.
Podemos t.ef.temunhar a alegria estampada no semblante e nas palavras do
General Cristóvão Barcelos após a leitura d•a referida entrevista, deixando transparecer. claramente que, para ele, o candidato natural não poderia ser outro
senão o próprio José Américo.
Embora civis ·e militares julgassem que José Américo seria o legitimo
candidato, na tarde do mesmo dia em que foi publ!cada a entrevista dada
!liO. Correio da Manhã, ele próprio, noutro pronunciamento estampado em
O Globo, se encarregou de desfazer ab initio qualquer eSipeculação em torno
do seu nome, pois lançou a candidatura de outro varão ig11almente ilustre
e dotado de todos os predicados .para o exercício da magistratura suprema:
o Tenente-Brigadeiro Eduardo Gomes.
Assim, tendo nas próprias mãos a opol'tunida:doe de deixar que outros aJpresentassem o seu nome a fim de receber do povo brasileiro a devida reparação
pelo esbulho de 1937, preferiu transferir a outro a bandeira da redemocratização do Brasil, que el·e, com autoridade e coragem, acabara de desfraldar. Com
este· gesto, não quis José Américo que contra ele se argüísse a alegação de que
sua atitude red.entora fora movida por sentimento de vingança ou de oportunismo, o que poderia dintinulr ou ofuscar a grandeza de mais este benefício,
que acabara de ·prestar à Nação.
Anos depois, eleito Gove,rnador da !Paraíba, real!zou uma ad-ministração
exemplar, quando lhe foi possível executar tudo lllqU!lo que pregara em praça
pública,.
A ·homenagem que ac!llba de receber como o mais a.ruttgo escritor vivo
pertencente à corrente modernista no Brasil, encontrou-o com a mesma disposição de espírito da época em que surgiu a primeira edição de sua obra
clássica: A Bagaceira.
Ele se presta muito bem para servir de paradigma aos jovens de hoje,
pois por mais acurado que seja o exame de sua longa vida 1pregressa nos dltvexsos cargos que exerceu e nas mais díspares situações com que se defrontou
soube conservar ln tacto o mesmo espírirto retllíne·o daquele cidadão integer
vitae scelerisque purus de que nos fala Horácio.
No recente discurso rproferido de imp.roViiso na Academia !Bit'asllei'l'a de
Letras a. ele se arpllca o que Homero disse de Nestor, já em idade proveota,
depois de ter vivido mais de duas geraçõ·es: "De seus lábios corriam palavras
mais doces do que o mel".
Conta-nos Cícero, no seu "Tratado sobre a v·elhice" que havendo o tirano
Pisistrato pevguntado a Solon em que este se apoiava para res!stiil' tão audaciosamente teve rupenas como resposta uma 1palavra Senectute, isto é, "na
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a vida_é conservar a mente integra e os sentidos seguros, deixando à natureza
a missao de destruir a obra que ela própria. criara: sed vivendi est finis optimus
cum integra mente cerlisque sensibus opus ip!la. suum eadem quae coagmentavit ·
natura dissolvit.
.
.
A história está plena. de exemplos de varões ilustres, que na velhice demonstraram tanto vigor quanto na juventude. Clro, segundo testemunho de
Xenofonte e o Cônsul Metelo, segundo depoimento de Cícero ao atingirem a
idade provecta, no desempenho de funções públicas, não demonstraram menos
vigor do que na ·adolescência: ". . . se unquam sensisse senectutem suam imbeciliorem factam quam adulescentia fuisse". E Ma.slnlssa, ancestral de C~ião,
com a idade de noventa. anos dispensava o cavalo para caminhar a pé e
se preferia o ca-valo dele não descia, para descanso, antes de atingir o termo
da vi.agem; nem a chuva, nem o frio faziam com que cobrisse a cabeça:
nullo umbri, nullo frigore adduci ut capite operto sit".
.
Não é a impressão deixada pelo corpo, que deve ser levada em conta na.
pessoa daqueles que têm o privilégio de prosseguir sua vida fa2lendo abstração
dos anos.. O que Importa, como acentua Cícero, é o espírito, que de·ve ser exercitado porque este é como uma lamparina, que se extingue se não lhe colocarmos óleo.
De fato o espirito não morre; é o co!1po que fenece deixando de fomecer-~he
o indispensÍí.vel alimento !para que a lâmpada possa continuar a iluminar.
Mas não baSita a lucidez de espirita até o último sopro para que o cidadão
mereça .~~; reverência da posteridade. É indispensável que este espírito esteja
em condições de ser analisado e considerado digno da nossa reverência. l!:
preciso que este espirita seja um reserva,tório de· idéias e estas correspondam
a convicções sadias.
E assim tem sido José Américo, sobre quem podemos ter a honra d!e
prestar o presente depoimento, ,porque vislumbramos no homenSJgeado de 1974,
na Academia Brasileira de Le.tras o mesmo homem que, há quarenta anos,
em 1934 falou aos jovens no Liceu Paraibano.
No decurso destas quatro décadas ninguém apontará nele qualque.r aJto
contrário às suas convicções, nem fraqueza ou covardia nas fas·es agudas que
atravessou com galhardia.
Jovens contemporâneos são muitas vezes Levados ao culto do exótico e do
supérfluo, porque não lhes são apontados exemplos de varões do quilate de
um José Américo. No entanto, v·ez por outra, em nossa missão de magistério
experimentamos a alegria de nos depara-r com jovens, que pensam alto. Recentemente tivemos a alegria de ouvir duma. jovem, em pleno ardor da mocidade, a quem um pre.tendente a tê-la como esposa pe11guntou-lhe o que desejava. Como resposta ela disse que se contentaria em encontrar um esposo em
condições de compreendê-la ao atingir a Vte1hice com o espirita jovem, de
forma que nessa época ;pudesse ser compreendida pelos jovens e também compreendê-los. O pretendente, que esperava uma resposta em bases materiais,
pois estava em condição financeira de S!tender ao que ·lhe f·osse solicitado, não
comprendeu a resposta e o assunto não teve prosseguimento.
E quem assim respondeu é uma jovem de extraordinária beleza, a tal
ponto privilegiada. pela natureza, que estaria em condições de ser a vencedora
no célebre julgamento de Páris.
Embora a autol"a de tão impressionante resposta seja rpol!glOita e culta.,
nunc·a teve oportunidade de aprimorar seus conhecimentos mergulhando na
literatura latina, cuja língua desconhece, mas já manif.estou desejo de aprendê-la. No entanto, este rpensamento tão elevado de uma jovem de vinte e
poucos anos contém, no seu bojo, o que recomenda Cicero quando disse: es,tfmaria ver no adolescente um pouco de velhice, e no velho, um pouco de· adolescente. De a;co~do com este preceito, conclui Cícero, pode-se envelhecer de
co11p0, mas não eLe espírito: corpore senex esse poterit, animo nunquam erit.
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judicibus, no aludido julgamento de Pâris não entregaríamos a palma nem.
à Juno, nem à Minerva, nem à própria Vênus, mas a essa jovem a que nos
referimos, porque além da desafiadora e cintilante pulcritude demonstrou ser
dotada de espirito tão elevado, profundo e puro, predicados que a mitologia
clâssloa só enfa.tlzou em Minerva, que não mereceu o título de ser a mais bela.
Não foi ao acaso que citamos . .o fato acima, que é real e ocorrido na
presença de testemunha, mas para salientar que, no tem'PO hodiemo, sendo
raríssimos estes casos, podemos concluir pela necessidade de serem os jovens
Induzidos a pensar, a meditar. os pedagogos contemporâneos mais se preocupam
em acumular a mente dos jovens com tantos ensinamentos teóricos e pil'âticos,
que não lhes sobra tempo suficiente para pensar e formularem a e1es próprios as ·pel'S'Untas suscitadas .pela doutrina. Somente assim podemos formar
uma juwntude capacitada à criação. Enquanto este problema não for encarado
seriamente na escola, não haverâ estimulo à ·criatividade, mas ao desencanto ·
e aos desvios, os quais podem ser evitados.
·
A ·observação clceroniana, acima refer1da, aplica-se plenamente a José
Américo, que, octogenário tem dado sobejas demonstrações. de que consel.'Va
não pouco, mas multo de adolescente. Prova disso ;podemos encontrar na resposta por ele dada aos j·ornalistas que, após a aludida manifestação na Academia B11asllelra de Letras, perguntaram-lhe porque não mais escrevia romance.
O que foi divulgado em alguns órgãos da Imprensa não c<irresponde ao que
ele vealmente disse, pois, segundo depoimento dele próprio a nós· ditado pelo
!telefone, a resposta exata foi a seguinte: "A ficção é tecida de amor e eu
não entendo mais de mulheres".
l1: claro que se trata duma bela metáfora, que devemos interpretar como
falta de inspiração momentânea para dedicar-se a este gênero literârio.
.
Ninguém discute que sem a inspiração de uma mulher a fi-cção e portanto
a criação fica amorfa ou incompleta e o primeiro exem'!JlO desta verdade nos
foi dado pelo próprio Criador, quando decidiu tirar a solidão do prime!ro .
homem dando-lhe a companhia de Eva; Dante precisou de Beatriz para escrever a Divina Comédia; Petraca, de Laura, que a transformou "num raio
de luz celeste"; Camões encontrou l-enitivo em Natércia; por causa de Helena
houve a Guerra de Tróia; sem Lâsb1a a obra de Catu1o seria Insípida; sem
Cíntia os poemas de Proq>érlclo perderiam a vitalidade e sem a invocação a
Délia muitos versos d·e Tibulo perderiam o encanrto e a graça.
A resposta de José Américo foi, como dissemos, apenas uma metá.fora
ou talvez uma forma elegante de demonstrar que sem a presenga duma musa
não poderia surgir a obra a que se referiam os jornalistas. Não nos iludamos
porém, pois esta inspiração ele encontraria se quisesse, pol'Que a musa não é
fruto dos anos, mas dum espírito lúc1do, brilhante, jovem como continua sendo
o de José Américo. Não é pelo número dos llinos que se deve medir o amor,
mas pela Intensidade de compreensão e .pela identidade de espírito, únicas forças ca.pazes de pro.porclonar a verdadeira união entre as criaturas.
Ao concluirmos esta apreciação sobre tão eminente paralbano, orgulho de
nossa Pâtrla, .para deixarmos bem patente a fidelidade às suas convicções,
querem9s comparâ-lo com a conduta de outro homem público a quem tilinto
deve a humanidade: W. Ohurchlll.
Depois de haver enfrentado a mais cruenta guerra de toda a história e
assegurado a liberdade ao mundo, o grande político britânico foi derrotado
nas primeiras eleições, que se realizaram após o conflito mundial. E ·isto aconteceu, pol'que o velho político permaneceu fiel às suas convicções, com as
quais não concordava a maioria.
·
O fundamental na vida, nem sempre é vencei!', mas pol'tar-se com dignidade na defesa de princípios.
José Américo jamais acomodou-se fazendo transigência nas suas convicções
para galgar posições, mas sempre se pol'tou com decênda e co.ra.gem, mesmo
sabendo que dias sombrios lhe poderiam advir. E assim .procedendo, fiel a
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exemplo às no'Vas g&-ações, que na 'Vida de tão eminente brasileiro encontrarão
l.nesgotá'Vel manancial de civismo, de cora;gem, de a;utoridade, de fé, de austeridade e de amor ao Brasil."
(Antônio Carllls) - !tem 2:
Votação, em turno único·, do Requerimento n.o 278 de 1974, de autoria do Sr. Senador Va.sconcelos Torres, solicitando á transcrição, nos
Anais do Senado Federal, das Ordens cJ.o Dia dos Excelentíssimos Senhores Ministro do Exército, General Sílvio Frota. e Ministro da Marinha,
Almirante Azevedo Henning, em homenagem ao Dia da Bandeira, publicadas no Jornal do Brasil, em 19 de novembro de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que concordam com o requerimento queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
O SR. PRESIDENTE

Ordem do Dia do Excelentíssimo Senhor Ministro da Marinha, Almirante
Azevedo Henning, em homenagem ao Dia da Bandeira, publicada no
Jornal do Brasil, em 19 de novembro de 1974, que se publica nos termos do Requerimento nll 278/74, de autoria do Sr. Senador Vasconca..
los Torres.
"Mais uma 'Vez no.s reunimos para exaltar o "lindo pendão da esperança",
o "querido ~ímbolo da amada Terra do Brasil".
O pavilhão nacional, que ·~ra veneramos, encarna o afeto à Pátria, que é a
escola onde a obediência é ensinada, o ca'Valheirismo é subUme e a virtude é
Interpretada no sentido clássico de fortaleza e coragem.

A grandeza de uma Nação reside não E•Qmente nos seus recurs·os materiais,
mas principalmente no caráter, na crença e na tenacld.ade que resumem as
forças morais do seu povo.
A contemploação da nossa Bandeira, idealizada pelo grande construtor da
Independência, que foi José Bonifácio, desperta-nos a consciência da grandeza do
Brasil, cujos flll1os mantêm a sua honra e as suas aspirações liga-das ao bem
comum.
A nessa História é ric-a em exempios de perseverança e devoção, a nós legados
por idealistas que tué'.o deram de si próprics, servindo primeiro à Pátria, antes
de pensarem em si próprios.
No âmbito da Marinha, dentre outros, o guarda-marinha Greenhalgh e o
imperial marinheiro Marcíllo Dias, demonstrand-o o postul-ado da democracia
- de que os homens não têm de estar necl!ssariamente no mesmo nível hierárquico, mas devem ter a liberdade de serem como Deus os fez - irmanaram-se na
glória do holocausto das próprias vid.as em flor, na defe~a da honra do sublime
estandarte auriyerde.
BANDEIRA DO BRASIL!

Sempre foste um estímulo para •OS marinheiros patrícios, que jamais deixarão
de honrar-te, enquanto pulsarem os seus corações, aliment-ados pela chama do
amor à terra-mãe.
De olhos fitos no teu vulto sagrado, divisando com fé e esperança o porVir
radioso d·o Brasil, rea·flrmamos a nossa vocação de servir, fiéis ao lema que a.
Marinha, desde a sua origem, houve por bem adctar:
Tudo pela Pátria!
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vio Frota, em homenagem ao Dia da Bandeira, publicada no Jornal .
do Brasil, em 19 de novembro de 1974, que se publica nos termos do
Requerimento n9 278/74, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres.
"Meus comand.ados:
A Nação que comen:iara com ardor cívko oo eventos notáveis de sua gloriosa
história e reverencia com imutável c·onstância os feiloo de seus heróis, volta-se,
hoje, inteira, j:ara o Auriverde Pendão.
É o Dia da Bandeira - o maior da·3 símbol·os - por<que é o símbolo da Pátria.
Ela - a nossa Bandeira - está hasteada em todo o nosso ·~errttório, na
afirmaoão solene de nossa soberania.
Tu, soldado qu-e serves na exuberante Amazónia, transpondo os grandes rios,
subinda igarapés em busca à.a -aventura na selva bravia, tu que és intimorato e
forte, que enfrentas o jaguar e a serpente, deves ter sentido, muitas vez·es, a
.emoção dominar-te a alma, ao vê-la panejar nos mastros rústicos d-e nossos destacamentos de fronteira.
Não é fraqueza, wldado, é brasilidade.
Tu, .soldado nordestino e do Leste, que em teu passado de lutas investiste
com furor contra o adventício, que marcaste com tua bravura as epapéias das
Tabocas, dos Guararapes e do Pirajá, cujos irmãos em frágeis jangadas arrostam
a violência do oceano·, tu que afronta a seca com heróica resignação, e vences a
adversidade pela fé em Deus, deves ter s·entido, não raras vezes, marejarem-te
os olhos de lágrimas, ao vê-la, nas lindas praias de areias brancas, tremular
aço! ta da por cálida brisa.
Não é fl'a queza, S•:Jldado, é brasilidad.e.
Tu, soldado do Sul, que nasceste ao som de canções gu-erreiras, que cresceste
ouvindo as façanhas de teus antepassado·s, nas correrias dos índios pelas· coxilhas e no tropel das cargas da cavalaria; tu, descendente dos destemid.os homens
que alargaram noszas fronteiras e as vigia1am por sécu~os; que tens o arrojo
somente comparável à sua imensa mangnanimidade, deves ter sentido, em opor- ·
tunidades muitas, o coração· pulsar descompassadamente, ao vê-la, no cimo da
colina verdejante, agitada pelas frias e s·ecas rajadas d.o minuano.
N2.o é f:aqueza, ~oldado, é brasilidade.
Tu, soldado do Centro, sentirás sensação idêntica - um misto de respeito e
de amor - ao vê-la e.;:voaçando no alto do·s edifícios urbanos.
Ela tem o poder d·e aglutinar-nos, na luta pelo engrand.eciment·o do Brasil,
que só pode ser vitoriosa se a empreendermos unidos, num clima de ·ordem e .de
justiça.
Esteve presente -em todos os aco·nteclmentos da vida nacional. Participou das
manifestações de alegria e dos momentos de tristeza. Subiu ao pedestal da
glória dos '"enced.ores e cobriu aqu-eles que tombaram na batalha.
Foi sempre fiel a·o povo, do qual nunca se separou.
Nós, militares, do General ao recruta, temos o orgulho de amá-la. Seu culto·
é um dever a que não pod-em fugir os verdadeiros brasileiros.
Amar a bandeira é brasilidoade.
Exaltemos, pois, o nosso pavilhão, símbolo de uma Pátria livre, em cujas
terras, bela.•, e férteis, sem discriminações e sem ódios, tivemos a felicidade de
nascer.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 279, de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconc·e!os Torres, solicitando a transcrição, nos
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autoria do jornalista Roberto Martnho, publicado em O Globo, de 19 de
novembro de 1974.
· Em votação o requerimento.
. . Os .Srs. Senadores que concordam com o requerimento, queiram permanecer
sen tad.o.s. (Pausa,.)
Aprovado. Será feita a transcrtção solicitada.

Artigo intl,tulado ~'Depois das Urnas" de autoria do jornalista Roberto Ma·
· rinho, publicado em O Globo de 19 de novembro de 1974, que se publi·
ca nos termos do Requerimento n9 279/74, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres:
Roberto Marinho

ó Governo Geisel obteve uma vitória significativa com a realização, dentro
dos dispositivos e. normas institucionais vigentes, de eleições livres, Isentas de
pressões políticas ou económicas, que possibilitaram ampla comunicação dos
. candidatos com. o povo.
Jamais em nossa histórta atingimos um nível tão elevado de comportamento
democrático. Liberdades sem violência e debates, de modo geral, sem agressões
caracterizaram o pleito que se concentrou per·ante os micro.fones e câmaras da
· rede nacional de rádio e teleflsão, para uma audiência de milhões de brasileiros,
com a qual nunca poderiam sonhar os organizadores de comícios de outrora.
Todo o sistema de segurança e de comunicação desenvolvido pelos governos
· revolucionártos foi posto a serviço da vontade popular.
. DepÓis disoo, perdem sentido quaisquer críticas ao modelo brasileiro. Distinguindo-se dos regimes totalitários baseados no partido único, cujas eleições são
· uma mera fraude, e dos regimes sem estabilidade institucional expostos ao terrortsmo e injunções de toda natureza, o Bra&il dá um exemplo de equilíbrio, de paz
e de respeito à pessoa humana.
Os resultados indicam que a ARENA obterá a maioria da Câmara Federal,
··o que se justifica pelo fat:J de que o debate entre os candidatos a deputado
se travou em torno dos problemas regionais, terreno em que se faz sentir o
. impacto das grandes reallzaçõe.~ governamentais. ·Ante a realidade das obras
que hoje levam o desenvolvimento económico aos mais diversos recantos do Pais,
não pud.eram prevalecer as considerações pessimistas com que muitos emede. bistas procuraram explorar os reflexos da crise financeira internacional no aumento do custo de vida. OOnseqüentemente venceram os representantes da
situação:
Na escolha para senador o MDB alcança uma expressiva supremacia, que
se explica pela circunstância de que os temas abordados pelos candidatos ao
terço do Senado foram questões de âmbito nacional, face às quais a ARENA
adotou uma posição comodista, que lhe está custando multo caro. Por Incrível
que pareça, o MDB acreditou muito mais nas palavras do Presidente Gelsel
do que o partido oficial. De fato, em sucessivos pronunciamentos o Chefe da.
Nação advertiu que o governo não teria Influência no pleito e recomendou aos
partidos que disputassem livremente a preferência popular, procurando responder aos novos anseios da nacionalidade. Disse e repetiu estas paiavras:
"Os partidos polítlcos, tanto do governo como da oposição, cada qual no papel
que lhe cumpve desempenhar - são essenciais ao estilo d·e vida democrático,
como veículos exclusivos da participação do povo na organização do poder e
como responsáveis pela autenticidade do sistema representativo. A eles cabe,
pelos seus prlnciplos e programas, pelas lideranças em todos os níveis da. atuação,
pela perseverante dedicação à causa pública, pela continua renovação de valores
e of.ereclmento de oportunidades, particularmente aos jov·ens, e pelos padrões de
comportamento político, concorrer decisivamente para o aperfeiçoamento da.
estrutura politica nacional."
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pública, condizente com o proc·esso rev.olucionário ·em curso. Muitos deles eram
políticos de prestígio bem antes de 1964. Enquanto Isso, o .MDB apresentou
vários nomes novos que começaram justamente a se d•estacar nos últimos dez
anos. Desta maneira, torna-se claro que a preferência dada aos candidatos
Emedeblstas ao Senado não significa contestação ao regime. Basta lembrar,
por exemplo, qu•e, embora se reconheça com toda a justiça que o Sr. Nestor Jost
prestou grandes serviços ao P·aís e à Revolução, não se pode esquecer que o
sr. Paulo Brossard fez a Revolução como adversário intransigente do brizollsmo.
Também o Ilustre Sr. Carvalho Pinto não pode ser considerado um símbolo do
regime Iniciado com a queda do governo Goulart, pois foi seu ministro da Fazenda, embora sempre se mantendo imune aos seus desmandos. Já os srs.
Quércla e Itamar S·e projetaram recentemente, sem qualquer conotação com o·
regime anterior. Por outro lado, os Srs. Jarbas Passarinho e Lulz Vianna, revolucionários autênticos, têm a sua vitória praticamente ass·egurada. Em suma, a
ARENA foi punida, na maioria dos Estados em que foi derrotada pela. falta de
ímpeto renovador e de convicção l'evoluclonárla. E não pl'eservou de exaustiva
e inócua luta homens que já prestaram bastante e inestlmáv.els serviços à. Nação.
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Encerrada a apuração, caberá aos dirigentes partidários meditar sobre a
lição das urnas, colhendo os ensinamentos que lhes permitam aperfeiçoar cada
vez mais as estruturas e as lideranças politicas do Pais.
Acima de tudo, o diálogo democrático deverá ser rigorosamente mantido
dentro de limites que possibilitem a união naioonal em torno da defesa do
regime, considerando-se que só o binómio Segurança e Desenvolvimento poderá
criar condições que permitam resguardar as nossas fronteiras das ameaças do
extremismo ideológico e da crise eoonôm!ca.
O SR. PRESJDIENTE (Antônio Carlos) Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto d·e Resolução n.0 66, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.o 728, de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 1972 e 3·5, de 1974, para permitir
que a Prefeitura Municipal de Taquara (•RS), aumente em Cr$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil cruzeiros), o montante de sua divtC!a: consolidada, mediante contrato d·e empréstimo tendo
PARECER, sob n. 0 7·29, d·e 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcldade.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício
concedida na Sessão anterior.
Em discussão o Proj-eto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para discuti-lo,
encerrare! a discussão. (Pausa.)
•Está encerrada.
Em votação.
OS Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. o Projeto irá à Comissão de Redação.
O Sr. Benjamim Farah - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Há sobre a mesa, dois requerimentos de urgência, que serão apreciados e l<Jgo após a deliberação V. Ex. 11
será atendido.
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Muito ol:>rigado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n. 0 352, lido no Expediente, d·e urgência especial para o ProJeto de Lei d·a Câmara n.o 152, d·e 1974.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 152,
d·e 1974 (n.o 2.3·58-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Ex·ecutivo a abrir ao
Ministério da Agricultura, crédito especial até o limite de Cr$ 16.761.800,00,
para o fim que esp·ecifica. (Dependendo de parecer da Comissão de
Finanças.)
Solicito ao nobre Senador Dinarte Mariz o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Pr·esidente, Srs. Senador·es, aprovando a
Exposição de Motivos n.O 301-B, de 12 de novembro d·e 1974, do Senhor Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o
Senhor Pr·esidente da República submete à d·eliberação do Congresso Nacional,
ProJeto de Lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Agricultura, o crédito especial até o limite de Cr$ 16.761. 800,00, para o fim que especifica".
Na forma estabe1ecida no art. 1.0 da proposição, o crédito solicitado destinase ao atendimento d·e despesas com o pagamento de empréstimos conc·edidos às
entidades ·executoras do Programa Corredores de Exportação, no valor de
Cr$ 12.280.800,00, e com o financiamento do ProJeto de Eletrificação Rural, por
intermédio do Fundo de Eietrificação Rural - FVER, cobrindo a parcela restante.
A al:>ertura de crédito especial requer autorização legislativa e indicação dos
recursos correspondentes, nos termos das disposições constitucionais e legais
aplicáveis à matéria.
Com a finalidade de preencher tais requisitos, a proposição ora relatada
informa, no seu art. 2. 0 , qu.e os recursos correspondentes serão obtidos por melo
de anulação de dotações orçamentárias, não esp·ecificando quais verbas e unidades ·Orçamentárias atingidas.
Evidentemente que a fonte dos r.ecursos está definida na forma do que
estabelece a Lei n. 0 4.320, de 17 de março de 1964, no inciso m, § 1.0 , do art. 43,
a saber:
"os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçam.entárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei."
Entretanto, par·ece-nos indispensáv·el a expressa indicação das dotações
objeto da anulação pret~ndida, a exemplo do que têm ocorrido com idênticas
proposições em tramitação legislativa.
.
A douta Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada d·e Contas da Câmara dos Deputados, ao apreciar a matéria, concluiu seu parecer favorável,
observando a mesma lacuna, sem embargo de esposar idêntico entendimento.
Interpretamos tal posicionamento como resultante da consideração de que !'Bferida lacuna terá de ser preenchida por ocasião da efetivação do crédito, descrim.lnando-se as dotações anuladas no decreto de abertura a ser baixado pelo
Presidente da República.
Mesmo admitindo esta hipótese saneadora do ponto de vista formal, restaria
ainda uma dificuldade funcional do que respeita ao e~ercicio da nossa função
específica d.e análise técnica, já que, sem o conhecimento das dotações a serem
anuladas, não teremos condições de apr.eciar a conveniência da matéria dentro
do interesse das Finanças Públicas.
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Projeto. Trata-se da restrição de prazo para uma possível revisão do texto
original, face ao p·eríodo de recesso legislativo qu.e se avizinha.
Confiando em que o Poder Executivo procederá à anulação de dotações
sem prejuízo do des·empenho da atividade governamental, opinamos pela aprovação do Projeto, ressalvando-se a insuficiência do texto, tendo em vista, exclusivamente, o aperfeiçoamento do el!:ercício das funções legislativas.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O parecer da Comissão de Finan. ças é favorávet
Compl-etada a instrução da matéria, vai-se passar à discussão.
Em discussão o !Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o Projeto de Lei aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 152, de 1974
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÚBI..ICA)

· Autoriza 10 Poder !Executivo a. abrir ao Ministério da Agricultura
crédito especial ,até o limite de 'Cr$ 16. '761. 800,00, para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder ~ecutivo autorizado a abrir ao Ministério da Agricultura um crédito especial até o limite de Cr$ 16.761.800,00 (dezesseis milhões,
setecentos e sessenta e um mil e ottocentos cruzeiros), destinado ao atendimento
de despesas com ,pagamento de Empréstimos concedidos às entidades executoras do Programa "Corredores de Exportação", na importâillcia de ........... .
Cr$ 12.280.800,00 (doze milhões, duzentos e oitenta mil e oitocentos cruzeiros),
e com o finan'Ciamento do proj.eto de Eletrificação Rural, através do Fundo
de Eletrificação Rural - FUER, no valor de Cr$ 4.481.000,00 (quatro milhões,
quatrocentos e oitenta e um mil cruzeiros).
Art. 2.0 - Os recursos necessários à execução desta Lei serão provenientes
de anulação de dotações consignadas no Orçamento da União para o exercício
de 1974.
Art. 3° - !Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Vai-se passar, agora, à votação
do. Requerimento n. 0 353, lldo no Elcpediente, de urgência especial para o Projeto
de Lei da Câmara n.o 176, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os s.rs. Senadores que o aprovam .permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à Bipreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 176, de
1974 (n.0 2.134-A/74, na casa de ori·gem), que altera o art. 28 e o
parágrafo único do art. 35 da. Lei n. 0 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei
Orgâni'Ca dos Partidos Políticos), e dá outras .providências dependendo
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça).
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O SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, oriundo 'Cla Câmara
dos Deputados, o Projeto submetido à consideração desta Comissão tem como
objetivo transferir de janeiro para julho, a;gosto e setembro as Convenções
dos Diretórios Municipais, Regionais dos Pal'tidos ?Olíticos.
COm efeito, a Lei Orgânica dos Palltidos Políticos, Lei n. 0 5.682, de 21 de
julho de 1971, estabelece, em seu art. 28, o mês de janeiro para as referidas
Convenções e, no art. 30, estipula o prazo de 90 dias para a f111ação partidária.
O Projeto, com o Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados, estabelece os meses de julho, agosto e setembro, respectivamente, para as Convenções municipais, e;;taduais e nacionais. Fixa também em 45 dias o prazo para
a filiação partidária.
Corporificado em cinco artigos, o Projeto, oportunamente, transfere as
Convenções para os citados meses, tendo em vista, sobretudo, a instalação de
nova legislllltura, que só ocorrerá em feevreiro do ano vindouro.
Instaladas as novas assembléias, a Câmara dos Deputados e o Senado, em
renovação fixada pelas recentes eleições, teremos um quadro político condicionado em calendário mais adequado às eleições dos db;etór!os municipais,
estaduais e nacionais.
com o Projeto, ficam prorrogados os mandatos dos atuais d!retórios municipais, estaduais e nacionais, assim como as respectiv·as Comissões ~ecuti
vas até à renovação prevista na lei.
No âmbito de competência regimental desta Comissão, consideramos o
Projeto bem adequado à fase preeleitoral, razão pela qual opinamos pela sua
aprovação, reputando-o juridico e constitucional.
li: o parecer, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O parecer que acaba de ser proferido pelo nobre Sr. Senador Heitor Dias, em nome da Comissão de Constituição e Justiça, é :f.avorável ao Projeto de Lei da Câmara n.o 176, de 1974.
COmpletada a instrução da matéria, vai-se passar à sua apreciação.
Em discussão o Projeto.
se nenhum nobre Sr. senador desejar fazer uso d·a palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. A matéria vai à sanção.
É o seguinte o Projeto de Lei aprovado:
PROJETO DE iLEI !DA CAMARA

N.o 176, de 1974

(N,o 2.134-A/14, na Casa de origem)

Altera o art. 28 e o [parágrafo único do art. 35 da Lei n. 0 5.682,
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), e dá outras
providências.
o COngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 28 da Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica
dos Partidos Políticos), passa a ter a seguin<!ie redação:
"Art. 28 - As convenções municipais, regionais e nacionais, para
eleição dos Dlretór!os municipais, .tleg!onals e nacionais dos Partidos
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PoUticos, realizar-se-ão, respectiv·amente, no segundo dom~ngo de julho,
no terceiro domingo de agosto e no terceiro domingo de setembro
de 1975."
Art. 2.0 - O parágrafo único do art. 35 da Lei n. 0 5.682, de 21 de julho
de 1971, passa a vigorar com a se·guinte redação:
"Art. 35 .- ..... : ....
Parágrafo único - Em cada Estado, o Tribunal Regional Eleitoral
publicará, com 15 (quinze) dias, pelo menos, de antecedência, a relação
dos municípios sob sua jurisdição e o número dos respectivos filiados
que se encontram habilitados a participar das convenções partidárias
para organização de dlretório."
Art. 3.0 - O prazo de fil1ação partidária referido no att. 30 da Lei n.o 5.682,
de 21 de julho de 1971, com a .redação que lhe deu a Lei n. 0 5.697, do mesmo
ano, é de 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 4.0 - Ficam prorrogados os mandatos dos atuais diretórios municipais,
regionais e nacionais, bem como das respectivas comissões executivas, até a
renovação prevista no a:rt. 1.0 desta lei.
Art. 5.o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - So·bre a mesa, redação final de
proposição aprovada na Ordem do Dia de hoje e que, nos termos do parágrafo
único do art. 3·58 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, vai
ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.)·
É lida a seguinte:
PARECER N.0 746, DE 1974
Da Comissão de Reda.ção, apresen~ndo a redação final do Projeto
de Resolução n,o 66, de 1974.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Proje_!;o de Resolução n.o 66, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluçoes n.os 58, de 1968, 79, de
1970, 52, de 1972 e 35, doe 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Taqua:ra (RS) aumente em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo.
Sala das Comissões 4 de dezembro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- José Lindoso, Relatór - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçalves.
o •••••••••••••••• o •••••••••• o o o ••• o o •••••••• o •

ANEXO AO PARECER N. 0 746, DE 1974
Redação final do Projeto 1de Resolução n.0 66, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RiESOLUÇÃO N. 0
, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de
1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, para permitir que a •Prefeitura Munici·
pal de Taquara (RS) aumente em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstim,o.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.o - ll: suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 3·5, de 1974, todas do
Senado Federal, para p·erm!t!r que a Pnefeitura Municipal de Taquara, Estado do
Rio Grande do Sul, eleve em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar uma opera:ção de empréstimo junto à Caixa Econômica Estadual daquele Estado, des-
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de obras em duas praças e Instalação de Iluminação a vapor de mercúrio no
perímetro central da Municipalidade.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na crata de sua: publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - So·bre a mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo, de dispensa de pub:icação da redação final
recém-lida.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 354, DE 1974
Nos termos do a.rt. 3•59 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publi·
cação, pa:ra imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de ResolU'Ção n.o 66, de 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 66,
d'e 1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79,
de 1970, 52, de 1972 e 3·5, cre 1974, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Taquara (RS) aumente em Cr$ 240.000,00 (duzentos e quarenta: mi! cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empl'éstimo.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR, PRESIDENTE (Antônio Oa.rlos) - De acordo com o Regimento Interno, o reque·rlmento de dispensa de publicação para Imediata discussão e
votação da redação final do Projeto de Reso:ução n.o 66, de 1974, deve ser
votado imediatamente.
Em votação o requerimento.
OS llObres Srs. Sena:dores que o aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
IE:stá aprovado.
Em conseqüência, passa-se à discussão da redação final.
Em di:scussão a redaçáo final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser diScuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)

Está encerrada:.
Em votação.
OS nobves Srs. que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
!Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Benjamim Fara-h, como Líder da
Minoria.
.
o SR. BENJAMIM FARAH- Sr. Presidente, dou conhecimento à Casa de
um abaixo-assinado, vindo de funcionários públicos no exerciclo das funções
de Inspetor do Traba:lho do Ministério do Trabalho, solicitando a atenção desta
e da outra Casa, ao projeto que trata do regime jurídlco dos servidores a
serem admitidos no serviço público.
Sr. Presidente a esta altura é Impossível a apresentação de uma: emenda.
Leio este memor!â.l para servir de sugestão ao Poder Executivo. Também, é
mais uma contribuição. que damos, porque, muitas v·ezes, o Governo faz um
projeto e não tem tempo, em fa:ce do vulto das suas obrigações, de uma leitura
atenta das sugestões que lhe chegam; e de quando em quando o projeto vem
com falhas:
"Segundo noticiário da imprensa, as futuras admissões se fariam
sob a tutela da: Conso~ld'ação das Leis do Trabalho, à exceção, apenas,
daquelas atlvidacres inerentes ao Estado como poder público, sem correspondência no setor privado.
Entretanto, ao enumerar aquelas atlvidades, o projeto não rela:clonou a "lnspeção do trabalo" entre as exceções, o que ense·jarla a
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e, de conseguinte, demlssivels ad nutum.
É Inquestionável ser a Inspeção do Trabalho atlvldade Inerente ao
Estado como poder público, pois trata-se de flcallzar a aplicação das
disposições e regulamentares atlnentes ao trabalho, quer imperativas,
quer dlsposltlvas. Aqui e ali a: legislação .trabalhista Intervém na própria
vontade dos contratantes· 'para assegurar a nu:idade de cláusulas contratuais que objetlvem desvirtuar, Impedir ou fraudar a: aplicação da
legislação tra'balhlsta, donde a incompatibilidade do regime juridico de
torná-Ia efetivamente aplicada.
o regime jurídico do agente d'a Inspeção do Trabalho deve ser aquele
preVisto no art. 109 da Constituição Federal, um estatuto próprio que
preserve o servidor das Influências ou pressões políticas e econômicas
de grupos. Tal regime jurídico há de ser o mesmo prev:lsto pelo projeto
para as áreas de segurança pública; diplomacia:; tribrrtação, arrecadação e fiscalização de tributos federais e contribuições previdenclárias etc.
Em abono dessa tese é de clta,r-se a competência: privativa da União
para legislar sobre Direito do Traba1ho, nos precisos termos da alínea b,
item XVII, do ar.t. s.o d'a Constituição Federal.
Ao confiar a V. Ex.a a: tarefa de corrigir a omissão do projeto de lei,
do Senado, os signatários querem expressar que o fazem sem qualquer
conotação partidária, mas levados pelo dever de colaborar com o Poder
Público na defesa de suas instituições.
Deseja:ndo-lhe longa vida política, subsecrevem-se, os Inspetores do
Trabalho."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Dinarte Mariz. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Danton Jobim. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. S·enador José Esteves.
O SR. JOStt ESTEVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente, quero
aproveitar este penúltimo dia da pres-ente Legislatura para manifestar a. todos
os meus emin-entes coJ.ega.s os m·eus agradecimentos pelas atenções que mereci
de todos, nesta casa. Sali-ento, na oportunidade em que faço estes agradecimentos, o comportamento da M-esa do Senado, que sempre m·e dispensou uma especial
atenção. Desejo, aos eminentes colegas que deixam .esta Casa, pelo término dos
seus mandatos, muitas felicidades nos s·eus novos empreendimentos, e aqui fica
um amigo que embora longe fisicam-ente de todos estará perto espiritualmente.
Sr. Presidente, participei, por alguns dias, da campanha eleitoral no meu
Estado - o Amazonas - desfraldando a. bandeira da Aliança Renovadora Nacional e ajudando companheiros que postulavam a sua eleição para a Assembléia Legislativa, para a Câmara dos Deputados ou para o senado Federal.
Ainda que doente, ainda que sofrendo as conseqüências de uma convalescêncla p-enso que não faltei com o cumprimento do meu dever partidário. Do
cantata que tive, durante cerca de duas semanas, no baixo Amazonas, região do
meu Estado constituída de nove municípios, pude fazer algumas observações,
a fim d-e que pudesse trazer, através da tribuna do S·enado, as nossas reivindicações a quem de di11eito, no sentido de que nossos pleitos sejam atendidos.
Não se desconhece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o empenho e o interesse
do Governo federal em ocupar o vazio amazônico, criando condiçõell, as mais
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enfim, de incentivar o desenvolvimento regional.
Ocorre, Sr. Presidente, que o esvaziamento do interior do meu Estado é um
fato incontestável. o êxodo dos ribeirinhos para as cidades, para as sedes municipais, como também para a Capital do Estado, é deveras alarmante. Deitamonos vendo uma área totalmente desabitada e, ao amanhecer, somos esurpreendidos com a criação de novos bairros onde impera a miséria, a promiscuidade,
onde impera, finalmeste, tudo de ruim.
São ribeirinhos desolados, decepcionados, desesperados com o que ocorre no
interior do Estado, e procuram as sed·es municipais e a própria Capital - Manaus
- na pressuposição de que lá encontrarão melhores condições de vida.
Somos testemunha do interes.se dos ()()vemos !Revolucionários, notadamente
o do Presidente Ernesto Geisel que, há poucos meses, lançou o programa POLAMAZONIA.
É de se lamentar, entretanto, que esse interesse do Chefe do Governo, essa
preocupação do eminente Presidente da República se dilua quando chega no
chamado segundo escalão que deverá, naturalmente, executar tais planos.
Foi a borracha . para o Estado do Amazonas. o produto básico para a sua
economia. Por muitos anos, a borracha representou o sustentáculo da economia
amazonense, mas, por culpa exclusiva do então Banco de Crédito da Amazônia,
que r·esponsabll!zamos pela queda da produção da borracha natural, faltando
com os financiamentos em tempo o:POrtuno aos seringalistas, em decorrência
do que esses produtores da borracha passaram a produzir cada vez menos, chegando ao ponto de muitos seringais encontrarem-se em total abandono. Res:POnsabillzamos não a atual diretoria do Banco da Amazônia, a cuja frente está um
homem identificado com os problemas regionais, que é o seu Presidente, Dr.
Francisco d·e Jesus Penha, que vem procurando desde o dia em que assumiu a
Presidêscla do BASA. fazer com que aquele organismo de desenvolvimento regional funcione em termos para o qual foi criado.
E a prova evidente do interesse do Pr·esidente P·enha é que, tão logo assumiu
a Presidência do nosso principal estabelecimento de crédito regional, convocou
uma reunião na Associação Comercial do Amazonas, em Manaus, no dia 3 de
outubro deste ano, com a pr·esença do Superintendente da SUDHEVEA. d·ebatendo então com os seringalistas do Amazonas e do Acre o grande problema,
objetivando a que se voltasse a produzir borracha, como anteriormente fazíamos.
Participei desta reunião durante cinco horas e mela e senti de perto o
intel'asse do Presidente do BASA e do Superintendente da SUDHEVEA, que
estão empenhados, realmente -em r.estaurar os seringais nativos, como também
os financiamentos ao plantio da seringueira.
Foi preciso surgir a crise no Oriente, a chamada "crise do petróleo", para
que o (J()verno brasileiro constatass.e que a borracha natural é tão importante
para a vida moderna quanto o petróleo.
Há, porém, Sr. President.e, um problema muito sério. Para a plantação dos
seringais necessitamos de mudas em quantidade suficiente para conter a demanda, atendendo, assim, ao plantio racional da seringueira no Estado do
Amazonas.
Congratulo-me com o President-e Frnnclsco de Jesus Penha, do Banco da
Amazônia, e o superintendente da SUDHEVEA, Sr. Stésio Henry Gultton, pelo
interesse que vêm demonstrando em restaurar a produção da borracha natural
nos Estados do Amazonas oe do Acre.
Do mesmo modo que respons~blllzo o Banco da Amazônia. pela queda vertiginosa da produção da borracha na Região Amazônlca, por culpa de Dlretorlas
passadas, Insensíveis aos problemas do seringalista e do produtor, responsablllzo,
neste Instante, o Banco do Brasil, em m·eu Estado, pela queda da produção da
fibra de juta.

-358Há cinco anos, Sr. Presidente e Srs. Senador-es, o produtor de juta amazônlca
vem enfrentando os caprichos da natureza, representados p·elas sucessivas enchentes. A fibra de juta e a borracha têm tempo para ser plantados e colhidos,
sob pena de se perder totalmente a produção. E, o Banco do Brasil, com as suas
absurdas exigências aos produtor-es, está contribuindo para essa queda lamentável na produção, obrigando o nosso País a importar juta do Paquistão, o que
não fazíamos, há c·erca de cinco anos, quando os nossos excedentes eram exportados. Vale dizer a produção d-e juta, nos Estados do Pará e Amazonas, dava
para o nosso consumo Interno e Inclusive, para se exportar, produzindo, desta
forma, divisas que se faziam presentes no balanço de pagamento do País. O
Banco do Brasil, Infelizmente, no programa de desenvolvimento amazônlco, ainda
não se fez sentir no Estado do Amazonas, apesar de suas dimensões continentais,
só dispõe de uma Agência na Capital, Manaus, uma em Itacoatiara, uma em
Parlntins, uma na Cidade de T·efé .e uma em Tabatinga, Município d-e Benjamin
Constant.
·
Os produtores sofrem verdadeira via sacra, quando pleiteiam seus financiamentos, por ser Insuficiente o número de funcionários da Carteira Agrícola do
referido Banco. Não há programa que funcione, não há boa vontade que produza
efeito. Sr. Presidente, se os executores, representados pelo Gerente .e pelos Chefes de Carteira do Banco, são insensíveis aos problemas dos produtores.
Deixo, aqui consignado, o meu veemente apelo ao Sr. Presidente do Banco
do Brasil e, de modo especial, ao Sr. Arnaldo Taveira, D!r.etor da 1.a. Região do
r-eferido Banco para que procurem v-erificar, in loco, as minhas afirmativas,
quando constarão, decerto, a sua veracidade. Do mesmo modo repito, que o exBanco de Crédito da Amazônia S.A., hoje Banco da Amazônia S.A.- BASA- é
o r-esponsável pela queda quase total da produção de borracha natural, nos
Estados do Amazonas .e do Acre, também é o Banco do Brasil responsável pela
queda da produção da fibra de juta, da produção da mandioca e do arroz, pois
faz.em um sem-número de exigências aos pobres jutlcultores, aos pobres produtores daquela região.
Assim sendo, Sr. Presidente, é necessário qu-e o Gov-erno tome as devidas
providências, para que a Amazônia continue a ser brasileira.
Tinha muitos assuntos a abordar. mas dese.io ouvir. dentro de Instantes. a
palavra do Ilustre colega Senador Antônio Fernandes, da representação da Bahla,
que se f-ez credor da minha estima, da minha admiração e do meu respeito pela
sua característica de pessoa humana do mais alto gabarito. Assim, ao terminar
o meu pronunciamento, quero deixar consignado, nos Anais do Senado da República, a minha satisfação pelo privilégio de conhecer um homem de tão grandes
virtudes e que se Impôs ao meu respeito pela sua solidariedade humana.
Aproveito ainda a oportunidade, sr. Presidente, para desejar a todos os
meus eminentes colegas um feliz Natal e próspero Ano Novo, extensivos aos
nossos funcionários e à bancada da Impressa, que tanto ajudou àqueles que
ocupam um lugar nesta Casa.
Multo obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - concedo a palavra ao nobre
Senador Antônio Fernandes.
O SR. ANTONIO FERNANDES - sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho em
mãos cópia do memorial que a Federação das Indústrias do Estado da Bahia
encaminhou ao Exmo. Sr. Ministro d.as Minas e Energia, contendo as razões
técnicas que a levaram a tomar uma posição em defesa dos interesses da Bahia
na cogitada decisão do Governo Federal de transferir para o Nordeste, a sede da
Cia. Hidroelétrica do São Francisco - CHESF.
Desejo, nesta oportunidade, Sr. Presidente, representar, neste movimento,
não apenas a opinião da Indústria, mas cl.e todo o povo baiano, contando desde
já com o inestimável apoio do President·e Geisel, para os justos motivos que
r.os levaram a essa reivindicação.
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reitero apelos ao Ministério de Minas e Energia, em defesa da justa reivindicação
baiana.
O memorial da Federação das Indústrias do Estado cl.a Bahla está apoiado
em denso e longo texto justlfica·cio, pondo à margem qualquer sentimento de
cunho emocional e com a devida vênla dos nobres colegas, entendemos justo
que a Bahia abrigue em seu território a sede da CHESF, pretensão esta consustanciada nas razões certamente já bastante conhecidas cl.o Governo Federal,
atrll!Vés de pronunciamentos das autoridades estaduais e de representações de
classe, amp}amente veiculados pela nossa Imprensa.
Desejo, Sr. Presidente, expressar o pensamento da indÚStria baiana, confiante que a decisão a ser tomada seja em função dos 111rgumentos que junto ao
meu pronunciamento para serem publicados e constarem dos anais do Senado.
<Muito bem!)

Documento que se refere o Sr. Antônio Fernandes em seu discurso:
Salvador, 21 de novembro de 1974.
senhor Ministro:
A Federação das Indústrias do Estado da Bahla, entidade sindical de grau superior,
representativa do interesse da Industria baiana e órgão consultivo do Poder Público,
tem a honra de se dirigir a vossa Excelência para voltar a manifestar-se sobre a cogitada
decisão do Governo Federal de transferir para o Nordeste a sede da companhia Hldrelétrlca do São Francisco - CHESF, objeto de apreensão da comunidade baiana e, particularmente, das classes empresariais, tendo sido motivo de telegrama nosso a esse
Ministério em 30 de maio próximo passado.
Efetivamente, pondo à margem qualquer sentimento de cUnho emocional e com a
devida vênla de Vossa Excelência, entendemos justo que a Bahia abrigue em seu território a sede da CHESF, pretensão esta consubstanciada nas razões certamente já conhecidas desse Ministério, através de pronunciamentos das autoridades estaduais e de representações de classes, amplamente veiculados pela Imprensa deste Estado.
Permita-nos, Senhor Ministro, expressar o pensamento da indústria baiana que
espera ser a decisão tomada em função dos argumentos técnicos qu:e se seguem:
1.• - Constitui a Bahia no principal consumidor de energia elétrica do
Nordeste, apresentando, paralelamente, taxas crescentes de consumo, a saber:
em 1972 consumiu 35,7% de toda energia vendida pela CHESF; em 1973, 38,8%;
em 1974, até março 40,2%, colaborando, assim, dentre os Estados atendidos, com
a maior parcela para a formação da receita operacional da empresa. Acrescentese que a CHESF atinge seus mais altos indlces de rentabilidade n~ Bahla, que
apresenta o mais elevado fator de carga global da Região.
2.• - A Bahia é o maior centro gerador de energia do Nordeste, produzindo
cerca de 91% do potencial instalado no Sistema CHESF. Ademais, ao se completar o plano de expansão da empresa, ora em execução, este indice elevar-se-á
a 96,5%,
3.• - o nosso Estado requer melhor qualidade de energia para consumo
industrial em função da natureza de seu parque fabril caracterizado, predominantemente, por u:nidades eletro-lntensivas, a exemplo das indústrias petroquim!cas e eletro-metalúrglcas. Justifica-se, destarte, a permanência em seu
território de maior contingente de pessoal especializado e com poder de decisão
a nivel de Dlretoria, vez que não raro serão demandadas soluções técnicas,
escapando às normas operacionais da empresa.
4.• - Oferece a Bahia maiores facilidades de comunicação com o centro
politico-administrativo do Pais; com o Rio de Janeiro, sede da ELETROBRAS;
com o principal centro gerador, Paulo Afonso; com os grandes consumidores
atendidos pelo fornecimento direto; e com c Centro-Sul, para a(!uislção de equipamentos e insumos diversos.
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cidade de Glória, além das obras de Sobradlnho que Irão provocar a Inundação
de 4.250 km2 do território baiano, forçando a transferência de cerca de 70 mil
pessoas, aniqUilando, portanto, a economia regional, com graves reflexos a curto
e médio prazos.
6. 0 - outros projetas de .ampliação do sistema CHESF, previstos para futuro
não muito distante causarão provavelmente novas Inundações, com semelhantes
prejuízos para a Bahia.
7. 0 - As condições técnicas dos traçados das linhas de transmissão da
CHESF, Infelizmente, não beneficiaram a Bahla. Em função disto, apenas 28%
do Estado foi contemplado com o sistema, enquanto que nos demais os índices
atingem até o limite dos 100%.
8.0 - Conseqüentemente, a Bahla é o Estado do Nordeste que mais investiu
recursos próprios em geração e distribuição de energia elétrica, merecendo, portanto, uma recompensa.
9.0 - Por fim, sabe-se que a Bahia reúne em sua Capital condições gerais
de vida e uma infra-estrutura sócio-cultural ao nível dos executivos e técnicos da
empresa que para cá seriam transferidos com a sua sede.
Limitamo-nos a uma mera citação de fatos de fácil comprovação pelos técnicos desse
Ministério e, sobretudo, por julgarmos desnecessário o desenvolvimento de outros argu"mentos.
Acredite vossa Excelência, que não nos move a intenção de relegar a plano secundário os Interesses de um Estado cc-Irmão. Ao contrário, buscamos Indicadores que
tornem mais fácil a tarefa do Governo quanto a decisão em foco já que nos cabe o
honroso dever de colaborar nas questões que afetem o bem-estar social da população.
Salvo nosso melhor conhecimento da estratégia da política econõmlca do Governo
e dos objetlvos de segurança nacional situados além da problemática posta em franca
discussão, entendemos justa e de direito a transferência da sede da CHESF para a Bahla.
Com a mais cordial atenção apresentamos a Vossa Excelência os cumprimentos do
Industrial baiano, reafirmando os propósitos de nosso mais alto apreço e decidida colaboração, - Nelson Taboada Souza, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) -Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, coincidentemente,
falo logo após o ilus.~re Senador Antônio Fernandes, digno represen.tante da
Bahia, que acaba de expressar sua solidariedade à iniciativa da Federação das
Indústrias daquele Estado, secundado, assim, o apelo feito ao Governo federal
visando a que a Companhia Hidrelétrica de São Francisco - CHESF, tenha
a sua sede em Salvador.
Tive, Sr. Presidente, a oportunidade de, no dia 8 de junho deste ano, com
apoio de vários companheiros, entre os quais ressalto o do ilustre Senador Ruy
Santos, um dos representantes da zona do São Francisco, e, por isso mesmo,
conhecedor dos problemas diretamente ligados àquela região, tive opo11tunidade,
repito, de afirmar que a Bahia, quando wpelava para o Presidente da República
que fizesse objetivar a transferência da sede da Companhia Hidro-Elétrica do
São Francisco, ora na Guanabara, para Salvador, não me movia nenhum espirita bairrista. Tive o ensejo, inclusive, de dizer que, na Bahia, há sempre uma
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suas tradições, a Bahia era uma terra comum a todos os nossos patrício. In:sistia, Sr. Presidente, em afirmar que a Bahia não tinha sido contemplada,
a.té hoje, com a instalação, ali, de qualquer órgão federal, importante e que
jamais o Estado levantou objeções quanto à. transferência de outros órgãos para
outras partes do território nacional. O Departamento de Obras Contra as Secas,
por exemplo, foi sediado no Ceará. Achamos perfeitamente coerente a deelsão
tomada quanto à instalação da SUDENE na ca.pital pernambucana. Mostrava,
Sr. Presidente, dentro de uma llnha de coerência, que não havia como deixar
de reconhecer à. Bahia. o direito de sediar o serviço da OHESIF, inclusive, frisava,
porque ·ali se encontra em atividade uma de suas diretorias encarregada de
acompanhar e dirigir os trabalhos de coru;trução da Represa de Sobradinho.
Já agora, Sr. Presidente, fortalecem-se as mlnhas convicções e, por isso
mesmo, quero ratificar a.s palavras do meu eminente colega e prezado amlgo,
Senador Antônio Fernandes, que tão corretamente tem sabido cumprir o seu
manda.to. Taanbém como ele recebi da. presidência da Federação das Indústrials do Estado da Bafrlia uma. cópia. do memorial que foi dirigido ao Exmo. Sr.
Ministro das Minas e Energia. Depois de uma. longa exposição, alinha aquela.
entidade de classe argumentos que me parecem bastante justificadores do
apelo que não é meu, que não é do Senador Antônio Fernandes, que não chega,
também, a ser da própria. Federação, mas que é um apelo de todo o Estado da.
Ba.hia, he.ja. vista a solidariedade que sobre o a.ssunto recebeu da. imprensa
estadual.
!Entre os vários argumentos, permitam-se os nobres Colegas que focalize os
seguintes, constantes do ofício encaminhado ao Sr. Ministro das Minas e Energia:
l,O) coru;titui-se a. Ba·hia no principal consumidor de energia elétrica do Nordeste, apresentando paralelamente taxas crescentes de consumo, a saber: em 1972, consumiu 35,7% de toda a. energia vendida pela.
CHESF; em 1973, 38,8%; em 1974, até março, 40,2%;
2.0 ) a Bahia é o maior centro gerador de energia do Nordeste, produzindo cerca de 91% do potencia.! instalado no sistema OHESF. Ademais, ao se completar o plano de expansão da empresa, ora em execução,
este índice elevar-se-á a 96,5%;
3.0 ) o nosso Estado requer melhor qualidade de energia para consumo industrial, em função da natureza de seu parque fwbril, caracterizado predominantemente por unidades eletro-intensiva.s, a exemplo
das indústrias petroquimicas e eletrometalúrgica,s.
Justifica-se, destarte, a permanência., em seu território, de maior contingente de pessoal especializado e com poder de decisão a nível de diretoria, vez
que não raro serão demandadas soluções técnicas, esca.pando às . normas operacionais da empresa;
4.0) a construção da barragem de Moxotó determinará a racionalização da cidade de Glória, além das obras de Sobradinho que irão provocar a inundação de 4.250 Jan2 do território baiano, forçando a trans'ferência de cerca de 70 mil pessoa,s, aniquilando, portanto, a economia
regional, com graves reflexos a curto e médio .prazos.
5.0) outros projetas de ampliação do sistema CHESF, previstos para
futuro não muito distante, causarão provavelmente novas inundações,
com semelhantes prejuizos para a Bahia.
6.0 ) as condições técnicas dos traçados das linhas de transmissão
da OHESiF, infelizmente, não beneficiaram a Bahia. Em função disto,
apenas 28% do Estado foi contemplado com o sistema, enquanto que
nos demais os índices atingem até o limite dos 100%.
A esses argumentos, Sr. Presidente, trazidos com muita oportunidade e
justeza pela Federação das Indústrias, volto a insis.tir que um outro motivo se
inclui: é que já se ·encontra na Bahla, em plena atividade, uma de suas dlretorias.
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Sr. Ministro das Minas e Energia, no sentido de que atenda à reivindicação da
LBahia, porque, assim agindo, estará apenas praticando justiça e indo ao encontro dos mais legítimos interesses de um Es.tado que, como os demais, tanto
concorre para o engrandecimento do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. (Pausa.) · · ..
s. Ex.a não está ,presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena. (Pausa.)
S. Ex.a. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leoni Mendonça.
O S:R. LEONI MENDONÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há menos da
s·eis meses assumia o meu mandato nesta augusta Casa. Ao ensejo da jornada
legislativa que se encerra, faltaria à verdade, se não confessasse a minha alegria por a ela per.tencer, mesclada com a indizível tristeza por ter que deixá-la.
Faço-o, portanto, com a nostalgia do afastamento, compensada pela sensação da novel experiência que me impôs - isto sim, afirmo-o, sem veleidade, - o
indeclinável cumprimento do dever parlamentar. os pronunciamentos que fiz
e os projetas que apresentei ai estão.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.8 me permite um aparte?
O SR. LEONI MENDONÇA - Com todo o prazer.
O Sr. Heitor Dias - V. •Ex.a veio tomar conhecimento da dinâ.mica da vida
partidária ao assumir o seu mandato de senador, hã pouco mais de seis meses.
Ao apresentar-se pela primeira v·ez neste recinto, V. Ex.8 parecia ser um homem
absolutamente distanciado do gosto pela vida poUtico-partidãrla. Mas em verdade, ao longo da sua permanência nesta casa, v. Ex. 8 deixou a todos nós uma
outra imagem: a de um homem que aprecia a vida pública, haja vista o seu interesse não só em apresentar projetas, em acompanhar as atividades desta Casa, em
fazer pronunciamentos vários, visando ao interesse do seu Estado e também do
Brasil. Por outro lado, V. Ex.a revelou-se um homem lhano, simples, um homem
voltado para a comunicação que deve existi·r entre quantos exerçam uma pat~te
da atividade pública. v. Ex.8 soube fazer amigos e eu me incluo entre eles. Tive
o ensejo de manter conversação com v. Ex.a em várias oportunida.des e nesse
convivia amigo V. Ex. 8 me deu a mesma impressão deixada a todos os companheiros, de um homem sério, de um homem trabalhador. No momento em que
V. Ex.a apresenta as suas despedidas, quero expressar-lhe o testemunho do meu
apreço, de minha estima fazendo votos .para que V. Ex.a continue, onde quer
que esteja, a prestar valiosos serviços não só à causa politico-partidária, mas
também a tudo que diga respeito aos interesses nacionais.
O SR. LEONI MENDONÇA - !Nobre Senl!ldor, não sei como agradecer-lhe
tanta generosidade, pois V. Ex.a é um politico abalizado e de ·grande valor no
Brasil. Sinto-me verdadeiramente envaidecido pelo seu l!lpa.rte.
O Sr. Octávio Cesário - V. Ex.a permite um a;parte?
O SR. LEONI MENDONÇA - Com muito prazer.
O Sr. Octávio Cesário - Nobre Senador Leoni Mendonça, o convívio que
aqui tivemos, foi para mim, agora e no futuro, inesquecível. V. iEx.8 demonstrou, em todo Instante, elevado espírito público, allaõ.o à sua grande capacidade
empresarial. Embora curta sua permanência nesta Casa, foi inega.velmenJte
vallosa. Em pouco tempo V. Ex.a soube granjear a estima e a admiração de
todos. Saiba da minha estima pessoal, e neste momento falo, também, em nome
da representação do meu •Estado.
o SR. LEONI MENDONÇA - li: emocionado que agradeço o seu aparte,
aparte de um jovem e brilhante Senador, Vice-Govemador eleito do Estado do
Paraná, que, apesar da pouca idade, tem um passado glorioso.
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•como tantos o fizeram, nas escolas de nível médio e superior. •Minha cultura,
pois, haurida nas escolas da vida, foi forjada na labuta constante, mercê de
perserverança sem desfalecimento.
A semelhança da Inesquecível imagem do grand·e Euclides da Cunha em
"Os Sertões", posso dizer que me fiz homem, sem ter sido menino.
E é esta recordação perene do mendno feito homem que não me sair da
mente, norteando, antes, como agora, o meu compo.rtamento.
T·ropeiro, •garimpeiro, comerciante e industrial, a cadeira de Senador, em
nenhum momento, me aturdiu, senão pela determinação de não desmerecer o
lugar que o generoso povo de Goiás me conferiu.
Forja:do naquela têmpera que quebra, mas não verga, enf.rentei Imprevisíveis
injunções políticas nos últimos cinco meses, ao lado dos candidatos do meu
!Partido, a ARENA, tão mal sucedddos nas últimas eleições de 15 de novembro.
Esses insucessos eleitorais em nada abalaram a minha convicção, antes me
conscientizaram de que o trabalho racionalmeillte planejado e executado,
auscultando os anseios populares, levará a ARIENA, o Partido da Irreversível
Revolução, aos caminhos da glória política.
O Sr. Osires Teixeira - V. Ex.3 me permite um aparte?
O SR. LEONI MENDONÇA - Com multo prazer.
O Sr. Osires Teixeira - Percebendo que V. Ex. a· caminha para o final de
sua oração, não quis deixar fugir a oportunidade de também fazer Inserir _a
minha posição e o meu pensamento a propósito do comportamento e da atuaçao
que v. Ex.a vem desenvolvendo nestes poucos meses de mandato. Alguém disse - não me lembro quem - que V. \Ex.a. revelou, sem dúvida alguma, uma
grande vocação política, pois, estando nesta Casa por pouco tempo, pôde dar
mostras evidentes do seu amor à causa pública, da sua dedicação ao bem
comum. Se é verdade que V. Ex.3 , nas duras lutas pela vida, não pôde graduar-se doutor disso ou daquilo, também é verdade que a vivência de V. Ex.a,
a experiência de V. ·Ex.3 e, sobretudo, o humanismo que carrega, em doses fortisslmas, sobre seus ombros, dão a V. Ex.a aquelas qualidades que se exige do
homem público: a vivência, para que se tenha bom senso; o bom senso, para
que se pratique o bem coletlvo. Esteja certo, nobre Colega, que, nesta curta
permanência no Senado, v. Ex.a deixou entre os colegas amigos, e deixou para
o povo brasileiro um exemplo de dedicação ao seu bem-estar e ao seu futuro.
O SR. LEONI MENDONÇA - .&gradeço ao eminente Senador do meu Estado,
meu Colega Oslres Teixeira, o aparte v·alloso, q·ue muito me honra e mulito
me engrandece.
Sr. Presidente, no momento em que me afasto desta Casa e do inesquecível
•convívio de meus eminentes Co!.egas, quero transmitir às Lideranças partidárias
da ARENA, aos meus amigos do Movim·ento Democrático BrasUeiro, à Direção desta Casa, a todos os meus Companheiros de senatórla e aos incansáveis
servidores do Senado, a certeza do meu apreço e o meu eterno muito obrigado.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Concedo a palavra ao nobre
Sr. Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex.a não está preseiJite.
Concedo ·a palavra ao nobre Sr. Senador Milton Cabral. (Pausa.)
s. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Octávio Cesário.
o SR. OCTAVIO CESARIO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproxima-se·
o término do atual período legislativo. Para alguns é apenas o início do recesso
parlamentar por prazo determinado. Para outros, por prazo mais prolongado,
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O recesso que se avizinha não enseja uma despedida de quantos agora
deL"am esta Casa, pelo fato de não haverem pleiteado reeleição ou por insucesso eleitoral ou, ainda, por serem convocados para outras funções. Quem
por esta Casa passou, estou convicto, a ela se afeiçoou da tal forma que dela
não deseja se despedir nem por curto nem por longo tempo.
Constitui sem dúvida honra inusitada, incomum, a poucos deferida, tomar
assento como Membro na mais alta Casa do Congresso Nacional.
Entendo, entretanto, que a. ausência curta, prolongada ou definitiva ainda
assim, não implica necessariamente em despedida, pois todos que dáqw se
ausentam se dedicam a outras atividades públicas ou pa11ticulares tão dignas
como a do cumprimento de mandato senatorial.
Prestar serviços ao povo e ao País, no setor político ou privado, se reveste
da mesma nobreza, desde que se faça com dignidade.
O que vale finalmente na vida é o conforto moral dos atos praticados, das
atividades exercidas com tranqüllidade de consciência do dever bem cumprido.
A nós, os .políticos, o destino nos reserva sempre grandes a.Iegrias e também
grandes dissll!bores. Alegria e dissabores constituem a tônica na vida da todos
os politicos do mundo.
Temos a certeza, entretanto, que acima dos nossos interesses se situa o
interesse do País.
As refregas politicas certamente não prejudicarão os interesses supremos
da Nação. Confio em que os ,brasileiros que miUtam na situação ou na oposição
saberão, com elevado espírito cívico, preservar a paz e a tranqüllidade, com o
!:negável e indisfarçável desenvolvimento nacional.
O Sr. Heitor Dias - Perm~te V. Ex.e. um aparte?
O SR. OCTAVIO CESARIO- Com muito prazer, nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias - Meu caro Senador Octávio Cesário, tenho a honra de
conhecê-lo e de privar do seu convívio há longo tempo, desde quando fomos
companheiros na Câmara dos Deputados. Ali, como aqui, V. Ex.e. sempre se
revelou homem público interessado no ·equacionamento e na solução dos grandes
problemas do Estado que v. Ex.a tem representado com tanta d~gnidade e
eficiência. V. Ex.e. é, por suas virtudes, por suas qualidades de homem pú!blico,
de homem também vitorioso, porque o povo que o acompanha lhe sabe interpretar os sentimentos e o Idealismo, hajoa vista o modo como V. Ex.a sai, sempre, de todas as refregas politico-partidárias, aqUinhoado com a confiança
e com a estima dos seus concidadãos. v. Ex. 11, que foi Deputado Federal, que
foi Secretário de Estado e que até o momento exerce, com brilho, o seu mandato de Senador, volta lllgora ao seu Estado, para exercer outro cargo da
mais alta relevância, qual seja o de Vlce-Governador do Paraná. V. Ex.11, no
seu trato, no seu convívio deixa sempre transparecer o que é importante e
que é talvez o segredo das suas vitórias, uma insuperável capacidade de servir.
E V. Ex."' serve po11que deseja servir. Não dá a esse serviço, segundas intenções;
s·ente que é o serviço Inerente não apenas ao :exercício de um mandato partidário, mas também inerente à própria vida do cidadão comum. Meus cumprimentos a v. Ex.a e os meus sinceros votos para que, no seu novo cargo, V. Ex.11
continue sempre podendo dar à sua terra, essa grande porção do seu idealismo
e da sua - como disse - insuperável capacidade de servir.
O SR. OCTAVIO CEsARIO - Nobre Senador Heitor Dias, V. Ex.11 sempre
foi pródigo em generosidade. Quero, ao agradecer o seu aparte que me estimula
grandemente, dizer que uma de minhas grandes satisfações aqui !foi conviver
com V. Ex.a, quer no Plenário, quer nas Comissões, onde multo aprendi com
V. Ex. 11 Portanto, levo comigo a sua amizade e as lições que de V. Ex.a recebi.
O Sr. Heitor Dias - Muito obrLgado.
O SR. OCTAVIO CESARIO - ·Prossigo, Sr. Presidente.
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Se a vitória da Oposição serviu para estimulá-Ia pelo voto ·popular conquistado nas urnas, servirá da mesma forma para rev1gora.r as forças do partido
da Situação para lutar cada vez mais pela Nação, como vem fazendo incansavelmente neste decênio.
Se é verdade que na Oposição perfilam hom·ens de valor nunca desmentido,
não é menos verdade que na Situação predominam valores que a Nação inteira
saberá r.econhecê-los e premiá-los pelos bOns serviços prestados à causa. pública.
O pleito disputado por Carvalho Pinto, João Cleofas, José Augusto, Paulo
Tôrres, Leandro Maclel, Flávio Br1tto e tantos outros, permanecerá bem vivo
na história do nosso partido, a ARENA, como valioso ensinamento para as
futuras pugnas eleitorais,
Na política como no esporte a disputa. tem mais sentido que o próprio
resultado. O que importa acima de tudo é a competição leal, correta, observadas sempre as regras que a regem. Os competidores caem de pé, e não merecem as críticas nem os reparos daqueles que nem sequer competem. Eles
passam para a história.
O Imortal Milton Campos que foi derrotado para. a. Vice-Presldência da
Repúbllca., ocupa. uma das mais lindas e encantadoras páginas da história
política brasileira. Todos os valorosos companheiros que não lograram êxito
nas urnas, mesmo que não sejam contemp1ados futuramente com nenhuma
vitória eleitoral, já escreveram ·brilhantes páginas na história politica patrícia.
O Sr. Eurico Rezende - Pennite V. Ex." um aparte?
O SR. OCTAVIO CESARIO - Com todo o prazer, nosso Lide r.
O Sr. Eurico Rezende - Ninguém melhor do que V. Ex." compreende que
eu não poderia deixar de assinar o meu ponto sentimental no seu discurso.
Conheço V. Ex." desde o Governo Castello Branco, sendo Ministro da Agricultura
o Senador Ney Braga e V. Ex." Chefe de Gabinete. Logo no primeiro contacto
que mantive com V. Ex.", tratando de interesse do meu Estado, o Espírito Santo
foi aquinhoado com o atendimento de justa reivindicação, mas que estava sofrendo tropeços em Virtude da competição de outro Estado, por sinal politicamente mais forte. De lá para cá, espraiou-se a continuidade de uma afeição
creio que recíproca. E vejo, agora, V. EX." deiXando esta Casa onde não era
estranho, porque, - como salientou o Sr. Senador Heitor Dias - V. EX." pertenceu, anteriormente, à Câmara dos Deputados e vai assumir a Vlce-Govema.doria do grande Estado do Paraná. Registro, aqui, os meus votos no sentido de
que V. Ex.a, de envolto com a dignificação do cargo, irá se dedicar, por inteiro,
à tarefa de recuperação eleitoral da ARENA, após a inesperada derrota parcial
que sofremos em quase todo o País. Desejo que .a determinação de V. Ex.",
de lutar pela restauração do prestígio da ARENA, seja tão granítica como o
penedo que vigia a bafa de Vitória e que suas esperanças farfalhantes sejam
tão altas como os pinheirais do Paraná.
O Sr. Lenoir Vargas' - O nobre orador me permite um aparte?
O SR. OCTAVIO VESARIO- Ouço, com prazer, o nobre Senador.
O Sr. Lenoir Vargas - Nobre Senador Octávio Cesário, também o Estado
de Santa Catarina, teria de interromper a oração de V. Ex.a ao deiXar o Senado
da :aepública, paar dar testemunho do trabalho :eficiente que V. Ex." realizou
no Senado F1ederal durante o período em que conviveu nesta Casa, nas Comissões
Técnicas no Plenário, e sobretudo do trabalho multo eficiente e produtivo que
desenvolveu em favor do seu Estado, junto à Vida administrativa da Nação.
Santa Catarina não poderia faltar nesta hol'a porque V. Ex.", como ilustre
catarlnenese, foi ajudar, como tantos outros - e tantos gaúchos, também a construir a grandeza do Paraná. v. Ex.11 multo cedo se encaminhou pela via da
vida pública, e, neste terreno, sua participação na Vida pública do Paraná tem
orgulhado sobremodo os catarlnenses, que vêem nas conquistas sucessivas de
posições de V. Ex." em terras paranaenses a expressão da sua valla pessoal
e do reconhecimento do povo do Paraná pelo trabalho que V. Ex.11 al1 vem
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sentimos, mas vemos que se irá colocar numa alta posição na vida da província do
Paraná, como seu vice-Governador. E na nova dinâmica administrativa do Pais,
os vice-Governadores já não são mais apenas substantivos eventuais dos Governadores. Como vai ocorrer no caso de Santa Catarina - e por certo ocorrerá
em multas outras Unidades da Federação, - os vlce,.Gov.ernadores terão at!vldade permanente, continuada, de "eolaboração com o Governador, atividade que
resultará em novos benefícios para o Estado de cuja v!ce-governança são titulares. Por isso, com o afeto pessoal que dedico a V. Ex.a- e as minhas palavras
têm multo dessa afetlvidade; ou, talvez, tenham tão-só essa afet!vidade quero cumprimentar v. Ex.a pela alta investidura que lhe foi dada no Estado
do Paraná. F..spero, como mencionou o nobre Líder Eurico Rezende, que V. Ex.a
seja um dos artífices, um dos reconstrutores da nossa legenda no grande Estado
brasileiro que é o Estado do Pàraná.
O SR. OCTAVIO CESARIO -Caro vlce-Líder Senador Eurico Rez.ende, quis
o destino, para felicidade minha, que eu tivesse em V. Ex.a não apenas o
amigo leal, sincero, simpático, senão também um mestre. Mestre, como profissional brilhante que é, e de quem sou um modesto coJ.ega, como companheiro
da ex-UDN. ·E quis o destino que eu para aqui viesse ainda beber os ,ensinamentos,
os conselhos que V. Ex. a nunca me negou. Quero afirmar .a V. Ex.a que o espírito
de luta partidária a que V. Ex.a se ref·eriu é o meu ,espírito. Sou homem de
partido. E a derrota parcial a que também V. Ex.a se l'eferiu, servirá para nos
alentar, e estimular .a que reconquistemos as posições perdidas.
Nobre Senador Lenolr Vargas, V. Ex.a que sempre me dedicou um calor
humano e amizade que confesso não merecer, quero dizer que sou muito grato
pela acolhida que tive de v. Ex.a nesta Casa e como colega seu que fui, também,
na Câmara dos Deputados, dizer que as suas palavras me estimularão para que,
nas minhas novas funções, possa revigorar as nossas forças e reconquistar,
como já disse, as nossas posições parcialmente perdidas.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. OCTAVIO CESARIO - Com prazer, nobre colega.
O Sr. Heitor Dias - A propósito do resultado do último pleito, no que diz
respeito ao nosso partido, e pelo sentido que deve ter uma e1eição, nunca pronunciei aqui no Senado, aparteando um companheiro ou analisando as eleições,
nunca usei a palavra derrota, porque não houve; senão apenas um revés a ser
plenamente superado.
O SR. OCTAVIO OESARIO - Agradeço o aparte do nobre Senador.
O Sr. Milton Cabral- Permite V. Ex. 11 um aparte?
O SR. OCTAVIO CESARIO - Com todo o prazer, nobr.e Senador.
O Sr. Milton Cabral - Senador Octávio Oesár!o, não poderia furtar-me às
homenagens que V. Ex.a recebe, nesta tarde, ao se despedir do Senado Federal.
Confessso-me grand,e admirador de sua personalidade; fizemos excelentes relações e aprendi a ver na atuação de V. Ex. 11 a melhor expressão do homem público do Paraná. o seu Estado esteve, efetivamente, multo bem rep1.1esentado
nesta Oasa. Importante é que V. Ex.a não vai deixar o Senado para ausentar-se
da vida pública ou da vida política; ao contrário, V. Ex.a deixa o Senado para
assumir a vice-Governança do Estado do Paraná, e isto significa uma continuidade na sua vida política. Estou certo de que, ao término do seu mandato,
o povo do Paraná, provavelmente, !rã pedir-lhe paxa que volte ao Senado da
República. Estes são os meus votos. Sentiremos saudades d·e sua companhia;
porém, mais do que simples expressão sentimental, o de que precisamos é realmente da colaboração de homens da ·eficiência ·e da competência de V. Ex.11
O SR. OCTAVIO CESARIO - Senador Milton Cabral, V. Ex.a é um dos
responsáveis pelo afeto que dedico a esta Casa, porque, desde o dia em que
aqui chegue!, cercou-me de gentllezas e de amabllidades.
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Reconheço que não tenho as virtudes que v. Ex.o. aponta mas, de qualquer
forma, deixo bem patente o meu agradedmento; desde o m·eu primeiro dia,
desde o primeiro passo nesta Casa V. Ex.o. soube, com a gentiLeza que o caracteriza, ser de uma amabilidade que jamais poderei esquecer.
O Sr. Daniel Kriger- Permite v. Ex.6 úm aparte?
O SR. OCTAVIO CESARIO- Com todo prazer.
O Sr. Daniel Krieger - Associo-me .às manifestações de apreço que o Senado
Federal pr.esta a V. Ex." Usando a linguagem brilhante do nobre Senador Eurico
Rezende, não direi que é um ponto sentimental; direi que é uma vírgula, porque
o ponto põe termo e a vírgula Indica contlnuldad·e. Espero que V. Ex.a, oomo
vlce-Govemador do Paraná, possa dar desempenho eficiente às suas funções e estou certo de que assim o fará - trabalhando para o engrandecimento do seu
Estado que é uma parcela do Brasil.
O SR. OCTAVIO CESARIO- Senador Daniel Krleger, como o considero, já
de longa data, meu Líder, o aparte de V. Ex.a me honra sobremaneira. v. Ex.a
não desconhece a admiração e o respeito que lhe dedico, desde os anos idos.
E, agora, relembro o nosso partido, já extinto. Sou seu discípulo e seu admirador.
Portanto as palavras de V. Ex.o. me ~estimulam, demais. Sou realmente multo
agradecido por essas palavras do meu Líder, Senador Daniel Krleger.
O Sr. Osires Teixeira. - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. OCTAVIO CESARIO - Com muito prazer.
O Sr. Osires Teixeira - Só um instante, para que a seguir V. Ex.a. conclua
sua oração. Devo depor à Casa e à Nação que, para satisfação minha, quando
ainda representava o Estado de Goiás na Comissão Interestadual da Bacia
Paraná-Uruguai, tive a honra e o prazer de conhecê-lo em algumas das suas
reuniões, embora rapidamente. Mas pude, desde aquela época, sentir o homem
público que é V. Ex.ê, e a visão panormlca que tem não dos problemas paranaenses, mas dos problemas da Bacia Paraná-Uruguai, na qual está incluído Goiás.
Por isso, quando tive a insigne honra de vê-lo, nesta Casa, substituindo o eminente Senador Ney Braga, tive a certeza de que, a partir daquele instante, o meu
Estado passava a contar com mais um Senador profundo conhecedor da sua
problemática e que nos ajudaria, como efetivamente nos ajudou, a multo fazer
pelo desenvolvimento do centro-oeste brasileiro. Era o depoimento que queria
dar a V. Ex."
O SR. OCTAVIO CESARIO - Senador Osires Teixeira, a fellcld.ade daquele
conhecimento, àquela data, não foi exclusiva de V. Ex. 8 ; foi minha também,
porque desde então aprendi a admirá-lo como homem de espírito público dos
malsacentaudos e Que, na humildade, esconde e dissimula incomensurável grandiO!Sidade, porque só quem o conhece bem sabe do seu alto valor. Agradeço,
sinceramente, as suas palavras, embora saiba que V. Ex." é muito pródigo também em generosidade. Tive multo prazer em conviver com V. Ex.a durante todo.s
esses anos, principll.lmente nesta Casa.
O Sr. Leoni Mendonça - Permite V. Ex.o. um aparte?
O SR. OCTAVIO CESARIO- Com multa honra.
o Sr. Leoni Mendonça - V. Ex." vai deixar uma lacuna irreparável nesta
Casa, pois tenho notado em melo a todos os nossos colegas do Senado a grande
amizade e admiração que todos dedicam a V. Ex.", homem fino no trato com
todos, dinâmico, executivo e que muito fez pelo Brasil e pelo seu rico E&tado do
Paraná. Quero deixar aqui os meus votos da maior felicidade na Vice-Governadoria do grande Estado, e hipotecar a minha eterna amizade ao Ilustre amigo.
o SR. OCTAVIO CESARIO - Fico multo grato pelo seu aparte, que incorporo
ao meu pronunciamento. Foi uma honra para mim conviver com V. Ex."
O Sr. Wilson Gonçalves - Permit.e V. EX." um aparte?
O SR. OCTAVIO CESARIO - Com muito prazer.
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quando percebi, pela voz, que V. Ex.a, ao que me pareceu, fazia pronunciamento
nesta casa, como que encerrando esta primeira fase de sua permanência no
Senado Federal. Achei do meu dever vir até o plenário para associar-me às
palavras dos meus companheiros, que já se manifestaram com muita justiça à
pessoa de V. Ex.a Não.obstante, par,a nós, o curto taspaço de t.empo em que esterve
conosco, V. Ex.a revelou as exceléntes qualidades de trato, de capacidade, de
Inteligência e de espírito público, criando, sem dúvida, em todos nós uma estima
espontânea e natural, que há de se perpetwar na nossa existência como traço
de aproximação de homens públicos. Dou o meu testemunho não só do comportamento elevado de V. Ex.a nesta Casa, mas especialmente na Comi.s&ão de Relações Exteriores onde nos deu, com absoluta freqUência, a sua colaboração e a
sua participação valiosa, para que aquela importante Comissão, nesta Casa,
pude&Se cumprir, como o fez, as suas nobil!tantes funções de órgão auxiliar do
Plenário. No instante em que V. Ex.a passa de um ramo a outro, eLo Poder Legislativo federal para o Executico do glorioso Estado do Paraná, na sua arrancada
incontida para o progresso que vem realizando em sua terra, quero deixar também
a minha palavra, a minha saudação c,amo amigo que já me considero de V. Ex.a,
formulando votos para que assim como demonstrou no Senado, também no exercício da vice-Governadoria do Estado do Paraná V. Ex.a tenha atuação à altura
dos seus merecimentos, para grandeza do nobre povo paranaense. Faço, portanto,
votos para que V. Ex.", continuando a sua brilhante carreira politica, possa
corresponder às aspirações do povo que tão bem representa nesta casa.
O SR. OCTAVIO CESARIO- Senador Wilson Gonçalves, sendo v. Ex.a, como
é, uma das expressões do Senado, compreendo bem o significado das suas
palavras. Quero dizer a V. Ex.a que, reconheço, mais aprendi do que contribuí
na Comissão de Relações Exteriores, quase sempre presidida, e brilhantemente
presidida, por V. Ex.", mas que foi uma honra muita grande para mim dela
poder participar. Saiba que levo, desta casa e da nossa querida comissão, grande
~auda<ie.

O Sr. Guido Mondin - V. Ex.ll me permite um aparte?

Com muito prazer.
O Sr. Guido Mondin- Meu caro Senador, qualquer um dos nossos Colegas
terá observado que estou fazendo as minhas despedidas a conta-gotas, até como
um pingente dos que se despendem. Já o fizeram homens do Norte, do Nordeste,
do centro. Agora, é um homem d'3. minha Região, um homem do Sul que se
despede. Vou repetir que tentei sentar-me à máqUina e escrever o discurso de
despedida. As Imagens se atropelavam de tal maneira que, ao término da primeira
página, eu mesmo me aparteei, pedindo que tirasse o papel da máquina e que
não o fizesse. Lembro V. Ex.a, que substituiu, aqUI, nosso querido companheiro
Ney Braga, tão bem se houve naquilo que direi curto espaço de tempo, pode voltar
ao nosso velho Paraná com a mais absoluta tranqüilidade, porque veio, semeou e
a colheita se fará ao longo dos tempos, cada vez que os que nos substituírem,
nesta casa, possam consultar os Anais e saber os que antes dele por aqui passaram. Mas, falei em crepúsculo, e O.".o homens do Norte, do Nordeste e do Centro
não conhecem, talvez, o que é um entardecer na sua terra. Quando o sol descamba, as sombras se alongam transparentes, cobrem os pinheirais, o mais alto
porém é sempre aquele que recebe como que um jato de sol, do último sol, e se
faz ouro. O espetáculo é, aS&im, deslumbrante, comovente, mas é uma despedida,
porque logo mais vem a noite. Como será a nossa noite, para nós que estamos
a partir? Há de ser, meu caro colega, somente como aquelas noites que anunciam
nova madrugada, Nós a t,eremos porque, mercê de Deus, somos portadores de
força, de vontade, de decisão, de disposição e de planos para prosseguirmos a
jornada, até que venha a noite definitiva. Portanto, que seja este instante apenas
como aquele que mencione!: "quando o sol brinda em ouro a copa dos mais
altos pinheiros, para que deles se possa vislumbrar a paisagem, entardecendo,
escurecendo" ... , V. Ex.a parte pleno de felicidade, porque veio e se impôs pelos
seus méritos pessoais. Quero um dia saudá-lo - Deus o permita - lá, na sua
terra, na sua qualidade de vlce-Governador, porque precisamos prosseguir. Mas
O SR. OCTAVIO CESARIO -
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melancóllcos, de despedida, é que me vou permitindo, pouco a pouco, despedir,
nas palavras dos próprios companheiros que falam, para que também fique de
nóS,· nesta ·casa, ·onde· tantos amigos deixamos, alguma c·oisa daquilo que tiyemos a ventura de semear.
.
O SR. OCTAVIO CESARIO - Senador Guid.o Mondin, o entardecer do meu
Estado não é mais bonito do que o entardecer das campinas verdejantes e das
coxilhas gaúchas.
V. Ex.a falou com o sentimento do sulista e agradeço com sentimentos de
sulista. Só a Deus pertencerá os nossos destinos, mas faço votos que tanto para
V. Ex.a, como para todos nós, o destino que nos compense pelo trabalho que
temos feito ·a favor desta grande Pátria braslleira. Por iSso, Senador Guldo
Mondin, agradeço, senslbllizado, o seu aparte, e creio que, na vlce-Governança
do Paraná! ·estarei sempre de braços abertos para receber todos os colegas que
me delxarao multas saudades agora, ao deixar esta Casa.
O Sr. Magalhães Pinto - Permite V. Ex." um aparte?
O SR, OCTAVIO CESARIO - Com multo prazer, nobre Senador Magalhães
Pinto.
O Sr. Magalhães Pinto - Depois do aparte tão sentimental, poético, desse
grande intelectual, que é Guida Mondin, nosso companheiro e amigo, venho
trazer algumas palavras de apreço e solidariedade a V. Ex." pelo mandato que
aqui exerceu, com o qual conquiStou a amizade, a admlr•ação dos seus companheiros e pelo novo encargo que terá. A vida pública é assim: um dia estamos
em um cargo, outro dia em outro, mas o importante é cada um de nós ter a
tranqüiliqade de que cumpriu o dever. V. Ex.a sabe muito bem que, substituindo
o eminente col·ega e amigo Ministro Ney Braga, foi um digno sucessor de Sua
Excelência e agora, indo para o Paraná, vai, na sua terra, ter um posto da
mais alta relevância, que bem merece o homem público d.a qualidade de Vossa
Excelência. Receba, pois, com os meus cumprimentos, um abraço multo afetuoso
de um amigo que foi conquistado por V. Ex.a, no mandato que aqui exerceu.
O SR. OCTAVIO CESARIO - Eminente Senador Magalhães Pinto, vossa
Excelência não imagina quanto me honra este seu aparte, porque é V. Ex.a, .sem
favor algum, uma das grandes expressões políticas do nosso País, e tive a felicidade de aqui conviver com V. Ex.a Já o conhecia ·e o admirava de longa data,
mru confesso que, com o convívio que aqui tive com V. Ex.", enorme, incomensurá\-el foi a admiração que tive e tenho por V. Ex.a
O apart.e de V. Ex.a enriquecerá demais este meu pronunciamento, e além
disso muito me estimulará para o prosseguimento da minha vida politica no
meu Estado.
Muito obrigado, eminente Senador Magalhães Pinto.
Prosseguindo, Sr. Presidente:
Nem sempre os triunfalmente vltorl·osos escrevem a melhor história, e a
humanidade nos aponta exemplos exuberantes neste sentido. Abraham Lincoln
colheu' mais derrotas que vitórias, e sua vida como politico enriqueceu a literatura politica universal.
O homem vale pela sua efetlva contribuição. Pelo seu real valor.
Sou político, e a cada dia que passa mais admiro os políticos. A melhor
história da humanidade sempre foi e sem será escrita pelos políticos.
Congratulo-me com tod.os o·s que competiram e a nenhum deles vejo como
vencido ou vencedor; vejo, apenas, bravos brasileiros que se submeteram ao
julgamento popular.
"A história s·e nutre do t.empo entendido como desdobramento continuo, onde
cada geração recebe a tocha portada pela geração dos antepassados e corre para
levá-la à seguinte", constitui um ensin,amento oportuno.
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inexoravelmente temos que exercer é a tarefa de cada geração.
.
Srs. Sena:do·res, não desejo despedir-me desta Casa, á qual nunca imagine!
pertencer, e que, aiém de procurar dlgnlficá-}a, desde loQgO, aprendi a respeit.á-la
e amá-la.
··
Lamentavelmente, se aqui foi curta minha permanência, menor ou insignificante foi minha contribuição. Confesso entretanto, com satisfação e humildade,
quão incomensurável foi o meu aprendizado e os ensinam·entos aqui· recebidos.
As deferências e o calor humano com que fui distinguido me desvaneceram e
sensibilizaram, e reconheço não merecê-los.
Se é verdade que me S·enti honrado em tomar assento na cadeira dO eminente
Senador e Ministro Ney Bragà, ·não é menos verdade que sentar ao lado de
V. Ex."s não constitui honra menor.
Deixo esta Casa para ocupar a vice-governança do meu Estado, Paraná, em
março próximo vindouro, ·e sei que muito me valeram as lições inesquecíveis
que os r·eais valores desta ·egrégia Casa me ministraram. Quero agora, deixar
bem claro que na minha pessoa o Senado da Repúbl!ca terá sempre um eterno
admirador.
Já disse e repito, qu·e nem sempre a Nação é bem informada do esforço e
do sacrifício dos políticos; contudo, quase sempre a história da qual não fugimos,
lnvariav·elm·ente faz justiça, e os valores não serão esquecidos ou postergados ..
Ao invés do meu abraço de d·espedida, prefiro deixar a minha gratidão,
confessando, sem constrangimento, que, pelo afeto aos eminentes colegas, à
imprensa .e aos dedicados servidores, .e a saudade que prematuram-ente me invade
a alma, que se d·eminha exclusiva vontade dependess·e, preferia dizer apenas:
até breve.
Muito obrigado. {!Huíto bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Mesquita) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Osires Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presid-ente, Srs. Senadores, a visão miraculosa de D. Bosco, que via no Planalto Gentral o encontro das grandes lideranças mundiais; a antevisão dos Constituintes doa 1891, ao del!m!tarem o quadrilátero ond·e seria o sítio da nova Capital da República; a clarinada do então
Presidente Juscelino Kubitsch.ek, respondida por milhares e milhares de brasileiros do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste; o alto sentido de civismo e de bem
servir à comunidade do povo do meu Estado, representado por José Ludovico d.e
Almeida. por Altamiro de Moura Pacheco, e por tantos outros, fizeram com que,
numa união de esforços de homens de todos os quadrantes, se plantasse neste
Planalto a nossa querida Brasil!a. Esta nossa querida Brasília que, se dá· glória
a poucos, na verdade, essa glória deveria ser dividida por n, como dizem os
matemáticos, para faz·er justiça a todos quantos de vários rincões para aqui
vieram: operários braçais ·e industriais, comerciár!os ·e homens que acreditaram
no amanhã de Brasil!a, acreditaram no desesvolv!mento de Brasíl!a e para aqui
vieram e usaram os seus recursos, estabelecendo-se em pequenas tendas, ontem,
e hoje são grandes magazines, constituem a classe dos comerciantes que inauguraram na s·emana passada o s·eu "Palácio do Comércio" o acontecimento que
registramos neste instante.
E nesta Brasí!la que cresc.e assustadoramente, nesta Brasíl!a que agride
ao mais atilado governante, volta e mela se sente a presença da imprensa a apontar um erro, dois erros, vários erros.
Vi, ainda, ontem, num dos jornais da Capital, uma critica ao HDB: a sujeira
toma conta desse hospital e prejudica os serviços. E quando se lê a notícia por
s-eu todo se v·erifica que, se há falhas eventuais da admis!stração do HDB,
também s,e critica os usuários do HDB, que não têm a devida educação para
manter aquele nosocôm!o em condições de l!mpeza.
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O jornal de hoje traz críticas ao Governo sobre o problema educacional, e
de forma tremendamente curiosa. Fala-se que as pro~essoras reclamam melhor
posição na Fundação Educacional do Distrito Federal e uma delas conta até
a hl~tória de um aluno que, não tendo alcançado a mécÚa necessária para a promoçao ao ano seguinte, foi ao pai, o qual veio à direção da escola r•eclamar,
Insistir para que ele foss·e levado à fr·ente; e ela, desagradada e melindrada com
a posição assumida por aqueles pais, deixou a escola, e o jornal acusa o Governo
por isso.
É bom, quando os jornais falam assim, que se diga alguma coisa que o
Governo está fazendo de certo na cidade.
O jovem Governador Elmo Serejo de Farias chegou talver~: há oito ou nove
meses a esta cidade. Nome lncomum, desconhecido, realmente assustou a alguns;
preocupou a muitos. Mas calma, pacífica e serenamente, Elmo Serejo de Farias,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vem atacando no cerne os grandes problemas
de Brasília.
Se é verdade que há sujeira no HDB, também, é verdade, deve ser dito,
que se está construindo o 3.0 HDB, na Asa Norte. Também é verdade, deve ser
dito, que se construiu e se guarneceu com os equipamentos mais modernos conhecidos pela técnica atual, o Hospital de Taguatinga, que funciona em regime de
absoluta e perfeita correção; o Hospital de Brazlândia, que funciona com absoluta
correção também; o Hospital Distrital da L-2.
Claro está que falhas existem na administração. Se, por exemplo, verificarmos os problemas da urbanização, vamos encontrar quadras que precisam ser
urbanizadas e estão aí à espera; quadras que existem em Brasília há dez, doze
anos e até mais tempo, que não foram urbanizadas. Mas, vemos este Governo
urbanizar as quadl'as 105, 113, 4L9, 410, 411, 412 e 413 da Asa Norte. Se nos
dermos ao trabalho de nos dirigirmos ao Guará n, veremos que o setor está
Integralmente urbanizado,. no Governo Elmo S·erejo de Farias.
Todo o Setor de Indústria e Abastecimento ·está completamente urbanizado.
O cruzeiro Novo, a Praça do Buriti, a área do S.etor Hoteleiro Norte também
foram urbanizadas no Governo Elmo Serejo de Farias.
o setor de água e esgotos tem merecido Sr. Presidente, Srs. Senadores, atenção especialíssima do Governo. Com os Investimentos que se ·estão fazendo na
Barragem do Descoberto, com know-how importado de um consórcio fran-osuiço,
com condições d·e dar abastecimento d'água completa a Ceilândia e completar
. o abastecimento d'água da hoje grandiosa Taguat!nga, é obra que merece ser
vista por todos quantos residam nesta cidade.
·
Brazlândla está com os seus serviços de água e esgotos completos; Planaltina teve neste Governo o seu reserv!litório d'á.gua aumentado em quatro
milhões e quinhentos mil litros para melhor atender à sua população; o Plano Piloto está tendo melhor atendimento através das Elevatórias do Torto e
de Santa Maria e várias ou·tras obras.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex." um aparte?
o SR. OSIRES TEIXEIRA - Com muita honra, nobre Senador Eurico
iRezende.
o Sr. Eurico Rezende - O Senado tem a obrigação de ficar sensível aos
problemas do DistrLto Federal, porque é a Casa competente para legislar a
·respeito dos seus interesses. Lembro-me de que, quando surgiu a primeira
crítica ao Governo Elmo Sere·jo, ocupei esta tribuna e fiz um relatório circunstanciado de obras iniciadas, o•bras em conclusão, obras concJ.uidas, e se
fizermos confronto entr.e a exposição que fiz naquela época e a realidade
existente em Brasília chega-se à conclusão de que a Administração atual superou as suas próprias pe.rspectivas e o seu próprio planejamento. E quem recollhece isto não é o Senado; é a própria imprensa falada, escrita e televisionada.
Quem abre qual·quer jornal de Brasília nota o rush de empreendimentos do
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No princípio, acus.ava-se o Gov.erno Elmo se.rejo de Indecisão, quando, na
verdade, a Administração, recém-iniciada, estava fazendo o levantamento das
necessidades do Distrito Federal, a avaliação de recursos e, com isso, esta:belecendo, através de projetas, as alternativas da política governamental. Agora,
·toda a população de· Brasília sente que há frentes de trabalho :prósperas em
quase ·todos os setores. Tivemos, por exemplo, o problema, que foi objeto de
multas apr.eensões, do estacionamento da W-3. A realidade respondeu de maneira admirável: o estacionamento foi mantido, foi melhorado, foi ampliado
e o aspecto daquela :principal artéria de Brasil!a é outro, beneficiando o
comércio. Então, chego à conclusão de que é época de estimularmos Ulllia
administração que tem correspondido ao voto de confiança do Senado. Dentro
desse panorama de grandes realizações e de grandes empreendimentos, não
parece justo "catar-se pulga", Isto é, abordar-se um problema que pode ser
episódico - s·e realmente existe - uma sujeira no HDB. A sujeira existe,
eventualmente, em todos os lugares, inclusive em redação de jornais; mas,
no dia seguinte, pode desaparecer. Canse! de ver sujeira, por exemplo, na Rád!o-TV ·de Brasília. Houve uma época em que era uma constante a falta de
higiene; a empresa reagiu e hoj·e se apresenta de maneira auspiciosa. De
modo que, sujeira existe em toda parte. O importante é criticar a quem não
está procurando remover esses ln-convenientes, essas omissões, que devem ser
passageiras. Então, não se deve "catar pulga na cabeleira basta do gl·ga:nte".
Fico assim, numa certa perplexidade: o artacado dos jornais, do rádio e da
tele~isão - e a população de Brasília lê que o Governo Elmo Serejo Farias
está dinâmico, está vigoroso, está desbravador - e o varejo dizendo que não
vai bem. Quer-me parecer, então, que se existe sujeira no H!DB a vassoura vai
funcionar, e estará resolvido o problema. Desse modo, que.ro dizer a V. Ex.6 ,
e repiso, que entre a exposição que fiz e a realidade de hoje se constata, através
desse confronto, que o Governo Elmo Serejo Farias vem superando as suas
próprias metas, .e já conquistou, realmente, a confiança da população, não só
no Plano Pil·oto como, também, em todo o sistema satélite de Brasil!a. Daí
por que, pedindo desculpas pela extensão do aparte, quero congratular-me com
v. Ex.", salientando que esse problema do liDB, se existe, não é do Governo,
é um problema da vassoura.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - As desculpas de V. Ex." não precisam ser
pedidas, nobre Senador Eurico Rezende, mesmo porque o aparte vem, exatamente, dar aquele brilho de que precisava a nossa exposição. E mais, ainda,
estabelecer o confronto ·entre a análise que V. Ex." fazia, ontem, das obras em
curso, e a análise que estamos fazendo, hoje, das obras já concluídas e das novas
obras em curso. Para usar as exp·ressões de V. Ex.", eu diria que concordo com
o seu aparte em gênero, núme.ro e grau.
Na verdade, Sr. Presidente, com a respons~~;b!lldade de legislador para o
Distrito Federal, vimos a esta tribuna, não analisando o varejo, mas dando
contas do atacado; dando contas da obra que não é perfeita, do Oiovernador
Elmo Serejo de Farias, mas que está atendendo à população de !Brasil!a nos
vários setores das suas at!vida,des. Na Educação e Cultura, por exemplo, Sr.
Presidente, em 1975 se prevê a existência de mais vinte mil matriculas. Considero pouco, mas ela se transforma num número Imenso quando temos o dado
de que o ensino público, em Brasília, representa quase 90% do ensino ministrado em todo o D!stnto Federal.
Tem cuidado o Governo da con'Clusão do Teatro Nacional; está concluindo
o Governo a piscina coberta que, moldável para teatro de arena, vem dar condições de sai\Íde, de recreação e tle cu1tura ao povo brasil!ense. Isso não significa que faltem bibliotecas em Brasília, mas a Secretaria de Educação deve
. atender às necesstdades de uma população que reputo culta, e que precisa de
bibliotecas espalhadas por todas as cidades-satélites.
o Governo está realizando grandes obras para resolver o problema viário
de Brasílla: o grande viaduto, ligando o sertor comercial sul e o setor bancário
sul, as obras de ampliação e de dup!lcação da pista que liga Brasília a Ta,guat!nga.
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-373O Sr. Guido Mondin ;_ Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. OSIRES TEIXEIRA ..:... A Ponte Costa e Silva, outra obra que desafiou
governos e governos e que, agora, tem data certa para sua entrega. E é prova
da CSJpacidade do Governo Elmo Serejo Farias.
Ou~ V. Ex.a com muita honra, nobre Senado.r Guido Mondin.
. O Sr. Guid~ Mondin - A Secr~taria de Educação, v. Ex.a. não ignora, atraves da Fundaçao Educacional, esta em grande reorganização e num desdobramento de planos, de sol't~ a implantarmos, por estes dias, os Distri1tos Educacionais, que se constitui·rao. numa verdadeira revolução do ensino em Brasília,
começando por significar uma delegac;ão de responsabil!dade na direção do
ensino em Brasília. Não estarei mais aqui; era um assunto que a;bordaria na
devida oportunidade, e não poderia fazê-lo agora, porque estamos ainda numa
fase experimental, mas eu pediria a V. Ex.a, agora, que, na oportunidade, não
deixe de se referir a este assunto. Eu mesmo me incumbirei, na minha qualidade de Conselheiro da FUndação, de trazer os elementos para V. Ex.a. fa2er
aqui uma ·exposição, para demonstrar o que se vai realizar no campo do ensino,
com estas inovações, todas fruto, evidentemente, do Governo Elmo Serejo Farias.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Faço agora, Sr. Presidente, um duplo agradecimento a S. Ex.a, o nobre Senador Guido Mondin, pelo aparte que honra o meu
discurso, e o agradecimento maior, pelo oferecimento que S. Ex.a. a'Caba de fazer,
de dar-me os elementos; mais do que isso, de assessorar-me nos problemas de
Brasília, e, quiçá, em tantos outros de que S. Ex.a tem pleno conhecimento.
Declaro-me, Sr. Presidente, um Senador feliz, de poder ter, na pessoa do
eminente. e querido senador Guida Mondin, não só um amigo, um colega, mas
também um colàborador, continuando S. Ex. a a exercer as suas funções de vigilância, para os grandes problemas nacionais neste Senado.
O Sr. Guido Mondin - Muito obrigado.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Para concluir, Sr. Presidente, bastaria que se
dissesse que, no setor da habitação, já se construiu, neste Governo, perto de
duas mil e quinhentas ha;bitações populares, que equivalem à média de duas habitações diárias. E programa-se construir, no ano de 1975, perto de cinco mil habitações.
É verdade que o Governo precisa também, no setor de habitações, resolver
os problemas das cooperativas que aqui existem e necessitam de áreas para a
construção de suas casas, cujo monopólio o Governo, de certa forma, através de
seu organismo, teima em manter.
Na agricultura a assistência se tem multiplicado de tal maneira. que já se
prestou, só no Governo de Elmo Serejo Farias, mais de vinte mil horas de tratar
a pequenos granjeiros e a pequenos sitiantes, nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal, alcançando quase seis mil hectares de áreas desmatadas e preparadas para o plantio.
O crédito, por sua vez, através do BRJB, no setor agrícola, desenvolveu-se
acentuadamente, dando condições a que esses pequenos granjeiros pudessem
realmente produzir riquezas para o a.bastecimento de Brasília. O mesmo ocorre
com a OEB, que, através da eletrificação rural, já atinge ce.rca de 200 prop·riedades rurais e programa, para 1975, 500 granjas, praticamente a totalidade das
existentes. Ressalte-se também a rede de distribuição urbana, permanentemente em desenvolvimento: significando, hoje, a quadra A, amanhã, a quadra B, e,
sempre, as superquadras vão sendo, a cada dia que passa, iluminadas, completando assim a ur·banização de que se necessita.. Tem-se revelado, portanto, o
Governo Elmo Serejo Farias, através de suas obras, um Governo, como bem
disse o eminente Senador Eurico Rezende, vigoroso e atento aos problemas da
Cidade.
Para que não deixem de ficar registrados, nos Anais da Casa, as obras com
as suas especificações técnicas, e bem assim, os valores que elas representam em
termos de investimento, pediria a V. Ex.n que considerasse o documento, que
encaminho à Mesa, que se resume numa relação de obras realizadas, com os
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subsídios no exame do problema, amanhã ou em qualquer outra época.
Deixo, ao final destas minhas palavras, a certeza de' que está cumprindo,
ou está tentando cumprir o seu dever, o Governador Elmo Serejo Farias; Não
está, evidentemente, fazendo tudo que devia ser f·eito. Por exemplo: nesta hora,
reclamo do Governador; nesta hora, veementemente, faço um apelo ao Governador, no sentido de que use o Banco Regional de Brasília para suas reais finalidades; que lhe dinamize a Carteira de· Desenvolvimento; que não o deixe existir,
pura e simplesmente, como banco comercial, que ele é, no momento; que não se
limite, simplesmente, a ampliar a sua Carteira de Créd~to Agrícola, mas o
transforme, verdadeiramente, num instrumento de desenvolvimento da região
geoeconômica de Brasília, criando, imediatamente, a sua carteira de Desenvol~
vimento Econômico e possibllltando, àssim, que as áreas limítrofes ·do ·.Distrito
Federal - áreas pobres, . mas que sustentam, legitimamente, o abastecimentó
destas áreas - áreas não preparadas economicamente com know-how e, praticamente, todas representadas por território do meu !EStado, possam ter o suporte
·e'Conõmico, possamos nós, goianos, desenvolver a:s nossas empresas, as nossas
atividades, e dar, realmente; maior sustentação ao desenvolvimento e ao -crescimento desta nossa querida Brasília. Muito obrigado! (Multo bem! Palmas.)

Documentos a que se refere o Sr. Osi-res Te'ixeira em seu ·d,iscurso:
MAIORES OBRAS DA GESTAO ELMO FARIAS, NA NOVACAP
Guari II - Urbanização total, compreendendo águas pluviais, terraplenagem, pavi·
mentação, meios-fios, passeais e arborização.
Situação -

95% conclufda, Investimento de crs 67. 000.000,00, será concluído com

3 meses de antecedência. Beneficiará 40.C·O.O pesEoas. Por unidade residencial ali cons-

trufda, o Poder Público empregou Cr$. 9.500.000,00 em obras de Infra-estrutura.
Via!lutos de Ligação do Setor Comercial Sul para o Setor Bancâ.'!'io Sul vreendendo três viadutos, vias de acesso e quatro pistas de tráfego.

Com-

Situação - 90% concluída, Investimento de CrS 12.00.0.0CO,OO, será concluído com
três meses de antecedência. Resolverà o 'problema de tráfego em um dos seus pontos
·
·
mais crítico3.
Setor de Indústria. e Abastecimento -

Urbanização· total dos módulos industriais.

Situação - 90% concluída, ilwest!mento de Cr$ 5.500.000,00, v·elha reivindlc~ção dos
industriai5.
Cruzeiro Novo - Urbanização com duas pistas de aceeco, quadras de cs::ortJ e arbori~ação. Pavimentação de 10.000 ·m2 de ruas.
Situação - 80% concluída, investimento de CrS 5.000.000,00, atendendo a 20.000
pessoas.
Urbanização da Asa. Norte - Aguas pluviais, pavimentação meios-fios, passeios, grarnados, arborização de todas as quadrss 700, W-3-Norte, eixo rodoviário norte, viadutos
d~ ligação nas entrequadras 1,2,5,6 e 0,10. Urbanização das superquadras 105, 113, 409,
410, 411, 412, 30% concluído, Investimento de Cr$ 25.000. 000,00.
Setor tle Indústria de Taguatinga - Pavimentação de 4S.OOO m2 de ruas e avenidas
atendendo à antiga re!vindlcaéão do:; Industriais do setor.
Situação - 95% conclufda, Investimento de CrS 5.500.000,00.
Rccupcraçã" ela Estrada Parque Tagu:~.tinga. - Rodovia totalmente recuper!tda e
melhornd:t com Implantação de acostamentos, terceira pista na subida de Aguas Claras,
!l'ramndos e plantas ornamentais, além de slnallznçi'io. Obra realizada em 58 dias a fim
de evitar maiores transtornos as ocupantes dos 30.000 veículos dif\r!os que a usam.
Valor: Cr$ 16.500.000,00
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de 6 meses, custará Cr$ 1. 700.000,00. Resolverá todo o estrangulamento a tua! na região
faellltand.o enormemente o tráfego no local.
Urbanlz~ão

concluída..

das superquadras 102, 314 e 315 - Investimento de Cr$ 7 .000.000,00, 80%
·

,
Plronto SOCOITO do 1.• BDB - Obra em face de conclusão com entrega. prevista em
coberta, piscina. ol!mpica, caixa de saltos, com tratamento e aquecimento d'água dotada
de mecanismo que a transforma em teatro de arena. Situação - 70% concluída, Investimento de Cr$ 20.000. 000,00.

' I

'i

Pronto Sccorro do 1.• IIDB - Obra em face de conclusão com entrega prevista em
rnarço de 1975, virá ampliar de muito a capacidade hospitalar do GDF. Dotado de
grandes recursos técnicos, e custo de Cr$ 39.000. 000,00. Este Pronto socorro terá capa'
cidade para 90 atendimentos simultâneos.

1I

I

. I

Hospital 3.0 HDB- Grande hospital da Asa Norte custará mais de Cr$ 70.000.000,00
e deverá ·estar concluído em fins de 1975, na sua parte de ambulatórios e laboratórios,
possibilitando o desafogo do 1.0 HDB. Capacidade do hospital: 350 leitos.
Recuperação total da Pr~a do Buriti e de suas fontes luminosas - De grande beleza
plástica, com os melhoramentos Introduzidos, será um dos locais mais aprazive!s no GDF,
99% pronta e custo de Cr$ 1.700.000,00;

!

Ponte Costa e Silva - Obra iniciada em 1969, está sendo executada em grande
prioridade. Com todos os. problemas técnicos resolvidos, alguns dos quais Inéditos no
Brasil. Tem seu prazo de conclusãe em dezembro de 1975 e o Governo Elmo Farias está
investindo Cr$ 27. ooo. 000,00 em sua conclusão. Obra de arqultetura monumental será
mais um marco turístico em Brasf!la.
Estacionamento na W-3 Sul - A solução encontrada no Governo atual virá, além
de permitir um fluxo de tráfego normal, sem o risco de acidentes quando da salda dos
estacionamentos, a manutenção dos mesmos ao longo de toda a via. o GDF investe cerca
de Cr$ 1.500.000,00 .e iniciará agora novas calçadas que emebelezarão multo aquela avenida.
Mais 12 escolas - Já foram iniciadas no Plano Piloto e nas Cidades Satélites visando
ampliar bastante a oferta de ensino no GDF. As da 102 Sul e 314 Sul estão em fase de
conclusão, sendo dois Jardins e duas Escolas-Classes. Investimento de Cr$ 15.000.000,00.
Setor · Hoteleiro Norte - Urbanização completa do setor, 90% concluída e investimento de Cr$ 2.000.000,00.
Sede da Secretaria de Segurança Pública - Obra que custará Cr$ 8. 000.000,00 e t:!Ue
deverá estar concluída em dezembro de 1975.
7. Cidades Satélites
Foram aplicados até a presente data, recursos da ordem de Cr$ 20.000.000,00 <vinte.
milhões de cruzeiros) nas Cidades Satélites em serviços de urbanização.
8 Habit~
Este setor representa uma das maiores preocupações da atua! administração, tendo
em vista as peculiaridades de Brasília. Assim é que em apenas oito (8) meses de Governo
foram construídas 2. 413 novas unidades habitacionais, o que nos dá uma média diária
de quase 2 <duas) unidades habitacionais por dia.
Paralelamente, encontram-se em fase de construção mais 4. 202 unidades residenciais
r:oo diversos setores do Distrito Federal.
9. Agricultura.
A secretaria de Agricultura e Produção do Distrito Federal dará prioridade, nos
próximos cinco anos, ao desenvolvimento agropecuário regional, visando a tornar o Distrito Federal auto-suficiente em seu abastecimento, e para isso está estruturando e
rnontando projetas que lhe permitirão, a curto prazo, orientar racionalmente as atividudes rurais, não apen:t> J:Cla me!hor!a dos conhecimentos de tecnologia, mas também
pela produção de mnterinis que aumentarão a produtividade economicamente.
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os diversos setores, procurando prestar melhOr assistência técnica ao homem do campo;
elevando os fndlces de atendimento nos primeiros seis meses da atual administração.
O número de clientes atendidos pelo Convênio de Mecanização Agrícola já foi duplicado
cm relação a Igual período do ano pa,ssado.
De abril a setembro. deste ano, a mecanização agrícola. da. SAP t~abalhou 34.121,20
horas no campo, arando, gradeando, destacando, e desmatando mais de 5. 700 hectares
de terra, atendendo a 937 agricultores e pecuarístas situados em núcleos rurais e na região
geoeconõmlc;;, do Distrito Federal. Esses números deverão apresentar, ainda nas últimos
três meses deste ano, um crescimento na ordem de 40 por cento, pois o Convênio de
Mecanização Agrícola mantém todo o seu parque de maquinaria em pleno funcionamento.
A Secretaria de Agricultura e Produção en!ocou o problema do abastecimento. e
Identificou o sistema fundiário como ponto de estrangulamento responsável pela baixa
produção e produtividade do Distrito Federal, ·~stando, por isso, procurando soluções que
dêem respostas a curto e médio prazos. A primeira medida adotada foi a de estabelecer
normas para uso, concessão e arrendamento de terras na área do Distrito Federal, através
de ato assinado pelo Governador Elmo Serejo Farias.
Crédito Rural

Para coordenar o sistema de crédito rural, a Secretaria montou um serviço especializado e ampliou a assl.:itência técnica dentro de um novo mecanismo que possibilitará,
a curto prazo, melhorar os rendimentos das explorações arrropecuárlas. Nos últimos seis
meses, o crédito rural cresceu 153 por cento em relação ao mesmo período do ano passado,
r;om a reformulação do convênio firmado entre o Banco Regional de Brasilia e a secretaria de Agricultura e Produção. Foram aplicados em projetas agropecuârios, de abril
a setembro deste ano, pelo BRB, Cr$ 6. 726.993,00.
A Secr~tarla de Agricultura está estudando outros acordos de interesse direto da
IJrodução junto a estabelecimentos de crédito, estando, no momento, concluído um convênlc. com o Banco do Brasil, para ampliar a faixa de crédito nos núcleos rurais e na ârea
(!eoeconômlca dei Distrito Federal. Dentro da nova política de crédito rural, a SAP está
elaborando, gratuitamente, projetas agropecuários para obtenção de financiamento para
os setores de prioridade para o abastecimento da Capital Federal.
Durante o ano, foi desenvolvido um Intenso projeto de reflorestamento da ârea do.
Distrito Federal, Importando o oferecimento de dois milhões de mudas. Para 1975, a
meta será sensivelmente ampliada.
Sistema de Agua e Esgoto
Sistema Rio Descoberto:

10.

Dando prosseguimento às at!vidades pertinentes ao sistema em referência, após licitação internacional a que procedeu a CAESB, foi firmado r·ecentemente um contrato para
fabricação e fornecimento dos conjuntos motor-bombas através de um consórcio francor.uíço.
Dado o porte dos equipamentos encomendados e a essl)ncialldade dos mesmos no
sistema, a elevatória de água bruta constitui ponto crítico do mesmo, sendo que o prazo
de sua conclusão definirá o término de todo o sistema.
Concomitantemente, estão sendo entregues as tubulações de aço e ferro dúctil que
serão empregadCis nas adutoras de água bruta e tratada, cujo assentamento será Iniciado
no ano próximo.
Ceilândia:
Esse núcleo habitacional, cujo abastecimento definitivo de água potável está na
dependência de concluEão do Sistema De3coberto, ainda neste ano terá seu suprimento
reforçado, através da melhoria do atual recalque que atende à estação de tratamento
de água, de Taguatinga. Outras soluções a curto e médio prazo, como abertura de novos
poçoE profundos e utillzaçüo de uma adutora rcvcrsív~l o. partir da elevatória Santn
Mnrln/Torto, possibilitarão àquela comunidade aguardar, sem sacriflc!o, a plenitude em
abastecimento d'água através do Sistema Descoberto.

i.

i
-377Brazlãndfa:
Com o término do n~vo sistema de ab.asteclmento, ainda neste mês, serão Iniciadas
as novas ligações de água potável através da expansão das redes existentes, além da
implantação de outras, para melhor atendimento às necessidades atuals da população.
Planaltlna:

Já concluído o novo reservatório de água potável de quatro milhões e quinhentos
mil litros <4. soo. 000), f'•t!l.o sendo realizados as obras de recalque de água bruta, objetlvando substancial melhoria no fornecimento de água potável àl:iuela comunidade.
Com grande parte de sua rede de esgotos Instalada, está sendo detalhado o projeto
rxecutlvo de tratamento do efluente dos esgotos sanitários dessa cidade, através da
execução de uma lagoa de oxidação.
Plano Piloto:

I
I

. I

i,

Ainda na dependência de peças especiais de aço, cuja Importação já foi providenciada, está em fase final de conclusão a elevatória santa Mar!a;Torto, que, praticamente,
duplicará o atual fornecimento de água potável do Plano .Piloto, e possibilitará, inclusive,'
o reforço no abastecimento de Taguat!nga, através de uma adutora reversível.
Objetlvando uma melhoria no suprimento de água no .Setor de Habitação Individual
Sul (SHI-Sul) e Mansões Urbanas D. Basco (MUD), em 1975, deverá ser executada uma
nova elevatória no córrego Cabeça de Veado, além de um reservatório elevado.
Poluição do Lago:

Em conjunto com a Secretaria Especial do Melo-Ambiente, órgão do Ministério
do Interior, estão. sendo estudadas medidas a curto, médio e longo prazo, no sentido de
serem eliminados fatores que contribuem para a. poluição do lago, tendo a CAESB já
encomendado um relatório preliminar sobre o problema, sem pre.iul~o das atlvldades
que serão prontamente desenvolvidas, objetlvando· a cole ta e retirada· dos efluentes de
esgotos que, eventualmente, no. SHI-SU!, demandam ao lago, como:
- Prosseguimento das obras de coletores gerals da Asa Norte.
- Construção de duas elevatórias de esgoto do interceptor norte.
- Complementação de rede e interceptor do Núcleo Bandeirante.
1.

Educa.c;ão e Cultura

Neste setor, o primeiro passo foi a elaboração de um diagnóstico do ensino no
Distrito Federal, chegando-se às seguintes prioridades:
a.) promoção das reformas estruturais da Fundação Educacional;
b) articUlação de um Plano Trienal no setor da Educação;
c) a estratégia de matriculas foi alterada, de sorte, a tornar passive! o atendimento
de 193.000 alunos em 1974. Para 1975, haverá um acréscimo de matriculas da ordem de
20.000 novos alunos, o que obrigará a construir mais algumas centenas de salas de aula,
carreando para o setor vultosos recursos econõmlcos.
Na atual administração, já foram entregues 50 salas de aula, já estando em construção mais 90 salas.
A composição matricula-sala de aula apresenta o expressivo índice de 88% do ensino
no Distrito Federal sob responsabilidade do Governo.
d) O Teatro Nacional que, durante longos anos, esteve com suas obras paralisadas,
será agora definitivamente concluído. O arqu!teto Oscar Nlemeyer Integra a equipe que
elabora os planos finais de recuperação e conclusão do monumental Teatro. As obras
deverão ser Iniciadas nos prlmelros meses de . 1975 .e sua. conclusão está prevista para
dezembro do mesmo ·ano.
·
Em consontlncla com a politica de pessoal adotnda pelo Governo federal, também já
se encontram em fase adiantada os estudos para Implantação do Estatuto do Magistério do Distrito Federal.
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COMPANHIA. ])E ELETRICIDADE DE BRM>tLIA - CEB
1 . Eletrlcidade Bural
o programa de eletrlficaÇão rurli.J visa' 'e. enefgliaÇão de cerca de 500 granjas na.S
áreas rurais das regiões administrativas do Distrito Federal. Até o momento, acham-se
ligadas cerca de 110 propriedades rurais, de acordo com programa decorrente de convênio c·om o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Nesse programa,· cabe à CEB a execução das linhas-tronco, enquanto os ramais alimentadores
Individuais são 'financiados pelo convênio, .ou através de crédito dlreto do Banco Regional
de Brasília S.A. ,- BRB.
1 . ÉletrltJcâçáo Bural
2. Subest~es e1111 138 kV
2.1 - Taguatinga Transmissão- Capacidade final: 90.000kVA
Essa subestação se acha localizada na entradá de Taguatlnga, Seu inicio de operação
deu-se em setembro deste ano, com a utllfzaçi'i.o de dois transformadores de 30.000 kVA,
sendo Investidos, nessa primeira etapa, C!$ 22,7 milhões. .
·
Em1977, deverá ser energizado o terc.elro transformador de 30.00QkVA, concluindo-se,
assim, a instalação da subestação.
·
·
A Subestação de Taguatlnga Transmissão abastece as regiões administrativas. do
Gama, Taguatlnga, Brazlândla e Ceilãndla, com área aproximada de mil e quatrocentos
quilómetros quadrados, servindo a uma população de mais de 300 mil pessoas.
A atual capacidade de transformação da subestaÇão permite· o pleno atendimento
à. demanda da ·região até 1980, Independentemente da Instalação do terceiro transformador, previsto nos planos da segunda etapa da subestação.
2.2- Brasllla Norte- Capacidade final: lOO.OOOkVA
A principal função da subestação de Brasília Norte é garantir o suprimento de energia
elétrica à Asa Norte de Bras!lla, cll'ja ocupação e urbanização estão entre as obras prioritárias do Governo do Distrito Federal. Está sendo concluida a primeira etapa de subestação, que prevê um Investimento de crs 42 milhÕes.
·
·
·
3. Obras de Ampliação da Rede de Distrlbuiçãó 13.800/380V
Vêm Eendo realizadas Importantes obras de ampliação da rede de distribuição do
Distrito Federal, que contemplam Investimentos da o~;dem de Cr$ 30 milhões, no exe~:cíclo.
4. Sistema Supervisor
Está sendo instalado o Sistema Supervisor de telecontrole, telecomando, telemedlação
da rede de distribuição da CEB. Tal sistema permitirá o controle de toda a reàe, através
de uma estação-mestra, que disporá de equipamento de aquisição automática de dados
coletados em seus pontos principais, com controle à distância dos equipamentos supervisionados. Tal equipamento minimizará os tempos de Interrupção do suprimento, perml-·
tindo exploração ótlma do sistema, com redução de perdas e conseqüente melhoria na
qualidade do serviço.
O investimento realizado atingirá Crs 2C milhões.
5. Iluminação Pública
O plano de Iluminação pública para Brasilla, em 1974, contempla. a lnstalilçãci de.
mais de 2.000 novos pontos de luz, com potência superior a 2.500kW, no valor total
de Cr$ 15 milhões. Merecem destaque os seguintes empreendimentos:
- Complementação da Iluminação da Asa Norte, com a Instalação de cerca de 1. 000
postes de Iluminação.
.'
.
- Implantação de Iluminação da rodovia de acesso ao Guará II..
- Iluminação dos Setores centrais de Brasllla, com cerca de 500 conjuntos de
luminárias Power-Glow.
Brasllla, 2 de dezembro de 1974.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Não hâ mais orador Inscrito.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a Sessão.
(Pausa.)
Nada mais havendo a tratar, convoco os Srs. Senadores pan uma Sessão Extraordlnâria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n. 0 387, de 1974 <n.o 633/74, na origem, de 29 de novembro
de 1974); pela· qual o Senhor Presidente da República submete ·ao Senado o
nome do sr. Geraldo de Carvalho Silos, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, pa~a exercer a função de· Embaixador do Brasil junto ao Canadâ.
11

'i
1

I

2

Discussão, em tU:rrio único, . do Parecer · da Comissão de Relações · Exteriores
sobre a Mensagem n.o 395, de 1974 (n.o 641/74,. na origem,· de .2 de dezembro de
1974), pela qual o Senhor Presidente da RepúbUca submete ao Senado a escolha
do Sr. Alulzio Napoleão de Freitas Rêgo, Ministro de Primeira Classe, da Carreira .de Diplomata, para exercer a funçã<;>' .de Embaixador do Brasil· junto à
República Popular da China..
Estâ encerrada a Sessão: ..
(Encerra-se a SiÚsão

às 18 hár~ e 25 minutos.)

' .

228.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 4 de dezembro de 1974
PRESIDtNCIA DO S1R, PAULO TORRES
As '18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio.
Britto - José Llndoso - José Esteves - Cattete Plnheh·o - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre costa - Clodomir Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco -. Petrônio Portella - Virgilio
Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz
- .Luís de Barros - Jessé Fr.el,re ·-. Dom'.c!o Gondlm - Mi1ton Ca;bral
Ruy Carneiro - João Cleofas -· Paulo Guerra - Wilson campos Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - AugU.sto Franco
- Leandro Maciel - Lourival Baptista -Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João
Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - ·vasconcellos Torres Benjamim Farah- Danton Jobim .._.Gustavo Capanema- José Augusto
- Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando
Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Oslres Teixeira Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzl - Matto.s Leão
Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas Daniel Krleger- Guldo Mondln- Tarzo Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, ofício recebido da Câmara dos Deputados, que será lido pelo
Sr. 1. 0 -Secretário.
É lido o seguinte
OFíCIO
Brasília, 4 de dezembro de 1974.
N. 0 00560
IRetlflca autógrafo do
Projeto de Lei
n. 0 2.318-B, de 1974.
A Sua Excelência o Senhor Senador Ruy Santos,
Primeiro-Secretário do Senado Federal.
Senhor Secretário:
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a seguinte retlflcação
nos autógrafos referentes ao Projeto de Lei n. 0 2.318-B, de 1974, que "autoriza
a doação de terreno situado no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, de propriedade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
CIPASE)".
Onde se lê no art. 1.o:
". . . com área de 1. 005,00 m2
"
Leia-se
" ... com área de 10.005,00 m2 ... "

- 381.I
I

I
I

I

:I
I

Aproveito a oportunidade pára renovar a vossa Excelência os protestos da
minha alta estima e mais distinta consideração ..- Deputado José Carlos Fonaeea,
3.0 -Secretário, no exercício da !."-Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com referência a.O expediente que
vem de ser lido, a Presidência deseja dar ao Plenário o seguinte esclarecimento:

. Nos casos de correções oriundas da Câmara dos Deputados, o l«!gimento Interno prevê, na hipótese •da proposição já ter sido votada pelo Senado, nova
discussão da matéria, providenciando, quando necessário, a substituição dos au:..
tógrafos Cart. 364, parágrafo único, alínea d).
Tratando-se de inexatidão material, devida a erro manifesto, e já estando
o Senado no término da presente Sessão Legislativa, esta Presidência, não havendo objeção do Plenário, determina a urgente substituição dos autógrafos já
encaminhados à Presidência da República, com a coi'reção .indicada pela .Câmara
dos Deputados.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

'
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'
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lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO ·
N. 0 173, de 1974
Dá nova redação ao§ 1.0 d'o art. 66 da Lei n.0 4. 728, de 14 de julho de
1965, que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o
seu desenvolvimento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O § 1.0 do art. 66 da Lei n.0 4. 728, alterado pelo Decreto-lei
n. 0 911, de 1.0 de outubro de 1969, passa a viger com a seguinte redação:
"Art 66
• o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • o • o • • • • • • o • o • o • • o • • o o o o • • • •, o o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • •

§ 1.0 - A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu
instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será
obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de
Títulos e Documentos do domicílio das partes contratantes, sob pena· de
não valer contra terceiros, e contará, além de outros dados, os seguintes:"
. Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as· disposições em contrário.
·
·
·
·
Justificação
1. o instituto da alienação fiduciária foi recentemente introduzido na
.legislação brasileiro .. O legislador se inspirou no trust. receipt do çlireito angloame·ricano, certamimte' convencido da sua utllldade, sobretudo para maior dinamização do comércio interno.·
·
O seu conceito é assll:n definido pelo Prof. Arnoldo Wald:
"4 - Para assegurar melhor as garantias ao crédito direto ao consumidor,
concebeu-se a alienação fiduc!ária como operação não tributada, na qual o devedor (alienante fiduciário) adquire o bem, que é rev·endido fiductariamente ao
financiador, ou seja, à· instituição financeira (adquirente fiduciário).
5 - Caracteriza-se a alienação fiduciária pelo f.ato de constituir, em favor
da instituição financeira, uma propriedade resolúvel e onerada com encargo.
. 6 - Por sua vez, o devedor é um possuidor com as responsabilldades do
depositário (art 66 § 2.o), que se apresenta como uma espécie de promitente
comprador, cuj~ aquisição da propriedade dep.ende de. condição suspensiva, que
consiste no pagamento integral do preÇo.'~. (Revista .For.ense, 227/277).~ . .. .

-382' ·. 2. Em :face de tal conceito, as responsabilldad·es do devedor como- depositário são. severas:. O não cumprimento das obrigações legais pode acarl'etar-lhe
inclusive a prisão, conforme se vê da seguinte d·ecisão do Supremo Tribunal: .
"ilabeas_ corpus_ n. 0 52.489 .
Relator: Ministro Aliomar BaJ.eeiro
Ementa: Alienação fiduciária. ·É. legítima a· prisão do devedor fiduciante
que, constituído depositário,. não . restitui o objeto do contrato" (Acórdão de
15-10-1974, ·no. Diário da Justiça de 22-11-974, pág. 8. 779).
A resto semelhante proferiu o PretóriÓ ExcelSo no Habeas oorpus n.O 51.969,
relatado pelo Ministro Bllac Pinto, em 12~3-1974, como consta do Diário da
Justiça, de 7-6-1974, pág. 3. 934 ..
Aliás, diga-se de passagem, essas deciàões constituem' reiteração de outras.
Portanto, há uniformidade na jurisprudência:
· -- -'
·
• . ·
.
3. Isto mostra. a grave responsabllldade do devedor fiduciante.
Por isso; inipôs a lei o regiStro do instrumento . que. formaÍ!za a alienação
fiduciária, para. conhecimento de tercei-ros, que não poderão alegar boa fé e que,
ainda, terão, no registro,. o necessário elemento informativo a fim de evitar a
lraude de que seriam vítimas d·e pessoas menos escrupulosas.
.
Ocorre, entret~to, um:fato que me11ece ser corrigido e que constitui a razão
de_ ser deste projeto. . . . .
. . ·
É que há discrepância em duas leis distintas, que regem o mesmo registro.
De fato, a redação atual do § 1.0 do art. 66 da Lei n.o 4. 7·28, de 1965, exige

.o registro apen,as no Cartqrio de Registro de Títulos e Documentos do domicílio
do credor, .. Ao. passo que a nova Lei..dos.Registros Públicos <Lei n.o -6.015, de
31 de dezembro de 1973) impõe o mesmo registro nos Cartórios dos domicilias
das partes contratantes. Isto significa que, se tais partes tiverem domicilias
diversos, é obrigatório o registro em todos eles. É o que está escrito nos arts. 130
§ •5.o .e 131 da Lei dos Registras Púb!lcos:
. . "Art. 130 :_ Estão sujeitos a registros·no Registro de Título e Documentos,
para surtir efeitos em relação a terceiros:
..... o

o • • o,o • • • • • • • ••.•·• . . . . •.• ';' . . . . . . . . . . . . . .

o ••

o

•••.••

o ••••••.••••••••••••••••• o ••••••

Os contratos de compra e venda, em prestações, com reserva de
domicilio das par.tes contratantes e,. quando residam estas em circunscrições teraü· de promessas de venda referentes a bens móveis e os de Alienação Fiducl~~~
.
.

§ 5. 0

Art. 131 - Dentro do prazo de 20 <virite> dias da data da sua assinatura
pelas partes, todos os atos .enumerados nos arts. 128 e 130 serão registrados no
domicilio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territorial& diversas, far~se-ão registro em todas elas." . .
.
4. Dos textos transcritos, em-erge clara a evidência de que há um descompasso .entre o disposto no § 2.0 do art. 66 da Lei n.O 4. 728, que só exige o registro
no cartório do domicílio do devedor, e ·a Lei dos Registras Públicos, que torna
obrigatório o registro nos domicillos das partes contratantes, quando div.ersos.
Este projeto visa pôr fim à antinomia existente entre os dois textos lega.is,
harmonizando-os, a fim de que não possa haver qualquer dúvida de interpretação e, em conseqüência, nenhum direito ou interesse legitimo possa ser lesado.
'
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'

L

'

'

'

Esperamos a colaboração dos nossos ilustres pares no aprimoramento da
· proposição, a fim de que ·ela possa realmente serVir à segurança juridica das
·relações entre as partes, nos contratos de allenação fiduclária. ·
·
.
Sala das Sessões,.4 de dezembro de 1974:; - Magalhíies Pinto.
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··. "Art. 66- Nas obrigações garantidas por alienação fiduciária de bem móvel, o credor tem o domínio da coisa·· aU.~nada, · até a liquidação da .dívida garantida.
.
.
§ 1.0 - A alienação fiduciárla em garantia somente se prova por escrito,
e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, cuja
cópia será arqUivada no registro de títulos e documentos, sob p-ena de não valer
contra. terceiros, conterá o seguinte:
a) o total da dívida. ou sua estimativa;
b) o prazo ou a época do pagamento;
c) a taxa de Juros,. se· houver;
d) a descrição da coisa objeto de alienação e os elementos Indispensáveis à
.sua identificação. .
.
.
.
0
§ 2. -o instrumento de alienação fiduciária transfere o domínio da coisa
alienada, independentemente da sua tradição, continuando o devedor a possui-la em nome do adquirente, segundo as condições do contrato, e com · ~s
r·esponsabil!dades de depositário.
·
.
§ 3.0 - Se, na data do instrumento de alienação flduclária, o devedor ainda
não tiver a posse da. coisa, alienada, o domínio ~essa se transferira ao adquirente, quando o devedor entrar na sua posse.. ·
. ..
.
0
§ 4. - Se a coisa alien'áda em garantia não se identifica por números,
marcas e sinais indicados no Instrumento de alienação fiduclária, cabe ao proprietário fiduciário o õnus da prova, contra terceiros, da identidade dos bens
do seu domínio que se encontram em poder do devedor.
§ 5. 0 - No caso de inadimp:emento da obrigação garantida, o proprietário
pode vender a coisa a terceiros .e aplicar o preço da venda no pagamento de
seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o
saldo porventura apurado, se houver.
· § s.o - Se o preço da v.enda não bastar para pagar .o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o dev·edor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.
§ 7.o- É nula a cláusula que autorize o proprietário fiduciário a ficar com
a coisa ali-enada em garantia, se a dívida não fôr paga no seu vencimento.
·· § s:o - o proprietário. fiduciário, ou aquele 'que comprar a coisa, poderá
reivindicá-la do .devedor ou de. terceiros, no caso do § .5.0 deste artigo.
§ g,o - Aplica-se à alienação flduciária em ·garantia o dlspos~o nos arts.
758, 762, 763 e 802 do Código Civil, no que couber.
·
§ 10 - o devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já
alienara fiduciariamcn te ·em garantia ficará sujeito à pena prevista no art. 171,
§ 2.0 , inciso I, do Código Penal.'' ·
• • • • o • • • • • o • • • • o • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • o • • • • • • • • • • o ••• o • • •, • • o •.• • • • • • • • • • • • •

rAs Comissões de Constituição e Justiça, d.e Economia e de Finanças.)
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimimto que vai ser lido ·pelo Sr. 1.0 -Secretário.
li: lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 355, D,E 1974
Nos termos do art. 314, do Regimento Interno, requeiro dispensa de Interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n. 0 69, de 1974,

- 384que autoriza o Governo do Estado da Bahia a alienar à empresa Agroindústrias
do Vale do .São Francisco S.A. - AGROVALE, ál'ea de terras públicas, localizada naquele Estado, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das sessões, 5 de dezembro de 1974. - Petrônio ·Portella.
O SR. PRESIDEN'11E (Paulo Torres).- O projeto a que se refere o requerimento figurará na. Ordem. do. Dia da próxima sessão.
Sobre a mesa, requerimentos que.. serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:· · ·
REQUERIMENTO N. 0 356, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, ·pára
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 173, de 1974, qu.e dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados, e dá outras providências. ,.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1974. -.Petrônio Portella.
REQUERIMENTO N.0 357, DE 1974
!Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, ).)ara
o Projeto de Lei da Câ-mara n.o 174, de 1974 <n.0 . 2 .372-B/74, na casa de origem>,
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo
a abrir ao 'Ministério das Comunicações, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00
para o fim que especifica.
· _Sala das Sessões; 4 de de_zembro de 1974. -. Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos, nos termos
regimentais, serão votados após a Ordem do Dia.
·Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, .do Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobre a Mensagem n. 0 387, de 1974 (n. 0 633/74,. na origem,
de 29 de novembro de 1974), pela qual o Senhor .Presidente da Rep_ública submete ao Senado o nome do Senhor Geraldo de Carvalho Silos,
Ministro de Primeira Classe, .da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de. Embaixador do BrasP ·junto ao Canadá.
Item 2:
. Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobre a Mensagem n.o 395, de 1974 (n.o 641/74, na origem, de
2 de dezembro de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Senhor Aluízio Napoleão de Freitas
Rêgo, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exer. cer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da
China.
·
·
. As matérias constantes da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do art. 405
do Regimento Interno, devem ser apreciadas em Sessão Secreta.
Sol!cito dos Srs. Funcionários as necessárias providências a fim de ser mantido o preceito regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 18 horas e 35 minutos e volta a ser
pública às 18 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéiia constante da
Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n. 0 356, lido no Expediente, de urgência especial para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 173, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que. o aprovam permaneçMn sentados. (Pausa.)
Aprovado. ..

I
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Em conseqüência. passa·sll à apreciação da matéria.

I

I

:I

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 173, de
1974 (n. 0 2.368-B/74, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados, e dá outras providências, (dependendo de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça) .

:I
'

O SR. EURICO REZENDE (Para emitir parecer,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, de Iniciativa do Senhor Presidente da República, encaminhado com a
Mensagem n. 0 609, de 1974, visa o projeto em anállse dispor sobre restrições
a brasileiros natura1lzados, dando, ainda, outras providências.
2. Na Exposição de Motivos ao Senhor Presidente da República, assinala o
Senhor Ministro .de Estado da Justiça que "de fontes diversas, órgãos do Poder
Executivo têm recebido reclamações contra distinções entre brasileiros natos
e. naturallzado> não. previstas na Constituição. Tais distinções, quase sempre,
resultam de erro, provocado pela extensão aos naturalizados de vedações legais,
não a eles, mas a estrang·e!ros, no tocante ao exercício de cargos ou empregos;
ou, então, constitu·em produto da ignorância do fato· de que distinções entre
brasileiros natos e naturalizados, constantes em leis anteriores à Constituição,
foram por esta revogadas".
!
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3. A intenção do projeto é vedar quaisquer distinções entre brasileiros natos
e naturalizados. Na vel.'dade, implicitamente, tal vedação já existe, pois só têm
eficácia distinções dessa natureza quando promanadas da constituição ou acordes com as nela previstas.
Ora, o que determinou o envio do projeto de lei não fo1, como bem se
evidencia na Exposição de Motivos, o desconhecimento daque'a circunstância,
mas sim o lmp.erativo prático, sugerido pela realidade fática, de se coibirem
dls•tinções e mesmo discriminações inconstitucionais e ilegais.
o Brasil é uma das mais notáveis democracias raciais do mundo. Ao componente étnico Inicial, fundamentalmente representado pelo português !Jranco,
pelo africano negro e pelo índio, vieram juntar-se elementos das mais diferentes
raças do Globo. Quanto não. têm contribuído para o nosso desenvolvimento os
imigrantes italianos, alemães e japoneses, por exemplo? Não tem sentido, pois,
criarem-se, ao arrepio da Lei Maior, quaisquer outras distinções, que se constituiriam em verdadeiras, injustas, Inconstitucionais discriminações, incompatíveis com nossa Carta Magna, nossas leis, nossas tradições.
vem, pois, em boa hora, o projeto do Executivo que não apenas contém de
Inconstitucional e injurídica, como também se apresenta como altamente conveniente.
3. A vista do eXPOsto, opinamos pela constitucionalidade e jurldicldade do projeto, e. no mérito, em decorrência do disposto no art. ~00, item I, n.O 10 do
Regimento Interno do Senado Federal, por sua aprovaçao.
ll: o parecer, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.

os Srs. senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

-386A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Val-se passar, agora, à votação do
Requerimento n. 0 357, !!do. no Expediente, de urgência especial para o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 174, 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.0 174
0
<n. 2.372-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das
comunicações o crédito especial de Cr$ 3.000.000.00 para o fim que especifica (dependendo de Parecer da Comissão de Finanças).
Solicito ao nobre. Senador Wilson Gonçalves o parecer da Comissão de
Finanças.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 173, de 1!174
(N.• 2.368-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É vedada qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados.
Art. 2.0 - A condição de "brasileiro nato", exigida em leis .ou decretos, para
qualquer fim, fica modificada para a de "brasileiro".
Art. 3.0 - Não serão admitidos a registro os ·atas de constituição de sociedade comercial ou civil que contiverem restrição a brasileiro naturalizado.
Art. 4. 0 - Nos documentos públicos, a indicação da nacionalidade brasileira
alcançada mediante naturalização· far-se-á sem referência a esta circunstância.
Art. 5.0 - A violação do disposto no art. 1.0 ctesta lei constitui contravenção
penal, punida com as penas de prisão simples de quinze dias a três meses e
multa igual a três vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País.
Art. 6. 0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. WILSON GONÇALVES (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. senadores, vem à ap1·eciação desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara
n. 0 174, de 1974, que objetiva autorizar o Poder Executivo a abrir ao Ministério
das Comunicações o crédito especia'. de Cr$ 3.000.000,00, (três milhões de cruzeiros), em favor da Fundação Rádio Mauá, que se encontra em difícil situação
financeira, impossibilita inclusive de fazer face às despesas relativas aos reajustes salariais e ao abono de emergência recentemente concedido.
Segundo expõe o Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria do Planejam-ento, em sua Exposição de Motivos, a concessão do crédito especial em
causa foi aprovada pelos órgãos técnicos dessa Secretaria da Presidência da
República e do Ministério da Fazenda, após rigorosa verificação das razões
apresentadas pela entidade solicitante.
Os recursos necessários à abertura do crédito especial de Cr$ 3.000.000,00
decorrerão da anulação parcial de dotação orçamentária consignada no suba·
nexo 28. 00, da vigente lei de meios.
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· Está, a.ssim, o .projeto de lei em exame, bem fundamentado e elaborado· em
conformidade com as disposições específicas da Constituição e da Lei n. 0 4.320,
de 17-3-64, adotand~ a. forma de compensação financeira, na Indicação dos
recursos que atenderao a.~ desp.esas d·ilcorrentes do crédito adicional autorizado.
Face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto na forma do texto
encaminhado pelo Senhor Presidente da Repúb'ica.
'
·
l!: o parecer.
O SR. PRESIDENTE (:Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Finanças é
favorável ao projeto.
Completada. a instrução da matéri~t, passa-se à sua apreciação.
iEm discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam penn~tneçam sentados. (Pausa;)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

I

' I

'
: j

PROJETO DE LEI DA CAlMARA
N.0 174, de 1974
(N.• 2.372-B/74, na Casa de origem)
(riE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA IU~PÚBLICA)

'

:
!

Autoriza. o iPoder Executivo a abrir ao Ministério das Comunicações
o crédito especial d.e Cr$ 3.000.000,00 para o fim que especifica.
O :Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - F11ca o Poder Executivo autorizado a llibrk ao Ministério das Comunicações o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (.três milhões de cruzeiros),
em favor da Fundação Rádio Mauá, e destin~tdo ao atendimento de despesas
com a cobertura de reajustes salllirials, inclusive no tocante ao abano concedido
na forma do Decreto-Lei n. 0 1.348, de 24 de o·utubro de 1974.
Art. 2.o - Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão de
anul~tÇão parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28. 00, a saber:
Cr$ 1,00
28. 00 - Encargos Gerais da União
28.02- iRecursos sob supervisão da Secretaria de Planejamento
da Presidência. da República
Atividade - 2802.0106.2160.001
4 .1. 2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
3 . 000. 000
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Antes de encerrar o.s trabalhos, esta
Presidência convoca os Srs. Senadores par~t uma Sessão Extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 hora.s, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 164, de 1974 (n. 0
2.141-:C/74, na Ca.sa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente d~t Repúbllca,
que dispõe sobre a integração de il'unc!onárlos públ!cos nos quadros de sociedades de economia mista, empresas públlcas e fundações resultantes de transfor-

-388mação de órgãos da: Administração Federal Direta e autarquias; revoga a Lei
n.o 5.927, de 111 de outubro de 1973, e d'á outras providências, tendo
PARECERES FAVORA:VEIS, sob n.os 705 e 707, de 1974, das Comissões:
- de Serviço !Público Civil;
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
2

DiScussão, em turno único, do Pro~eto de Resolução n.0 69, de 1974 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer n.o 743,
de 1974), que autoriza: o Governo do Estado da B!lihia a alienar à empresa
Agroindústrias d'o Vale do São Franc-isco S.A. - AGROVALE, área. de terras
públicas, local!zadas naquele Estado, tendo
·
PAREOERES, sob n.os 744 e 74!5, de 1974, das ComiSsões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicida:de;
- de Agricultura, favorável.. .
3

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 72, de 1974,
de autoria do Sr. Senador Benjamim Farah, que acrescenta parágrafo a:o art.
46 da Lei n. 0 5.108, de 2;1 de setembro de 1966 - que institui o Código Nacional
de Trânsito, tendo
PARECERES, sob n.os 640 e 641, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
Está encerrada a Sessão.
rEncerra-se a Sessão às 18 horas e 55 mtnutos.)
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229.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
e~

Ii

5 de

deze~bro

de 1974

(Extraordinária)

' I
':

PRESIDINCIA DO SR. PAlJLO TORRES
As 10:00 horas, acham-se presentes os Srs. senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flâvio
Britto - José Llndoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Pa.ssarinho - Renato F1ranco - Alexandre ·casta - Clodomir Milet José Sarney - Fausto Ca:stelo-Branco - Petrônio Portella - Virgílio
Tâoçora - W:aldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz
- Luis de Barros - Jessé Freire - Domício Gondlm - Mi!ton Cabral
Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Crunpos - Axnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio VIlela - Augusto Franco
- Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - C~trlos Llndenberg - Eurico Rezende - João
Calmon- Amaral Peixoto- Paulo Torres- Benjamim Farah- Danton
Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto Carv!tlho Pinto - Franco Montoro - orlando Zancaner - Benedito
Ferreira - Leoni Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa Italívlo Coelho - Sa!danha Derzi - Mattos Leão - Otâvio Cesârio Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Va.rgas - Daniel Krieger Guida Mondln - Tarso Dutrlt.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a

Sessão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo sr. l,O-Secretârio.
São lidos os seguintes:
REQUERIM!ElNTO
N,o 358, de 1974

Requeremos 111'gência, nos termos do ~trt. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 17•5, de 1974, que autoriza o Poder Executivo a
realizar a subscrição de ações nos aumentos de capital da Companhia BrltSi!eira
de Alimentos e dâ outras providências.
Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIM!ENTO
N.0 359, de 1974

Requeremos urgência, nos termos do ~trt. 374. alínea b, do Regimento. para
o Projeto de Lei da Câmara n.o 177, de 1974 <n.o 2'.322-B/74, na Casa de origem),
de Iniciativa do Sen'hor Presidente da República, que concede pensão especial a
José Carlos Tedesco.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos serão votados após
a Ordem do !Dia.

-390Passa-se à
Item 1:

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 164,
de 1974 (n.0 2.141-C/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a integração de funcionários
públicos nos quadros de sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações ·resultantes de transformação de ·órgãos da Administração Federal Direta e autarquias; revoga a Lei n.o 5.927, de 11 de
outubro de 1973, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n, 0 s 705 a 707, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público CiVil;
- de Legislação. Social; e.. ·
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
·
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.
É à seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 164, DE 1974
(N.• 2.141-C/'74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA· REPÚBLICA)

.· Dispõe sobre. a integração. de funcionários públicos nos quadtos de
sociedades de economia mista, empresas públicas e fundaçõés ·11CSultantes de transformaçiW de órgãos da Administração Federal Direta e au~
tarquias; revoga a Lei n. 0 5.927, de 11 de outubro de 1973, e dá outras
providências. · ·. · · · · · · : ·
·· ·
· ·
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os funcionários públicos ·de ·órgãos da Administração Federal
Direta e autarquias que se transformaram·9U venham a transformar-se em sociedades de economia mista, empresas públicas ou fundações poderão ser integrados, mediante opção, nos quadros dé p~ssoal dessas entidades.·
§ 1.0 - A integração prevista neste artigo somente -se aplica a ocupantes de
cargos de provimento efetivo e aos agregados existentes nos quadros dos órgãos
e autarquias à data da transformação,. excluídos os que tenham sido redistribuidos ou transferidos para quadros de outros ó~gãbs da Administração.
§ 2.0 - A integração se efetivará mediante contratação, por prazo Indeterminado, no regime da legislação trabalhista, para emprego compatível com as
atribuições do cargo ocupado pelo funcionário quando da opção.
§ 3. 0 - Efetiva a integração na forma do. parágrafo anterior, considerar~
se-á extinto e automaticamente suprimido o cargo que o .funcionário venha
ocupando no regime estatutário.
Art. z.o -·Será computado, para o gozo dos direitos assegurados na legisl:J.çii.o trabalhista. e de previdência social, Inclusive para efeito de carência, o
tempo de serviço anteriormente prestado à Administração Pública pelo funcio-
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nãrio que, por motivo de que trata o art. 1.0 , integre ou venha a integrar quadro
de pessoal de sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação.
Parágrafo único - A contagem de tempo de serviço de que trata este artigo
far-se-ã segundo as normas pertinentes ao regime estatutário, inclusive computando-se em dobro, para fins de aposentadoria, os períodos de licença especial
não gooada; cujo direito tenha sido adquirido sobre o mesmo regime.
§ 3.0 - Efetivada a integração na forma do parágrafo anterior, considerarrão concorrer à inclusão no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei
n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, para o preenchimento de claros na lotação
dos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e Autarquias
:federais, na conformidade das normas legais e regulamentares pertinentes.
Parágrafo único - Os funcionários ele que trata este artigo que não satisfizerem os requisitos da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, passarão a integrar Quadro Suplementar, na forma e para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 14 da referida lei.
Art. 4;o - A União ·custeará, nos casos dos funcionários a que se refere o
art. 1.0 , a parcela da aposentadoria correspondente ao tempo de serviço prestado sob o regime estatutário. mediante inclusão no orçamento, anualmente, de
dotação específica em favor do INPS.
· Art. 5.0 - A relação das entidades transformadas e o prazo para o exercício da opção a que se refere o art. 1.0 constarão de ato regulamentar a ser expedido pelo Poder Executivo
Art. 6.0 - ®revogada a Lei n. 0 5.927, de 11 de outubro de 1973, e restabelecida a anterior filiação previdenciária dos servidores regidos pela legislação trabalhista que prestam serviços à Administração Pública Federal, direta e indireta, bem como dos servidores do Distrito Federal e dos Territórios.
· Parágrafo únioo - o disposto neste artigo não implica restrição ou prejuízo
de qualquer natureza para os servidores que eram anteriormente segurados do
IN.PS, considerando-se como de filiação a este, para todos os efeitos, o período
durante o qual estiveram filiados ao IPASE.
Art. 7.0 - As contribuições que, por força da lei ora revogada, desde 1.0 de
janeiro de 1S74, vinham sendo recolhidas ao IPASE serão transferidas para o
INPS, ao qual caberá também a ·cobrança das que tenham eventualmente deixado de ser recolhidas a partir daquela data.
Art. 8.0 - O Ministério da Previdência e Assistência Social estabelecerá as
condições de transferência das contribuições de que trata o artigo anterior, bem
como o montante devido pelo INPS, a título de indenização das despesas com
a arrecadação daquelas contribuições e dos gastos administrativos realizados
para cumprimeito dos encargos atribuídos ao IPASE pela Lei n.o 5.927; ora revogada.
·
Art. 9. 0 - Esta Lei entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (l'laulo Tol'l'les) -Item 2:
. Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 6~, de 1974
<apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusao de seu
Parecer n.o 743, de 1974), que autoriza o Gov~rno _9-o Estado da Bahia a
alienar à empresa Agroindústrias do Vale ao Sao Francisco S.A. AGROVALE, área de terras públicas, localizada naquele Estado, tendo
PA.RECERE.S, sob n.os 744 e 745, de 1974, das Comissões:
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridlcldade;
- de Agricultura, favorável.
A matéria fo! Incluída na Ordem do dia, em virtude de dispensa de !nterst.icio concedld::: em sessão anterior.

- 392Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 72,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Benjamim Farah, que acrescenta
parágrafo ao art. 46 da Lei ·n.0 5.108, de 21 de setembro de 1966 -. ins~
titui o Código Nacional de Trânsito, tendo
PARECERES, sob n.0 s 640 e 641, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicldade; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado, o projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia para o segundo turno regimental.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 72, DE 1974
Acrescenta parágrafo ao art. 46 da Lei n.0 5.108, de 21 de setembro
de 1966 - que institui o Código Nacional de Trânsito.·
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - o art. 46 da Lei n.o 5.108, de 21 de setembro de 1966, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte § 2. 0 , remunerado o seu parágrafo único
para § 1. 0
"§ 2.0 - Em qualquer hipótese, é vedado o transporte de escolares
sem a presença, no veículo, de pessoa dedicada exclusivamente à fiscalização e proteção dos mesmos."
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n. 0 358, lido no Expediente, ele urgência especial para o Projeto de Lei d-a Câmara n. 0 175, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreci-ação da matéria.
D!ncussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 175, de
1974 (n.o 2.374-B/74, na Casa ·C:e origem), de iniciativa do Senhor Pre-

-393·sidente da República, que autoriza o Poder Executivo a realizar a subscrição de ações nos aumentos de capital da Companhia Brasileira de
Alimentos, e dá outras .providências. <:Dependendo de parecer da Comissão . de Finanças.)
.
Solicito ao nobre Senador Jarbas Passarinho o parecer da comissão de FInanças.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Senhores Senadores, de Iniciativa do Senhor Presidente da República, a· proposição
legislativa em exame tem por fim .autorizar o Poder Executivo a rea.llzar a subScrição .de ações nos aumentos de capital da Companhia Brasileira de Alimentos,
até o llmlte de Cr$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de cruzeiros), con·.
·
·
forme precei!.t:a o art. 1.0 d.o projeto.
.
Acompanha a Mensagem Presidencial, ExPosição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado, Interino, Chefé ôa Secretaria de Planejamento da Presidência da República, que, justificando .a proposição, salienta:
"O Ministério da Agricultura em fundamentada exposição, demonstrou a necessidade de elevar o capital da Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL, do qual a União participaria coni a importância de
Cr$ 180 milhões, para o que se f·az necessária a competente autorização
leg!slatjva."
·
. Caberá ao Ministério da Agricultura, conforme o disposto no § 1.0 , art. 1.0,
do projeto, arcar com a responsa·bllldade da pleiteada subscrição de ações.
Quanto aos recurs·os necessários, os mesmos serão .cobertos pelo excesso de
arrecadação, na .conformidade do estibelecido no § 3.0 do art. 43 da Lei nnímero
4.320, de 17 de março de 1964, o que .preenche os requisitos necessários exigidos
na alínea c,· do §. 1.•, do art. 61, da ConstituiÇão.
· · .. ·
·
Diante do expo,gto e no âmbito regimental desta Comissão, opinamos pela
aprovação do projeto.
· . Jl: o parecer, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)· ..- O parecer d.a Comissão de Finanças
é favorável ao projeto.
Completada a ·instrução.da matéria, P.assa:se à sua aprecfação.
Em dlcussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada..
Ein votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sent~dos. <Pausa,)
'
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Aprovado.
A matéria vai à sanção. ,
É o ,geguinte <l projeto aprovado: ·
PROJETO DE LEI. DA CAMARA N. 0 175, DE 1!17.4
(N.• 2.374-B/74, na. Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÕBLICA)

·
Autoriza o Poder· Executivo a realizar a subscrição de ~ões nos
aumentos de capital da Companhia Brasileira de Alimentos, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executjvo autorizado a realizar a subscrição de ações
nos aumentos de capital da Companhia Brasileira de Alimentos, até o llmlte de
Cr$ 180.000.000,00 <cento e oitenta milhões de cruzeiros).
!:i 1.0 - o Ministério da Agricultura subscrevérá, pelo Poder Executivo, as
ações de que trata este artigo.

- 391! Para atender as despesas a que se refere este artigo, o Poder Exe~
cut.ivo é autorizado a abrir ao Ministério da Agricultura o crédito especial até o
limite de Cr$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de cruzeiros).
Art. 2. 0 - A despesa autorizada no art. 1.0 será coberta mediante· cancela~
mento de recursos, previsto na forma do § 3.0 do art..43 da Lei nP 4.320,· de 17
de março de 1964.
·
.
·
Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
·
as disposições em contrário.
O SR. PEBSlDENTE (Paulo Torres) - Vii~se passar, agora, à votação do
Requerimento n.o 359, lido no Expedlen!e, .. de. urgência especial para. o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 177, 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.0 1-77, de
1974 (n.o 2.322~B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presi~
dente da República, que concede pensão especial a José carlos Tedesco
·
(dependendo de parecer da Comissão de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Jarbas Passarinho .o .parecer da· Comissão de
·
Finanças.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, . Senhores Senwore.s, de iniciativa do Senhor Presidente da República, é submetido
à deliberação do Congresso Nacional projeto de lei que concede pensão especial
a Jo~é carlo.s Tedesco.
2. .r... medida é propos'ta pelo Ministro de Estado do Exército, que, em Exposição
de Motivos, esclarece ter sido o beneficiário vítima de disparo acidental de arma
anticarro, durante uma Exposição de Material Bélico, promovida pelo 1.0 Batalhã·o . de Infantaria Blindada, na cidade de Volta Redonda, E.c;,tado do Rio de
Janeiro, em 9 de setembro de 1962.
Na ocasião, o acidentado tinha apenas nove.· anos de Idade, estando atualmente, em conseqüência do evento, lmpossibl11tado de prover sua própria subsistência.
3. A pensão ora concedida, segundo o art. l,o do projeto, equivale a 3 (três)
vezes o maior salário mínimo vigente no País, con1la.da a concessão a partir de
10 de dezembro de 1971, data em que a vitima foi julgada incapaz.
4. O art. 2. 0 estabelece que, por mort.e do beneficiário, a referida pensão é
transferivel à sua viúva, ou, na falta desta a seus filhos, desde que inválidos ou
menores de dezoito anos.
5. Quanto à execução da medida, o art. 3.0 debita à conta dos Encargos Gerais
da União - Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Somos, portanto, pe~a aprovação do. p~esente projeto de lei.
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Finanças
c favorável ao projeto.
completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projet-o. (Pausa,)
Não havendiO quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
os srs. Senadores que o a.provam permaneçam .~entados. <Pausa.)
Aprovado.

§ 2.0
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A matéria vai à sanção.
1t o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMAIRA
N.0 177, de 1974
(N.•. 2.322-B/74, na Casa de origem)
(nE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÓDLICA)
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Concede pensão especial a. José !Carlos Tedesco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É concedida a José Carlos Tedesco, filho de Fernando Tedesco
e ~lza do Carmo Fernandes Te.desco, a pensão especial, mensal, equivalente a
tres vezes o valor do maior salario mínimo vigente no País, a contar de 10 de
dezem~ro de 1971, data em que foi declarado incapaz de pode.r prover a própria
subsistência.
..
.
Art. 2.0 - A pensão de· que trata esta lei ·por ~orte do beneficiário sel'á.
·transferível à sua viúva ou, na falta desta, a seus filhos, desde que invâlidos ou
menores de dezoito anos.
Art. 3.0 - tA despesa decorrente da execução desta lei correrá à conta da
dotação orçamentária. própria consl·gnada em Encargos Gerais da União, sob a
supervisão do Ministério da Fazenda.
·
Art. 4.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, redação final de proposição. aprovada na Ordem. do Dia da. presente Sessão e que, nos termos do
parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno, e se não houver objeção do
PJená.rio, será lida pelo Sr. 1.0 -secretário. (Pausa.)
É lida a seguinte
PARECER
N.0 747, de 1974
Da Comissão de iRedação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução ;n.0 69, de 1974.
Relator: Sr. Lourival Baptista
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n. 0 69, de
1974, que autoriza o Governo do Estado da Ba:hia a alienar à empresa Agro
Indústrias do Vale do São Francisco S.A.- AGROVAUE, área de terras públicas,
local!lzadas naquele Estado. .
.. Sala das Comissões, em 5 de dezem•bro de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Lourival ·Baptista, Relator - Wilson Gonçalves. ·
ANEXO'AO ·PARECER
N.o 747, DE 1974
·Reda:ção final do Projeto de Resolução n.0 69, de 1974.
Faço saber que o Senado. Federal! aprovou, nos termos do a11t. 171, parágrafo
único, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo '·a seguinte,
·
.
:RJESOLUÇAO
N.o

, DE 1974

Autoriza o Governo do Estado ,da Bàhia a alienar à .empresa Agro
Indústrias do Vale do São Francisco S.A. - AGROVALE, ;área de terras
públicas, looa.lizada 111,11.quere Estado.
·
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - lt o Governo do Estado da Bahla autorizado a alienar à empresa
Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. - AGROVALE, com sede no município de Juazeiro, Estado da Bahia, uma área de 5. 782 (cinco mil, setecentos
e oitenta e dois hectares) de terras públlcas, sLtuadas no muriicípio de Juazelro,
naquele Estado, onde será Implantado, pela adquirente, um projeto agroindustrlal, com vistas à execução do plantio de cana-de-açúcar, totalmente Irrigado.

-396Art. 2. 0 - A operação de alienação a que se refere o artigo anterior obedecerá às condições, limites, áreas, medidas e demucações a serem estabelecidas
pelos órgãos técnicos do Governo do Estado da Bahia, respeitados os direitos de
terceiros, o interesse (pÚblico pOrventura manifesto sobre a área e, ainda, das
disposições contidas na Lei Estadual n.0 3.038, de 10 de outubro de 1972 (Lei
das Terras) e do Decreto Estadual n.o 23.401, de 13 de abril de 1973.
Art. 3.0 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura de requerimento de dispensa de publicação, enviado à mesa.
·
:S: lido e aprovado o seguinte
·REQUERIMENTO
N.o 360, de 1974
Nos termos do a:rt. 359 do !Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n.o 69, de 1974, que autoriza o Governo do !Estado da Bahia a alienar à.
empresa Agro Indústrias do Vale do São Francisco S.A. - AGROVALE, área de
terras públicas, localizada naquele F8tado.
.
.
Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1974. - Petrõnio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com a deliberação do
Plenário, passa-se à. apreciação da redação final do ·Projeto de Resolução n.0 69,
de 1974.
·Em discussão a redação :final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação.
Os Srs. senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pa.usa.)
Aprovada.
A matéria vai à. promulgação.
Antes de encexrar a presente Sessão, esta Presidência convoca. os Srs. Senadores para outra a realizar-se hoje, às 12 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 74, de 1974 (n.0
578-A/72, na Casa de ortgem), que regula o exercício da ,profissão de Propagandista. e vendedor de Produtos Farmacêuticos, e dá outras providências, tendo
PAREC!EJRES, sob n.os 377, 701 e 702, de 1974, das Comissões:
- de Legislação Social - 1.o pronUnciamento: favorável; 2.0 pronunciamento: favorável nos termos do Substitutivo apresentado em Plenário; e
- de Constituição e .Justiça, pela constituclonrulidade e juridicidade do.
Substitutivo apresentado em Plenário, com restrições do Sr. Senador Nelson •Ca·meiro.

z
Discussão, em primeiro turno, do !Projeto de Lei do Senado n.0 130, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Inranco Montoro, que introduz alterações no Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.o 4.215, de 27 de abril de 1963), tendo
P.ARECERlES, sob n.os 338 e 339, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece, com voto vencido, em separado, do Sr. senador Wilson Gonçalves; e
- de Legislação Social, favorável, nos termos do substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça.
Está encerrada a Sessão.

rEncerra-se a Sessão às 10 horas e 25 minutos.)
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PRESIDiNCIA DO SR, PAULO TORRES
As 12 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
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Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Brltto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Ja~bas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomlr Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - VIrgílio
Távora - .Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz
- Luís de Barros - Jessé Fxetre - Domício Gondim - Milton Cabral
- Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotõnio Vilela - Augusto Franco - Leandro Maclel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes -· Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos L!ndenberg - Eurico Rezende -·João
Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto
- Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner. - Benedito
Ferrel:ra - Leoni Mendonça - Oslres Teixeira .....:. Fernando corrêa Italívio coelho - Saldanha Derzl - Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Va11gas - Daniel Krieger - Guida
Mondln - Tarso nutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa, requerimento que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.

São lidos os seguintes
RIEQUERIMENTO
N.0 361, de 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alinea b, do Reg!men·to Interno,
para o Projeto ãe Lei da Câmara n.0 181, de 1974, que dispõe sobre os Sistemas
Estatístico e cartogrâ!fico Nacionais, e dá outras providências.
· ·
Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1974. - Petrônio PorteDa.
RIEQUEIUMEN'OO
N,0 362, de 1974

Reque·remos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento In~
terno, para o Projeto de Lei da Câmara n.o 182, de 1974- COmplementar, (n. 0
32-B/74 na Casa de origem), ·de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e dá outras providência:s,
Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1974. - Petrônio l'JorteUa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão votados
após a Ordem do Dia.
Esclareço à Casa que temos direito a oito sessões, con:forme estabelece a
Constituição. Já !izemos, porém, mais de 20 sessões, em conseqüência de o

-398Regimento Interno pro}b!r mais de duas votações de urgência por sessão.
prido, desta maneira, o dispositivo regimental.
Passa-se à

cum-

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei era Câmara n.o 74, de
1974 (n.o 578-A/7·2, na Casa de origem), que regula o exercício da profissão de Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos e dá
outras providências, tendo .
PAREOERJES, sob n.os 377, 701 e 702, ·de 1974, das Comissões:
- de Legislação Spclal - 1.0 pr,on.unciamento: favorável; 2.o pronunciamento: favorável nos termos do Substitutivo·· apresentado em Plenário; e
- de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
Substitutivo apresentado em Plenário, com restrições do Sr. Senador
Nelson Carneiro.
'
A discusSão foi encei'ra:da na sessão do dia 6 de setembro de 1974, com
a-presentação de Substitutivo em Plenário.
Em votação o Substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores ,que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicado o Projeto.
A mlrtéria irá à Comissão de Redação, a fim de ser redigido o vencido, para
o turno suplementar.
ll: o seguinte o Subs,titutivo aprovado ·
EMENDA N.0 1

stmSTl'I'U'I']VO (de plenário)
Ao !Projeto de Lei da Câmara D.0 '74, de rl974 (n.0 578172, na casa
de origem), que "regula o exercício da profissão de propag.a.ndista e
vendendor de produtos farmacêuticos, e dá outras providências".
·
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Considera-se Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos aquele que exerce função remunerada nos serviços de propaganda e venda
de produtos quim!cos-farmacêuticos e biológicos, nós · consultórios, residências,
empresas, farmácias, drogarias e estabelecimentos de serviços médicos, odontológicos, médicos-veterinários e hospitalares,- públicos e privados.
parágrafo único - É também considerado como tal aquele que, além das
atividades a que alude o presente artigo, realiza promoção de vendas, cobrança
ou outras atividades acessórias.
·
·
0
Art. 2. ...;.. O Propagandista: e Vendedor de Produtos Farmacêuticos só poderá exercer função diferente daquela para a qual for contratado, quando previamente e com a sua anuência expressa, proceder-se à respectiva: anotação na
Carteira Profissional.
iParárrato único - O Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos,
ch11olll·ado a ocupar ca.rgo diverso do constante no seu contrato, terá direito a
perceber o sa.lario que competir ao novo cargo, bem como a vantagem do
tempo de seT'Viço para todos os efeitos legais, e retorno à função anterior com
as vantagens outorgadas à função ·que exercia.
·
Art. 3.0 - ll: proi,bido o tra:balho de menor de 18 (dezoito) anos na pr()flssão
de Propagandista e Vendedor de Prod'utos Farmacêuticos.
Art. 4.0 - As inrfrações à presente Lei, para as quais não esteja prevista
pena.l!dade espec~flca, serão pwn!das de acordo com os critérios fixa:dos, para.
casos semelhantes, na. Corutolldação das Leis do T.rabal:ho.

liI,
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Item 2:
. Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei dó Senado n.o 130,
de ~973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que introduz alte:raçoes no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil .(Lei n.o .4~215,
de 27dç abril de 1963), tendo .
..
.
PAIREOERJES, sob n.oa 338 e. 339, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e .Justiça, favorável, nos tennos do SubStitutivo que
oferece, com voto vencido; em separado,· do Sr. Senador Wilson· Gonçalves; e
.
- de Legislação Social, favorável;. nos tennos do Substitutivo da comissão de Co'nstituição e Justiça.
Em disclissão o Projeto e o Substit\.rtivo, · ezrt primeiro. turn.o. ·
Se _nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer u.so da palavra, encerrarei a
·
discussao. (Pausa.)
Está encerrada.
iEm .votação· o Substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o lllj)rovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Está: aprovado.
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicado o projeto,
A matéria vai à COmissão de Redação, a fim de ser redigido o vencido para
o segundo turno.
·
·
·
t o seguinte o Substitutivo aprovado:
SUBST.l'l1UTLVO - COJ
Alo Projeto de Lei dO Senado n.o 130, de 19'73, que intr,oiluz ~Itera
ções no Estatuto da Ordem dos Advogados do. B:rasll (Lei n.0 4.215, de
2'7 de abril de 1963).
o Congresso Nacional decreta:
Art. t.o - Os arts. 71 e 89 dlli Lei n.o 4.215 de 27 de a.brll de 1963, passam
a vigorar com a seguinte red~ão, acrescidos o art. 7•1 do § 4. 0 e o art. 89, VI,
da letra d;· · ·
"Art. '71 - A advoclliCia abrange a representação em qualquer juízo ou
tribunal, bem como o procuratório extrajudicial, Inclusive nas instâncias
admilUstratlvas, os trabalhos jurídicos de consultorla e assessoria e as
funções de dlretoria j uridica.
·
·
•• o •••••••• o • '

••••••

~

••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 4.o - Os atos constitutivos e os estatutos d'as sociedades civis e comerciais, só serão admitidos a registro e arquivamento nas repartições com-

petentes quando visados por advogados.
Art. 89- ..... ·................ : ...................................... .
VI- Ingressar livremente:

....................................... .......................................
~

d) em qualquer assemb!éla ou reunião de que participe, ou possa pa~tl
cipar, o seu cliente, ou perante a qual deva comparecer o constituinte,
desde que munido de poderes especiais para tal fim.
xv:rr - ter vista ou retirar, para os prazos Jegals, os autos dos processos judicllti.s ou admlnlstrativos1 de qualquer natureza, desde que não
ocorra a hipótese do inciso amerlor, quando a vista será comum, no
cartório ou na repartição competente.
.
.
Art. 2.o - Esta lei entrarrá em vigor na data de sua publicação.
Art, 3.0 - Revogam-se &s disposições em contrário.

-400O SR. MESIDEN'l1E (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da ordem do Dia, val-se _passar à votação do Requerimento n.o 361. Jldo no Expediente, de urgência especial para o Projeto de Lei da. Câmara n.o 181, de 1974.
!Em -ç"Ota.ção o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam .permaneçam sentados: <husa.)
Aprovado.
..!Em conseqüênda,
passa-se. à ' SJpreclação da matéria.
..
!Di.'!cussão, em turno único, do Projeto de Lei d'a Câmara. n, 0 181, de 1974
(n.O 2.369-'B/74,, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
RepúbJlca, que dispõe sobre os Sistemas. Estatístico e Cartográfico Nacional.'!, e
dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)
· Solicito ao nobre Senli:dor Carlos ·Llndenberg o parecer da· Comissão de
Constituição e Justiça:.
·
O SR. CARLOS LlNDENBEIIG (Para emitir parecer.) ...;... Sr. Presidénte,
Srs. Senadores, o projeto em exame, de iniciativa do Senhor Presidente da
República, visa a "dispor sobre os Sistemas Estatístico e Cartográfico Nacionais' e foi submetido à delit·eração do Congresso Nacional com a "Mensagem
.11.0 610, de 22 de novembro de 1974, nos termos do art. 51 da COnstituição".
O Sistema Estatístico e Cartográfico nacionais estão preVistos no art. 8.0 ,
item xvn, alínea u, da nossa Lei Maior, como matéria sobre a qual compete
à União legislar, ajustando-se assim, a proposição, sob este aspecto, aos requi-.
sltos constitucionais que lhe são próprios.
O Sistema Estatístico, comO vemos do art: 1.0 , deverá agrupar as atiVidades
estatísticas definadas no art. 3.0, itens I, n e V, da Lei n.o 5.878, de 1.0 de
mala de 1973, com. o propósito, de "possibU!tar o conhecimento da realidade
física, económica e sOcial do país, visando especialmente ao planejàmento económico e social e à Segurança· Nacional; .. enquanto o Sistema Cartográfico, já
definido no Decreto-'ei n. 0 243, de 28 de fevereiro de 1967, continuará a reger-se
por este diploma legal, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 5.878, de
11 de maio de 1973.
A proposição, além de versar assunto da estrita competência Legis~ativa
da União, tem, ao mesmo tempo, o respaldo constitucional no que se l,'~ferfl
à iniciativa.
Somos, assim, por sua tramitação.
É o parecer, Sr. PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Sr. Senador Wils·on campos, para proferir o pa1·ecer da Comi.'!são de Economia.
O SR. WILSON CAMPOS (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o objetivo de disciplinar o art. 8.0 , Item XVII, alínea u, da
Constituição Federal, que confere à União a competência para legi.'!lar sobre
os Sistemas Estatístico e cartogrâfico Nacionais, o Senhor Presidente da Repúbllca, com a Mensagem n.o 610, encaminha à apreciação do congresso Nacional, acompanhado de EXposição de Motivos do Senhor Mini.'!tro de Estado, Ohefe
da Secre.taria de Planejamento da Presidência da República, o presente projeto
de lei, que dispõe sobre os referidos Sistemas.
A proposição, elaborada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística <IBGEJ, circunscreve o Sistema Estatístico Nacional às at!vidades
estatísticas primárias (contínuas e censitâriasJ, às estatísticas derivadas (indicadores econõmicos e sociais, sistemas de contabllldade social e outros sistemas
de estatísticas derivadas), bem como à si.'!temat!zação de dados .sobre meio
D.Illbientc e recursos naturais, referentemente à sua ocorrência, distribuição e
treqüência, a que se· refere a Lei n. 0 5.878/73, que di.'!põe sobre o IBGE, sempre
com o obj etivo de en~ej ar os conhecimentos das realidades física, econõmica e
'
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- 401social do Brasil, com vistas esp·ecialmente ao planejamento econômico e social
e à Segurança Nacional.
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O Sistema Esta!ístic~ Nacional será constituído de todos os órgãos e ;mtidades da Admlnistraçao Publica direta e indir·eta, inclusive dos órgãos municipais,
bem assim das entidades particulares que exerçam as atlvidades estatísticas
acima enunciadas, e que recebam auxílio ou subvenção dos cofres públicos.
Quanto ao Sistema Cartográfico Nacional, a proposição o mantém regido
pe'o Decreto-lei n.o 239/67, alt·erado pela Lei n. 0 5.878/73.
No .~.ue respeita ao Sistema Estatístico Nacional, o IBGE, pelo projeto, atuará atrav:es do fornecimento direto de Informações e da coordenação, orientação
e desenvolvimento em todo o País, das ativldades técnicas que lhe cabem, por
,lei exercer,, sendo-lhe,. ainda, mantida a faculdade prevista na citada Lei n.o 5 878,
de 1973, de firmar acordos e contratos com entidades públicas e privadas, preservados. sempre os Interesses da Segurança Nacional e o sigilo das informações.
Ao IBGE Incumbe Importantes tarefas como orientar normatlvamente todos
os órgãos e entidades que, pelo projeto, Integram o Sistema Estatístico Nacional; apr·eciar-lhes o programa anual de suas ativldades; acompanhar a feitura
de proposta orçamentária da União, em relação aos projetes dos órgãos que
compõem o Sistema Estatístico Nacional; bem como promover reuniões com
vistas à discussão de programas de trabalho e assuntos técnicos.
A propoSição em exame, ao regulamentar a alínea u, do Item XVII, do
art. 8.0 .da Constituição Federal, a'ém de cons{)lidar, ad·equadamente, as disposições referentes à competência da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Esta'tí.':>tlca, dá uma conveniente organicidade legal aos dois Importantes
Sistemas Nacionais de Estatí.stlca e Cartografia. como órgãos normativos e
orientad·or·es da Administração Pública, nos âmbitos federal, estadual e municipal.
Com a Incumbência de zelar pelo bom funcionamento do Sistema Estatístico Nacional, o IBGE estará em condições de colaborar mais efetlvamente com
os órgãos e entidades da administração pública e com os produtores e usuários
de dados estatísticos, com vistas à discussão de programas de trabalho e assuntos
técnicos.
Diante do exposto, esta Comissão é de par.ecer que o presente pro.jeto deve
ser aprovado.
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito do nobre Senador VIrgílio
Távora o parecer da comissão de Finanças.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Para emitir parecer.) -Sr. PreSidente, Srs. Senadores, o art. 8.0 , Item XVII. alínea u. da Constituição Federal, inclui os
Sistema Estatístico e Cartográfico entre as matérias sobre as quais a União
tem competência para legislar. E o projeto de lei, ora submetido a esta Comissão. tem a finalidade precípua de estabelecer as normas pertinentes ao assunto,
a fim de qu-e .seja conhecida a "realidade física. econômica e social do Pais,
visando especialmente ao planejamento econômico e social e à segurança nacional".
Pelo art. 2. 0 da proposição, Integram o Sistema Estatístico Nacional, todos
os órgãos e entidades da· Administração Pública dlr.eta e lndireta, de âmbito
federal, estadual ou municipal, e entidades de natureza privada, que exerçam
atividades estatísticas com o objetivo referido no art. 1.0 e para isso recebam
subvenção ou auxílio dos cofres públicos.
Enquanto Isso, o Sistema Cartogtráfico Naclona.l é constituído (art. 2. 0 ,
parágrafo único, do Decreto-lei n. 0 243, de 28 de fevereiro de 1967) pelas entidades nacionais, pút·llcas e privadas, que tenham por atribuição prlncipa' executar trabalhos cartográficos ou atividades c·o.rrelatas. O Decreto-lei n. 0 243/67,
que rege o nosso sistema ca1·tográf!co, criou a Comissão de Cartografia do IBGE,
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do Coru:elho Nacional de Geografia, do IBGE, dos Ministérios da Marinha,
Exército, Aeronáutica e Agricultura, e da Associação Nacional de Empresas de
Aerofotogrametria
O Projeto em exame é oriundo. do Poder Executivo e veio ao COngresso
Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, acompanhado de exposição
de motivos do Ministro de Estado, Cihefe da secretaria de Planejamento da
Pr·esidência da República. Foi elaborado com a participação do IBGE, disciplinando as bases dos sistemas acima referidos.
Caberá ao IBGE - além da produção direta de informações, da coordenação, orientação e desenvolvimento, em todo o território nacional, das atividades
técnicas - a responsabilidade pelo bOm funcionamento do Sistema Estatístico
Nacional. E, para o desempenho das atribuições que o Projeto indica (ar.t. a.o) o
IBGE dispõe de dotações orçamentárias especificas.
A proposição trata de dois aspectos fundamentais, basilares, do processo
desenvolvimentista: a carta topográfica e cadastral e a documentação estatística. A carta precisa é imprescindível a qualquer pais, porque é uma espécie
de radiografia territorial e instrumento hábil para múltiplas aplicações. Quanto
à estatística, ninguém lhe desconhece a condição de matéria-prima para decisões
da mais alta importância.
o projeto deixa claro o desejo de dotar-se o Governo brasileiro de instrumentos capazes de proceder à correção progressiva de fracassos ou erros decorrentes da carência de informações fidedignas e adequadas sobre setores 1mportantes da nossa economia.
:1!: que a estatística, por exemplo, confirma ou nega, cientificamente, experiências e ensaios de toda ordem, .sugerindo e au.:orizando conclusões. Ela tem
sido solicitada em qualquer esforço destinado a impulsionar a humanidade,
desde o trabaLho silencioso dos gabinetes aos marcantes acontecimentos especiais. A mensuração detalhada das causas e ef·eitos, que a Estatística proporciona, tornou-se indispensável ao mundo moderno e, no Brasil, ela se afirma
cada vez mais, reclamada que é pelo desenvolvimento nacional, que passou
da exclusiva produção de produtos primários para diversificada pauta de exportação e importação.
Empregam-se, hoje, em nosso Pais, novos e avançados métodos e processos
de investigação estatística. Há, nos dias atuais, mentalidade sensível à incorporação de técnica sofisticada ao processo de coleta de informações primárias,
de crítica e aferição da qualidade dos elementos colhidos, bem como do processamento de dados, da pesquisa teórica, de interpretação e de análise.
o moderno sistema de pesquisa estatística ap'ica a técnica de amostragem.
ll: extremamente valioso, ao ponto de tomar-se afirmação corrente a de que
não é possível planej ar sem estatísticas.
A proposição em estudo dá à estatística a merecida atenção. Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto.
:1!: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres> - Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados.
(Pa.usa.)
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.
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PROJETO D•E LEI DA CAMARA N.0 181, DE 1974
(N. 0 2.369-B/'74, na Casa de orl~:em)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE J)A REPÚ11LICA)

· · Dispõe sobre os Sistemas Estatísticos e Cartográfico Nacionais, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
· Art. 1.0 · - O Sistema Estatistico Nacional, pr-evisto no art. 8. 0 , Item XVII,
alinea u, da Constituição Federal, compreende as atividades estatísticas exerci. das nas áreas de competência definidas no art. 2.0, Itens I, II e V, da Lei
n.o 5.878, de 11 de maio de 1973, com o objetivo de, nos termos do seu àrt. 2.o,
pl>ssib!l!tar o conhecimento da realidade física, económica e social do Pais,
visando especialmente ao planejamento .económico e social e à segurança nacional.
.
Art. 2.0 - Integram o Sistema Estatístico Nacional todos os órgãos e entidades da Administração Pública d!!'eta e indireta, de âmbito federal, estadual
ou municipal, e entidades de natureza privada, que exerçam atividades estatisticas com o objet!vo referido no art. 1.0 e para isso recebam subvenção ou auxílio
dos cofres públicos.
.
Art. 3.0 - O Sistema. Cartográfico Nacional continuará a l.'eger-se pelo DeC!Ieto-Le! n. 0 243, de 28 de fevereiro de 1967, com as alterações Introduzidas pela
Lei n. 0 5.878, de 11 de maio de 1973.
Art. 4.0 - No concernente ao Sistema Estatístico Nacional, a atuação da
Fundação Instituto Brasileiro · de Geografia e Estatística - mGE, se exercerá
mediante a produção d!reta de informações e a coordenação, a orientação e o
desenv:olvlmento, em todo o território nacional, das atividad·es técnicas por ele
compreendidas.
Parágrafo único - No desempenho dos -encargos que lhe são cometidos por
este artigo, o IBGE, quando não Indicada a forma d!reta, poderá firmar acordos,
convênios e contratos, nos termos do disposto no art. 8. 0 da ref-erida Lei n.0 5.878,
de 11 de maio de 1973.
Art. 5.0 -Os órgãos e entidades que, nos termos do art. 2. 0 , Integram o
Sistema Estatístico Nacional, receberão orientação normativa do mGE, sem prejuizo da subordinação administrativa a que estejam sujeitos.
Art. 6.o - Ao mGE compete zelar pelo bom funcionamento do Sistema
Estatistico Nacional, cabendo-lhe para Isso:
·
I - promover reuniões nacionais, com a participação de representantes dos
Ministérios, dos Governos estaduais, de entidades da administração pública indireta, de ·entidades privadas, produtores ou usuários de Informações estatisticas,
com vistas à discussão de programas de trabalho e assuntos técnicos;
II - apreciara programa anual das atividades específicas de cada um dos
órgãos' 'e entidades integrantes do Sisten1a, de acordo com instruções a serem
expedidas na forma do item VI deste artigo;
III - prestar assistência aos órgãos e entidades integrantes do Sistema
Estatístico Nacional a fim de que as atlv!dades estatísticas ·exercidas com o
objetivo referido no' art. 1.0 se revistam dos indispensáveis requisitos técnicos e
possam servir, de forma adequada, às finalidades a que se destinam, garantindo
a mais efici·ente utilização dos r·ecursos humanos e materiais do referido Sistema;
IV - acompanhar a elaboração da prQposta orçamentária da União, em
relação .aos projetas dos diversos órgãos e entidades Integrantes do Sistema Estatístico Nacional;
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ou entidade;
VI - fazer-se representar junto à.s entidades públicas e privadas a que
tiver sido delegada a produção de informações, na forma prevista no art. s.o da
Lei n.o 5.878, de 11 de maio de 1973;
VII - 'expedir Instruções e normas operacionais.
Art. '1.0

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dispo.sições em contrário.
·
.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Vai-se passar, agora, à votação do
Requerimento n. 0 362, lido no Expediente, de urgência especial para o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 182, de 1974- Complementar.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do P1enário, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 182, de
1974 - COmplementar (n. 0 32~BI74, na Casa de origem), de Iniciativa.
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre os convênios para
a concessão de isenções do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e dá outras providências (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição ·e Justiça, de Economia e de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Carlos L!ndenberg o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. CARLOS LINDENBERG (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, decorr-ente da Mensagem n.0 471, de 1973, do P'oder E:l{ecutlvo, visa
o presente Projeto de Lei Complementar a dispor sobre os convênios para· a
concessão de isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias, dando outras providências.
2. Na "Exposição de Motivos" do Senhor Mln!stro de Estado da Fazenda, que
acompanha o Projeto, destaca Sua Excelência, após haver mostrado que o Projeto visa a pôr à guerra fiscal entre os Estados: " ... É importante observar
que os Secretários de Faz·enda de todos os Estados participaram da. discussão
e elabOração do anteprojeto d·e Lei Complementar ora apresentado, e que foram
unânim·es em afirmar que a aprovação d·este anteprojeto é uma medida saneadora e que propiciará maior ordem ao .sistema. tributário, eliminando-se distorções provocadas pelas isenções concedidas unilateralmente".
3. O disclplinamento das concessõ·es de isenção do !CM pelos Estados, através
de convênios, está previsto no art. 23, § 6. 0 , da Constituição, cabendo à Le1 Complementar dispor sobre a matéria.
Observe-se, de passagem, que o Projoeto de Lei não prevê nenhuma participação dos legislativos estaduais na ratificação desses convênios.
Contido em 15 artigos, o Projeto viabilizará a uniformização do Imposto de
Circulação de Mercadorias, colocando-o dentro de sua característica de não
cumulatividade de sua alíquota, tendo em vista. que o ICM foi criado com a
finalidade de dotar o sistema tributário nacional de estrutura que se prestasse
a uma. eficaz política fiscal por parte dos Estados.
F:elo exposto, somos, no mérito, com fundamento no item 24 do art. 100,
do Regimento Interno do Senado, favoráveis ao Proj·eto, razão pela qual opina-
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natureza jurídica e constitucional.
l!: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Wilson Campos, para proferir o parecer da Comissão de Economia.
II'
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O SR. WILSON CAMPOS (Para emitir parecer.) - Sr. Pr·esldente, Srs. Sanadores, com a Mensagem n.o 471/73, o Senhor Presld·ente da !ae.públlca submete
à deliberação ~o Congresso Naclona~ Projeto de_ Lei Complementar que "dispõe
sobre os convenios para a concessao de isençao do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências".
Estabelece o citado Projeto, dentr.e outras m-edidas, que:
1.0 ) A isenção do ICM, será concedida ou revogada nos termos de convênios
celebrados e ratificados pelo Estados e pelo Distrito Federal bem como os
casos de:
a) redução da base de cálculo;
b) devolução parcial ou total, direta ou lndireta, condicionada ou não ao
tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
c) concessão de créditos presumidos;
d) quaisquer outros inc·entivos ou favores fiscais ou financeiros-fiscais, concedidos com base no ICM, dos quais l'esulte em redução ou eliminação, d!l'eta ou
indireta, do respectivo ónus; e
e) prorrogações e extensões das isenções vig·entes nesta data.
2.0 ) A inobservância dos dispositivos do Projeto de Lei em exame acarretará,
cumulativamente, as seguintes sanções:
a) a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao esta.belecimento l'ecebedor da mercadoria;
b) a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia de lei
ou ato que conceda remissão do débito correspondente;
c) sem prejuízo das sanções já encaminhadas, pode-se, ainda, determinar
a presunção de irregularidade das contas correspond·entes ao exercício, a juízo
do Tribunal de Contas da União, e a suspensão do pagamento das quotas r.eferentes ao Fundo de Participação, ao Fundo Especial e aos impostos referidos
nos itens VIII e IX do art. 21 da constituição da República Federativa do
Brasil.
Tal medida vem conclllar os incentivos e favores fiscais concedidos por
algumas unidad·es da Federação, com base no ICM. Ao condicionar ess·es incentivos aos Convênios a serem· celebrados em reuniões, para os quais serão convocados repre.sentantes de todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do Gov.erno Federal, o Projeto de Lei em estudo
permitirá que seja levado em conta os problemas e as peculiaridades de cada
unidade, evitando-se, assim, as desvantagens dos Estados mais pobres, ·em relação aos mais favorecidos.
Do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complem-entar em
exame.
É o parecer, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Saldanha Derzi, para proferir o parecer da Comissão d·e Finanças.
o SR. SALDANHA DERZI (Para emJtir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores após normal tramitação na Camara dos Deputados, vem ao •3Xame
desta casá o Projeto de Lei Complementar n. 0 32-A, de 1974, pelo qual se pre-
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Estados da Federação e pelo Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no
§ 6.0 do art. 23 da Constituição, que pr·escreve:
"As Isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos fixados em convênios,
celebrados e ratificados pelos Estados, segundo o disposto em lei complementar".
Anteriormente, já o Ato Complementar n. 0 34/67, objoetivando disciplinar e
uniformizar o tratlllmento dessa matéria, havia .estabelecido a forma de convênios entre os Estados, para o fim de adoção de uma politica comum, o que foi
confirmado pelos posterlor.es Decretos-Leis n.os 406/68 e 834/69.
Com o presente Projeto, espera o GOverno .estabelecer normas relativas à
sistemática de isenção do ICM, dando organicldade à política dos Estados, na
espécie, em consonância com as diretrlzes ·econômlco-flnanceiras traçadas pela
União.
Segundo o -disposto no Projeto .em exame, a disciplina proposta. abrange
não apenas a concessão de isenções mas, igualmente, a redução da base de
cálculo, a d·evolução do tributo, a concessão de crédito presumido, quaisquer
incentivos dos quais resulte redução ou .eliminação do ônus tributário, prorrogações ou extensões das isenções vigentes etc.
..;
Estabelece o art. 2. 0 do Proj-eto que os convênios serão celebrados em reuniões pa~:a as quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados
e do Distrito Federal, sendo as mesmas realizadas com a pr.esença de representantes da maioria das Unidades federativas, sob a presidência do repres-entante
do Governo Federal.
Queremos chamar a atenção para o disposto no art. 4, 0 , qu·e estabelece a
forma de ratificação, pelas Unidades federativas. dos convênios celebrados nas
reuniões acima mencionadas. Determina o citado dispositivo· que compete ao
Poder Executivo de cada Estllido, ou do DF, dentro do prazo de 15 dias da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, baixar decreto ratificando ou
não os convênios, sendo considera.da como ratificação tácita a ausência dessa
manifestação no prazo fixado.
Por outro lado, os parágrafos do referido artigo rezam que o disposto no
mesmo se aplica também às Unidades da Fedaração cujos representantes não
tenham comparecido à reunião de celebração dos convênios, e quanto à possibilidade de rejeição dos mesmos, expressam a necessidade de ratificação pelo
Poder Executivo de todas as Untdades, sob pena de rejeição.
Pelo que deflui do art. 7. 0 , os convênios ratificados obrigam a todas as
Unidades da Federação, Inclusive .as que, regularmente convocadas, não se
tenham feito representar na respectiva reunião.
O que nos parece digno de reparos é a ausência total de participantes do
Poder Legislativo estadual nesse processo da celebração e ratificação dos convênios relativos à concessão ode Isenções de um tributo.
Isenção é matéria sujeita à disciplina legal, isto é, sob reserva de lei, da
mesma forma como a imunidade tributária é matéri-a constitucional, somente
passível de fixação através da Lei Maior.
A ausência da participação dos representantes do povo nessa matéria, exclui
assunto da maior Importância para a vida econômlco-flnanceira dos Estados,
da •apreciação do Poder Legislativo.
Nos termos do Projeto em estudo, oo Poder Executivo estadual cabe participar, por representante especialmente designado (geralmente o Secretário
de Finanças) das discussões e da elaboração dos convênios, assim como de sua
celebração formal (assinatura), cumprindo a esse mesmo Poder, posteriormente,
sua ratificação, por melo de decreto do governador do Estado ou do DF.
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maior utllidade e valia essa participação do Poder Legislativo na ratificação
dos convênios sobre Isenção do IOM, permitindo uma discussão ampla da matéria e o esclarecimento de seus objet!vos e conseqüências.
Não há dúvida que o presente Projeto de Lei Complementar discipl!na assunto
de longo alcance e alta importância para as relaçõas entre os Estados e para os
interesses Internos destes.
·
A matéria, antes de sua remessa ao Congresso Nacional, foi submetida ao
exame das Secretarias ·de Finanças da todas as unidades federativas, que manifestaram seus pontos de vista e assumiram posição em face do sistema proposto pela União.
·
. Assim, o texto ora examinado representa, de certa forma, o consenso das
autoridades financeiras estaduais e federais sobre a matéria, atendendo satisfatoriamente à necessidade Inadiável de regulamentação da questão, em prol da
uniformização do tratamento do assunto e rda harmonia das relações tributárias
interestaduais.
Ao sistema de concessões unilaterais de isenções sobre o ICM, já eliminado
desde o advento do AC n.0 34/67, sucede o institucionalizado e definitivo processo de convênios ora ·proposto em bases CDncretas e realistas tendentes a corrigir as distorçõas anteriores e equilibrar os Interesses económicos dos Estados e
da União.
Assim, tratando-se rde medida necessária e oportuna, que vem regulamentar
matéria já em uso entre os Estados, e cujos resultados têm sido benéficos para
os sistemas tributários e os interesses econômlco-financelros estaduais, e para
a própna União, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar sob
exame.
lll o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à su·a apreciação.
Em discussão o Projeto.
O SR. DANIEL KRIEGER -Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (·Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Daniel Krlager.
O SR DANIEL KRIEGER - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mensagem do
Governo foi a resultante da reunião dos Secretários de Estardo de .todos os Estados da Federação que, durante t·rês anos, estudaram a examinaram detidamente
o Projeto.
Como disse, o Projeto foi enviado como resultante de um acordo entre todos
os Estados da Federação. Acontece que alguns Estados, en:bora os seus Secretários se tenham comprometido, não cumpriram as rdecisoes que haviam sido
acordadas.
A Mensagem Presidencial é correta, mas foi apresentada, na Câmara dos
Deputados, emenda que modifica substancialmente o problema.
Não quero entrar em detalhes e fazer exames, mas digo que a emenda
prejudica frontalmente o meu Estado, que se manteve fJ.al aos compromissos
assumldo3, como é tracllção no Rio Granda do S·ul.
Por isso, quero dizer que votarei contra o Projeto. Não contra a Mensagem,
que é correta, mas porque ela foi deturpa:da por uma ~menda apresentada na
Câmara dos Deputados.
o SR. PRESmENTE (Paulo Torres) - Continua em discussão o Projeto.
O SR. FRANCO MONTORO - Peço a palavra, Sr. Pras!dente.
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Franco Montoro.
O SR. FRA.NCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, as palavras do
nobre Senador Daniel Krieger mostram a seriedade, a importância e a gravidade
das matérias que estão sendo submetidas ao Congresso Nacional.
Não pode d-eixar da causar estranheza a todos o fato de termos, hoje, dez
Projetes em regime de urgência; projetas em que as Comissões não são ouvidas.
Ontem, foi o protesto do Senador Paulo Guerra, Presidente da Comissão de
Agricultura. quanto a matéria da maior importância e gravidade que deveria
ir à comissão competente, ser debatida, e passar por outras comissões. Tudo
isto é dispensado.! e é dispensado_ nos casos de urgência. A urgência_não é a
regra, é a exceçao. Mas a exceçao se transforma, agora, na indicaçao diária
de assuntos.
A um Projeto que deu entrada no Senado há dois dl:as, preparei emenda e
tentei encaminhá-la. Conversando com os assessores, verifiquei que, apesar de
ter sido encaminhada, a emenda não conseguiu chegar ao Projeto. As emend·as
se transformam numa espécie de "tiro ao vôo", porque o pássar·o está voando.
O Projeto chega, passa, em minutos, de uma para outra Comissão, com pareceres
orais, onde a matéria não pode ser examinada.
O sentido de nossa intervenção é de apelo à Liderança, para que restrinja
os pedidos de urgência às matérias que seja,m, realmente, urgentes e graves,
que justifiquem a dispensa do processo legislativo normal.
T·ernos um Regimento, a Constituição estabelece a existência de Comissões,
onde há uma representação proporcional dOs Partidos, onde há prazos para que
a matéria s-eja apresentada, para que se possa pe:lir vista, para que sejam dados
votos em separado, para que os interessados, os terceiros, que são ·atingidos por
essas normas, possam manifestar-se. De tudo isto se a.bre mão, quando se requer
urgência e, em minutos, no Plenário, poucas horas depois de a matéria chegar,
ela é submetida a deliberação.
Se fosse um caso excepcional, justificado, compreender-se-la que a matéria
dispensasse essa tramitação. Mas aquilo que deveria ser exceção se transforma
em regra. Estamos Informados de que há dez casos de urgência.
De outra parte, Sr. Presidente, é preciso notar que as urgências se referem
quase que exclusivamente a Projetes de iniciativa •do Executivo. Há matérias
igualmente graves, importantes, de Iniciativa de p·arlamentares, que estão nas
Comissões.
Tentei, Sr. Presidente, formular requerimento de urgência em relação a uma
proposição que apresentei há dois anos, sobre assunto que, realmente, deve ou
d-ev·eria sar examinado ainda .este ano. Trata-se de proposta para que a mensagem anual do Senhor Presidente da República seja distribuída às Comissões,
para que a mensagem seja debatida nas Comissões, em seguida debatLda no
Plenário, e haja votação garal, como foi ao tempo da Monarquia, em que havia
a Mensagem, a Fala do Trono e o Voto de Graças, que era a resposta do Congresso à Fala do Chefe do Executivo, o Imperador. A mensagem era examinada.
As sugestões eram apraciadas e havia uma resposta, num verdadeiro diálogo
de poderes.
·
Apresentamos a matéria, que recebeu aplausos de vários Srs. Senadores oda
Situação e da Oposição. O Relator na Comissão de Justiça, o nobre Senador
Accloly Fllho, manifestou-se pela imprensa e em intervenção neste Plenário,
sobre o interesse público da medida. A proposição, entretanto, está tramitando
e não se encontra em condições de ser submetida a regime de urgência, porque
se tratava de uma indicação à Mesa, que deveria transformar-se em Projeto
de Resolução.
Dou apenas um exemplo.
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V. Ex." um esclareclmen·to?
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-400O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Wilson Gonçalves - Queria informar a V. Ex.a que essa matéria foi
redistribuída a mim há pouco, salvo engano, no 1dia 28 ou 29 do mês passado.
Lealmente, sinceramente, declaro a V. Ex." que não tive condições de examiná-la
nesse prazo tão curto, pois se trata de matéria importante. É. uma inovação nas
nossas praxes parlamentares e, dada a Intensidade dos trabalhos que estamos
tendo, disse ao Sr. Secretário da Presidência da Casa que não diSpunha de tampo
para examinar a proposição e dar um parecer à altura da importância .do tema
que V. Ex." abórda. De maneira que, na minha parte, esclareço que não emiti
parecer por faJt.a ab~oluta de tempo para estudar o assunto, que - como disse
- trata de inovação que eu precisaria examinar com mais profundidade a. fim
de da~ parecer que representasse meu ponto de vista.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte e a Informação que me
traz. Louvo a diligência de V. Ex.a Realmente, a matéria exige estudo e, em
poucas horas, não seria possível dar parecer. A matéria versa sobre disposição
regimental para· distribuição de mensagem às Comissões. A mesma gravidooe,
as mesmas dificuldades e os mesmo.s problemas que existiam em relação a e.Sta
simples solicitação,· a esta simples iniciativa de ordem regimental, essas mesmas
dificuldades existem em relação a muitas das matérias que estão aqui sendo examinadas. Citei duas intervenções de dois dos mais autorizados· representantes
da ARENA: dos nobres senadores Paulo Guerra e Daniel Krleger, destacando
aspectos graves e sérios de mensagens, os quais, dado o caráter de urgência, não
poderão ser apreciados nesta oportunidade.
Sr. Presidente, evidentemente, não nos cabe senão declarar que votaremos
contra, porque não temos tempo de apreciar, em toda a extensão, as ponderações trazidas pelo Sr. Senador Daniel Krieger.
No entanto fazemos apelo à Casa para que não haja insistência na apresentação de requerimento de urgência, e que só sejam apresentados para aquelas
matérias realmente urgentes e inadiáveis e, assim, sem sacrifício àe um exame
apurado do seu mérito. possam ser examinadas pela simples apresentação de
parecer em Plenário.· Aprovado esses pedidos de urgência, estamos desrespeitando aquela tramitação normal do processo legislativo que deve comportar o
exame de cada .Comissão, com o cuidado que acaba de revelar o nobre Senador
Wilson Gonçalves.
Todas as matérias merecem o exame das Comissões. A dispen.sa desse processo normal só se compreende em caráter excepcional e com motivos suficientemente graves.
Este, o apelo que fazemos à nobre Maioria, para que não sobrecarregue a
pauta com matérias de urgência, porque, é ·evidente, a apreciação, o exame feito
pelo Congresso ficará sacrificado quanto ao mérito dessas importantes matérias
submetidas à nossa apreciação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente .. (Muito b.em!)
. O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nobre Senador Franco Montoro,
devo esclar·ecer a V. Ex.". que esta é a segunda sessão que estamos realizando
hoje.
Conforme disse no começo, só podemos votar duas matérias em regime de
urgência por sessão. Já votamos duas matérias. Esta é á terceira, e temos mais
uma. Na. próxima sessão, teremos mais duas. De modo que hoje votaremos seis
matérias em regime de urgência. De rato, ontem e anteontem votamos. por
dia, dez matérias em regime de urgência.
Este, o esclarecimento que me cabia prestar a V. Ex."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Continua em discussão a· matéria.
(Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
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- 410Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria.
· · Nos termos do art. 329 do Regimento Interno por se tratar de Projeto de Lei
Complementar, exigindo quonun especial para a sua aprovação, a votação deverá
processar-se nominalmente.
Solicito ao. Sr. 1.0-Secretário que proceda à chamada ..
(Procede-se· à chamada.)
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Virgilio Távora ...:.. Geraldo Mesquita - cattete Pinheiro - Clodomir Milet
..:.. José · Sarney - Petrônio Portella -. Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz Luis de Barros - Milton Cabral - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Leandro
Maciel - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg
..,.. Eurico Rezende - João Calmon - Gustavo Capanema - José Augusto -. Be~
nedito Ferreira - Leoni Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa Italivlo Coelho - Saldanha Derzi - Octávio Cesário - Antônio Carlos - Lenoir
·
Vargas - Guido Mondin.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "N.AO" OS SRS. SENADORES:
Amaral Peixoto - Adalberto Sena - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa
Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Magalhães Pinto - Franco Montoro Daniel Kr!eger.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tt•rres) - Votam SIM 32 Srs. Senadores, e N.AO, 9.
·O Sr. 1.0 •Secretário - Com o Sr. Senador José Lindoso, 33.
O Sr. Benjamim Farah- V. Ex.a colocou meu nome na chamada?
O Sr. 1.0 -Secretário- Um momento!
· Sr. Senador Lourival Baptista... SIM
. . Sr. Flávio Brito. SIM.
O Sr. Benjamim Farah - Senador, não ouvi v. Ex.a chamar meu nome. Voto
NAO.
O Sr. 1.0 -Secretário - Votaram 35. (PalliSa.~. com o Sr. Senador Benjamim
Farah, 10 votos contrários.
Retifico a contagem.
Votaram SIM 35 Srs. Senadores, e N.AO, 10.
O Projeto foi aprovado.
1!: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 182, DE 19'74
(N.• 32-B/74, na Casa de orlt:em)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÓBLICAI)

. Dispõe sobre os . convênios para a concessão de isenções do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - As Isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados
e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.
Parágrafo único - O disposto neste artigo também se apl!ca:
I - A redução da base de cálculo;
n - A devolução total ou parcial, direta ou indlreta, condicionada ou não,
do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
·

-411I I I - A concessão de· crédito presumidos;

. IV - A quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiros-fiscais, ·
concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais· .resulte
·
redução ou eliminação, direta ou 1ndlreta, do respectivo ónus;
'
V ..;._ As prorrogações e às extensões das Isenções vigentes nesta data.
Art. 2.o - Os convênios a que alude o art. 1.o serão cele.brados em reuniões
para as quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados. e do .
Distrito Federal, sob a presidência de representantes do Governo Federal.
§ 1.o- As reuniões se realizarão com a presença de.representantes da maioria
das Unidades da· Federação. ·
· ·.
·
§ 2. 0 - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime
dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes.
§ 3. 0 - Dentro de 10 (dez) dias, contados da data final da reunião a que
se refere este artigo, a resolução nele adotada será publicada no Diário Oficial
da União. ·
·
Art. 3.0 - Os convênios podem dispor que .a aplicação de qualquer de suas
cláusulas seja limitada a uma ou a alguma Unidade da Federação.
Art. 4. 0 - Dentro do prazo de .15 (quinze) .dias contados da publicação dos
convênios no Diário Oficial da União, ..e independentemente de qualquer outra
comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da· Federação publicará decreto ratificando ou não os convênio.s celebrados. considerando-se ratificação
tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo ·assinalado neste artigo.
§ 1.0 - O ·disposto neste artigo aplica-se também às Unidades da Federação
cujos representantes não tenham comparecido à reunião em que hajam sido
celebradoS os convênios.
. ··
0
· § 2. - considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expresso ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as Unidades da Federação ou,
nos casos de revogação a que se refere o art. 2.0, § 2.o desta lei, pelo Poder Executivo de, no mlnimo, quatro quintos das Unidades da Federação.
·
Art. 5.0 - Até 10 <dez) dias depois de findo o prazo de ratificação dos convênios, promover-se-á, segundo o .disposto em regimento, a publicação relativa
à ratificação ou à rejeição no Diário Oficial da União.
·
.
0
Art. 6. - Os convênios entrarão em vigor no trigésimo dia após a publicação
a que se refere o art. 5. 0 , salvo disposição em contrário.
Art. '1.0 - Os convênios ratificados obrigam todas as Unidades da Federação
inclusive as que, regularmente convocadas, não se tenham feito representar na
reunião.
Art. 8.0 - A inobs-ervância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente:
I - A nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria;
· II - A exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei
ou ato que conceda remissão do débito correspondente.
·
.
. Parág~afo único - As sanções previstas neste .artigo . poder-se-ão acrescer
a presunçao de irregularidade das contas correspondentes ao exercício, a juizo
do Tribunal de Contas da União, e a suspensão do pagamento das quotas referente ao Fundo de Participação, ao Fundo Especial ·e aos impostos referidos nos
Itens VIII e IX, do art. 21 da Constituição Federal.
· ·
Art. 9.0 - l1l vedado n•os Municíplos, sob pena das sanções previstas no artigo
anterior, concederem qualquer dos benefícios relacionados no art. 1.0 no .que S'l
refere à sua parcela na receita ::o lmposto de circulação de mercadorias.
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-412Art. lO - Os convênio.~ definirão as oondições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de
débitos fiscais e ampliação. do prazo de recolhlmento do i_mposto de circulação
de mercadorias.
..
.
.
Art. 11·- O Regimento das reuniões de representant-e~ das Unidades da
Federação será aprovado em convênio.
· ··
Art. 12 - São mantidos DS benefíciDs fiscais decorrentes de convênios regionais e nacionais vigentes à data desta lei, até que revogados ou alterados por
outro.
§ 1.0 - Continuam em vigor o.s 'benefícios fiscais resoo.Ivado.s pelo § 6.0 do
art.. 3. 0 do Decreto-lei n. 0 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação que lhe
deu o art. 5. 0 do Decreto-lei n.o 834, de .8 de setembro d.e 19ô·9, até o vencimento
do prazo ou cumprimento das condições correspondente.<;.
§ 2. 0 - Quaisquer outros benefícios fiscais concedidos pela legislação estadual considerar-se-áo revogados se não forem convalidados pelo primeiro convênio que se realizar na forma desta Lei, ressalvados O.'> concedidos por prazo certo
ou em função de determinadas condições que já tenham sido incorporadas ao
património jurídico de contribuinte. O praw para a.. celebração deste convênio
será de 90 (noventa) dias a. contar da dat.a da publicação desta LeL
~ 3.0 - A convalià.ação de que trata o parágrafo anterior se fará pela aprovação de 2/3 idois terços) dos representantes presentes, obaervando-se, na respectiva ratificaçao, este quorum e o mesmo processo do disposto no art. 4.0
Art. 13 - O art. 178 do Có-digo Tributário Nacional (Lei n. 0 5.172, de 25
de outubro de HJ66l passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ar~. 178 A isenção, sàlYo se . concedida por -prazo certo e em
função de determinadas condições, pode .ser revogada ou- modificada por
lei, a qualquer tempo, observado o dispostD no inciso III do art. 104."·
Art. 14 - Sa!rão com suspensão do imposto de circulação de mercadorias:
. I --,- As mercadorias remetidas pelo estabelecimento do produtor para estabelecimento de COoperativa de que faça parte, situada no mesmo Estado;
.
II -:- As mercadorias remetidas pelo estabelecimento de Cooperativa de Produtores, para estabelecimento, no mesmo Estado, da própria Cooperativa, de
Cooperativa Central ou de Federação de Cooperativas de que a Cooperativa
remetente faça parte.
§ 1.0 - O imposto devido pelas saídas mencionadas no Incisos :r e II será
recolh1do pelo destinatário quando da saída subseqüente, est.eja esta ."Yujeita ou
não ao pagamento do tributo.
§· 2. 0 ...: Ficam revogados os incisos IX e X do art. 1.0 da Lei Complementar
0
n. 4, de 2 de dezembro de 1969.
Art. 15 - O disposto nesta Lei não se aplica às indústrias instaladas ou que
vierem a instalar-se na Zona Fr.anca de Manau.~. sendo vedado às demais Unidades da Federação determinar a exclusão de Incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do Amazonas.
' Art. 16 - Est.a lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
·
·
·
·
disposições em contrário.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O S·R. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Amaral Peixoto, para uma questão de ordem.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, trata-se de Lei Complementar,
que precisa de maioria absoluta na votação. Não compreendo que possa ser aprovada sem maioria absoluta.

-413O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Sr. senador Amaral Peixoto, o Senhor
to-secretário está-me Informando que votaram SIM, 35 Srs. Senadores, e NAO,
10 Srs. Senadores. Portanto, votaram 45 Srs. Senadores. Fol aprovada por maioria absoluta: Somos 66 Senadores.
O SR.. AMARAL PEIXOTO- Quando V. Ex." declarou que a lei estava aprovada, haviam votado SIM 32 Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Mas chegaram outros srs. Senadores
- Lourival Baptl5ta ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Depois de encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) -Mas eu conslder::J aprovada a matériA,
Sr .Senador.
O SR. AMARAL PEIXOTO -Já estava anunciado o resultado da. votação;
portanto, os votos desses Senadores que se manifestaram posteriormente não
poõ.erlam ser considerados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Mas lamento informar a V. Ex." que
os coruáderei.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex." v•ai-me desculpar, mas está infringindo
o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não posso cercear a liberdade de um
Senador que chegou e declarou seu voto.
_ O SR. AMARAL PE'JXOTO - Depois de encerrada a votação?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Isto seria cercear a liberdade. Alguns
Senadores estavam andando pelo plenário. O Sr. 1. 0 -Secretárlo reconsiderou e
os convl:cl.ou, novamente, e eles votaram SIM.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Peço a V. Ex." que registre em _ata o noS&O
protesto, porque consideramos que esta Lei noo foi aprovada, por nao satisfazer
a3. condiçõeJ mínimas necessárias.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Lel, Sr. Senador, foi aprovada.
Vota.ram SIM, 35 Srs. Senadores.
o SR. DANIEL KRmGER - Sr. Presidente, peço a pahnTa, para declaração
de voto.
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - COncedo a palavra ao nobre Senador
Daniel Krieger, para declaração de voto.
O SR. DANmL KRIEGER - Depois de anunciado pela Mesa, o resultado
equivale a uma sentença tra'nsitada em julgado. Não há maL~. assim, possib!lidade de reexaminar a decisão. O Sr. Presidente do Senado Federal declarou que
o projet.o tinha sido aprovado por 32 votos; 32 votos não são a maioria absoluta
C:·J Senado Federal.
· ·Esta declaração se Impõe porque faço questão, absoluta, de obedecer à COnstituição e às Leis do meu País. Acho que se nós, os parlamentares, não respeitarmos a Lei, não poderemos exigir que ninguém a respeite, porque somos nós
que a elaboramos, somos nós que a votamos, somos nós que mais do que qualquer
outro, devemos cumpri-la.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Devo declarar a V. Ex. 8 que não
Invente! esses votos. Os Srs. Senadores que votaram depois, aí estão.
O Sr. Amaral Peixoto - Votaram depois.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Vataram depois, mas eles esta\·am ai.
Houve retiflcação de vot.ação e eu considero aprovado o projeto.
O Sr. Amaral Peixoto - Com o nosso protesto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tou·es) - O protesto de V. Ex.n será consignado.
(Pausa.)
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-414C<lnce::o a palavra ·ao nobre Senador Benjamim F'!l.rah. ·
O SR. BENJAMIN FARAH _: Sr. Presidente, Srs .. Senadores, o ano de 1974
recorda um acontecimento relevante. o Dr. João Muniz. Barreto de Aragão completou um século de nascimento. Aquele nobre e digno brasileiro nasceu na Bahla,
em 10. de junho·:de 1874, Era filho de Antônio Munlz Barreto de Aragão e Dona
Teresa Pires de Aragão. Direi já da vida atuante, criadora, fecunda, desse grande
médico, alto pad.rão de competência, pat.riotl.sm·o e h~nradez. O seu nome vem
·agora para os anais do Senado e o.s seus exemplos sao rememorados, para que
os jovens de hoje ou do futuro tenham nele um ponto de referência na busca
de um horizonte. para servir à comunidade e à pátria.
.· O Dr. Muniz de Aragão, que não as;!st!a aos aconliecimentos mas criava-os,
dirlgla~os, foi o· fundador da Escola de Veterinária do Exército, agora com oo
seus 60 anos de bons trabalhos e realizações na pesquisa, no preparo de profissionais, contribuindo no aperfeiçoamento e seleção da raça equina.
. o Dr. ·João ·M'uniz Barreto de Aragão foi um médico que, ao término do
curso, defendeu tese. E no exercicio da medicina houve-se com proficiência,
sempre d1sposto à prática do bem.
·
Mas, ao tempo de estudante, Muniz de Aragão seguiu para Canudos, 1896-1897,
para soeorrer os feridos, demon.stranc.o assim, naquele episódio provocado por
Antônio Conselheiro, os anseios e os ideais de moço, impregnados de bondade e
bravura, com a beleza da poesia romanesca,. como o fizera Byron, nos seus sonho.'>
de liberdade, também retratacl.os pelo grande poeta dos escravos, baiano, por
Igual, Castro Alves.
·
O então jovem médiéo funciona como adjunto do Laboratório de Bacteriologia e Microscopia Clínica, nome·ado em 20 de novemb:o de 19CO.
Conqulst'a o posto de Tenente-Médico e é promovido a Capitão em 6 de
novembro de 1900.
'·
· Criado o Ml!iistério da Agricultura e1n 1910, no Gov·erno N1lo Peçanha, ficou
à dispo.•.!ção desse Ministério, por ser' especialista em Microbiologia e Parasitologia. Ainda mais ·era conhecedor das enfermidades que atacam os rebanhos,
.hem a.s.sim, as doenças transmissíveis dos animais ao homem.
Pertenceu ao Laboratório Bacteriológico do Exército, ao qual retornou· ao
t.ermlnar a missão no Ministério c·a Agricultura.
Possuidor de uma evidente força de v·ontade, sabia como poucos, transformar
uma idéia num fato concreto. Daí ter ele· fundado a Escola de Veterinária do
Exército, criada em 1908, pela reorganização do Exército, Lei n.o 1.860, de 4 de
janeiro de 1908.
· Aquela Escola ficou no papel até 17 de juÍho de 1914, data em que Munlz
de Aragão, então Capitão-Médico, tornou-a realidade.
Naquela data, cara sem· dúvida ao jovem capitão, cheio de ideal, senhor de
grande disposição e fortaleza, a inauguração foi com solenidade, pois contou com
a. presença do Presidente da Repúb!lca, o Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca.
Cheio de entusiasmo e fé o Capitão Muniz <ie Aragão pronunciou um discurso,
alusivo ao acontecimento.
O Presidente, ao encerramento, exaltou o Oapit.ã.o Aragão, pela sua eficiência,
capacld.ade de traballlo, espírito batalhador, que cumpria uma difícil tarefa,
fundando uma escola tã·~ necessária para a formação de veterinária competentes.
Seja dito de passagem que na verdade o Capitão Aragão conseguiu aquele
objetivo sem despesa para o Ministério da Guerra, pois teve a ajud•a. e a colaboração de superiores e amigos que lhe emprestaram solidariedade, como o então
Major José de Castro, Comandan:.e do 1° Grupo de Artllharla, que lhe cedeu
acomod·:tção para a grande meta.
A .<;egulr, tais eram os amigos seus, e bem assim o seu p:·estíglo, que conseguiu
carteiras, malierlal de cirurgia e de laboratório, bem como professores, médicos

-415milltares, os quais, gratuitamente, lecionavam sem prejuíoo das funções no Corpo
de Tropa. Dois veterinários franceses: o Major Veterinário Vauntilar e o Capitão
Veterinário Henri Marléangeas, atenderam ao pedido. do Dr. Muniz de Aragão.
· Com essa solidariedade, a Escola, fruto do Ideal de servir, foi organizada, e
tem, através dos tempos, cumprido com a su-a missão. Fala-se no seu fechamento
ou transformação, num centro de pesquisa. É oportuna essa mudança? Vejamos.
Eu tive oportunidade de observar em países da Europa, como a Inglaterra,
Alemanha, França, Suíça e outros, bem assim, no Japão, o uso constante de
cavalos em agricultura, para a tração de .arado e outros lmplem-entos agricolas.
Ora, se em países industrializados assim se procede e nós precisamos ampli-ar
.cada vez mais os recursos para a agricultura, a Escola de Veterinária se impõe
e pode co~tinuar prestando inesllmáveis serviços, sob convênios, não só ao Exército, mas a agricultura e ao pais.
Um outro aspecto, que merece Sr. Presidente, o nosso homenageado é chefe
de família exemplar. ·casado com a Exma. Sra.· Maria Augusta de Castro Muniz
de Aragão, legou uma prole que merece respeito e admiração de todos os brasileiros.
Os filhos do Dr. João Munlz Barreto de Aragão são de grande ênve~dura
moral: João Maurício Muniz de Aragão, médico ginecologista e Diretor-Presidente da PROMATER, no Rio de Janeiro; Raimundo Munlz de Aragão, médico,
professor da Universidade do Rio de Janeiro, ex-Diretor da Escola Nacional
de Química, ex-Reitor, já tendo sido Ministro da Educação; Renato Munlz de
Aragão, General, serviu na 2.a Guerra nos Campos da Itália, sob o comando
do Marechal Mascarenhas de Morais. trazendo os louros da vitória para o Brasil;
Augusto César Muniz de Aragão, General-de-Exército, foi Diretor do Departamento de Ensino e Pesquisas do Ministério do Exército, hoje na reserva: ambos
os Generais com marcante presença na caserna. Dona Maria Lufza Munlz de
Aragão alta funcionária do Serviço Social no Rio de Janeiro e ex-Presidente
da LBA e Mário Muniz de Aragão, engenheiro, que morreu em Campinas, na
Revolução de 193·2.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Ouço o aparte de V. Ex.a, Senador Ruy Carneiro.
·
O Sr. Ruy Carneiro- Coerente com o ponto de vista, que tenho manifestado aqui neste Plenário, quero dar os meus aplausos a V. Ex.a por. exaltar a
figura do ilustre médico brasileiro, de saudo.sa memória, o Dr. João Muniz de
Aragão. Isto é o que deve ser feito sempre. Os Parlame-ntares devem exaltar as
grandes figuras da nossa Pátria, porque isto serve de incentivo para os novos
verem que os Parlamentares 'brasileiros acompanham a vida dos grandes vultos
nacionais. Por conseguinte, aplaudo v. Ex. a no momento. em que, com tanto
brllho, faz o elogio do saudoso médico brasileiro, o Dr. João Muniz de Aragão.
O SR. BENJAMIM FARAH - Muito agradeço o aparte de V. Ex.a, que
·
traz um subsídio valioso e honra o meu discurso.
. O Dr. Muniz de Aragão cerrou os olhos em 1922, no posto. de TenenteCoronel, no Rio de Janeiro, com a curta idade de 48 anos, mas tendo marcado
a. sua presença no mundo como um protagonista bom, sério, honrado, patriota,
cujos feitos devem ser lembrados para o exemplo das egerações. que tenham
amor à .familia, querem o bem-estar do povo e a grandeza do Brasil. <Multo
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O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende.
.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, Srs. sanadores, a Liderança
do Governo. a propósito da iodação do sal, solicitou ao Ministério da Saúde as
informações destinadas a esclarecer o Senado e, especialmente, aqueles - dentre
os quais os Srs. Senadores Amaral Peixoto e Franco Montoro -, que ficaram
restrições, uns, e acusações, outros, à conveniência daquela proposição.
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- 416O Ministério da Saúd·e 1·emeteu à Liderança um expediente, aliás, uma
série de subsídios e esses subsídios foram por nós condensados num texto.
Digo isto porque, não sendo médico,. não gostaria de jogar o disco além da
marca. É uma ressalva que faço questão de inserir nesta parte vestibular das
minhas considerações.
De acordo com as informações da Pasta da Saúde, os esclarecimentos são
os que se seguem mencionados:
Preocupado com a extensão da incidência do bócio endêmico no Brasil,
doença causada pela carência de lodo no organismo, de evolução lenta,
caracterizada pela hipertrofla compensadora da glândula t!reó!de, podendo ocaSionar no individuo uma série de malefícios progressivos, desde
peQuenas formacões modu1ares até formas quísticas multilobulares com
manifestações de retardamento mental, imbecilidade, cretinismo e nanismo, resolveu o Governo estabelecer sua profilaxia que é das de menor
custo considerando as graves conseqüências que acarreta.
Assim, através da Lei n. 0 1.944, de 14 de agosto de 1953, determinou que
fossem identlf!cadas as áreas bocigenas do Pais e dispôs sobre a obrigatoriedade da iodação do sal de consumo humano destinado a essas
áreas, excluído o destinado à indústria e à pecuária.
Pelo Decreto n. 0 39.814, de 17 de agosto de 1956, delimitou as áreas bocígenas, face a resultado dos inquéritos epidemiológicos da doença, realizados pelo Ministério da Saúde em 1954 e 1955, no território nacional.
Foi constatada, na ocasião, a incidência de bócio na maioria das Unidades federadas, destacando-se, pela magnitude, as regiões:
centro-Oeste ................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . 53,8%
Sul ................. ·....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.7%
Sudeste · .................................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,0%
Tals áreas abrigavam, à época, 61.463.080. habitantes, o que significava
que cerca de 66% da população brasileira residia em áreas de grande
incidência de bócio.
Por outro lado, o Decreto citado determinava que o próprio Ministério
da Saúde providenciasse a importação do produto necessário à iodação
do sal, fornecendo-o às indústrias.
Para efeito da Lei n. 0 1.944/53, por iodação do sal compreende-se a
adição de iodo na proporção de 10 miJigramas por quilograma de cloreto
de sódio, m·ediante quantidades "equivalentes e íntima mistura· com
um dos seus compostos: iodeto de sódio ou iodeto de potássio. A tecnologia, entretanto, indica o iodato por ser mais estável ê oferecer maior
garantia na profilaxia, razão por que foi adotado esse produto.
A mesma lei estabeleceu compromissos, como assistência técnica e aplicação de sanções através do Instituto Nacional do Sal, que hoje já não
existe.
A incumbência por parte do Ministério da Saúde, da aquisição do llroduto químico para proceder à !odação do sal que, no inicio, considerando ser uma at!vldade pioneira, se justificava, causou, mais tarde,
considerável transtorno à continuidade do processo de profllaxia, em
conseqüência das dificuldades de alocar os recursos financeiros necessários·il, em tempo oportuno, para obter o iodato, c!ljo aumento de preço,
multas vezes, criava óbices à importação.
Pelo exposto, considerando que quase todos os artigos da Lei n.o 1.944,
de 1953, estão ultrapassados, o Ministério da Saúde, em 30 de maio do
ano em curso, apresentou um anteprojeto de lei, capeado pela Exposição de Motivos n.o 137/BSB, visando a corrigir esses inconvenientes,
conforme as seguintes indicações:
- A profilaxia do bócio endêmico é ·efetuada ·pela adição de iodato de
potássio (KIOal ao Cloreto de Sódio para o consumo humano em. pro-
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no Brasil) contenha 0,1 miligrama de iodo metalóide (necessidade média
diária estimada por pessoal .
- A adição do iodato deverá operar-se, obrigatoriamente, nas indústrias de ben-eficiamento do sal de cozinha para uso alimentar, uma
vez que não mais se justifica q,ue o MiniStério da Saúde continue com
a incumbência de adquirir esse produto químico, mesmo porque já se
fabrica o iodato no Brasil.
- Há, já, legislação, como a de norma de proteção e defesa à saúde,
que prevê, também, o controle sanitário desse produto através da fiscalização a ser exercida pelos órgãos competentes dos Estados, Municíplru, do Distrito Federal e dos Territórios, sendo o regiStro do alimento efetuado no Ministério da Saúde, conforme o Decreto-lei n.0 986,
de 21 de outubro de 1969, e a sujeição dos infratores a processo de
penalidades previstas no Decreto-lei n. 0 785, de 25 de agosto de 1969:
Ocorre que o ilustre Senador Fausto Castello-Branco apresentou o Projeto de Lei do senado n. 0 43, de 1974, no qual propunha alteração apenas nos arts. l.o, 2.o e 8,0 da Lei n.O 1.944/53, acima exlllminada, com
a seguinte redação:
"Art. 1.0 - Nas áreas bocígenas do Pais, a venda do sal refinado, grruso
ou moido, para consumo a'imentar, só será permitida quando devidamente iodetado, excluído o destindo à indústria e à. pecuária."
Ora, as palavras "grosso" e "moído" indicam apenas classificação segundo características granulométricas. A iodação do sal grosso dificilmente permitiria uma mistura intima, uniforme, com o iodeto, como
· é desejável para a profilaxia prevista, razão por que foi eliminada a
palavra "grosso".
"Art. 2. 0 - Para os efeitos desta lei, compreende-se por iodação, a adição de lodo a níveis de 30mg a 50mg por quilograma de cloreto de sódio,
mediante quantidades equivalentes e íntima mistura com um dos seus
compostos: iodeto de sódio ou iodeto de potássio".
Nesse art. 2. 0 , para melhor apreciação, vale a pena considerar:
a) o sal indicado para a lodação: "iodeto de sódio", iodeto de potássio;
b) a quantidade a ser adicionada ao sal de cozinha: 30 a 50 miligramas
por quilo de CLNa.
Quanto ao item a., os autores consideram que o Iodeto e o Iodato têm
praticamente a mesma eficácia contra o bócio endémico. Em razão,
porém, da maior estabilidade, o iodato de potássio é mais aconse'hável,
sobretudo nas regiões tropicais e úmidas. A estal;1lldade do lodo é Indispensável para que a dose estabelecida se encontre homogeneamente no
CLNa a ser consumido. A utilizar o iodeto de potássio, haverá necessidade de empregar estabillzante ou desidratante, o que torna o processo mais complicado e caro.
O item b trata da parte quantitativa do produto a ser adicionado ao
OLNa. Sugere o projeto que seja adicionado a taxa de 30 a 50 miligramas de iodeto de sódio ou de potássio ao sal de cozinha.
Há países que usam taxas elevadas de iodo, como os Estados Unidos,
Canadá, o Panamá, a Guatemala, a Colômbia e o Chile, na proporção
de 1:10.000; Costa Rica, 1:36.000; Bulgária, 1:50.000; México, 1:66.000.
Reino Unido, 1:40.000.
Há várias razões para que essa diversidade de procedimento ocorra. Entre estas devem ser consideradn.s: o consumo médio de sal por p·essoa,
as condições alimentares locais ou regionais, quantitativa e qualitativamente, ocorrência de fatores bocígenos e grau de incidência do bócio.
É evidente que, no Brasil, os estudos dessas condições, se bem que rea-
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- 418Iizados em algumas áreas, encontram-se ainda Inc·omp'·stos para a representabilidade do País de modo global, dai não termos elementos seguros
Para fixar a cota adequada de iodo para a profilaxia do bócio .
. O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex."' me pe.rmite uma observação?
O SR. EURICO REZENDE- Ouço com prazer V. Ex.e.
O Sr. Benedito Ferreira - Devo, de ce.rta forma constrangido, confessar a
V. Ex.e. que não conheço o projeto, estou sendo surpreendido, embOra fosse da
meu dever conhecê-lo em toda a sua plenitude. Trata-se de matéria: de suma
importância. Acudiu-me, observando e ouvindo a leitura que V. Ex.e. faz SGbre
o que postulava o Senador Fausto CasteJ:o-Branco quanto ao sal -grosso, que
talvez s. Ex.e., por .ser homem do interior, pGr ser um sanitarista da maiGr envergadura como soe .ser o Senador Fausto Castello-Bra:nco, quisesse, quando cHz
sal grosso, referir-se ao sal não refinado. Isto porque, observará v. Ex.e., que
sei que é homem de acuidade profunda, que no interior brasileiro mais de 99%
da população rura:l ainda ut!Hza o sal destinado ao gado para o seu consumo
doméstico. Percebe-se então, que o objetivo do Governo, principalmente do Ministério da Saúde é mais louvável. Desde os Idos cl:e 1953 vem se perseguindo
essa iodatação, mas, lamentavelmente, a população que é mais afligida pela
moléstia, esta, desgraçadamente, pela sua: pobreza, pelo seu baixo poder aquisitiVIO, pelas dificuldades até de comprar o sal, utll!za aquele que o dono da fazenda e do gado coloca: ali para que .seja administrado o seu rebanho. Então,
esse é o sal, lamentavelmente, consumido. Digo isto a V. Ex.e., por experiência
própria, que mais cl:e 99% da ~ulação rural brasileira continua utilizando o
chamado sal grosso, que não é o refinado. Quando S. Ex.a, o Senador Fausto
Castello-Branco, referiu-se a sal grosso, ele perseguia esse tipo de· .sal, que
vai para o gado, mas. que é consumJda, repito, por mais de 99% da população
rural brasileira. Era esta a abservaçao que, espera, tenha contribuido de alguma
forma para o esclarecimento da matéria.

o

O SR. EURICO RíEZENDE - Agradeço o sub~ídio de V. Ex.e., constante do
seu aparte e sobre provir de um parlamenta.r experimentádo tem o relforço da:
autoridade de um pecuarista de tradicional atuação no Estado de Goiás.
Continua a !llJforma-ção oficial:
.Os resultados das amostras colhidas em várias localidades para avaliação
têm mostrado declínio na incidência do bócio, porém, não bastam ainda
para autorizar mudança na taxa estabelecida pela Lei n.o 1.944/53.
No momento se encontra em execução um inquérito epidemiológico de
nível nacional, pa,ra uma: avaliação mais significativa.
·Nestas condições, achamos prudente seliulr a orientação do Grupo de
Estudo da Organização Mundial d'a Saúde (OMS) que recomenda a
proporção de 1:100.000 (10 mg/kg) a base de consumo médio diário
"per capl.ta" de 10 gramas de sal de cozinha. Essa proporção é adotada,
também, pela Suiça, Hungria, UIRSS, Iugoslávia e União Sul Africana.
O Sr. Italívio Coelho - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço o nobre Senador Italivio Coelho.
O Sr. Italívio Coelho - coube-me relatar este Projeta na Comissão de
Constituição e Justiça e, após aprovação pe~a comissão de Saúde, foi acolhida
a: sugestão para manter-se . a percentagem existente na Lei atual, conforme
consta ai, na informação. Parece-me, assim, que o Projeto, como recelbeu parecer, enquadra-se perfeitamente, nas observações desse relatório.
O SR. EURICO REZENDE - Multo grato pela intervenção de v. Ex.e., que foi
oportuna, e reforça a: tese da Ministério d'a Saúde:
l1: louvável a intenção do nobre Senador Fausto Castello-Branco, conceituado médico do quadro do Ministério da Saúde, em diligenciar no sentido de melhor combater a endemia em causa, procura:ndo, lnclush·e, au-
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que, por mais idôneos que sejam, não refletem o universo que, no caso,
é todo o território nacional.
Por outro lado, a própria justificação do projeto decla·ra que análises
procedidas em amostras do sal, "dito iodado", mostrar~:m1 que não continham nenhuma. grama. de iodo, enquanto outras acusavam quantidade
insuficiente (em médio: 4 miligramas de lodo por quilo de sal). Conclui-se
que, na realidade, o que está havendo é uma desobediência à norma, sendo Imperioso intensld:lcar a fisca!lzação e não aumentar a taxa de lodo,
pelo menos até que se tenha: conhecimento bastante sobre o grau de
proteção da taxa de lodo fixada na Lei n.0 1. 944/53.
·
"Art. a.o - o Instituto Nacional do Sal procederá, semestralmente, à
fiscallzação, nas fontes produtoras, dos níveis de .lodetação estabelecidas
no a.rt. 1.0 desta Lei, Incorrendo na multa de até 5 (cinco) vezes o
maior salário mínimo d'a região, que será cobrado em dobro, no caso
de reincidência, aos inrfratores daquela prescrição, independentemente
das sanções penais cabíveis.
Parágrafo único - Desta penalidade poderão recorrer os Interessados
dentro de 15 dias, para o Instituto Nacional do 8al, que julge:rá o recurso, ficando, entretanto, o produto retido como garantia do pagamento da multa."
Mais uma vez o nobre Senador Fausto Castello-Branco desejou colaborar,
aqui, no sentido de ressaltar a fiscallzação indispensável ao cumprimento da lei. Sucede, porém, que a competência para o coptrole e fiscalização,
no caso em tele:, são privativas do Ministério da Sallde e dos órgãos de
·fiscalização sanitária dos Estados, em consonância ~om o art. 36 do
Decreto-Lei n.o 200/67 e o Decreto-Lei n.o 986/69. De resto, o Instituto
Nacional do Sal (em seu lugar foi criada a Comissão Executiva do Sal)
era: uma auta11quia econômica, sem poderes par!'. proceder à. fiscalização
das fontes produtoras do sal.
Por outro lado, o referido parágrafo 1.0 do Projeto estabelece sanção específica, o que se torna desplclendo, uma vez que o Decreto-Lei n.o 785,
de ·1969, já estabelece o elenco de pena.~idades, de acordo com a natureza e a: .gravidade da infração cometida.
Além disso, labora. em equívoco a parte final do parágrlllfo 1.o quando
se reporta a "sanções penais previstas no art. 6. 0 " quando esse artigo
não trata de sanções penais, mas sim, administrativas.
Em sintese, o Ministério da Sa.úde, no trato de matéria sanitária de tão
:grande responsabilidade, qual seja a de aumentar a taxa: de iodo no con. sumo diário da população brasileira, através do sal de cozinh!t, entende
que só deverá indicar modificação da norma estabelecida depois de
proceder a uma av·alia-ção adequada, como ora está fazendo, e de conhecidos suficientemente os fatores que intel'lferem no problema, como
já foi referido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta a mani>festação do Ministério da Saúde.
Obviamente nem eu nem o Sr. Senador Franco Monto.ro temos condições para:
enfrentar e discutir esta matéria, cujo exame de'l'e ser inteiramente dispoonível
·aos médicos, principalmente os sanitaristas. A mim coube a tarefa, apenas, de
colocar nos Anais da casa esses subsídios, que poderão ser examinados e confrontados não agora, porque este:mos hoje encerrando a presente Sessão Legislativa e a .atual Legislatura. Mas, no próximo ano, por.que este é rea'mente
um problema que está desafiando a argúcia dos parlamentares e das próprias autorides do Poder Executivo.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex,a permite ll'lll apa.rte?
O SR. EURICO RJEZENDE - COm muita honra.
O Sr. Amaral Peixoto - O Sr. Senador Franco Montoro não está presenta;
fol ele quem dlscutiu o assunto em nome do Partido. Mas quero referir-me à
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-420observação feita pelo Senador Beneclito Ferraira. No interior, o fraco poder aquisitivo da população faz com que u.se .não só o rol dado ao .gado nas fazendas,
mas até comprando em armazéns o sal grosso; o chamado sal de cozinha, não o
refinado - e esse sal não terá a cota mínima de iodo, pela exposição que V. Ex.a
acaba da ler. E é a classe mais desprovida de recursos, a mais carente, a mais
fraca, a mais necessitada que não será amparada. !No meu Estado, na região
perto 1de Friburgo, há extensa área em que a incidência de bócio é muito grande.
Aqueles homens não têm dinheiro para comprar sal refinado, o sal que vam
empacotado, com boa apresentação; compra o sal chamado de cozinha em
barricas e o leva para casa; e essa gente não será beneficiada. Quanto ao
problema da percentagens, realmente, como diz V. Ex.a, não temos condições
para discutir; é. problema puramente técnico. Acredito que o Ministério da
Saúde tenha-se baseado em estudos feitos não na Organização Mund1al de
Saúde, que é inteiramente diferenta examinar o problema na Suíça, nos Estados
Urud.os e no Interior do nosso País. Devem ter feito estudos aqui também, devo
aceitar essa tese. Mas o problema do sal grosso a que sa refere o Senador Fausto
Castello-Branco, deve ser considerado pelo Ministério da Saúde. Como o probJ.ema não vai ser resolvido agora, V. Ex.a o disse, ao final da legislatura, eu pediria ao Sr. Ministro da Saúde qua examlna.s<;e esse aspecto particular ao interior
do nosso Pa!s, para atender a essa camada, a mais necessitada da nossa população.
. O SR. EURICO REZENDE - Veja V. Ex.a que o problema é realmente complexo. Através do aparte do Senador Beneclito Ferreira, que motivou as oportunas
consideraçõ.:s de. V. Ex. a, verificamos que a realidade interiorana dificulta a
solução do problenia. Por uma questão de poder aquisitivo, o homem do interior,
em sua quase totalidade, utiliza o sal grosso. Ora, não há necessidade de ser
médico e nem sanitarista para verificar, com relação ao sal grosso, que não pode
havar uma mistura intima do iodo. Já no sal fino a Impregnação 1do iodo é total.
Então. é um aspecto da realidade nacional, que deve ser considerada. Mas, como,
Sr. Presidente, me faltam engenho e arte para ter a qualidade de examinador
da matéria, eu me coloco nos limites de Pera Vaz de Caminha - mero escrivão
da frota. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Lulz Cavalcante.

Concedo a palavra ao nobre Senador

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Prasklente e Srs. Senadores, o Correio BraziliellSe de hoje, em .e di torlal, f·az as mais justas referências a dois ilustres
membros desta Casa que não serão reconduzidos a ela na próxima legislatura,
por força das eleições de 15 de novambro. Eu, que não tive .ensejo de juntar
minha palavra às multas vozes de exaltação à personalidade e atuação desses
dois ilustres colegas, passo a proceder à leitura do eclitorial, a fim de que conste
dos Anais desta casa:·
AUS!'!:NCIAS PRECIOSAS
Há poucos dias, o mundo comemorou o centenário de nascimento de
um dos maiores vultos da história da Humanidade e talvez o malar
deste século: Winston Churchlll. Sa vingasse ainda o costume de d·ar
o nome das grandes lndlvidualldades ao tempo, como Péricles !deu ao
seu, Churchil! seria epônimo de nossa era. No entanto, logo após ter
liderado o mundo na mais dramática, cruel e sangrenta crise sóciopolitico-militar jamais ocorrida, e da o ter conduzido à liberdade e à.
vitória, viu-se derrotado nas urnas. O povo inglês, que ele havia salvo
da dominação estrang>elra, não quis, no tempo de paz, o líder do tempo
de guerra. Amou a vitória, mas não se conformou com as penosas conseqüências da longa e dura luta, cujo término pôs fim ao sangue, mas
não ao suor nem às lâgrimas. E Churchlll, o g11ande herói vitorioso da
pugna mllltar, acabou derrotado nas urnas.
"Mutatls mutandis", caso Idêntico ocorreu com algumas das melhores
figuras da vida politica brasileira, no episódio eleitoral de 15 de no·

-421vembro. Ontem mesmo, por iniciativa e pela voz da oposição, foi exaltada, no Senado, a personalida.de da seu Presidente, o Senador Paulo
Torres. Também ele .defendeu a liberdade nos .campos de batalha, em
tempo de guerra, assim como governou sabiamente o .seu Estado e o .sau
povo no tempo de paz. Fez-se presente e atuante nas horas e nos episódios mais críticos vividos pela Pátria nos últimos tempos. Como Rui
Barbosa, pode proclamar que "viveu no trabalho, estremec•eu a Pátria
e não perdeu o ideal".
Seu último ano e meio no Congresso Nacional, que passou a presidir,
em virtude do fa.lecimento do Sen3Jdor Filinto MüU.er, por vontade
unânime de seus pares, - caso não apanas raro, mas único, na história
do Parlamento- coroa toda uma vida vivida com a grandeza dos humildes, com a firmeza dos fort.es, com a tolerância dos justos, co·m a sabedoria dos bondosos e puros de coração.
No entanto, foi derrotado nas urnas. Foi contra o homem que o povo
votou? Por certo não. o vendaval eleitoral que decretou o. recesso forçado de eminentes militantes políticos teve seus ventos soprados por
causas que já estão sendo devidamente analisadas e já foram suficientamente difundidas ao público pelos analistas da vida pública brasileira.
O povo mostrou-se insatisfeito, nã·o com homens, mas com uma série
de circunstâncias, entre as quais avultam o recrudescimento da Inflação,
devido a pressões internas e externas; o conseqüente aumento do custo
da vMa; o asvazlamento de esperanças sociais, econômicas e políticas.
De outro modo não se pode conceber a derrota de homens como Paulo
Torres e Carvalho Pinto, para citar apenas dois dos mais flagrantes
exemplos de eficiência e de dignidade no exercício da função pública.
Carvalho Pinto é apontado como o malhor governante que até hoje teve
SãO Paulo. o Est:ldo-Jíder da Federação. Em todos os postos pelos quais
passou deixou a marca inconfundível da eficiência, do bom senso, do
saber, do técnico que conhece profundamente o assunto. e do pol!tico
que tem a sensibilidade de elager e pôr em prática a melhor das alternativas. É figura que honra qualquer Parlamento e que eleva o nível de
qualqu.er G(lverno. São homens como Carvalho Pinto que animam as
formas politicas, que sem ales .se tornariam vã.s. É de seu vigor individual,
onde .se conjugam a fibra, o equilibrlo e a energia, que se fazem as
nações robustas.
Também como Rui Barbosa, Carvalho Pinto pode proclamar que a sinceridade dominou toda a .sua carreira e é a síntese de vltórl·as a de seus
reve.se.s, pois, multa vez "a política não admite sinceridade".
Outros homens, outras personalidades ocuparão a.s poltronas dignificadas pela presença dos que passam a sar ausentes. Deles fica o exemplo
em cintilações fulgurantes e permanentes.
·
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Este, o editorial do Correio Braziliense.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. LUIZ CAVALVANTE - Com multo prazer, nobre Senador Ruy Carneiro.
O Sr. Rny Carneiro - V. Ex.a está. neste momento, exaltando a passagem
de um dos eminentes brasileiros desta Casa, o Senador Carvalho Pinto. Quero
dar a V. Ex.a os meus aplausos. porque, Indiscutivelmente, S. Ex.a tem condições
de ser até Presidente da República. Foi uma das grandes figuras d·esta Casa, o
Senador Carvalho Pinto.
O Sr. Guido Mondin - O nobre orador me permite um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE -Com muito prazer.
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o Sr. Guido Mondin - Este editorial é uma peça extraordinária, que chamaria de profundo consolo para os nossos dois companheiros citados. E a comparação que ele faz, lembrando o episódio de Churchill ocorrido depois da guerra, há de fazer com que ambos os nossos companheiros encontrem, precisamente, nas palavras do editorial aquilo que, repito, é um verdadeiro consolo, fazendo-os compreender como é sempre misteriosa a manifestação popular. Não são
considerados aqueles valores de que são portadores os homens, senão que a emoção de determinado momento faz ruir tudo. Mas nas suas consciências, nos seus
corações, há de permanecer ·em contrapartida palavras como essas do editorial,
palavras como aquelas que ouvimos, aqui, recentemente quando homenageávamos o nosso Presidente Paulo Torres. E eu mesmo me conforto com isto, porque
quero ver em no.ssos companheiros, que não venceram as eleições, de que algo
mais 11á a apreciar em circuntâncias tais. A vida é feita de reveses mas, também, é feita de conforto. Que se sobreponha o conforto no coração dos nossos
companheiros, para que as suas mágoas se transformem em glória.
o SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, meus ilustres
aparteantes, Senadores Ruy Carneiro e Guida Mondin, as palavras de V. Ex.a.s e
as do editorial sl'!·3 bastante eloqüentes e justas para exigirem qualquer comentário de minha parte. Mas, cabe-me dizer que se reparo deve merecer esse editorial, apenas um eu farei: é que aos nomes de Carvalho Pinto e Paulo Torres
eu acre.scentaria o de Guida Mondln.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadore.s. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Tem a palavra o nobre Senador AdalbertJ Sena.
O SR. ADAlBERTO SENA·- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando se evidenciou, pelas últimas apurações, a vitória do MDB nas eleições do Acre, a minha primeira reação sentimental foi no sentido de ocupar o microfone da Rádio
Difusora Acreana - a emissora de maior alcance auditivo - para dirigir palavras de agradecimento à maioria do eleitorado e fazer sentir ao povo acreano a
significação da etapa que o nosso partido havia, assim, ultrapassado na luta em
prol das Idéias democráticas e das reivindicações de justiça social na qual, tão
ardorosamente e â custa de sacrifícios, nos empenháramos ao lado dos companheir·:>s de todo o Brasil.
.
.
Nem cheguei, todavia, a pleitear, junto à autoridade competente, a devida
permissão para es.se pronunciamento através de um órgão oficial, tendo em
vista ponderações que me foram feitas quanto à inutilidade d·e qualquer tentativa naquele sentido, desde que o próprio e rotineiro noticiário dos trabalhos
da Assembléia Legislativa deixara de ser irradiado por ordem v·erbal dada aos
locutores pelo gerente da emissora.
Compreendendo que, se um dos Poderes do Estado era assim estranhamente
marginalizado, com muito maior probabilidade o seria um candidato oposicionista vencedor nas eleições, limitei-me, para não expor-me ao vexame de uma
ostensiva recusa, a fazer publlcar-se, como matéria paga, uma breve nota expressiva dn minha gratidão, prometendo que a externaria, mais amplamente.
pela tribuna desta Casa, não suj elta, por felicidade, a similares exibições da censura ou da prepotência.
É este, Senhor Presidente e Senhores Senadores, o dever que quero cumprir
neste momento e ante3 de se encerrarem as atividades da Sessão Legislativa.
Dentre os candidatos do nosso partido, creio que nenhum tem, tanto quanto
eu, razões de ser grato à brava gente da minha terra, porquanto no Acre, como
em todo Brasil foi nas eleições majoritárias para o preenchimento das vagas
do Senado que mais se concentraram as disputas e, por isto mesmo, se tornou
mais patente o contraste entre Oposição e Governo.
É claro que o meu agradecimento abrange a todos os que nos honraram com
as suas preferências e há-de traduzir-se, antes de tudo, camo milhares de mensagens, cada uma endereçada ao "eleitor conhecido ou ao votante desconheci-

-423do". No entanto, para que o meu gesto se tome mais reconhecedor de certas distinções dentro da generalidade, é preciso que eu o particularize em relação a determinados grupos e localidades, a fim de que se possam tirar conclusões válidas respeitantes às origen.s e características das tendências populares que se
intensificando e avolumando se culminaram, a respeito das circunstâncias desfavoráveis e das improvisações derrotistas de última hora, em nos assegurar a
vitória.
·
Movido pelos irresistíveis impulsos do coração, meu pensamento se voltou
primeiramente ·em direção daquele grupo maciço dos motoristas de Rio Branco
que, já em 1972, ao se travar o pleito municipal, hourou-me com uma recepção,
que eu nem esperava e, em. verdade, multo menos visou à minha pessoa, do que
a uma manifestação coletiva de solidariedade ao meu partido, tomado como simbolo de uma causa r·eivindicadora, que se confundia com a ·dos próprios manifestantes.
· ·· E partindo deste impuLso inicial, o giro dos meus pensamentos foi percorrendo, um a um, os setores populares que àquele se foram aliando nesses dois
anos de lutas ·e de esclarecimentos que acabaram por transformar o Movimento
Democrático Brasileiro no partido majoritário no Acre. Nesse giro, da minha
comoção, eu bem distlng'O os col.onos e os seringueiros da minha terra, tão compreensivos do nosso esforço em favor deles e da nossa solidariedade com seus
sofrimentos advindo.s das lmprevisões oficiais, em face dos destinos que os haviam de surpreender quando novos rumos passaram a se delinear no campo da
economia regional. Bem distingo aqueles soldados da borracha, a que não faltou a assistência dos representantes do MDB no Congresso Nacional; bem distingo também o apoio que me deram, em boa parte, os empresários de cruzeiro
do Sul, a cuja situação financeira por mais uma vez me referi nesta Casa; bem
distingo os funcionários públicos dos quais, pelo que pude observar, não nos faltou
a compreensão do sentido da nossa luta; bem distingo a massa sofrida dos traballladores que vieram ao nosso encontro, na campanha pacifica em prol dos
seus direitos a uma remuneracão condigna ao seu trabalho e aos encargos famU!ares; bem distingo os profissionais de alto nível e dentre eles, os professores, que ficaram do nosso lado; bem distingo os estudantes que, conforme assinalei no discurso proferido na Convenção do MD!B, na sua maioria não deixaram de optar pela nossa causa, mesmo nas suas vacilações diante das presentes
saidas políticas; bem distingo, finalmente, os homens e mulheres constituintes
do chamado "eleit.orado flutuante", que a julgar por veementes indícios, foram
numerosos e decisivos também na sua opção a nosso favor. E passando das
enumera~ões grupais para as locais, é imperioso à minha consciêncl:a agradecida fazer referências aos resultados das eleições nos municípios; à Capital do
Estado, que bem c-orrespondeu aos nossos cálculos ou às nossas expectativas;
àquela indómita Sena Madureira a que, com razão, o companheiro Alberto Zaire
qualificou como "a fortaleza cívica do MDB"; a Tarauacá que, no seu apoio, excedeu as nossas previsões otimistas; a Feijó, que chegou a nos surpreender com
o valor da maioria de votos dados aos candidatos do partido; ao meu querido
Cruzeiro do Sul, terra do meu berço que, não obstante, vir sendo e ter sido, principalmente nas últimas ·eleições municipais, um forte reduto arenlsta, nem por
1sto deixou de agora consagrar-me ali vitorioso e por pouco não assegurou também vitória à legenda emedebista. E, para terminar, não posso deixar de envolver também na profundeza deste agradecimento os municípios de Xapuri
e de Brasiléia, os únicos nos quais não vencemos, mas conseguimos - mercê da
bravura e do trabalho árduo e incansável de dedicados companheiros e amigos,
reduzir, de forma altamente significativa, as diferenças anteriores entre as votações dos dois partidos.
É cedo - porque ainda não disponho de todos elementos indiSpensáveis a
uma análise segura e imparcial - parp. dizer aqui de todo o significado dos
resultados dessas eleições. Mas não será tarde para, como mais oportunamente
pretendo fazer. tirar desses resultados Ilações que nos permitam mostrar ao
Brasil os fundamentos das nossas esperanças no futuro da politica acreana.
(Muito bem! Palmas.)
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-424O SR. PRrESIDENTE (Paulo Torres) -Antes de encerrar os trabalhos, esta
Presidência convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 12 horas e 30
minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
.sobre a Mensagem n. 0 385, ·de 1974 (n. 0 631/74, na origem, de 29 de novembro
de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Senhor Manoel Antônio Maria de Pimentel Brandão, Ministro de Primeira-Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Reino da Suécia.'
·
·
-2Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n.0 386; de 1974 (n. 0 632/74, na origem, de 29 de novembro de
1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado o nome
do Senhor Franck Henri Teixeira de Mesquita, Embaixador do Brasil junto à
República do Quênia, para, comulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto a Maurício.
Está encerrada. a Sessão.
Encerra-se a Sessão às 12 horas e 25 minutos.)
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231. 3 Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 5 de dezembro de 1974
(Extraordinária)
PRESIDBNCIA DO SR. PAULO TORRES

As 12 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - José Guiomard .- _Geraldo Mesquita - Flávio
Britto -José Llndoso - José Es.teves - cattete Pinheiro .....,.. Jar.bas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - José
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgíllo Távora
- Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dlnarte _Mariz - Luís
de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy
carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra·..:.... Wilson ·campos - Arnon
de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco Leandro Maciel - Lourival Ba;ptlsta - Antônio Fernandes - HeLtor
Dias - Ruy Santos - Carlos. Llndenberg - Eurico Rezende - João
Calmon- Amaral Peixoto- Paulo Torres·-· Benjamim Farah- Danton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto ....;.· Magalhães Pinto Carvalho Pinto - Franco Montoro - . Orlando Zancaner - Benedito
Ferreira - Leoni Mendonça ·- Osires Teixeira - Fernando Corrêa Jitallvio Coelho - 5aldanha Derzi- Mattos Leão - otávio ~sário Antônio Carlos - Celso Ramos - Len(lir. Vargas - Daniel Krieger Guido .Mondin - Tarso Dutra. .
. ·
.
.

o SR. MESiiDENTE

(Paulo Torres) -A ua.ta.•de presença acusa-o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
·
··
· ·
Sessão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os segui~tes:
REQUERIMENTO N,o 363, DE 1974

!Requeremos urgência, nos termos dó art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 184, de 1974 (n.o 2.367-B/74, na Casa de origem),
de iniciativa do sr. Presidente da República, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos PessoaL& causados por. veículos automotores de via terrestre, ou
por sua carga, a .pessoas transpor.tadas ou não.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1974. - Petrônro -. Portella: ·

REQUERIMENTO

N.0 364, DE

i974. '

Requeremos urgência, nos termos do art. · 374, allnea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 185, de 1974 (n.o 2.384-B/74, na Casa de. origem),
de iniciativa do Sr. Presidente da República, que atribui ao. FlUNRURAL a con·
··
cessão de prestações por acidente do trabalho. ·
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1974. - petrônio Portella.
O SR. PRESIJIDENTE <Paulo Torres) _. Os requerimentos lldos serão votados
·
.
·· · .
·
após a Ordem do Dia.
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ORDEM DO DIA
Item 1

Discussão, em turno único, do Parecer da Comi&são de Relações Elcteriores
sobre a Mens111gem n.o 385, de 1974 (n. 0 631/74, na origem, de 29 de novembro de
1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a e-scolha
do Senhor Manoel Antonio Maria de Pimentel Brandão, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Dliplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia.
·
Item 2
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n.~ 386r de 1974 (n.o 632/74, na origem..de 29 de novembro de
1974), pela qual o Senhor Presidente da República· submete ao Senado o nome
do Senbor Franck Henri Teixeira de Mesquita, Embaixador do Brasil junto à
República do Quênla, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto a Mauricio. ·
·
··
As matérias cons.tantes da Ordem do Dia, de acordo com o art. 405, allnea h,
do Regimento Interno, devem ser apreciadas em Sessão secreta. Solicito aos Srs.
funcionários que tomem as 'Providências necessárias a fim de que seja respeitado
·
o di·sposltlvo regimental. .
A Sessão transforma-se ein secreta à.S 12 horas e 6 minutos e volta a ser
pública às 12 horas e 12 minutos.
·
. O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimen~o n. 0 363, lido no Expediente, de urgência especial para o Projeto de Lei da camara n. 0 184, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que· aprovam permaneçam sentados. (Pausá.)
Aprovado.
Em conseqüência, pa.ssa-se à apreciação da matéria.
··
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 184, de 1974
Cn.0 2.367-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente da República,
que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veiculas
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
(dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Finanças).
··

o

titul~~c~toJ~~ti~~~re Senador Wilson Gonçalves o parecer da Comissão de Cons-

0 SR. WILSON GONÇALVES (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o ·Senhor Presidente da RepÚiblica, de !liCordo com o art. 51" da Constituição, submete à wpreciação do· Congresso Nacional, acompanhado de El!JÍ:Ío~
slção de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, o
projeto de lei em estudo, dispondo· sobre Seguro Obrigatório de Danos ·pessoais
causados .por veículos automotores de via terrestre,· ou por sua carga, a •pessoa:s
transportadas ou não.
.:
. . . .
Objetiva a proposição dar a sistemática .do seguro obrigatório relacionado
com acidentes de tráfego um tratamento atuallzado, como o requer as exigências do progresso e a prõprla filosofia securitárla, fruto da· experiência oriunda
·: ,
da legsilação em vigor, e que compete seja modificada.
De fato, o Projeto vem reformar o art. 20 do Decreto-Lei n. 0 73/66 e revog~r
o Decreto-Lei n.0 814/69, que regulamentou aquela modalidade de seguro, ;:,ferecendo novas dlretr!zes à. matéria.
·
Com referência .ao primeiro dispositivo citado, art. 20 do Decreto Legislativo
n.o 73/66, a alteração é fundamental. A menção a "veiculas .automotores de .via
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-427terrestre", constante da alinea b, passa a constituir inciso próprio, com a. se:
guinte redação:
· "1) danos pessoais causados por veiculas automotores de via. terrestre, ou
· por sua. carga, a. pessoas transportadas ou não.~···,
· : · . · .. ·. :.· · :.,. ::
. Adiante, estabele~e novos um~.tes para os. vátores .dos prêniiCIB; ·ena Úéúi.i:iâ~
des para o recebimento dos mesmos; estende o beneficio às vítimas de veículos
não identificados; e, entre outras providências, submete ao rito sumarissimo do
Código .de Processo Civil, as ações decorrentes do.s danos de que trata;
"

· Em sua Exposição de Motivos; ressalta o Senhor Ministro de Estado..da In-

dúatna e do Comércio que o anteprojeto: pretende conceituar em outros .termos
a cobertura do seguro, que passaria a ·cobrir danos corporais;. Assinala, dessa
forma, ·sensível simplificação na liquidação dos sinistros em acidentes de que
participem dois ou mais veiculas, caso em que as indenlzações serão .pagas pela
sociedade seguradora do veiculo que transportava a vitima, resguardando a esta
o direito de regresso contra o eventual responsável. ·
· · ·
Há de destacar-se, no elenco das disposições propostas, a. que prevê "um sistema de indenizar os atingidos por acidentes causados por veículos não identificados, casos esses em que, logicamente, não se conhece a seguradora responsável ·pelas indenizàções, "cabendo o õnus desse ressarcimento a um Consórcio das
·
·
seguradoras que operam no seguro objeto da lei.
. Considerando. o relevante interesse social. daiS inovações propostas, e como
não há óbices quanto à constitucionalidade e júiidicldade do projeto, somos pela
sua aprovação.
· ·
· ·
o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo' Torres) - Solicito ao nobre Senador Luiz de
Barros o parecer da Comissão de Transportes, Comunicações .e Obras Públicas.
O SR. LUIZ DE BARROS (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos do art. 51 da Constituição, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Congresso Nacional o presente. projeto, que dlapõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de
via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não,
2. Na EXposição de Motivos que instrui a ·proposição, o Sr. Ministro de Estado da Indústria e do Comércio esclarece que a .legislação securitária (DecretosLei n.0 73, de 1966 e n.~ 814, de 1969) não eliminou protelações no pagamento
das indenizações, nem eliminou a apuração de culpa:
·
"Com efeito, aquele diploma legal, 'o Decreto.:.t.el n.O 814, não deu solução
adequada aos problemas em evidência. Confl!tos de enténd!mentos aumentaram, em vez de desaparecerem. Prova é que as açqes judiciais cresceram de número e, no congresso, :toram. apresentados vários .projetas de
lei que, se justificáveis na sua essência, davam·; todavia;· sóluções parciais
às dúvidas, quando em verdade se fazia necessário estudar e resolver
globalmente a matéria."
3. Em resumo, o projeto ora em exame estabelece que o objetivo·.do seguro de
responsab111dade civil dos proprietários de veículos .automotores de vias terrestres passa a ser o de cobrir danos corporais, ~arant!ndo-se, sem discussões judiciais, não apenas o pagamento de inden!zaçoes nos casos de morte e invalidez
permanente, mas, também, a pronta liquidação de despesas médicas suplementares, pela sociedade seguradora do veículo que transportava a vitima, sem se cogitar da culpa ou responsabilidade do motorista causador do acidente.
4. · Do ponto de vista da .politica nacion!cl de transporte, o presente proãeto · re~
presenta uma simpUf!cação do processo de Uquldação de sinistros, motivo por que
opinamos pela sua aprovação.
É

É

o nosso parecer, Sr. Presidente.

-428O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Senador Virgílio Távora o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Para emitir parecer.).,....;.. Sr. Presidente, Srs. Senadores, com fundamento no art. 51 da Constituição;· o Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso Nacional,. projeto de lei que
"dispõe ·sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veiculas ·automotores de via· tenestre, ou por. sua carga, a pessoas transportadas ou não".
Salienta a Exposição de !Motivos que acompanha.. o projeto, estarem as operações de seguros no Pais reguladas pelo Decreto-Lei n. 0 73, de 21 de novembro êie
1966, onde é disciplinada .toda a sistemática de tal atividade, .. sendo de se notar o
a~. ro, que especifica as modalidades de seguros que são de .con·tratação obrl.gatoria. Cumpre destacar, entre elas, o Seguro de Responswbilidade Civil dos 1\roprietários de Veiculas Automotores de Vias Terrestres (R.COVAT> com a finwlidade de dar cobertura à responsabilidade civil decorrenrte do UBO de veículos; garantindo a reparação de danos a que a sociedade. está sujeita: O Decreto-Lei
n.0 814, de 4 de setembro de 1969, regulando a extensão e a natureza desse seguro,
oportuno naquela época, não deu, todavia, adequada solução aos problemas que
ihoj e se evidenciam.
·
· · ·
Com o projeto, pretende o Poder Executivo concetuar, em outros· termos, a
cobertura do seguro. A cobertura de danos corporais, com a garantia, sem discussões judielais, do pagamento de indenizações nos casos de morte e invalidez
permanenrte e ocorrência de despesas médicas suplementares.
·
o projeto vasado em treze artigos, perfeitamente ordenados, fixa, no art. 3.0,
os valores correspondentes às indenizações por .morte, invaiidez permanente e
despesas de assistência médica e suplementares.
No âmbito de competência regimental desta qomlssão, o projeto não merece
.. · .
··
reparos, razão por que opinamos pela sua aprovaçao.
É o parecer, Sr. Presidente. ·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - os pareceres são' favoráveis.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1.0~Secretário. ·
São !Idas as seguntes:
EMENDA N.0 1, (de Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 184, Ide 1974
Emenda Modificatlva.
Dê-se ao parágrafo único do art. 3.0 nova redação nos seguintes termos:
0

Art. 3.

I

''
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-

"Parágrafo único - o Conselho Naciorial de Segúros Privados (CNSIP),
com !base nos índices oficiais e gerais de preços, revelam anualmente os
limites de lndenização previstos neste artl·go."
Justificação
A redação original do dispositivo dá ao ONSIP a faculdade de fixar, arblrtraria~
mente, os limites de indenlzaÇão.
·
Essa amplitude de ação daquele órgão não se coaduna com objetivo e o espírito da lei, que é certamente o de preservar a atualização dos níveis das !ndenizações, suj eltas a corrosão Inflacionária.
Condicionada a revisão do CNSIP a aplicação dos índices .gerais de preços,
:fica explicito o propósito da lei, evitando-se que interpretações equivocadas elevem, acima dos padrões necessârtos, os limites lndenltârios, com reflexos no preço
do seguro e no orçamento Individual do proprletârio do veículo.
Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1974. -Senador Augusto França.
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- 429·EMENDA N.o 2, (de Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 184, ,de 19'74
Emenda Modificativa
De-se ao § 2. 0 do art. 6.0 a seguinte redaçao.
Art. 6.0 r Parágrafo 2.0 - Havendo veículos não identificados, a indenização será
. paga pelas sociedades seguradoras destes últimos, com recuperação posterior e proporcional da parte que couber ao consórcio previsto no art. 7.0,
a crltérlo da. administração deste último.
Justific~ão

A redação .primitiva conduz a iniqüidade. Havendo veículos identificados, na
vel'dade é de absoluta justiça que os beneficiários da vítima recebam indenização
integral, na forma da alínea a do art. 3.0 do projeto. Entretanto, não é justo que
o ônus, no caso, recaia exclusivamente sobre a seguradora do veículo ldenttficado,
se outro embora não identificado, tenha. concorrido para a ocorrência do acidente.
Quando o veiculo ·não é identificado, geralmente seu condutor, cônscio da
própria culpa, terá utilizado com êxito alguma a11tlmanha para escapar anônlmo
ao flagrante e à responsabilidade. Exatamente para que os beneficiários da vitima
não sejam prejudicados por essa isenção fraudulenta de responsabilidade é que
funciona o consórcio previsto no art. 7.o. Esse consórcio é o próprio mercado segurador, pois· dele participarão todas as sociedades seguradoras, assumindo a responsabilidade a que escapou o proprietário do veículo não identificado.
Portanto, no acidente em que haja o concurso de veícúlo identificado, esta
depois o reparta, na proporção que couber em cada caso, com o consórcio que
responde pelos veículos não identificados.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1974. -Senador Augusto Franco.
EMENDA N.o 3 (de Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 .184, .de 19'74
Emenda Supressiva
Suprima-se o art. 9.o
Justificação
o artigo em causa dispõe sobre as indenlzações de danos materiais cobertos
pelo segurado facultativo de responsabilidade civil.
o seguro em faculta.t!vo e o dano material, duas componentes desajustadas
dentro do projeto, cujo contexto se ocupa de um seguro que é obrigatório e de
um dano que é pessoal. Mas o problema essencial não reside nessa desambientação da norma prevista no dispositivo, e sim na injuridlcidade do se.u conteúdo.
Sufraga-se aí, um mecanismo indenitár!o radicalmente Incompatível com a
natureza jurídica das relações eme11gentes do fato gerador do dano 1ndenizável.
o mecanismo estabelecido antecipa a reparação do prejuízo e, por isso, pode conduzir a soluções finais que resultem em benefício do autor do ilidto civil,
ocorrida, por exemplo, a collsão de dois ou mais veículos, cujos proprietários
estejam co·bertos por seguros facultativos de responsabilidade civil, aos danos
materiais de todos eles seriam Indenizados de imediato, a priori, sem ainda conhecer-se a quem seria imputável a culpa pelo ac~dente e, conseqüentemente, a
responsabilidade (c !vil) pela reparação dos danos.
·
Essa inversão é de fatos jurídicos, trocando-se o conseqüente (reparação>
pelo antecedente (apu~:ação de culpa), daria como corolário: .
a) Desembolso de ·indenização cega pela .sociedade seguradora, já que todos
os danos do acidente são indistintamente reparados, sem identificação do autor
e da vítima do dano, ou do verdadeiro responsável e ofendido pelo ato
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-430b) exercido o direito de re.gresso da sociedade seguradora contra o responsável, intercalando-se. longe intervalo entre esse desfecho e o fruto original do acidente tal direito não abrangerá ·os danos materiais, já reparados, do veiculo do
próprio causador do dano, que não é o terceiro ofendido, mas o culpado pelo acidente, assim completando-se com o !licito praticado. ,
Fica evidente, portanto, que a norma do art. 9. 0 , levando a situação absurda,
é inteiramente injurídica, contrapondo-se de maneira frontal a regras básicas
de Diretto .Civtl.
··
·
·
O seguro facuLtativo, objeto do art. 9. 0 , distingue-se técnica. e conceitualmente
do se,guro obrigatório que o projeto visa disciplinar. Ambos são de responsab!lldade clvll, mas apenas nisso se resume o denominador que lhes é comum. No mais,
divergem completamente. o seguro obrigatório baseia-se na teoria do risco, dando cunho objetivo a responsab!lidade do proprietál!io do veículo. O seguro facultativo baseia-se na. teoria da culpa, que na forma do Código Civil decorre de
negligência, imperícia ou Imprudência. o se,guro obdgatórlo destina-se a indenizar danos pessoais nos quais está implícito Ulll elevado interesse social; o seguro
facultativo envolve, sobretudo, a reparação de danos materiais, que afetam, não
pessoas, mas p!litrlmônios destas. ·
·
O que mais importa salientar, no entanto, do .ponto de vista jurídico, é que o
s~guro facul;_tativo é de responsabilidade cl~l fundada na .culpa, Assim, à apuraça.o desta nao. se pode antecipar a reparaçao do dano, sem quebra ou ofensa ao
Direi to· e ao proprlo Insti_tu to da responsSJb!lidade civil.
··
·
·.
Em relação a veículos automotores aplicam-se três modalidades de seguro.
Duas vinculam-se à responsab!l!dade civil: ll O seguro obrigatório, fundado na
responsab!l!dade objetiva, indeniza danos pessoais; 2) o seguro facultativo, fundSJdo na responsabilidade culposa, indeniza danos materiais e pessoais, estes
últimos.pela inde~za!(ão qúe exceda a do seguro obrigatório e pela qual for condenado o proprietário culposo. A terceira modalidade é o seguro do automóvel, que
repara os danos materiais do .próprio veículo.
.
O seguro facultatvo de responsabllldade civil diferencia-se dos outros dois
pela natureza de dano que lhe cabe reparar. Esse dano é o da lesão causada a
pessoa ou a objeto material, mas o da lesão financeira sofrida por quem, causando prejuízo de qualquer natureza a terceiros, ê por isso obrigado a promover a
·
· ·
respectiva reparação.
A confusão entre esses diversos tipos de seguros explica, mas não jusÚfica,
o art. 9. 0 , eivado irremediavelmente de injuridicidade e, por isso, devendo ser suprimido do projeto.
Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1974. -Senador Augusto Franco.
EMENDA N. 0 4
·(de Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 184, de 1974
Emenda Modificativa
Dê-se ao art. 12· a seguinte radação:
Art. 12 - o Conselho Nacional de Seguros Privados expediu normas disciplinadoras e tarifas que atendam ao disposto nesta Lei, bem
como normas definlodoras das lnfrações à suspensão prevista no art. 11.
Justificação ·
o art. 11 comina com. a pena de suspensão da autoridada, ·autorização para
operar no seguro 'obrigatório a seguradora que infringir as .disposições da lei em
que se converteram o projeto.
A normà. é vaga d·ando oportunidade ao arbítrio da· autoridade apllcadora
da penalidade. É in~!lspensável caracterizar, 1de forma explicita e taxativa, a
natureza da infração que por sua gravidade (seja a infração singular ou continuada), Justifique a comina.ção de grau máximo que é a cessação das atlvidades
da empresa no ramo.
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-431A matéria, no entanto, por envolver multiplicidade de aspectos que além do
mais exigem vivência e conhecimento específico das práticas usuais do seguro,
não se ajusta ao texto e ao caráter normativo de uma· lei substa.ntlva como a que
resultaram ·do projeto.. Assim mais adequada cometer essa tarefa ao Conselho
Nacional de Seguros Privados, órgão que tem, entr·e outras, .a atribuição le·gal
de fixar as diretrlzes e normas da politica .de seguros privados.
·
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1974, - Senador Augusto F'l'anco.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em discussão o proj·eto e as emendas.
Se ·nenhum dos srs. Senadores quiser discútir, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Encerrada a ·discussão da matéria em regime de urgência com apresentação
de emendas, nos termos do inciso I do art. 386 do Regim:anto Interno, as comissões.proferirão os pareceres imediatamente.
Solicito ao nobre Senador Wilson Gonçalves 'o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sobre as ·emendas d·e Plenário.
O SR. WILSON GONÇALVES (Para emitir parecer.) - Sr. PJ.1esiden1le, Srs.
Se·hadores, foram apresentadas, pelo Senhor Senador Augusto Franco, 4 (quatro)
emendas ao Projeto de Lei n.0 184/74, visando a dar nova redação a algumas
das disposições do projeto, e suprimindo o seu art. 9. 0
Na primeira das propostas, pretende, com relação ao parágrafo único do
art. 3.0 , l1mitar a amplitude da ação.do ONSP na fixação dos limites de indenlzação, para. condicioná-la aos indices oficiais e gerais de preços. Na segunda,
modifica o § 2.0 do art. 6. 0 , visando a repartir, proporcionalmente, entre as
sociedades seguradoras e o consórcio de. que trata o art. 7.0 , a responsab1lldade
nos casos de acidentes em que haja o concurso de veículos ldentltlcados e não
·
.
identificados.
A Emenda n.o 3 pretende suprimir o art. 9. 0 , por injuridicidade, els que
estabelece o pagamento das !ndenizações, independentemente da apuração da
culpa, o que, .no nosso entendimento, não. caracteriza o vício ·apontado, porquanto
o· mesmo dispositivo, na parte final, prevê que à seguradora cabe o direito de
regresso contra o ·responsável.
A quarta emenda modifica a redação do art. 12, para estabelecer a compe.tência do CNSP para expedir as normas disciplln&~doras e .tarifas, bem como
pa~a definir as inf~ações a que o art. 11 comlna a pena de. suspensão.
No âmbito desta Comissão, não há óbices. ao. acolhimento das Emendas de
n. 0 • 1, 2 e.4 quanto à constltuclonalldade e juridicldade. A de n.0 3, enlTetan.to,
·por argillr a injuridlcidade do preceito contido no art. 9. 0 , que já ·demonstramos
ser jurídico, deve ser rejeitada.
·
l!: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador Luiz
de Barros para. proferir o parecer da Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas sobre as emendas de Plenário.
O SR. LUIZ DE BARROS (Para emitir parecer.) - Sr. Bresidente, Srs. Se~
nadores, após o racebimento de quatro emendas, em Plenário, retorna a esta
Comissão o presente projeto, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas
·
transportadas ou não.
2. Como já foi salientado •em parecar anterior, a proposição representa, sobre~
tudo, uma simplificação do processo de liquidação de sinistros.
·
·
3. As emendas visam: a de n.o 1 -estabelecer critérios de correção monetária
da indenlzação, o que já .é anualmente realizado; a da n. 0 2 - repartir propor~
clonalmente a indeniazção entre as sociedades segur&~doras, no caso de acidente
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-432com veículo não identificado, o que dificultaria a liquidação; ·a. de n. 0 3 -'- supri·
mlr o art; 9.o, que dlspõa sobre as indenizações de danos materiais pelo seguro
facultativo de responsabilidade civil, o que elimina a possibilklade de o proprie·
tário ter maior cobertura, que do seguro obrigatório; e a de n.0 4 - tomar
obrigatória a regulamentação, pelo Conselho Na.donal 1àe Seguros Privados, d·e
normas dr finidoras ·de infrações, especialmente ·as penaUdades previstas no
.
art. 11, sobte a suspensão de sociedades seguradoras.
Por conseguinte, tudo faz crer que essas emendas pretendem melhovar o
texto da proposição ora em exame. Contudo, se aprovadas, criariam óblcas ao
rito sumário do processo. de ·liquidação, contrariando as principais inovações
contidas no projeto origlna.1.
Ante o exposto, opinamos pela. aprovação do projeto e pela rejeição das
quatro emendas ..
É o parecer, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Senador Vil1gillo
Távora o parecer da Comissão de Finanças .sobre as emendas.
o SR. vmG:tLIO TAIVORA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadares, retorna a esta Comissão o proj-eto que dispõe sobre seguro obrigatório
de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por
sua c~ga, a pessoas transportadas ou não.
Com efeito, quatro amendas de Plenário foram oferecidas e subscritas pelo
eminente Senador Augusto Fr3llco.
A Emenda. n.0 1, que visa a dar nova redação ao parâ:grafo único do art. 3.0,
prevê a revisão anual dos limites de lndenização. O objetlvo e o espírito da lei,
que é o de presarvar a atualização dos níveis das indenizações, sujeitas a correção lnfla.clonárla, de que fala a emenda, estão contidos ·nas let11a.S "a", "b" e "c'!,
do próprio art. 3.0 , ao dispor que os valores cobertos pelo seguro estão expres.sos
em quarenta vezas o maior salário mínimo vigente no País. Entendemos, assim,
que a emenda não é· cabível, vez que a reavaliação pretendida já está prevista.
no projeto, pois anualmente são revistos os níveis de salário minimo.
Vale salientar, a propósito, que o projeto do Poàer Executivo já .sofreu substancial alteração na Câmara dos Deputados ao adotar o substitutivo da. Comissão
de Finanças e que se acha corporificado no projeto sob eM.me.
A Emenda n.0 2, ao nosso entendimento, não tem cabimento, pois compete às
sociedades seguradoras, s:gimdo o melhor critério, o pagamento de indenização
dos veículos lden tlficados. ·
A Emenda n.0 3, supresslva ao art. 9.0 do projeto, é injustamente acoim!llda
de injurídica e Inconstitucional. O pagamento aludido no artigo, no que conc.eme
às !ndenlzaÇões que serão pagas independentemente da responsabilldade que :for
apurada na ação judicial contra o causador do dano, assegura o direito regressivo
contra o responsável.
Dentro da moderna conceituação de seguros dessa natureza, o pagamento
.é feito em obediência ao "princípio da imediação", Isto é, somente a fluidez do
pagamento atinge os objetivos por ele colimados. Não se diga que não estão
previstos os direitcs regressivos cabíveis na espécie.
A Enienda. n.o 4 propõe nova redação ao art. 12 do projeto. Bem analisada,
.não encontramos nela justificativa conveniente para o seu acolhimento. A sus·
pensão prevista no art. 11 está, consoante a sistemática, bem corporificada e
·definida. no próprio artigo.
·
Pelo exposto, no âmbito d·a competência. regimental desta Comissão .somos
pela aprovação do proj-eto e l'ejeição das Emendas de Plenário .de n.os 1, 2, '3 e 4.
ll: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Constituição
e Justiça. conclui pela constltuclonal!:lade e jurldicldade das Emendas de n.oa 1, 2
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-433e 4, e contrário à de n. 0 3; os pareceres das demais comissõas são contrários às
emendas.
Completada a Instrução da matéria, val-se passar à votação do Projeto,
sem prejuizo das emendas.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação as emendas, que têm paracer contrários.

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer como se acham.
(Pausa.)
Rejeitadas.
O projeto vai à sanção.
1: o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 184, DE 1974
(N.• 2.367-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por Vl!iculos a.utomotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
O Congresso Nacional decreta:
.

•.

'

'

'

.

Art.
A alínea b do art. 20 do Decreto-Lei n. 73, de 21 dê novembro
de 1966, passa a ter a seguinte redação:
''Art. 20 - ...
1.0 -

0
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responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de
vias fluviais, lacustre, marítima, de a·eronaves e dos transportadores em
geral."
Art. 2. 0 - Fica acrescida ao art. 20 do Decreto-'Lei n.o 73, d·e 21 de novembro
de 1966, a alínea 1 nestes termos:
·
''.Art. 20 - .•...••............
1) danos pessoais causados por veículos automotores de via. terrestre,. ou
por sua carga, a pessoas trail.sportadas ou não."
·
Art. 3.0 - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2. 0
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitib)

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

mada.:
a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País no caso de morte;
b) até 40 (quarenta) ve~es o valor do maior salário mínimo vig.ente no
· : · .· ·
País - no caso de invalidez permanente;
c) até 8 (oito) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País como reembolso à vítima - no caso de despesas d.e assistência médica e suplementares de.vidamente comprovadas.
· ·
Art. 4. 0 - A indenização no caso de morte será paga, na constância do
casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos
demais casos o pagamento será feito diretamente à vitima na forma qu.e dis·
puser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

-434Parágrafo único - Para os fins deste artigo a companh·eira s·erá equiparada

à esposa, nos casos admitidos pela .. Lei Prevldenciária .

. Art. 5.o, - o pagamento da indenização será efetuado mediante ' simples
prova do acidente e do dano decorrente, Independentemente da exlstên'cla·de
culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsab1lldade
do segurado.
· § 1.o - A lndenização referida neste artigo será paga no· prazo de 5 (cinco)
dias a contar da apresentação dos S·eguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e
a prova de qualidade de beneficiário - no caso de morte;
b) prova das despesas ef·etuadas pela vítima com o seu atendimento por
hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão
policial competente - no caso de danos pessoais.

2. 0 - Os documentos referidos no § 1.0 serão entregues à sociedade de
seguradora, mediante recibo, que os especificará.
Art. 6.0 - No caso de ocorrência do ·Sinistro do qual participem dois ou mais
veículos, a indenização será paga pela socledade seguradora do respectivo veiculo
em que cada pessoa vitimada era transportada.
§ 1.0 - Resultando do acidente vítimas não transportadas, as indenizações
a elas correspondentes serão pagas, em parte·s Iguais, pelas sociedades seguradoras dos veículos envolvidos.
§ 2.0 - Havendo veículos não Identificados e identificados, a indenização
será paga pelas sociedades seguradoras destes últimos.
Art. 7.0 - A indenização, por pessoa vitimada, no caso de morte causada
apenas por veiculo não identlílcado, será paga por um consórcio constituído,
obrigatoriamente, por todas as seguradoras que operarem no. seguro objeto. da
. prese,nte lei.
§ 1.0 - o limite de indenlzação de que trata .este artigo corresponderá a
50% (cinqüenta por cento) do valor estipulado na alínea a do' art. 3.;0 da presimte lei.
· ·
·· ·
'
§ 2.0 - O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) ·estabelecerá normas para atender ao pagamento das indenlzações previstas neste artigo; bem
como a forma de sua distribuição pelas seguradoras participantes do consórêio.
§

Comprovado o pagamento, a sociedade seguradora que houver
pago a lndenização poderá, mediante ação própria, haver do responsável a
importância efetlvamente indenizada.
Art. 9.0 - Nos seguros facultativos de l'esponsabllldade civil dos proprietários de veículos automotores de via terrestre, as indenizações por danos materiais
causados a terceiros. serão pagas ind.ependentemente da r·esponsabllidade que
for apurada em ação judicial contra o causador do dano, cabendo à seguradora
o direito de regresso contra o responsável.
Art. 10 - Observar-se-á o procedimento sumaríssimo do Código d·e Processo
Civil nas causas relativas aos danos pessoais mencionados na pr:esente lei.
Art. 11 - Terá suspensa a autorização para operar no seguro obrigatório
de que trata o art. 2.0 , sem prejuízo de outras penalldad·es pvevlstas na legislação específica, a sociedade seguradora que infringir as disposições desta Lei.
Àrt. 12 - O Conselho Nacional de Seguros Privados expedirá normas disciplinadoras e tarifas que atendam ao disposto nesta Lei.
Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o
Decr.eto-Lel n. 0 814, de 4 de setembro de 1969, e d·emais disposições em contrâr!o.

Art. 8.0

··-·.435-·;....
O SR. PRESJDif!JNTE (Paulo Torres) - Vai-se passar, agora, à votação do
Requerimento n.o 364, l!do no Expediente, .de urgência especial para o Projeto
de Lei da Câmara n.o 185, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pallsa.)
Aprovado.
De acordo eom a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Ciimara n.o 185, de 1974
(n.o 2.384-B/74, na casa de origem), de !niclatlva do Senhor Presidente
da República, que atribui ao F'mm.UR.AL a concessão de prestações por
acidente do trabalho (dependendo de parecer·es das Comissões de Legislação Sooial e de Finanças) .
Solicito ao nobre Senador Guida Mondin o parecer da Comissão de Legislação Social.
O ·SR. GUIDO MONDIN (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sra. Senadores, acompanhado de Exposição de· Motivos do Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, o Senhor Pr·esidente da República vem de submeter à apreciação do Congr.esso Nacional, o presente proj.eto que institui, em
!avor do trabalhador rural, o seguro de acidentes do trabalho .sob responsabilidade do FtmRURAL.
Verifica-se, assim, que, a pouco e pouco, vem o Governo ampliando a faixa
de proteção ao trabalhador rural. Teve, por início, a concessão, pura e simples,
da aposentadoria, em bases bem inferiores às do trabalhador urbano; suced!!ram-se medidas legislativas criando e modificando os benefícios previdenciários
elevaram-se os valor.es dos proventos e pensões, num somatório de medidas que
hão de chegar em curto prazo, a uma equivalência ou similitude de tratamento
que atenda ao preceituado no art. 165 da Constituição.
Esclarece-nos, entretanto, a mencionada Exposição de Motivos, .que:
"Dadas as condições especiais da atividade rural, a começar por sua
acentuada dispersão territorial e .elevado número de empresas com pequena quantidade de empregados, não seria viável estabelecer essa proteção nos mesmos moldes do seguro de acidentes do trabalho dos empregados urbanos. Repete-se aí, por conseguinte, a distinção entre ·a previdência rural e a urbana.
Deixa-se, por exemplo, de estender a C<lbertura à doença profissional nos
termos das alíneas a e b do § 1.0 do art. 2. 0 da Lei n.o 5.316, de '14-9-67,
dada a sua difícil caracterização no melo rural, mas o proj.eto equipara
ao acidente do trabalho a doença profissional inerente à atividade rural,
a ser definida em ato do Ministro de Estado."
Por outro lado, o trabalhador fará jus às prestações já asseguradas pelo
PRORURAL, "porém em condições mais favoráveis, isto é, com as prestações
pecuniárias de valor mais elevado e a assistência médica devida em caráter
obrigatório".
A par dessas providências, o FUNRURAL, em convênio com o INPS, Irá
promov·er programas de reabllltação profissional dos acidentados, de modo a
tomá-los, dentro das limitações naturais de cada caso, aptos para o trabalho.
Ressalte-se, por último, que o atendimento das despesas decorrentes da futura. lei será. feito mediante o acréscimo de 0,5% (cinco décimo por cento) na contribuição incidente sobre o valor comercial dos produtos agropecuários em sua
primeira comercialização, percentual diminuto, levando-se em conta o elevado
alcance socla.l da medida.
Com .estas considerações, somos de parece1· favorável ao projeto.
li: o parecer, Sr. Preslden te.
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-.436O SR. PRIESIDrENTE (Paulo Torl'es) - Com a palavra o .nobre Senador
. Benedito Ferreira para proferir o J>arecer da Comissão de Finanças.
'
O SR. BENED'ITO FERREIRA (Para emitir pat1ece,r.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores a medida em tela, originária do Poder Executivo e. encaminhada à
apreciação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, objetiva
Assisa concessão de prestações por acidente de trabalho a cargo do Fundo
tência ao Trabalhador Rural.
É inegável que a proposição constitui enorme avanço com referência à assistência social ao homem do campo, tão carente de proteção e de estímulo para
a árdua tarefa que empr:eende no seio da nacionalidade.

de

O projeto em exame vem cumprir a determinação do art. 19, última parte,
da Lei n.o 5.889, de junho de 1973, que fixou normas reguladoras do trabalho
rural.
Seguindo a boa técnica, o art. 1.o utiliza-se da conceltuação de acidente de
trabalho já expressa na Lei n.o 5.316, de 14 de setembro de 1'967, acrescentando,
tão-somente, a hipótese específica de. doença profissional inerente à atividade
rural, cuja definição dependerá de ato a ser expendido pelo Titular da Pasta da
Previdência e Assistência Social.
·
Além da prestação dos serviços médicos, ao acidentado serão concedidos
auxíllo-doença, aposentadoria ou pensão, conforme o caso, no VJi.lor de setenta
e cinco por cento do maior salário mínimo vigente no País, a partir do dia conseqüente ao infortúnio.
Dando razões à inovação proposta, esclarece a Exposição de Motivos que
acompanha a Mensagem presidencial, verbís:
,
"O trabalhador rural acidentado terá direito ao auxílio-doença, prestação
previdenciária da maior importãncia, ainda não concedida na área rural
em condições normais. Além disso, fará jus às prestações já asseguradas
pelo Programa de Assistêncili. ao Trabalhador Rural (PRORURAL), pOrém, em condições mais favoráveis, isto· é, com a:s prestações.· pecUniárias
de valor mais elevado e assistência médica devida em caráter obrigatório.
A execução do programa ficará, também, a cargo do Fundo de Assistência
ao Trabalhador Rural (FUNR.URA!L)."
Por outro lado, a assistência médica há de englobar a hospitalar, a cirúrgica,
a farmacêutica e a odontológica, bem assim a remoção do acidentado.
Além do atendimento de urgência, a medida prevê os meios de tratamento
exigidos para a recuperação do paciente, estabelecendo o fornecimento, sem
retribuição, d·e aparelho de prótese necessário à atenuação do defeito físico.
Tendo em vista as deficiências normais devido à recente Implantação do
serviço, o projeto fixa atribuições ao empregador, no sentido de colaborar com
a assistência emergencial, quer comunicando o evento ao FUNR.URAL, quer
promovendo o transporte do acidentado para estabelecimento médico que .ma~
tenha convênio com o referido Fundo.
Aspecto relevante .e que há de trazer benefícios para a disseminação de
recursos médicos e hospitalares no meio rural, paralelamente aos fins a que se
propõe, é o mandamento do art. 4.0 do projeto, que dispõe sobre a elaboração
de programas d·e reabllltação profissional dos acidentados, em colaboração com
o Instituto Nacional de Previdência Social.
O custeio do programa assistencial posto à disposição do trabalhador :i:ural
será atendido pela majoração, em 0,5 <cinco décimos por cento) da contribuição
que incide sobre o pveço dos produtos agropecuárlos em sua primeira comercialização.
Assim, cumpre ressaltar, o pequeno acréscimo a se fazer Incidir sobre tais
produtos não constitui óbice à Implantação do programa, que há de beneficiar
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-437milhares de bras!J.elros, até então sujeitos ao total desamparo com relação aos
r.t.scos oriundos dos eventos provocados pelo trabalho rural.
Ante o exposto, nada havendo que se possa opor quanto ao aspecto flnan- ·
opinamos pela aprovação do projeto.

c~lro,

o parecer, Sr. Presidente.
·. "O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis.
·Completada a Instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Sobre a mesa, .emenda que s·erá lida pelo Sr. 1.0-Secretárlo.
l!: lida a seguinte:
É

EMENDA N.0 1 (de Plenário)
A:o IPmjeto •de Lei da Câmara n.o 185, de 1974

. Dê-se ao

§

2.o do art. 1.0 do projeto a seguinte redação:

,..

Art. 2.0

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2.o - Equipara-se ao acidente do trabalho de que trata este artigo
a doença profissional, Inerente à atlvidade rural e definitiva nas letras
"a" e "b" do § 1.0 do art. 2.0 da Lei n.o 5.316, de 14 de setembro de 1967.

Justificação
o trabalhador rural, na atualldade e para fins de benefícios decorrentes de
acidente do trabalho ou doença do trabalho, goza das mesmas garantias e dos
mesmos privlléglos que se concede ao trabalhador urbano, vinculado obrigatoriamente à previdência social, no que toca à conceituação do acidente ou da doença
dei trabalho.
com efeito, a Lei n. 0 5.316, de 14 de setembro de 1967, que Integrou o seguro
de acidentes do trabalho à previdência social, ao excluir da sua proteção· os
rurlcolas, deixou expresso, contudo, que "salvo no tocante ao conceito de acidente do trabalho e ao de doença profissional, que serão os desta Lei, o DecretoLei n.o 7.036, de 10 de novembro de 1944, e o regulamento aprovado pelo Decreto n. 0 18.809, de 5 de junho de 1945, ficam restaurados, para se aplicarem: ........ ; II - aos empregados, empregadores e empresas não abrangidas pelo
sistema de que trata a LOPS" (art. 29).
. Dessa forma, o trabalhador rural, embOra amparado pelo sistema de indenização tarifária do Decreto-lei n.0 7. 036, goza do privilégio de idêntica conceituaçáo de acidente do trabalho. e doença do trabalho, com que se protege e ampara
o trabalhador urbano, obrigatoriamente vinculado ao sistema Integrado de seguro
de acidentes da previdência social, dai o oferecimento da presente emenda, visando a eliminar a restrição e retirada de idêntica conceltuação de acidente e
de doença do trabalho.
Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1974. - Senador Franco Montoro.
O SR. PRES'IDENTE ~Paulo Torres) - Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a. discussão, (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão da matéria em regime de urgência, com a apresentação de emenda, nos termos do Inciso I do art. 386 do Regimento Interno, as
Comissões proferirão os pareceres Imediatamente.
•Concedo a palavra ao nobre Senhor Senador Eurico Rezende, para proferir
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a matéria.
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-438· ·. · o·-SR, EURICO REZENDE (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sra. Senadores, a emenda do nobre Senador· Franco Montoro incide sobre o § 2.0 do
art. 1.0 , o qual diz:
. . ·. .. "equipara-se ao acidente . de . trabalho, de que trata este .artigo, a
doença profissional Inerente ·à atlvldade rural e definida em ato dó
Mlnlstro da Previdência e Assistência Social."
li: que o projeto cuida, estruturamente,-·do seguro de acidente do trabalho
rural, mas estabelece uma equiparação abrangente da .doença profissional Inerente à atividade rural e definida em ato do Ministro· da Previdência e Assistência
Social.
O Sr. Senador Franco Montoro procurando afastar a competência do sr.
Ministro do 'J."rabalho - definir a atividade rural, no que diz respeito, em sua.~
implicações ou motivações com acidente do-Trabalho - apresenta a seguinte
emenda:
·
"Equipara"-se ao acidente do· trabalho de que trata este artigo a
doença profissional. inerente a atlvldade rural, e definido nas letras
"a" e "b" do parágrafo 1.o do ar.t. 2.o da Lei n. 0 5.316, de 14 de setem. ·bro de 1967." ·
, Verifica-se, então, pela simples leitura e confronto dos dois dispositivos,
ulll constante.· do projeto e outro que se pretende alterar e substituir, que nada.
impede, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a sua tramitação.
Apenas, sob o aspecto jurídico-constitucional, este órgão T.écnlco da. Casa.,
opina pela aprovação da emenda. :... O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador
Guido Mondin, para proferir o parecer da comissão da COmissão de Legislação Social.
·
O SR. GUIDO MÓNDIN (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, a Comissão
de Legislação Social, examinando a emenda apresentada pelo Senador Franco
Montoro,. considerando a sistemática do projeto enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional e. não vendo como encontrar amparo para ela, dentro dessa
sistemática, opina contrariamente à aprovação da emenda.
·O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) ~ Solicito ao nobre Sr. Senador Benedito
Ferreira o parecer dá. Comissão de Finanças .
. O SR. BENEDITO FERREIRA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, somos contrários à emenda em virtude de entendermos que o Poder
Executivo, ao fixar o aumento de melo por cento na taxa que incide sobre os
produtos agropecuários - conseqüentemente, geradores dos recursos para a
asSistência que se vem propiciando ao homem do campo - delimitou a asslstâllcta que se proPõe dar dentro dos limites do que prevê arrecadar com esse
·
aumento.
Logo,· qualquer acréscimo de benefício Implicaria em maior dispêndio, sem
que· propiciássemos ao FUNRURAL os meios para custeá-los.
·
Paracer contrário à emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são contrários à emenda.
Pâssa-se à apreciação da matéria. ·
·
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Sénadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à sanção.
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-459li: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMABA
N.• 185, de 1974
(N.• 2.384-B/74, narrCasa de origem)
(DE INICIATIVA DO StNHOR PRESIDrNTE DA REPÚBLICA)

. Atribui ao FUNRURAL a Concessão de prestações por Acidente do
Trabalho.
· ·
'o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O seguro de acidentes do· trabalho rural de que trata o art. 19
d.a Lei n. 0 5.889, de 8 .de junho de 1973, ficará. a cargo do Fundo de Assistência
a:o··~I ..Trabalhador Rural (FUNRURALJ, na rorma estabelecida nesta Lei.
§ 1.0 ...,_ Para os efeitos deste artigo, acidente do trabalho é aquele assim ·
definido no caput e no § 2. 0 do art. 2.o da Lei n.o 5.316, de 14 de setembro de
1967.
"
·, '
.• •
.
.
.
.
.: ,· § ~. 0 ...:. Equipara-se ao acidente do trabalho de que trata este. artigo a doença profissional, .inerente à atlvldade rural e definida em ato do Mimstro da·
·
Previdência e Àssistência Social.
Art. 2.0 - A perda da capacidade para o trabalho ou a morte, quando decorrentes . de aciden:te do trabalho, darão direito, conforme o caso:.
I ..- a auxílio-doença, no valor mensal de 75% (setenta e cinco por cento)· do ·
maior salário mínimo em vigor no Pais, a contar do dia seguinte ao do aci- ·
dente;
·
II - aos benefícios do FUNRti'RAL, na forma da legislação em vigor, devidos ·
a contar do dia do acidente, com a apoSentadoria ou pensão no valor de 75%
(setenta e cinco por cento) do maior salário mínimo vigente no País;
·· III ;,... a assistência médica.
··· Parágrafo único - No caso de auxillo-doença, ca.be ao empregador pagar
'o. salário do dia do acidente.
1· Art. 3." - A assistência médica, aí incluída a cirúrgica, a hospitalar, a farmacêutica e a odontológica, bem como o transporte do acidentado, será devida em
caráter obrigatório, a partir da ocorrência. . do acidente.
.
§ 1.o- Quando a perda ou a redução da capacidade para o trabalho puder
s~r atenuada pelo uso de aparelho de prótese, ele será fornecido pélo ....... .
I<'U'NRURAL, independentemente das prestações cabíveis.
§ 2.o - Quando o F11J'NRURAL não mantiver, na localidade; convênio com·
serviço organizado de assisência médica, o empregador:
· · al prestará ao acidentado completa assistência emergenclal comunicando
o fato ao FUNRURAL;
b) promoverá o transporte do acidentado para local onde o FUNrRURAL
disponha, mediante· convênio, de' serviço médico.
Art. 4.o - o FUNRURAL, em colaboração com o Instituto Nacional de Previdência Social, promoverá programas de reabilitação profissional dos acidentados.
Art. s.o - o custeio dos benefícios do F1UNRURAL, por acidente do trabalho,
na forma desta Lei, será atendido por uma contribuição acldlonal de 0,5% (cinco
décimos por cento)). Incidente sobre o valor comercial dos produtos apropecuârios em sua primeira comercialização.
Art. 6. 0 - Esta Lei entrará em vigor em 1.0 de julho de 1975, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo TorrC!S) - Nada mais 11avendo que tratar, vov
encerrar a Sessão.
'"·· ·
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-440Designo para a Sessão ordinária de hoje a seguinte

ORDEM DO DIA
1
• Votação;·. em turno único, áo Requerimento n.O 280, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Nelson carneiro, so!icltando a tr~mscrição. nos AnaJs do Senado
Federal, do artigo de Alceu de Amoroso Lima, intitulado "Os Dlreltoo do Homem", publicado no jornal Crítica de 28-10 .a 3-11 de 1974.
2

·votação, em turno único, do Requerimento n. 0 283, de 1974; de autoria do
Sr. Senador Maga:lhães Pinto, solicitando a transcrição, nos Anais d/0 SenadO
Federal, da declaração prestada à Imprensa pelo Senado·r carvalho Pinto.
3
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 290, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Fausto Caste'o-Branco, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal. do artigo publlcado no jornal O Globo, do dla 23 de novembro de 1974, lntltri.Iado "Diagnóstico Nordestdno".
4
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 299, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Lourlval Baptista, solicitando a transcrição. nos Anais do Senado
Federal, da Ordem do Dia do Ministro do Exército, General Silvio Frota, bem
como daquela baixada pelo Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Araripe .Mace~o, alusiva ao 39.0 aniversár.W da Intentona Comunista.

s
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 300. de 1974, de autoria do
Torres, sollcitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, das Ordens do Dia dos Excelentiss!mos Senhores Ministros do Exército,
General Silvio Frot~ e Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Ar.aripe de Macedo,
baixadas por ocasião das solenidades em memória dos mUitares mortos durante
a Intentona Comunista de 27 de nol'em•bro de 1935, e publicadas no Jornal- o'
Globo em 27 de novembro de 1974.

sr. Senador Vasconcelos

6

· · · Votação, em turno único, ào Requerlmento n.0 308. de 1974, de ~utorla do
Senhor Senador Lourival Baptista, sol1'Cltando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do Brigadeiro Osvaldo Terra de Faria, Chefe
do Est!tda-.Maior do Comando do Ar, na cerimônia presidida pelo ExcelentíSsimo
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, alusiva ao 39.o aniv·ersário da Intentona Comunista realizada no dla 27 de novembro de 1974, na
Praia Vermelha:, em frente ao Monumento dos Mo·rtos.
.. !Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 12 horas e 55 minutos,)

232.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 5 de dezembro de 1974
PRESID!NCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS E ADALBERTO SENA

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Geraldo Mesqulsta- Cattete Pinheiro- Jarbas
Passall'lnho - Alexandre Costa - José Samey - Petrônio Portella Vlrgi!io Tâvora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves ··- Dlnarte
Mariz - Luis de Barros - Domiclo Gondlm - Ruy Carneiro - Paulo
Guerra. - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - LeMldro Maciel Antônio Fernandes- Heitor Dias- Ruy Santos - Carlos Lindenberg.
- Eurico Rezende - Amaral P.eixoto - Benjamim Fal'a;h -· Danton
Joblm - Gustavo Cftpanema - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira
- Osires Teixeira - Fernando Corrêa - 5aldanha Derzi - Otâvio Cesârio - Antônio Carlos - Daniel Krieger - Gwdo Monclln.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A l!sta de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, decLaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.0 -Sec;retârio vai proceder à leitura do Expediente.
~ Udo o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO Sffi:lNHOR. PRESIDENII'El DA RElPúBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
- N.0 405/'74 (n. 0 656/74, na origem, de 4 do corrente). referente ao P·rojeto de
Lei n. 0 7, de 1974-0N, que dispõe sobre o Segundo Plano Nacional de Desenvolvlmento (PND), para o período tie 1975 a 1979. (Projeto que se transformou
na Lei n.0 6.151, de 4 de dezembro de 1974.)
.
0
- N.o 406/'74 (n. 657/74, na: origem, de 4 do corrente), referente ao Projeto
de Lei da. Câmara n.o 1150, de 1974 (n.0 2.355-B/74, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça do Tra.ba~ da 4.6 Região o
crédito especial de Cr$ 440.000,00, para o fim que espedflca:. (Projeto que se
transformou na Lei n.0 6.153, de 4 de dezembro de 1974.) .
- N.o 40'7/'74 (n.o 658/74, origem, de 4 tio corrente), referente ao Projeto de Lei
da Câmara n.o 149, de 1974 (n.o 2.S54-B/74, na. Casa de origem), que autoriza
o Poder Executdvo a abrir a Encargos Gerais da União - Recursos sob supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República - o
crédito especial de Cr$ 40. 800,00, para o fim que especl.fica. (Projeto que se
transformou nlll Lei n.o 6.153, de 4 de dezembro de 1974l.
- N.o 408/'74 (n.0 659/74, na origem, de 4 do corrente), referente ao Projeto de
Lei cra Câmara n.o 148, de 1974 (n.o 2. 336-B/74, na casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministé-rio dos Transportes o crédito
especial até o limite de Cr$ 138.678.600,00. p~tra o fim que especl.flca. (Projeto
·
que se transformou na Lei n.o 6 .154, de 4 de dezembro de 1974.)
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-442De arradeclmento de comunicação referente à escolha de nome indicado para
cargo cujo iPfOvimento depende de prévia autorização do Senado Federal:
- N.0 4091'74 Cn.o 663/74, na origem, de 4 do corrente), referente à escolha do
Senhor Aluyslo Guedes Regls Bittencourt. Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, pa·ra exercer a: função de Embaixador do Brasil junto
ao Império do Irã.

()FiCJOS
0

DO SiR, 1. -SEORETA:RIIO DA CA'MARA 008 DEPUTADOS

-

N.0 563174, de 4 do corrente, comunicando a aprovação das emendas do

Senado ao Projeto de Lei da Câmara: n.O 167, de 1974 Cn.o 2.305..:0/74, na. Casa

de origem), que extingue o Departamento Nacional·de-Estratl.as:de Ferro e dá

outras providências. <Projeto enviado à sanção 'em 4· de 'dezembro de '1974.)
- N.0 564174,. de 4 do corrente, comunicando a aprova:ção ao .Projeto de Lei
do·Sena:do n.o 54, de 1974- Complementa-r Cn.o 65-B/74, Complementar, na
Câmara dos Deputados), que altera os arts. L0 , 2.0 e seus parágrafos. e 3.0 ,
e seus Incisos, da Lei Complementar n.0 2, de 29 de novembro -de.1967 que
dispõe sobre a execução do disposto no art. 16, § 2.0 , da· Constituição Federal, relativamente à remuneração dos Vereadores. (Projeto env:I.ado à sanção
em 4 de dezembro de 1974.)
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo dos seguintes Projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 189, de 1974
(N. • 876-B/72, na casa de ol'igem)

.

.

_

Dispõe so~re a readaptação do trabalhador 'Vitima® ~r acidente, do.:
trabalho, e da outras providências.
· •:" ·• • .: .i
O Congresso Na<:lonttl decreta:
·. •·
. ·. •· .... 'J
Art. 1.0 - l!: assegurado a .todo trabalhador que. em virtude de .acidente em
serviço, sofrer alteração em sua capacidade de trabalho o direito de reada:ptar~se
noutra. a.tivida:de, sem prejuízo da, remuneração percebida no momento do acl~
dente.
'Art. 2.0 - Esta. Lei entrltrá em vigor na data de sua publicação, revogadas
aa disposições em contrário,
(A Comissão
'

de 'Legislação Social.)
.

'

'

PROJETO DE LEI DA CAMA.RA

· N.0 190, de 19'74

(N.• 983-B/72, na Casa de origem)

Dispõe sobre a realização de campanha de educação popular, Jldo
Ministério da Educação e Cultura, com a finalidade Ide reduzir o. índice
de erimluaJidade no l"&ís.
· ·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - J!: instituída em todo o Território Nacional a Campanha Nacional
··
· ,- · · · ·
..
de Combate a:o Crime pela Educação.
Art. 2.0 - São objetivos da Campanha Nacional ora lnstltuida:
a) difundir em todas as classes sociais, especialmente entre os jovens, os
prlnciplos da liberdade e da: solidariedade humanas, da cHgn!dade da pessoa humana e da importância da familla como base da sociedade;
.
.·
b) o melhor relacionamento das pessoas no melo social, incentivando-se a
prática das boas maneiras e o respeito às tradições da família ·brasileira;
c) orientar a juventude nos seus anseios de inovar;
d) combater a llcenc!os!dad'e, mostrando a !nrfluênc!a que· ela · exerce· na
incrementação dos delitos;
.
. , .·
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mentos de solldariedade humana,. mostrando que todos são responsáves e capazes de algo em favor do bem comum.
Art, 3.0 - .l!o Campanha Nacional de Combate oo· Crime pela Educação se
desenvolverá em penfeita consonância com os princípios da Educação Moral e
Civlea, estabelecidos pelo Deereto..ILel n.o 869, de 1969,
Art. 4.0 - Os Ministérios e demais órgãos dos ~deres públicos, inclusive os
da administração lndireta:, deverão colaborar na reàllzação da "!Campanha· Naclonai de Combate ao Crime pela Educação".
·

Art. 5.0 - O Serviço Nacional de censura expedirá medidas restritivas ·à
exibição de filmes de exaltação da violência e de incitamento ao crime, tanto
nas casas de espetáculos públicos, quanto nas emissoras de televisão, sob orientação das dlretrizes fixadas pelo Ministério da Educação e Cultura,
Parágrafo único - Serão também adotadas medidas restritivas à divulgação
de crimes, cujas noticias não poderão ser publlcada:s nas páginas externas dos
jornais.
. Art. 6,0 - J!: assegurado aos universitários que participarem da "Campanha
Nacional Contra o Crime pela Educa:ção", em igualdade de condições, o direito
de preferência na disputa de bOlsas de estudo e outros favores outorgados pelo
Governo, bem como nos concursos públicos a que se submeterem.
Art. '7.0

-

Regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias, esta: Lei entrará.

em vigor na data de sua publicação, rev'Ogadas as disposições em contrário,

(A Comissão de Educação e Cultura.)

PROJETO DE LEI DA. CAMARA. N.o 191, DE 1974
(N. • 1, 710-B/'13, ua Casa de origem)

Toma obrigatória a instala-ção de registrador de velocillade em ôni- ·.
bus e caminhões. .
·
.
O Congresso Nacional decreta:
É obrigatória a instalação, em ônibus e caminhões, do registrador
de velocidade (tacógrafo).

Art. 1.0

Art. 2.0

ta) dias.

-

O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de ·60 (sessen-

Art. 3.0

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaS
as dlsposlçóes em contrârio.
(A Comfssão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.J ·

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 192, DE 1974
(N.• 1.845-B/74, na casa de origem) .

Altera o Plano Naciona.de Viaçio (Lei n.0 5.917, de 10 d., setembro.
de 1973).
O Congresso Nacional decreta:
A.rt. 1.o - Fica lncluida no Piano ·Nacional de Viação, instituido pela Lei
n.o 6.917, de 10 de setembro de 1973, na relação descritiva da·s ferrovias, a se~
guinte Ferrovia Radial: ..
"010 - Brasilia (IDFl-Carollna <MA>-Be1ém <PA).
. A.rt. 2.o - Esta Lei entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
·

(A comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.) ..

1
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(N.o 1. 713-B/73, na Casa de origem)

Estabelece tnonnas para a. segurança de trânsito Ide qualquer natuIJiaS vias terrestres d:o Território 'Nacional /111bertas à circulaçãO
pública.
··· ·

reza,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - 1!: obrigatória a prévia aprovação de todos os novos projetas de ,
veículos nacionais, pela autoridade governamental, que deverá .também realizar
o acompanhamento dos testes finais dos protótipos, mediante técnicos próprios
ou contratados para essa finalidade.
·
0
Art. 2. - Todo veiculo a ser fabricado para o transporte de passageiros ou ·•
de carga, acima de 3 (três) toneladas brutas, será obrigatoriamente equipado.·
com:
I - direção hidráulica;
II - sistema de ajuda de aplicação de freio Chidrovácuo e outros); e · . ,. .
m - espelhos retrovisores externos de dimensões minima·s de. 20cm x 30cm.
Art. 3.0 - Os caminhões a serem fabricados não poderão apresentar na.
cabine nível de ruido superior a 90 (noventa) decibéis, com o motor funcionando .
em sua potência máxima em cada marcha.
·
Art. 4,0 - Todo veiculo automotor, para ser registrado e utilizado COI.llO veí~ .
culo de transporte coletivo de pass!llgeiros (ônibus), terá seu motor localizado
fora do compartimento de passageiros e/ou motorista.
Art. 5.0 - Não poderão ser licenciados veículos que ·tenham sofrido Q1laisquer alterações em relação ao seu projeto de fabricação.
Art. s.o - 1!: proibida afixação de enfeites. decalques, películas coloridas e
selos de propaganda nos pára-.brisas dos veículos automotores.
·
Art. '7.0 - Os veículos que IJroduzem ruído excessivo serão apreendidos e
submetidos, na repartição de trânsito competente, à. medição do nivel de ruído;
confirmando-se o excesso em relação aos limites estabelecidos, seu motorista
será autuado e multado; em caso contrário, o veículo será liberado, não ensejando qualquer reclamação da parte do seu motorista.
·
··
Art. 8.0 - o licenciamento de veículos automotores só poderá ser concedido
após verificação efetiva de seu estado de ccmservação, com especial atenção a
seus requisitos fundamentais de funcionamento.
Art. 9.0 - Serão apreendidos os veículos automotore.s que estejam com pneus'
lisos.
.
Art. 10 - Serão rigorosos os cri-térios para h!llb!litação de candidatos a motorista, ex!glndo~e conhecimentos básicos sobre o correto comportamento a ser
adotado nas várias situações de trânsito nas vias terrestres, a par de per!eita
noção das distâncias de fr~magem e das distâncias de segurança a serem observadas entre veículos, para as várias velocidades.
·
Art. 11 - Será in&tituído pelo Poder Público um modelo de formulário de
uso obrigatório em todo o Território Nacional, a ser preenchido pela autoridade
policial que for inteirada de ocorrência de acidentes de trânsito, para exame do
órgão federal incumbido especificamente dos estudos de segurança de trânsito.
Art. 12 - Serão implantados programas governamentais visando a conferir,
aos hospitais ao longo das rodovias, recursos l;lumanos e materiais necessários
ao a;tendimento de emergência às vítimas de trânsito.
Parágrafo único - Os médicos dos hospitais ao longo das rodovias farão estrugios de especialização sobre atendimento de acidentados em grandes centros·
hospitalares.

-445Art. 13 - Dvntro do prazo de 120 (cento e vinte) dias o Poder Executivo
regulamentará a presente Lei.
. Art. 14 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as d!Biposlções em contrário.

PARECERES
PARECER N.o 748, D•E 1974
Da •Co:Düssão 'lle Constituição •e Justiça, sobre 10 ;t>rojetlo de Lei dD
.Senado n.0 75, ide 1974, que "a.utorisa. disposição parcial d.e imóveis e
terreno para fins que especifica".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg.
O Projeto de Lei em exame, submetido ao Senado Federal, pelo ilustre Senador Benjamim Farah, autoriza o Clube de PM e do Corpo de Bombeiros do
Estado da Guanabara a dispor dos imóveis e terrenos situados à rua Camerino
n.oa 110 e 114, que lhes foram doados pela Lei n.0 3.495, de 21-12-1958.
. l'!'os termos da lei acima referida (art. 2.0 ) os imóveis e terrenos deverão
reverter ao património da União, em caso de liquidação ou dissolução daquele
clube.
Por entender que o disposto no art. 2.0 da Lei citada limita a ação do beneficiário (o Clube de Oficiais da PM e do Corpo de Bombeiros) o autor do projeto
.Propõe:
, 1 - que a construção da parte social do Clube de Oficiais da PM e do Corpo
de Bom·belros, do Estado da Guanabara, seja paga com a alienação de parte de
frações Ideai-s do terreno relativas as partes dos edificícios, que ali se erigir, consideradas desnecessárias à instalação da sociedade:
2 - que sejam hipotecadas partes de frações ideais do ·terreno e das benfeitorias. eventualmente aderidas, com o objetivo de captar recursos para a construção da sede social;
3 - que sejam alugadas ou arrendadas partes do imóvel doado ou do edifício que ali for construido,. desde que não se destinem a uso imediato; e
4 - que.possa o clube permutar com o Estado da Guanabara o imóvel referido, por outro de igual valor e destinado à mesma finalidade.
Vale assinalar que a medida não constitui fa·to isolado, uma ve;z; que !dênticas .providências já fora·m adotadas em relação ao Clube de Aeronáutica, tam. bém do Estado da Guanabara, nos termos do Decreto n. 0 60.282, de 2 de março
··de 1967.
· A· matéria comporta, perfeitamente, a iniciativa adotada uma vez que não
colide com qualquer determinação constitucional, sendo de assinalar-se, ainda,
que, se determinações ldêncicas foram analisadas por um Decreto Presidencial,
...nada impede que as adotemos, igualmente, por deliberação do Congresso Na.cional
. Assim, entendendo que o projeto é constitucional e jurídico, somos por sua
· tramitação.
· Sala das· Camisões, 4 de dezembro de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Carlos Lindenberg, Relator - José Sarney - José Lindoso - Franco Montoro José 'Augusto - Gustavo Capa.nema. - Heitor Dias - Osires Teixeira - Italivio
. Coelho;
PARECER N. 0 749, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.o 154, de 1974 que "altera o art. 132 do Decreto-Lei n.0 5.452,
de 1943, que 1nispõe sobre· a. duraçiW das férias".
Relator: Sr. Nelson Carneiro
·. Com parecer favorável, de que fui Relator, e aceito por esta douta ComisSão,
o Projeto n.o 23, de 1072, de autoria do nobre Senador Vasconcelos .Torres, não

-. 446·teve a m·esma sorte na Comissão de Legislação Social, que opinou por sua rejeição, determinando, assim, seu arquivrunento.
Agora, o ilustre Parlàmentar fluminense renova seu Projeto, embora, no
mérito, haja proposição em curso nesta Casa, com todos pareceres favoráveis,
que, a meu ver, dá solução mais justa a fiX'ação das férias dos trabalhadores
(Projeto de Lei n.0 3, de 1974).
Cumpre-se, entretanto, assinalar que o Projeto é constitucional cumprindo
à nobre Comissão de Legislação Social dizer sobre o mérito.
. Sala das Comissões, em 27 de novembro de 1974. - Daniel Krieger, Presi. dente - Nelson Carneiro, Relator - Heitor Dias ..,;., ItaUvio Coelho - Carlos
Lindenberg - José Augusto - J.Hattos Leão ~ Gustavo Capanema - HeJ.vídio
Nunes.
PARECER N,0 '750
Da Somissão de Legislaçãio SociaL
Relator: Sr, Eurico Rezende
· De autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, arrimado em ampla justl. ficativa, visa o presente piojeto a alterar o art. 132 da Consolidação das ·Leis
do Trabalho, que dispõe sobre a duração das férias do trabalhador brasileiro,
. de modo a extinguir a proporcionalidade prevista nas alíneas a, b, c e d do citado
. . dispositivo legal.
·
Em abono da proposição, o seu autor enfat.iza que "não tem mais qualquer
sentld.o, no .presente momento, uma amarração do direito a férias à idéia de
. uma proporclonalldoade aos dias à e permanência no emprego. É uma disposição
·mesquinha e discriminatória, pois, os nossos· servidores públicos - que são também brasileiros e trabalhadores - não estão sujeitos a qualquer restrição desse
tipo".
Há. bons e maus trabalhadores, cabe lembrar, e as empresas têm meios de
sobra, dentro da Lei, para excluir, de seus quadros os empregados que não aten. dem às suas expectativas.
Consfd.erando isso, diremos que ninguém falta ao trabalho sem um motivo
ponderável, multas vezes pessoal e intimo. As razões pessoais de uma falta nem
sempre se enquadram nos critérios vigentes da justificação de faltas, nos termos
das Leis e Regulamentos aplicáveis ao assunto.
o conceito de ferias não coincide mais com a idéia de prêmio. E multo menos
de um prêmio dado pelo empregador. O gozo de férias corresponde essencialmente a uma necessidade biológica de repouso, de reconstituição de forças, de
retempero psíquico do ser humano que trabalha - e foge a uma lógica realmente humana estabelecer qualquer relação de pesos e medidas entre os dias
de trabalho e os dias de :t:érlas ...
. Em que pesem as considerações expendidas pelo ilustre Senador Vasconceloo
Torres, delas discordamos por entendermos que, embora. a concessão de férias
realmente não deva ser encarada como um prêmio ao trabalhador, e sim como
·um direito subjetivo elementar, cuja necessidade resulta cl.o desgaste orgânico
a que ele se vê submetido durante o ano inteiro, achamos que a extinção do critério da proporcionalidade desestimularia a asslctuidade ao ,trabalho, em uma hOra em que o Pais tanto necessita dos esforços e dos sacrifícios de todos.
Além do mais, como acentuad.o no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, há proposição em curso no Senado Federal (PLS n.o 3/74) de autoria
do ilustre Senador Nelson carneiro, já com pareceres favoráveis, dando solução
. mais justa à fixação das férias dos trabalhadores, pois, embora altere a proporção
esta·belecida no art. 132 da CLT, mantém o critério de proporcionalldade na
concessão deste merecido diescanso às nossas classes obreiras.
O citado Projeto, por mim relatado nesta COmissão de Legislação Social, se
aprovado, estenderá aos trabalhadores, regidos pelo sistema da CLT, as férias
de trinta (30) dias que a legislação admlnlstrat.lva defere, de há muito, aos. servi-

-447dores públicos, além àe uniformizar o tratamento no selo da própria Administração Pública, onde, a cada dia, são admitidos malares contingentes de servidores sob o. regime doa. legislação trabalhista.
A vista do exposto, somos pela rejeição do Projeto em exame.
Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 1974. - Franco Montoro, PresiEurico Rezende, Relator - Heitor Dias - Guido Mondin ~ Octávio
· Cesário,: · · ·
dente·~

PARECER N. 0 751, DE 1974
Da Comissão de ·Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.0 98, de 1974, (n. 0 1. 740-B, de 1974, na origem) que "di nova
redação ao art, 11 da Lei n.0 605, de 5 de janeiro dle 1949, que "dispõe
sobre feriados civis e religiosos, modificada pelo Decreto-Lei n,o 86, de
27 de dezembro de 1966".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
A proposição. de que ·~ra nos ocupamos, originária da Câmara dos Deputados,
·visa a modificar a Leg:!.siação pertinente à decretação de feriad·os, no sentido de
determinar que:
...
"São feriados nacionais os declarados em Lei Federal. São feriados
municipais aqueles declarados por Lei Municipal, de acordo com a tra. dicão loc-a.! e em número não superior a 4 (quatro) neste incluída a
Sexta-feira da Paixão."

..

A nova redac;ão dada ao art. 11 da Lei n. 0 605, de 5 de janeiro de 1949, já
· modificado pelo Decreto-Lei n. 0 86, de 27 de dezembro de 1966, como vemos,
·exclui do .texto as expressões: "feriados civis", e "feriados religiosos e os dias
de guarda", substituindo-as, respectiv·amente, pol' ;'feriadas nacionais" e "feriados
municipais".
.. ' . ..' . ... . .
~

'

' A proposição, de Iniciativa do Deputado Wllmar Dallanhol, tem apoio em
tese -apresentada e acolhida no I Congre&so de Câmaras de Vereadores de Santa
Catarina, que entendeu constituir a legislação em vigor uma injustlficávellimit.ação que os municípios só permite a "declaraçáQ de feriados religiosos".
1

Assim, .inexistindo obstáculos que o possam lnV'Slidar,
do Projeto, por considerá-lo jurídico e constitucional.

somos pela tramitação

Sâla das Comissões, em 4 de dezembr·~ de 1974. - Daniel Krieger, ·Presidente
- Carlos Lindenberg, RelatQr - José Sarney - José Lindoso - Jo5é Augusto
- Gustavo Capanema - Heitor Dias - Italívio ·Coelho - Franco Montoro Osirés T,eixeira.
PAlliECER N. 0 752, DE 1974
Da ()omissão de Constituição e Justiça, sobre o Ofício ''S" n.0 4, de
1974 (n.o 40173-P/MC, na origem), do Presiden~ do Supremo Tribunàl
Federal, enca.nünhando ao Senado Federal cópia da petição inicial e do
acórdão proferido pelo STF nos autos d.a Representação n.0 892, do Estado
do Rio Grande do Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo
192 "caput" e do parágrafo único do mesmo artigo, as expressões "sofrer
acidente ou", na redação da Emenda Constitucional n.0 2, de 30-6-72.
.Relator: Sr. Gustavo Capanema
O Sr Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou ofício, datado de 5
de dezembro de 1973, ao Sr. Presidente do Senado Federal, remetendo cópia d.O
acórdão proferido por aquela Egrégia Corte de Justiça nos autos da Representação n.o 892, do Est-ado do Rio Grande do Sul.
O Oficio comunica ainda que a decisão, publicada no Diário da Justiça de
28 de setembro de 1973, transitou em julgado.

1:

,
.~
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de 1970, depois, portanto, da vigência da Constituição Federal de 1969 (Emenda
Constitucional n. 0 1, de· 17 cl.e outubro de 1969) não Incorporou ao seu texto os
dispositivos correspondentes ao art. 184 e seu parâgrafo único da vigente Carta
Federal. O caput desse artigo, como se sabe, estabelece, em favor do.s que tenham
sido Presidente da República, a regalia de um subsidio mensal e vltalicio, a titulo de representação; o parâgrafo estabelece que, se o Presidente por motivo do
exercício do cargo for atacado de moléstia que o Inabilite para o desempenho de
suas funções, as despesas do (,ratamento médico e hospitalar correm por conba
da União.
.
Modificada pela Emenda Constitucional n. 0 2, de 30 de junho de 1972, a
Constituição daquele Estado incluiu, no seu texto, os seguintes dispositivos:
"Art. 192 - Cessada a investidura no cargo, após a promulgação desta
emenda, o Governador do Estado, eleito e que esteja em exercício ou
venha a exercê-lo em carâter permanente, farâ jus, a !~tulo de representação, ·a um subsídio men.sal e vitalício igual ao vencimento do cargo
de Desembargador da Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Se o Governador, em razão do exercício do cargo,
sofrer acidente ou for atacado de moléstia que o inabllite para o desempenho de suas funções. as despesas de tratamento médico e hospitalar
correrão por conta do Estado."

·

o sr. Procuraeor-Geral da República ofereceu representação ao Supremo
Tribunal, argüindo a lnsconstltucionalldade dos dais dispositivos transcritas.

o essencial da argumentação da Chefe do MiniStério Pública da União é
que as liberalidades fixadas na art. 184 da Constituição Federal são privativas
da Chefe da Nação. A elas não têm direito os Governadores.
A matéria, relatada pelo Ministra Carlos Thompson Flores, to! amplamente
discutida, tendo afinal prevalecido o pensamento de que aos Estado não é vedado
que transponham, para as suas Constituições, dlspostlvos da Constituição Federal, com a condição de que não o façam sem a necessâria fidelidade para com
aquele paradigma.
No ca.put do art. 184, a regalia é concedida ao Presidente da. Repúbllca que
houver exercido o cargo em carâter permanente, "desde que não tenha sofrido
suspensão dos direitos .políticos". Esta clâusula deixou de constar do texto correspondente da Constituição do Estada do Rio Grande do Sul.
Por outra lado, esta Constituição, dispondo que correrão por canta do Estado as despesas de tratamento médica e hospitalar do Governador acometido,
em razão do exercício do cargo, de moléstia que o Inabilite para o desempenho
de suas funções, acrescentou ao caso de moléstia a de acidente. Também neste
ponto, foi reconhecida e declarada a Inconstitucionalidade.

o Supremo Tribunal Federal velo, afinal, a proferir a acórdão seguinte, datado de 15 de agosto de 1973:
"VIstos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão plenârla, na conformidade da ata
do julgamento e das notas taqulgrâflcas, par unanimidade de votos,
julgar procedente a representação, para declarar a Inconstitucionalidade
do art. 192, ca.put. da Constituição do Estada do Rio Grande do Sul, na
redação da Emenda Constitucional n.o 2, de 30-6-1972, e, por maioria de
votos, parcialmente, no parâgrafo único do mesmo art. 192, a inconstitucionalidade das expressões "sofrer acidente ou".
Isto posto, cumpre ao Senado Federal, nos termos do art. 42, Inciso VII, da
Constituição, suspender a e:,ecução das normas declaradas Inconstitucionais.
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PROJETO DE RESOLUÇAa
N.O 70, DE 1974

o senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere o art. 42, Inciso
vn, da Constituição, resolve:
Art. 1.0 - Fica suspensa a execução do art. 192, caput, da Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul, na redação da Emenda Constitucional n.0 2, de
30-6-1972, e das expressões "sofrer acidente ou", constantes do parágrafo único
do referido art. 192.
Art. 2. 0 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 1974. -Daniel Krieger, PTesidente
- Gustavo Capanema, Relator - José Sarney - Carlos Lindenberg - José Lindoso - Franco Monforo - José Augusto - Heitor Dias - Italivio Coelho Osires Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Comunico ao Plenário que esta
Presidência, nos termos do art. 279 do Regimento Interno, determinou o arquivamento dos seguintes PTojetos, por terem recebido Pareceres contrários, quanto ao mérito, das Comissões a que foram distribuídos:
- PLS/110/73, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres. que determina que
os maços de cigarro tragam Impressos na parte externa, sua fórmula de composlção.
- PLS/140/74, de autoria do Sr. Senador Leoni Mendonça, que estabelece condições de conforto e higiene nos ônibus interurbanos, e dá outras providências; e
- PLS/153/74, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que altera o Decreto-Lei n.o 791/69, que dispõe sobre o pedágio em Rodovias Federais.
Sobre a mesa, Ofício que será lido pelo sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte

OFíCIO
PARLAMENTO LATINOAMERICANO
GRUPO BRASILEIRO
Brasília, 28 de novembro de 1974
Ofício n.o 55/74
i\o Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, em Reunião realizada
no dia 26 do corrente, a Comissão Diretora do Grupo Brasileiro do Parlamento
Latlnoamericano designou a Delegação que representará o Brasil à Reunião
Conjunta das Comissões Permanentes de Integração Econômlca e de Integração Politica desse órgão que se realizará na Cidade de Buenos-Aires - Argentina, no próximo mês de dezembro.
Estou lhe enviando, em anexo, relação dos membros da Delegação Brasileira
que será chefiada pelo ilustre Deputado ítalo Fittlpaldi.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de
alta estima e distinta consideração. - Senador Wilson Gonçalves, Presidente.

·:i
·.1
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Delegação Brasileira à Reunião Conjunta das Comissões Permanentes de
ln.tegraçà.o Econômica e de Integração Politica do Parlamento Latlnoamerlcano,
que se realizará na cidade de Buenos Aires - Argentina:
1 - Deputado ítalo Fittipaldi - Chefe da Delegação
2 - Deputado Bezerra de Norões
3 - Senador Nelson Carneiro
4 - Senador He1vidio Nunes
5 - Deputado Roberto Galvani
O SR. PRESIDEN'l1E (:Antônio Carlos) - Com referência ao Expediente que
acaba de ser lido, esta Presidência designa, por indicação do Grupo Brasileiro
do Parlamento Latlnoamerieano, os Srs. Senadores Nelson Carneiro e Helvídio
Nunes para comparecerem à Reunião conjunta das Comissões Permanentes de
Integração Econômlca e de mtegração Política daquele órgão, que se realizará
na cidade de Buenos Aires, Argentina, no corrente mês de dezembro.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. l.0~Secretário.
É lido o seguinte.
0
Bras1lia, 28 de novembro de 1974
Ofício n. 188/74
A Sua Excelência Senhor Senador Paulo Torres,
Dignisslmo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Na forma regimental, tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome
do Senhor Deputado Célio Marques Fernandes para substituir o Senhor Deputado Carlos A1ber.to de Oliveira, na Comissão Mista incumbida de esdo e parecer sobre a Mensagem n.o 88/74~CN que submete à apreciação do Congresso
Nacional o Decreto-Lei n.o 1.359, de 19 de novembro de 1975, que "autoriza a
utilizacão, no exercício de 1975, de recursos do Fundo de Liquidez da Previdência Social para despesas de organização e instalação do Ministério da Previdência e Assis·tência Social, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada es~
tima e destlnta consideração. - Célio Borja, Lider da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -Será feita a substituição solicitada.
(Pausa.)
o Sr. 1. 0~Secretârio procederá à. leitura de Projeto de Lei encaminhado à
Mesa.
'É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 174, de 1974
Estabelece obrigatoriedade de as Concessionárias de Serviços Públicos de Agua e Esgoto, Luz e Telefones, do Distrito Federal concederem aos usuários, por atraso de pagamento, prazo de 15 dias para saldar
o débito, sem corte de fornecimento, e dá outras providências.
o Senado Federal decreta:
Art. 1.0 - As Empresas Concessionárias de Serviços Públicos de Agua e
Esgoto. Luz e Telefone no Distrito Federal não poderão cortas seus serviços, por
atraso de pagamento, .sem darem aos usuários prazo de 15 dias para saldar os
débitos.
Parágrafo único. - Somente após o decurso do prazo fixado no art. 1.0 desta
Lei, poderão as referidas Concessionárias cortar o fon1ecimento, Incidindo juros
sobre o valor das Contas, na forma de legislação pertinente.
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O valor da taxa de re!lgação de fornecimento não excederá de

5% (cinco por cento) sobre o malar salário minlmo no Pais.

Art. 3.0 - Esta Lel entra em vigor na data de sua publ1cação .
.Art. 4.0 . - Revogam-se as disposições em contrário,
Justificação
As empresas concessionárias de serviços públlcos prestam relevantes e indispensáveis serviços à população, recebendo, em contrapartida, vantajosa. remuneração por seus serviços.
Ocorre. entretanto. que o menor atraso no pagamento, por parte do usuário ou titular de direitos, como no caso do telefone, não raro acarreta. abrupta
corte nos serviços por ela. prestados.
·
Multas Concessionárias costumam entregar suas contas aos usuários na véspera do vencimento, cortando o fornecimento, em caso de pequenos atrasos.
Jamais o direito de um credor, consagrado em nossa. legislação e na melhor
tradição de nossa Justiça, pode chegar ao absurdo de ser realizado diretamente,
sem nenhum resguardo do Inalienável direito e das necessidades do devedor.
Com o aviso prévio, antes do corte do fornecimento, o usuário lnadimplente,
colocado em "mora", diSporá de quinze dias para saldar o débito.
Em Bras!lia, sobretudo, cidade ainda em fase de definitiva sedimentação, com
características pecullaríssimas. não pode o usuário estar sujeito ao arbítrio das
Concessionárias de Serviços Públicos, no tocante, por exemplo ao fornecimento
de água, indispensável mesmo à manutenção do colorido verde dos lotes e mansões de até 20 mil metros quadrados.
A medida, é pois, de grande alcance social, sobretudo, às classes menos favorecidas.
No tocante ao critério usado para o restabelecimento dos serviços interrompidos, a absurda exigência de pesadas taxas, fica com o projeto, fixada em até
5% (cinco por cento) do salário mínimo.
. .
. .
Dispõe a Constituição no a.rt. 42, inciso V, a privativa competência do Senado para legislar para o Distrito Federal, no que concerne a Serviços Públi. cos, na forma do § 1.0, do art. 17, também da Carta Magna.
Confiamos, pois, que o Senado Federal saberá dar ao Projeto de sua exclusiva competência, a acolhida que ele merece, pela oportunidade e alcance popular.
'
Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1974. -senador Leoni Mendonça ..
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Projeto de Lellldo será publl~ado
e remetido à.s comissões compe,tentes,
Sobre a mesa, requedmento de urgência que será lldo pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 365, DE 19'74

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
a Indicação n.o 1, de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que augere
a adoção de novo procedimento no exame da Mensagem anual do Presidente da
República, para o congresso Nacional.
·
Sala das sessões, 5 de dezembro de 1974. - Senador Amaral Peixoto - Senador Petrônlo Portella.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Requerimento lido será votado
após a Ordem dO Dia, na forma do disposto no art. 378, II, do Reg:lmento Interno.
iElstá finda a leitura do Expediente.
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Concedo a palavra ao primeiro orador, o nobre Senador Franco Montara.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao segundo orador, o nobre Sr. Senador Eurico Rezende.
(Pausa.)
S. Ex." não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jarba.s Passar1Db.o. (Pausa.)
S. Ex." desiste da palavra.
concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Fara.h. (Pausa.)
S. Ex." não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Esteves. (Pausa.)
S. Ex.a não está pre·sente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinar.te Mariz. (Pausa.)
S. Ex.a desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto sena.
o SR. ADALBERTO SENA (Acre) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, transcorreu, no último dia 9, o qüinquagésimo-primeiro aniversário da fundação do Touring Clube do Brasil, instituição pioneira que tem prestado relevantes serviços
não só a seus a:ssociados como ao País.
o Touring Clube é conhecido, e estimado, em todo o Território Nacional,
pois sua presença é marcante em toda parte, onde serve permanentemente a
seus associados e pres.a importante cola:boração com autoridades federais, estaduais e municipais.
l!: uma entidade que, além de sua atividade específica, presta serviços assistenciais e sociais de grande significação - razão do reconhecimento, público
e oficial, em que é tida.
A data merece registro, sobretudo num momento em que o Touring Clube
do Brasil, sob nova administração, dá começo a uma fase renovada de sua significativa vida, na firme disposição de .continuar a servir a seus associados e
ao Brasil.
Aqui em Brasília, vemos todos a importância do trabalho do Touring, prestimoso ao dar .toda colaboração às autoridades na promoção de solenidades culturais, artistica,s e cívicas. Seus salões apresentam sucessivas exposições e sua
magnífica sede já se transformou em ponto de apoio para os Governos estaduais na promoção da bela solenidade de troca do Pavilhão Nacional que, mensalmente, se realiza na Praça dos Três Poderes, revezando-se os Estados e as
Forças Armadas em sua coordenação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: saudando o qüinquagésimo-primeiro aniversário do Touring Clube do Brasil, congratulamo-nos com os relevantes serviços
que tem prestado ao Brasil e formulamos votos para que, cada vez mais, sirva
ao Brasil, no cumprimento de suas nobres finalidades! (Muito bem!)
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira.
o SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, Srs. senadores: com muita.
tristeza e um tanto dese·s:perançado quanto à melhoria da nossa imagem como
políticos ante a opinião pública, I! no Correio Braziliense de 27 de novembro
próximo passado, uma nota a respeito dos futuros subsídios parlamentares, que
só pode ser qualificada de profundamente infeliz.
Somos, Congresso e Imprensa, no tra-to das liberdades públicas, como "irmãos
siameses", embarcados na mesma canoa, perseguindo o mesmo :POrto. Dai o
pasmo e o desânimo face à inadvertência do articulista que, wpós not!clar o

- 4&·andamento do Projeto que nxa os subs1d1os para a próxima legi-slatura, termina
a nota dizendo:
"De qualquer forma, somando-se os Cr$ 15.000,00 dos subsidias, mais as
Sessões Extraordinárias, as passagens, a ajuda para telefone, a ajuda
para residência, representada no pagamento de uma taxa simbólica por
um imóvel no valor de Cr$ 6.000,00, o pagamento do Secretário Parlamentar e a ajuda de custo anual, cada Parlamentar receberá. na verdade Cr$ 35.000,00."
Preliminarmente, trata-se, como sabe a Casa, de uma distorção da verdade.
Mas não podemos perdê-la de vista, porque, não correspondendo à realidade dos
fatos, prestar-se-á - e multo - para desacreditar-nos junto ao nosso povo que
é, na maioria ainda, mal informado e vítima dos falsos preconceitos cultivados
pelos inimigos da nossa instituição.
Na verdade, Sr. Presidente, o Poder Legislativo, vitima num passado não
mutto dtstante, de elementos moralmente despreparados que, escudados nas
excessivas regalias e imunidades, talvez até diabolicamente propositados, legaram-nos uma espécie de herança maldita, pela qual temos pago elevados tributos. Tanto é verdade que, nas rodas de amigos considerados esclarecidos e bem
informados, pessoalmente, tenho encontrado dificuldade para fazê-los acreditar
sobre o quantum é percebido por um Deputado federal ou Senador. Nada é mais
comum do que sermos instados. quando convocados a contribuir nos chamados
Livros de Ouro", a darmos polpudas parcelas, sob a. alegação de "mas é um
absurdo, afinal o senhor é um Senador". Sem dúvida tsto ocorre, porque nos
imaginam perce.bendo uma remuneração principesca, ou então, que tenhamos
sempre abertos - e à nossa dtsposição - os cofres do Tesouro Nacional.
No resguardo da. verdade, mesmo embarcando nos critérios aritméticos adotados - sem que com eles concordemos - vejamos, tão-somente para argumentar, o que custaremos como legisladores ao .contribuinte brasileiro:
Cr$

Subsidio fixo ............................................... .
Subsídio variável (30 Sessões, não se admitindo falta alguma>
Oito Sessões Extraordinárias, fixadas pela Constituição ..... .
Oito Sessões Extraordinárias do Congresso .................. .
1/12 da ajuda-de-custo anual de Cr$ 20.000,00 ............ .
Ajuda para telefone ......................................... .
Uma passagem Rio-Brasil1a-Goiânia ..................... .
Uma passagem Brasíl1a-Goiânia-Brasília .................. .
Duas passagens Br111silia-Rio-Brasílla ....................... ·

6.000,00
9.000,00
2.400,00
2.400,00
1.666,60
500,00
2.050,00
288,00
1.824,00

TOTAL ........................................•......... 26.628,60

Quanto aos apartamentos ocUIPados pelos Congresststas e por ·todos os Eervidores públicos federais, civi·s e militares, mediante o pagamento que é uma
taxa de ocupação, não poderiam, senão com o propósito de distorção da verdade, ser avaliados no seu aluguel em Cr$ 6.000,00 mensais, mesmo porque os
que tiveram a ventura de recebê-los por compra pagam tão-somente Cr$ ....
1.430,00 de prestação mensal.
•Por outro lado, no levantamento a que procedi, referente ao exercício de
1973, verifiquei que no Senado foram realizadas apenas 58 Se·ssões Extraordinárias remuner!lidas. Vale dizer, menos de cinco para cada um dos 12 meses.
No Congresso Nacional, onde as Sessões são realizadas para a apreciação das
Mensagens do Executivo, foram reallzada·s 102 reuniões, o que significa 8,5 Sessões em cada mês dos 12 de 1973.
É desnecessário que o diga ao Senado, bem o sei, mas é prectso que sa esclareça - e bem - o nosso nem sempre bem informado contribuinte. Dai porque devo declarar, a bem da verdade, e isto se a.pllca à qua·se totalidade dos
Congressistas: as passagens recebidas prestam-se, invariavelmente, 'J)ara atender a pessoas carentes de recursos e que precisam viajar e as solicitam de nó.
F1nalmenrte, sabem os bem informados que, sujeMos aos cortes das Sessões a

•

que :não podemos comparecer, mais os descontos a que estamos obrigados, ll'emos receber Cr$ 15.000.00, apenas, ou seja, em média, cerca de 50% daquilo que
se paga, aqui mesmo no Senado Federal, a um técnico de nivel superior. Aliás,
diga-se de passagem, o funcionário a que me refiro, caso a Mesa-Inteligentemente
não lhe tivesse solucionado o problema d·e remuneração, há muito nos teria
deixado para perceber melhor salário na iniciativa privada.
:Na realidade, sabe a Casa, mas lamentavelmente não sabe o povo brasileiro,
aos políticos, por serem sumamente românticos uns, ou idealistas, outros, o que
reallllente alenta e remunera é a estima popular, pelo que os esclarecimentos
que V'enho desenvolvendo.
:e; notório entre nós, mas é preciso que saiba a nossa gente, o quanto realmente paga para ter uma Democracia; o quanto lhe custa a existência de um
Poder J.,eg!slativo. Para tanto, eis os. números que, espero, cheguem ao conhecimento do nosso povo através do trabalho desses nossos "irmãos siameses" que
são os homens da Imprensa:
Em 1966, custavam:

Orça.mento ela UnJio

Poder ~gislatlvo ............................ .
Poder Judiciário ............................ .
Poder Executivo ............................ .
Em 1967:
Poder Legislativo ........................... .
Poder Judiciário ............................ .
Poder Executivo ..........................
Em 1968:
Poder Legislativo .
Poder Judiciário
Poder ~ecutivo
Em 1969:
Poder Legislativo ....
Poder Judiciário .
Poder Executivo
Em 1970:
Poder Legisla tlvo
Poder Judiciário
Poder Executivo ..
Em 1971:
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Poder Executivo .......
Em 1972:
Poder Legislativo ......
Poder Judiciário
Poder Executivo ......
Em 1973:
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Pod·er Executivo ..
Em 1974:
Poder Legislativo
Poder Judiciário .... ,
Poder Executivo
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 •• 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 • 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 o • o o

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

1,32%
1,01%
97,67~

1,36%
1,1'1%
97,47%
1,28%
1,26%
97,48%
1,36%
1,20%
97,44%

1,03%
1,15%
97,82%
0,97%
1,12%
97,91%
0,77%
1,00%
98023%
0,72%
0,99%
9.8,29%

0,68%
0,85%
98,47%

-455Como se vê1 Sr. Presidente, nestes últimos 9 anos, o Congresso Nacional patriótica e estoicamente - reduziu em 50% a sua participação na Lei de
Meios, ou seja, custávamos ao contribuinte 1,36% do Orçam·ento em 1967; passamos a custar O68% em 1974. Na realidade, entenderam bem os Legisladores
Brasileiros o chamamento do ldeárlo de 1964. Tanto é verdadeiro o nosso desprendimento, em termos de remuneração, que, inavertldamente estamos atentando
contra aquilo que nos é mais caro - a Democracia representatLva. Tal a penúria financeira que temos auto-lnfllgido, que, aos poucos, estamos transformando a representação popular em privilégio dos ricos.
Basta que se veja que. nos últimos 25 anos, ·em termos de salário mínimo
(que julgo o melhor indicador) reduzimos a nossa remuneracão a 1/4 do que
recebíamos em 1949. Observemos as variações ocorridas.
•
De 1949 a 1951, com um subsídio de 24 mil cruzeiros antigos e um salário
mínimo vigente de Cr$ 380,00, também antigos, perc·ebíamo.s - desta forma 63 16 salários mínimos. Em 1955, com um subsídio de 36 mil cruzeiros antigos
e um salário mínimo de Cr$ 2.400,00, percebíamos aí tão-somente o equivalente
a 15 salários mínimos. Em 1959, caíamos para 11 salários mínimos; ·em 1961,
subíamos para 25 salários mínimos; em 1963, com um subsídio de Cr$ 390.000,00
antigos e um salário mínimo de 21 mil cruzeiros, descíamos para 18,57 salários
mínimos.
Em 1967, em .termos de cruzeiros novo, percebia·mos um subsidio de
CrS 3. 000.00, o que correspondeu a 28,57 salários mínimos. Em 1971, com
Cr$ 6.000,00, baixamos novamente, isto é. 26,60 salários mínimos, para chegarmos
ao final de 1973 com 15 97 salários mínimo.s, e atualmente, agregando-se o abono
de ln% ao salário mínimo, com subsídio de Cr$ 7.500,00, atingimos 18,1 salário
mínimo vigentes.
Portanto, Sr. Presidente, considerando-se que ainda agora, quando não alcançamos totalmente, o nível de se transformar o exercício da política no Bra.sil
em privilégio dos endinheirados, mais uma vez fixamos subsídios muito aquem
das necessidades dos nossos Parlamentares. Na v.erdad·e, estamos exigindo que o
Senador ou o Deputado vivam todos os encargos inerentes à sua função - e na
maioria dos casos sustente suas famílias - com 50% do que lhes era dado nos
idos de 1950. Senão vejamos: com um subsídio d·e Cr$ 15.000,00 e um salário
mínimo. já Incluído abono de 10%, no valor de Cr$ 414,40, teremos uma remuneração de 36,2 salários mínimos.
Lembro a v. Ex.as que, nos Idos de 1950, percebíamos 63,16 salários mínimos.
Tal tem sido, Sr. Presidente, o empobrecimento, no Brasil, dos que abraçam a
carreira política; tal o preço a se pagar, em todos os aspectos, pelo exercício
de um cargo eletlvo: tantos têm sido aqueles que se exauriram e vão abandonando a política; tal a difl:culdade que se tem para justificar, hoje, perante os
amigos mais chegados e aos nossos familiares, a permanência nas disputas eleitorais, que já me assalta o reeelo - e por certo a todos nós - de cairmos no
grande vazio de lideranças calcadas no idealismo.
Preocupa-me, Sr. Presidente, preocupa-me sobremodo, a baixa remuneração
que se vem dando a nossos políticos, mas preocupa-me multo mais - mas muito
mais, mesmo - tudo aquilo que nos Impeça. alcançar a maior remuneração, que
·
é a estima popular.
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a permite um aparte?
O SR BENEDITO FERREIRA- Com multo prazer.
o Sr. Paulo Guerra - A guisa de esclarecimento, em Pernambuco, todos os
Deputados que foram cassados e que passaram a empregar a sua forc;a de trabalho em atlvidades privadas, estão em muito melhores condições do que na época
em que eram Deputados.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Incontestavelmente, no>bre Senador Paulo
Guerra, não há que se desejar que, na vida pública de um Pais pobre e assoberbado com sérios problemas, como o nosso, pudessem os politcos, realmente, amea-
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sabe que sou, talvez, um dos poucos privilegiados, ainda remanescentes na vida
pública, que pode como que se permitir ao luxo de pagar para servir ao Brasil.
Daí porque estou muito à vontade, preocupando~me com essa baixa remuneração,
talvez por fidelidade às minhas origens, talvez porque bem sei haver muitos valo~
res, os quais poderiam aqui estar prestando maiores serviços que eu mesmo, que
não terão esta possibilidade. Tive' eu, talv:ez por aJgum propósito de Deus, a opor~
tunidade excepcional de galgar diversas escalas na pirâmide social e, hoje, en~
graxate que fui nos idos de 1945, poder alardea:r, não com ufanismo, mas até sob
o peso da responsa:b111dade, que sou um dos poucos, nesta Casa, que se pode dar
ao luxo de pagar para ser Senador. Mas me assalta o receio de que muitos outros
valores não tenham a oportunidade que tive, através da iniciativa privada, de
amealhar recursos e meios para virem, depois, servir ao Brasil no Parlamento.
ou em outras funções públicas, porque, em todas elas, o que se sente, desgraça~
damente - como tento desenvolver nesta fala de hoje - é que o êxito não é
uma constante, não só na área civil, como também, de maneira mais acentuada,
na área mmtar. Isto porque a preocupação que temos tido no termo qualitativo
está muito aquém das nossas preocupações no que diz respeito ao quantitativo.
Se nós nos debruçássemos, como tentei fazer nesta oportunidade, e analisássemos
a significação do Poder Públ!co no Produto Interno Bruto, verificaríamos, como
pude verificar, que, no Produto Interno Bruto de 477 bilhões de cruzeiros, partlcl~
pou, no ano passado, o Poder Público gerindo, produzindo, administrando enfim,
em cerca de, aproximadamente, 1/3, ou melhor, 133 bilhões de cruzeiros. Ora,
Srs. Senadores, se é uma minoria a produzir e a gerir esse quase 1/3 do, Produto
Interno Bruto, principalmente se a compararmos ao todo agregado para a pro~
dução nacional, por certo e logicamente, concordariam v. Ex.as em que essa mi~
noria deveria ser, pelo peso de sua responsabilidade, a mais qualificada profissio~
nalmente. No entanto, com a baixa remuneração que temos infligido a todos os
escalões da Administração Pública, pois o problema não existe só no Congresso
Na~ional, estamos transformando a Administração Pública como que num trampohm, na qual o nosso pessoal nela se pre,para e, depois, debanda em busca de
melhores oportunidades de trabalho na iniciativa privada. De outro lado, esti~
mulamos, na Administração Pública, tão~somente a permanência da:queles próximos a uma apos_!!ntadoria, ou receosos de colocar em risco a segurança da sua
família. Ou, entao, mantemos, com essa baixa. remuneração, aquilo que há de
pior na nossa força~trabalho: os elementos desqualificados que transformam a
função pública num "bico", numa forma de amealhar mais alguns cruzeiros para
o seu lazer. E aí, colhemos nós aquilo que temos verificado, a baixa produtividade
que se pode observar no Serviço Público brasileiro.
Assim, Sr. Presidente, movido por essa preocupação, receoso de que a cada dLa
e cada vez mais cresçam as nossas dificuldades, comprometendo o nosso desenvolvimento, sobretudo o desenvolvimento democrático, apre.ensivo e receoso de
que cada vez mais tenham os nossos dirigentes dificuldades em arrebanhar gente
capaz p~ra conduzir a coisa :pública, é que me insurjo contra. essa situação que
todos nos, voluntária ou involuntariamente, admitimos, concovdando ou silenciando.
De há muito se !ala em uma reforma administrativa. Depois de tantas de~
longas, tivemos essa reforma administrativa cristalizada no Decreto~Lei n.o 200,
nos idos de 1967. De lá para cá, o que temos conseguido criar, sem dúvida nenhuma, são embaraços maiores aos nossos gestores da coisa públ!ca, vez que,
grande parte deles, assumindo ca~;gos de Ministros de Estado ou de Diretores, en~
centram as repa;rtições, na sua maioria, com os cargos de Direção ocupados por
indivíduos que já têm a.té mais de 40 anos de Serviço Públ!co. São pessoas gastas,
que nada mais têm a dar, porque nada mais lhes resta esperar do Serviço !Publico,
mas, pendurados nos cargos, não podem, por uma questão de humanidade, ser
aposentadas, porque não levarão a comissão com a sua aposentadoria.
Se aposentados, por certo, irão passar fome com as suas aposentadorias e
nossos dirigentes, movidos por esse humanismo tão característico do homem bras!leiro, lá os deixam permanecer com sérios prejuízos para nossa Administração.
Finalmente, admitindo e conservando esse estado de coisas, homens da
melhor qualificação, homens da melhor envergadura moral, quando deixam os
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-457cargos de d.!reção na Administração Pública brasileira, têm saído totalmente inutilizados perante a opinião pública. Saem dali com a pecha de incapazes e de fr·acassados.
ll: movido por esta preocupação, Sr. !Presidente, que ocupamos esta tribuna,
tão-somente no resguardo da boa imagem do homem público; de modo especial,
d-essa valorosa classe tão injustiçacia e tão incom.preendida, como soe ser a do
Servidor Público no Brasil, que vai, aos poucos, paulatinamente, granjeando na
área popular uma ojeriza surda, Sr. Presidente, uma ojeriza surda. por tudo
aquilo que tem conotação oficial. E nós sentimos, lá fora, junto ao nosso povo e
a nossa gente, essa ojerlza extravasada de maneil'a irânica e tipicamente brasileira. O Servidor Público é considerado - repito ,. enfatizo - inv,arlavelmente·,
com injustiça, um parasita, um desnecesário. Para vingar, como produto dessa
ojeriza surda, o nosso homem do povo já criou até aquela piadinha tão conhecida
de todos nós: "O único remédio capaz de cur.ar o f·lagelo do câncer seria uma. gota
do suor do Funcionário Público."
Vêem V, Ex.as o quanto de maldade, o quanto de preconceitos existe, que são
cultivados e incentivados lá fora. Isto, pol'que nós, talvez os maiores responsáveis,
até para conosco mesmo, não temos tido as cautelas e as preocupações necessárias, ao resguardo da nossa imagem junto ao povo, jun-to àqueles que para cá nos
mandaram.
Nestas condições, Sr. Presidente, agradecendo a generosa atenção que me
dispensaram apresentando as minhas escusas por ter-me alongado tanto, concluo, dizendo que espero em Deus possamos no próximo· período legislativo, no
próximo ano, legislar com todas as cautelas e, sobretudo, em conjunto. Espero que
numa congregação de esforços, cada vez mais necessária, entre legisladores e homens do Executivo, coadjuvados pelos arautos do nosso comportamento, os homens da mprensa, possamos ter, através de uma legislação séria e eada vez mais
objet!VIa, através de ates verdadeiramente pautados no patriotismo, possamos ter,
com a. ajuda decisiva da Imprensa, a projeção de uma imagem que realmente
corresponda às necessidades da Democracia que buscamos.
Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
·concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Virgilio Távoro.
O SR. VmGtLIO TAVORA- Sr. Presidente Srs. Senadores, neste mês, por
forca de dispositivo constitucional, deixa o Tribunal Federal de Recursos o Ministro ·Esdras Gueiros. E quando, neste momento, confessando emoção que nos trai
ao dizer estas palavr.as, procuramos fixar a figura ímpar desse juiz, que tanto
abrilhantou a Corte de Justiça· que.ora abandona, sentimos que é uma obrigação
mostrar seu exemplo para as ,geraçoes que nos sucedem.
Rio-grandense-do-Norte por nascimento, pernambucano de adoção, o exemplo perfeito do homem que se fez por si mesmo, lutando contra todas as adversidades, foi, realmente, figura lmpar no Tribunal Federal de Recursos.
O Sr. Ruy Carneiro -Permite V. Ex." um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer.
O Sr. Ruy Carneiro - Solidarizo-me com V. Ex.a e mf!lnifesto meus apLausos
pelo mérito e oportunidade do pronunciamento que faz esta tarde. O eminente
Ministro Esdras Guelras merece, por inteiro, as homenagens que V. Ex.a lhe está
prestando. Amigo pessoal daquele brilhante jurista e de sua familla, admirador
incondicional de seu saudoso pai - o Professor Jerônimo Guelras, notável Pastel'
protestante em Pernambuco - acompanho, de longa data, a vida dessa familia e
desse grande brasileiro. Posso, assim, dar testemunho autorizado das excelsas
virtudes de magistrado do Mlnlstro Esdras Guelras. Culto, lnteUgente, honrado e
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conviviam, com trato educado, atencioso e cortês, sem fugir jamais às linhas retas
do julgador imparcial. No momento em que, por força da Lei Maior, o Ministro
Esdras Guelras se afasta do Tribunal Federal de Recursos, deixo registradas, neste aparte, as homenagens da Paraíba, da nossa bancada e as minhas próprias.
O SR. VmG:tLIO TAVORA - Agradecemos a Incorporação, como peça importante de nosso pronunciamento, as palavras de v. Ex.", Senador Ruy Carneiro. Conhecemos de longe a amizade que une v. Ex." à pessoa cujo retrato
hoje procuramos bosquejar.
O Sr. Daniel Krleger - Permite-me V. Ex." um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer, Senador Daniel Krieger.
O Sr. Daniel Krieger - Quero associar-me à justa homenagem que V. Ex."
presta ao Ministro Esdras Guelras. Ele ascendeu ao Tribunal Fed·eral de Recursos,
com aprovação do Senado F1ederal, quando era por mim liderado. E como sempre
tiv·emos compreensão dos deveres - o Senado, nesses casos, deve votar sempre
como magistrado e nunca como político - a sua consagração foi uma expressão
do seu valor. Hoje, com espírito de justiça, com beleza de estilo, V. Ex." presta
homenagem a essa grande figura da Magistratura Brasileira. Eu me .associo e
proclamo que V. Ex." estâ praticando um ato de justiça.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agradecemos o aparte d·e v. Ex.", meu nobre
Líder, e diremos que realmente a aprovação de Esdras Guelras pelo Senado,
capitaneado por V. Ex.", em uma época em que se procurava consolidar o movimento de 1964, talvez seja o maior galardão da vida da pessoa a que hoje nos
referimos.
O Sr. Paulo Guerra - Concede-me V. Ex." um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer.
O Sr. Paulo Guerra- Permita-me V. Ex." que, representando Pernambuco,
junte aqui a minha voz, para testemunhar a minha admiração pelo Ministro
Esdras Gueiros, a quem conheci muito jovem, muito antes mesmo de ser Bacharel
em Direito e formado em Odontologia. Sempre o mesmo homem, correto idealista, sempre disposto a prestar serviço às melhores causas do País. Convocado, depois, para o Tribunal Federal de Recursos, Esdras Guelras ·mantev·e ali
a mesma conduta que havia mantido durante toda a sua vida pública. Como
Representan.te de Pernambuco, faço justiça a esse .eminente homem público,
pernambucano por adoção, que honra as tradições do meu Estado.
O SR. VJRGtLIO TAVORA - Com prazer, ouço as palavras de V. Ex.".
Senador Paulo Guerra, que, neste Plenário, tem-&e caracterizado, antes de mais
nada, pela firmeza e desassombro das atitudes que assume.
O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Ex." um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com multo prazer.
O Sr. Eurico Rezende - Associo-me às homenagens que V. Ex... presta ao
Ministro Esdras Guelras ·no instante em que S. Ex." deixa a atlvldade judicante,
através da aposentadoria. Conheci E.sdras Guelras quando S. Ex." era Presidente
da Ordem dos Advogados. Seção Regional do Distrito Federal. Ali, ele captou a
confiança da classe. Conheci-o como Advogado, dos mais brilhantes, do Banco
do Brasil, e, graças a uma advocacia intensa que desenvolvo nos Tribunais
Federais, posso dar o meu testemunho d·e que S. Ex.", como Ministro do Tribunal Federal de Recursos, honrou e dignificou, através das suas decisões, da
sua imparcialidade e do seu requintado espirita de justiça, o voto de confiança
·dO Senado Federal. Havia uma característica no ilustre homenageado: é que
ele sabia perfeitamente - e nem todos sabem fazê-lo - concillar a isenção e
a Independência do Juiz com o exercício das amizades e dos afetos particulares.
o SR. VIRGíLIO TAVORA - Nobre Senador Eurico Rez·ende, V. Ex.a como
que se apropriou da Idéia bâsica .da nossa oração - Direito de Líder - Justa-
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Um homem que, com sua postura, com sua retidão, com sua autoridade
moral, conseguia concll1ar- o que é multo difícil para um julgador - a Imparcialidade do Juiz com a afabilidade do amigo.
O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA -· Com prazer concedemos o aparte ao nobre
Senador Ruy Santos.
o Sr. Ru;y Sant,os- O nobre Senador Eurico Rezende e V. Ex." têm razão
quando destacam esta qualidade do grande Jl,liz. o grande Juiz .não é
apenas aquele que decide certo. É aquele que aceita· a parte, dialoga. com a·
parte, ouve as razões da parte e decide depois com a sua consciência, sem desatender ao .normal da humanidade. Conheço Esdras Guelras desde a sua condição de Advogado, como Advogado do Banco do Brasil. Depois de nomeado
para. o Tribunal Federal de Recursos, venho acompanhando sua atuação, até
que recentemente quando ele se encontra. na Vlce-Presldêncla daquela Corte.
E sempre um Juiz integro, um Juiz cumpridor do.~ seus deveres, um Juiz zeloso
das suas atribuições, e que vai deixar um vazio no Tribunal, que S. Ex." integra até o momento.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadol'es, vêem V. Ex.a.s
a jll6teza dos conceitos que aqui emitidos foram sobre um homem que prima
em ser autêntico, que fez praça dessa autenticidade durante toda a sua vida,
construída à custa de um esforço colossal, vindo ele das camadas mais pobres
da sociedade, todo este depoimento mostrando, em inteiro, o corpo de um homem verdadeiro.
O Sr. Guido Mondin -Permite V. Ex.a?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer.
O Sr. Guido Mondin - Estou· ouvindo, verdadeiramente embevecido, toda
esta conceituação que se faz em torno da p-ersonalidade do Ministro Esdras
Guelras. Nobre senador Virgílio Távora, V. EJ:.a poderá prosseguir na apre·ciação dessa p-ersonalidade, mas há d·e chegar a uma síntese, a síntese a que
chego: todas essas virtudes do Ministro se explicam pelo seu profundo espírito
cristão. l!: esse espírito cristão tão claro, tão realizado no Ministro Esdras Gueiros, que tem presidido a todas as suas ações na vida, particularmente estas
que ele exerceu na Judicatura.
o SR. VIRGlLIO TAVORA - Com prazer, recolhemos e damos como nossa
a síntese apresentada pelo nobre Senador Guida Mondin.
Sr. ~esidente, Srs. Senadores, ouvimos - e não é de hoje - o aforismo
gaulês de que a vida pública contradiz, vezes várias, as leis da ótlca: na perspectiva da distância os homens se nos afiguram gigantes, apequenando-se
quando deles nos aproximamos.
E com que prazer aqui podemos dizer, com que satisfação proclamar, em
concluindo esta oração que nem de longe está à altura dos méritos da pessoa
por .ela abordada, eis que Esdras Guelras realmente se agiganta, cresce, quando
dele nos aproximamos, quando conhecemos a sua personalidade, quando temos
a honra de privar da sua companhia.
A essa pessoa que hoje de cabeça erguida vê aproximar-se o caminho da.
sua casa, depois de ,setenta anos de vida bem vivida, nós quel'emos, de envolta
com a admiração e o respeito traduzidos nestas palavras, deixar dito aqui, a
esta Casa, que Esdras Guelras realmente representa um exemplo a segu-Ir pelas
gerações que virão. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Benj amlm Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores, s,erel breve,
porquanto estamos nos últimos momentos desta Legislatura, .e o meu nobre
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encerramento, dirigindo-se aos Funcionários, ·à Imprensa, aos Colegas, à Casa,
enfim.
De modo que, Sr. Pl'esldente, aproveitá estes poucos instantes em que me
encontro na tribuna, para fazer um apelo ao Senhor Presidente da Relpública.
Apresentei, logo no começo de 1971, um Projeto estabelecendo o 13.0 salário
para os Servidores em geral, fundamentado no principio de que os que servem
na Administração Pública e estão amparados pela Legislação Trabalhista gozam desse benefício e os servidol'es amparados pelo Estatuto dos Funcionários
Públicos não têm a mesma vantagem. o meu Pro1eto está correndo às Comls~
sões, ou está, por assim dizer parado, e· oportunamente vai merecer o pronunciamento do órgão técnico. Tal Projeto não manda abrir crédito, nem determina
que o faça, apenas autoriza. Segundo vários juristas que eonsultel, ele é constitucional, porque é autorizat!vo.
Ainda ontem, num debate que tivemos aqui, neste PlenáÍ.'io, fomos censurados, porque apresentamos sempl'e proposições em benefício dos servidores.
:Mas, a honrada representação do Governo, apresenta também, proposições neste
.sentido. Fomos censurados, porque estâvamos def.endendo uma emenda da Câmara dos Deputados, e emenda aprovada em Comissão onde a ARENA dispõe
de maioria.
De modo, Sr. Presidente, que não vamos ficar retraídos, nem vamos abandonar a luta por causa de algumas censuras. Foi assim que começamos e assim
iremos até o fim. MUito Projetas, muitas Leis fizemos para os Servidores civis
e para os Servidores militares. Inclusive, presidir a Comissão de Serviço Público
na Câmara dos Deputados - nov·e V·ezes eleito Presidente daquela Cmnissão·
- muitos Projetas elaborei ali, sempre com a colaboração de nobres Colegas.
Foi sob a minha Presidência que fizemos e ·elaboramos o Projeto do Estatuto
dos Servidores Civis. Foi, também, naquela gestão que examina·mos, e aprovamos, e discutimos, com a participação aliás dos funcionários, dos seus representantes mais categorizados, o Plano de Classificação de Cargos.
Não quero praticar a injustiça de dizer que o Proj.eto me pertence, sr. Presidente; os Projetas que fiz durante o mandato de Deputado Federal pertencem
à Câmara dos Deputados. Enquanto os que fiz, aqui, pertencem ao Senado Federal.
Uns e outros, afinal, são do Cong.resso.
Não tenho remorso de coisa alguma, acho que fiz justiça, com o apoio,
inclusive, naquele tempo, dos componentes de outro Partido. Eu pertencia ao
Partido Trabalhista Brasileiro e sempre tlv·e o apoio da honrada União Democrática Nacional. Vou citar um nome de saudosa memória - Paulo Sarazate um dos meus melhores Companheiros, um dos mais entusiastas e que defendeu,
sempre, com a mais absoluta sinceridade, lealdade, inteligência e cultura, o
Funcionalismo. De modo que não posso s·er acusado de coisa nenhuma.
Tudo que fiz, Sr. Presld·ente, é multo pouco. Basta dizer que o Funcionário
ainda não atingiu os seus objet!vos. O Funcionário ainda não tem aquela vida
condigna, em face dos seus proventos. Muita coisa tem que ser f·elta.
Temos que examinar, por exemplo, o caso da aposentadoria aos trinta anos,
Ja concedida às funcionárias, ·e aos que ocupam funções em que haja multo
d·esgaste, ·entre elas, a do Magistério.
Se, por acaso, fizesse, aqui, um Projeto propondo o 13.o salário para os
Serv!dol'es, civis e militares, !ria ·encontrar, naturalmente, uma forte oposição
e viriam nobres Colegas daquela digna Bancada que está lá, mostrando a
Constituição. Não tenho interesse de ·rasgar a Constituição; se alguém deseja
rasgar a Constituição, não sou eu. Ajudei a fazer uma - a de 1946. Estiv·e no
Congresso, na feitura de outra, mas que eu não assinei. Foi assinada peln.
cúpula legislativa. O povo brasileiro foi pr.esenteado com uma terceira - a
Emenda Constitucional n. 0 1.
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Não pretendo rasgar nenhuma. Pretendo cumprir a todas que estiverem aí.
Claro, quero uma Constituição democrática. o dia em que vier uma Constituição que atente contra os meus princípios, sobretudo os espirituais, naturalmente, vou reagir contra essa Constituição. De tal maneira que se não me for
possível viver num pais em que haja uma Constituição compatível com meus
sentimentos, vou emigrar, vou ser um dos emigrados, até melhores dias. Mas
nada tenho contra a que ·está aí. J!: uma Constituição que merece o nosso
respeito. J!: cllliOO que ela vai sofrer algumas reformas.
O Sr. Virgílio Távora - Registre-se.
O SR. BENJAMIM FARAH - Não a estou apoiando in torturo. Estou cUzendo
que respeito, porque este é o procedimento da nossa Bancada.
O Sr. Virgílio Távora - Par.ece-me que ouvi V. Ex.a dizer que nada tinha
contra. ela.
o SR. BENJAMIM FARAH - Não! Temos que me1horá-la., temos de fazer
algumas reformas, temos d.e. alterar alguns cUspos!t!vos. V. Ex. 6 sabe cUsso.
O Sr. Virgílio Távora - Já estava entus!asm11do com a primeira declaração
de V. Ex."
O SR. BENJAMIM FARAD- Não quero trans·por a Constituição, nem rasgála. Só quero fazer apelo ao Senhor Presidente da República, sobretudo nesta fase
de eUforia nacional. O Bras!l está navegando num mar de rosas; o Brasil já sabe
que dentro em pouco vai pagar, Inclusive, sua divida externa, por causa dos
bons Governos que temos tido.
Então, Sr. Presidente, precisamos atender àqueles que estão sofrend.o, porque,
mu1tas vezes, o Governo não pode conhecer detalhes da Administração, e são
os Parlamentares que levam as !nformacões. Quantas vezes, chegam ao Congresso proposições eivadas de falhas e, aqui, as· consertamos, melhoramos, aperfelçcamoz. Outras vezes, não aceitam nossas sugestões.
De qualquer maneira, temos o direito de examinar, apresentar emendas,
embora alguns Colegas nossos achem que não devamos apresentá-las. O Governo
tem a Iniciativa das proposições, sobretudo as que dizem respeito lliOs Servidores,
mas nós temos o direito de apresentar emendas.
Sr. Presidente, eu havia dito que minha presença na tribuna ia ser breve.
Já a deixarei, porque o tempo urge, quero, apenas, fazer um apelo ao Senhor
Presidente da República. Nós do MDB, bem como os Representantes da ARENA,
estamos sendo procurados por grandes representações de classes. Ainda. ontem,
fizeram essa declaração de que os Funcionários têm enviado cartas, manifestando-se e nós também temos recebido e queremos transmitir aqui um apelo, que,
aliás, está em consonância com o Projeto de minha Iniciativa, autorizando o
Governo a conceder o 13.0 salário. O apelo é para que o Governo conceda esse
beneficio, porque os 10% dados, há pouc<Js dias, pelo Poder Executivo já foram
absorvidos pela elevação do custo de vida: as passagens llléreas subiram, os combustíveis .'>ubiram e vão subir, novamente, apesar da abundância de petróleo
aqu1, e os contratos mantidos sem nenhuma alteração, pois os árabes se comprometeram a nos mandar petróleo e acho até que a. preços mais baixos - não
conhecemos bem os detalhes das gestões; de qualquer maneira, tenho a certeza
de que os árabes não têm interesse de sacrilficar o Brasil. O cuto de vida vem
subindo - subiram os calçados, os alimentos, os aluguéis, há, portanto, elevação
constante do custo de vida, e os 10% já foram absorvidos.
o Governo, que tem o maior Interesse de impl-antar, cada vez mais, a justiça
social neste Pais, pode conceder esse benefício, sobretudo a titulo d'e abono provisório, até que se faça um reajustamento à a1tura d.as necessidades do Funcionalismo, dos Servidores, civis e m!litares.
Este, o apelo que dirijo ao Senhor Presidente da República, que, sei, pode
não ·agradar a determinados Colegas, mas tenho a certeza de que é do maior
interesse do Funcionalismo, mais do que interesse, é uma necess!dl!ide para os
servidores, civis e militares, que estão vivendo dias angustiosos.
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!!lhos dos Colégios, porque não podem mais pagar o custo do ensino que se tornou mercadoria c-a.J.issima; os livros estão também muito caros. De modo, Senhor
Presidente, que a miséria campela nos lares dos Servidores, civis e militares.
Não direi de todos; é claro que os mais categorizados estão vivendo às duras
penas, mas aqueles menos categorizados, que são Funcionários menos graduados,
estão sofrendo terrivelmente, porque vivem de empréstimos. Empréstimos em
toda parte, não podem m.als . nem custear, nem atender às responsab111dades
desses empréstimos..
Este é o apelo que faço. Não estou sendo impulsionado pelo coração, nem
por uma campanha eleitoral. Não existe campanha eleitoral. Esta já passou e
está multo longe. Assim, não estou preocupado com a campanha, nem com as
eleiçées, que estão muito longe. Estou preocupado, Isto sim, com -as queixas,
com as angústias, com os sofrimentos, com a difícil situação que o Funcionário
está enfrentando neste momento.
· Este, apelo que deixo aqui endereçado ao honrado Presidente da República,
certo de que Sua Excelência está interessado na paz Soci-al, na justiça e, s.obretudo, em amparar aqueles que ajudam o Brasil a conquistar os seus grandes objeti>"'s. (Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - Flávio Britto - José Lindoso - José Estsves Renato Franco - Clodomir Milet - Fausto Oastelo·B~anco - Jessé
Freire - Milton Cabral - João C1aofas - WilsOn Campos - Arnon
de Mello - TeotônJo Vilela - Lourival Baptista - João Calmon Paulo Torres - José Augusto - Carvalho Pinto - Franco Montoro
- Orlando Zancaner - Leoni Mendonça - Italívlo Coelho - Mattos
Leão - Celso Ramos - LenoJr V:argas - Tarso Dutra.

o

O SR. PRESIDENTE (Adalberto· Sena) -Terminada a Hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 280, de 1974, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando a t~anscrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo de ALCEU AMOSORO LIMA, Intitulado "Os Direitos do Homem", publleado no jornal Crítica de 28·10
a 3-11 de 1974.
Em votação o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
'
I

Artigo de Alceu Amoroso Lima, intitulado "Os Direitos do Homem.", publi·
cado no jornal Crítica de 28-10 a 3·11-74, que se publica nos termos do
Requerimento n9 280/74, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro.
"É no subsolo de um século, ou de uma era históric-a, que se lançam os
fundamentos do século ou da era seguinte. Nestas breves palavras de introdução
a. um comentário sucinto, artigo por artigo, da Declaração Universal dos Direitos
do Homem, de 1948, cujo quarto de século o Mundo inteiro comemorou no ano
passado, não v-amos resolver o passado da humanidade, para demonstrar o asserto
da pr()posição com que Iniciamos este nosso pequeno trabalho. Pretende ele
apena.~ resumir o que me parece ser a filosofia fundamental do documento que
vamos sumariamente analisar. Essa condensação de princípios universais, lan·
çada ao mundo moderno, sob a forma de uma solene Declaração, firmada a 10
de dezembro de 1948 pelos representantes oficiais de 58 Nações, representando
4/5 da população mundial, não se dirige nem ao passado nem propriamente ao
presente. D!rlge-.o.e prlncipalment.e ao futuro. Não se trata de uma compilação de
normas preexistentes, que resuma a vivência históric-a da civilização modePna

,'
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em seus fastos. Não se trata, tampouco, ao menos como finalidade essencial, de
definir a vida política, nacional e internacional, do Mundo contemporâneo,
ditando-lhe norm-as de execução imediata. Isso não quer dizer que um e outro
desses aspectos deixassem de ser considerados, durante a laboriosa elaboração
de um documento de tal ressonância universal. Ambas representam entretanto,
a meu ver, aspectos secundários do significado essencial doa Declaração· d.e 1948.
O âmago e o sentido profundo desse código de normas de conduta individual e
coletiva, em cada nacionalldade e nas relações entre elas, visam a servir de
roteiro par-a as perspectivas de uma nova era de civilização universal futura,
em elaboração nos subterrâneos da História contemporânea. Ao que parece, três
conclusões ao menos podemos tirar da observação dos acont.ecimentos de que
estamos participando, neste fim do século XX, em cujo terceiro quartel vamo.s
entrar no próximo ano.
A primeira é -a instabilidade e a imprevisibilidade de todos aos acontecimentos político-sociais da era presente. Quanto mais as ciências da natureza procuram quantificar todos os fenômenos naturais e chegam a resultados de espantosa previsibilidade, que vêm permitindo a realização de feitos que há melo
século pareciam pertencer ao domínio da pura fantasia científica, menos se
têm podido enquadrar em qualquer rígida previsão cibernética os fenômenos
politico-sociais. A instabil1dade e a imprevisibll1dade parecem ser -as únicas
certezas dentro das quais se movem os acontecimentos históricos presentes.
A segunda conclusão é que nos encontramos em um fim de civilização. Não
apenas em um fim de século. Tudo indica que está em vias de perecer um
tipo de civilização que nos eximimos de qualificar para não nos deixarmos envolver, pela ambigüidade da terminologia, das paixões partidárias tão típicas de
uma era, como a nossa, de instabl!ldade e de imprevisibilidade, tipo esse de
civllizoação iniciado com a Revolução política francesa, do século XVIII, e com
a Revolução industrial inglesa do século XVII, e que dominou o século XIX e o
nosso século XX. Essa era está em ;ias de perecer, como perecem as civilizações,
isto é, tl·ansfo·rmando-se substancialmente e dando lugar a um novo tipo de
cl vllização.
A terceira conclusão é que - embora no comportamento histórico do mundo
contemporâneo jâ se possam observar sinais latentes ou mesmo patentes do que
será o futuro tipo de clvillzação, ou de civlllzações distintas, que o século XXI
reserva para a humanidade - é impossível determinar com se.gurança para onde
caminha a humanidade. A própria proliferação de rumos futuríveis, propostos
por numerosos espíritos ou sistemas fllosófico-sociais de tipos prospectivas, nos
mostra que estamos atualmente, nesse sentido, no terreno do ignoramos et ignorabimus dos precursores do moderno agnosticismo.
Ainda há pouco um dos espíritos mais representativos do século XX, tanto
por sua participação nos acontecimentos como por sua genialidade como escritor,
André Malraux, escrevia no seu livro mais recente, possivelmente o seu testamento intelectual. Latête d'Obsidienne: "Algo começou por. volta de 1450... a
conquista do mundo pela Europa, acompanhada pela colonização ... Essa era
durou 500 anos. Em 1950 terminou esse período. A índia se tornou independente
em 1947. Mao subiu ao poder em 1949. No meu livro se entrevê a perspectiva do
fim de uma civillzaqão, tal como estávamos no fim do Império Romano. Estamos
atualmente entre civllizações, uma colonial, outra. descolonizada, que ainda. não
conhecemos efeth·amente, mas apenas pressentimos".
Pois bem, dentro dessas circunstâncias fa.tuais e ideológicas, o sentido profundo desta Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1848 - em pleno
século em que os homens vêm cada vez mais perdendo o senso do ilil'eito e sobretudo o respeitll pelos seus direitos - é ser uma antecipação do futuro.
Não uma antecipação no sentido grave e profundo, reallsta e mesmo impe·
raUvo, de um roteiro universal, 1:-aseado no bom senso, na razão natural e na
experiência histórica de tod.o o passado e o presente da ,humanidade. Isso, para
a preparação, no subsolo do nosso fim de era, do que poderá ou antes devet-á
vir a ser uma nova era na História da Humanidade, sem utopias fantásticas,
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choques apocalípticos, ainda mais catastróficos do que os ào passado, devido
aos progressos inconcebíveis da tecnologia ··requintada do mais moderno armamentismo, equilibrado apenas pelo terror, que está no momento garantindo uma
paz precária e Ilusória, que poderá vir a ser apenas o silêncio apavorante e
sombrio que precede as tempe.~tades físicas ou históricas.
Este roteiro do futuro, para uma humanidade que, pela primeira vez na
história, graças a uma tecnologia ambivalente, ou para o bem ou para o mal,
entrou numa era universalista, dividida pelos maiores particu}arismos isolacio. nistas (.e este é um dos seus paradoxos), este roteiro representado pe1a Declaração de Direitos é que representa hoje o dilema do futuro, em nossos dias, como
o maior desafio da Esfinge mitológica às gerações presentes. Assim como as
idéias de Rousseau e de Locke prepararam, no subsolo do século XVUI, as idéias
que vieram a dominar a civll1zação burguesa e capitalista do século XIX;
assim como as idéias de Marx e Engels, no século XIX, vieram a animar as
grandes revoluções e contra-revoluções, socialistas ou fascistas, do nosso século XX - assim também em documentos de princípios realistas e não apenas
de formas vã.<j ou acidentais, em documentos como este é que poderá vir a
constit.uir-se, no século XXI, um novo tipo de civ111zação.
Antes de passarmos, entretanto, a uma análise, ponto por ponto, desta declaração de princíp!os, vamos comentar rapidamente os Considerando do seu
Preâmbulo, sem o qual será impossível compreender devidamente o sentido profundo e a unid.ade substancial deste Códig-o fundamental para os destinos próximos da humanidade. É neste Preâmbulo, geralmente omitido na divulgação do
documento, que está contida a filosofia política humanística que o inspirou e
constitui a base de sua importância no presente e de sua eficácia futura. No
final da obra publicaremos, em Apêndice, os artigos da Encíclica Paeem in Terris,
quinze anos posteriores à Declaração de 1948, que mostram a concordância dos
àois documentos, nos seus pontos fundamentais, um na base de uma filosofia
puramente laica e o outro no de uma fllosofia ao mesmo tempo humanista e
teocêntrica.
São sete os Considerando em que se baseia este Preâmbulo:
1.0 - "Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos
os membros da familla humana e de seus direitos igua15 e inalienáveis constitui o
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo".
Toda a filosofia da Declaração e de base humanista. Parte do reconhecimento
da singular dignidade do gênero humano de cada pessoa em particular, com
direitos iguais e Inalienáveis, acima de todas as distinções e divisões de caráter
nacional, racial, psicológico, econômico, político, cult.ural, costumeiro, histórico
ou religioso, que constituem a unidade da diversidade, condição típica da Humanidade. Essa unidade acima da variedade, mas sem prejuízo desta, constitui,
por sua vez, a condiçã·o essencial para que as relações entre os homens todos
se exerçam na base da liberdade, da justiça e da paz. Foi o próprio senso comum
humano que permitiu esse consenso universal de grupos nacionais tão diversos
na elaboração de um documento que pode vir a ser a estrutura bâsica de uma
sociedade de tipo universalista e de convívio pacífico e interdependente. Sem
um Ideal definido será impossível realizar uma sociedade de tipo racional e
estável.
2. 0 - "Considerando que o não reconhecimento dos direitos do homem e o
desprezo por eles provoc•aram atas de barbárie que revoltam a consciência da
humanidade e que o advento d,e um mundo em que os seres humanos terão liberdade de falar e de crer, libertos do terror e <la miséria, foi reconhecido como
sendo a mais alta aspiração do homem".
Esse texto é a consagração do regime democrático, isto é, da participação
pessoal de cada membro de um povo na organização d.o seu próprio regime
politico, como sendo aquele a que deve aspirar toda a Humanidade. Esse regime
1• uma luta constant.e contra os males da "barbárie" sempre renascentes, tanto
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no coração humano, como nos seus costumes social.'). Na luta contra esses males
que não são típicos de um tipo de regime, nem pertencem apenas ao passado
mas ao presente, !ulgamos conveniente reproduzir dois textos capitais nessá
formulação gradativa de uma sociedad·e, como cl.e cada um de seus membros, em
busca de uma vida mais perfeita, segundo essa lei da per!ectlbilldade, que é um
do.s dados fundamentais de toda vida humana, indivià.ual ou coletiva. O primeiro
desses textos data de 1941 e é geralmente conhecido como a fórmula das "quatro
liberdades" lançada pelo Presidente F. D. Roosevelt, que passamos a resumir:
·"Para o futuro que procuramos realizar, esperamos um mundo fundado
sobre quatro liberdades humanas.
A primeira é a liberdade de palavra e de expressão em todas as partes do
mundo.
.
.
A segunda é a liberdade, para cada pessoa, de rezar a Deus do modo que
lhe convier.
A te-rceira é o direito cJ.e e.')tar ao abrigo das necessidades, o que no plano
mun<Uru significa a condução de aco11dos de ~dem ·ecolllÕ·mica que a;ssoeg~U:rem,
em tempo de paz, uma vida sadia aos habitantes de todos os países.
A quarta é o direito de Yiver ao abrigo d·:J medo, o que significa no plano
mundial uma redução cl.os armamentos".
Essa, em resumo, a famosa proclamação das quatro libel'dades de F. D. Roosevelt, certamente um dos ensaios de preparação à solene e coletiva Declaração,
·
sete anos mais tarde.
Ouçam·os agora uma outra proclamação ainda mais recente, trinta e três
anos mais tarde, numa reunião extraordinária da Assembléi•a das Naçõe.s, enunciada pelo Secretário Geral da ONU, Kurt Waldhein, na sessão de 9 de abril
de 1974, sintetizando em seis pontos os problemas mais urgentes do mundo
contemporâneo:
"1 - Miséria. Não há nada mais vergonhoso, contra nossa civ111zação, do
que o fato de doi.') terços da população mundial viverem, de um modo geral, na
miséria absoluta;
2 - População mundial. Durante as três semanas que durar essa sessão
extraordJnária a população da Terra terá um aumento de quatro milhões de
seres humanos;
3 -Alimentação. Nunca, no decorrer dos últimos decênios, as reservas mundiais de alimento atingiram um nível tão baixo como· agora;
4 - Energia. o mundo acaba de compreender a importância da energia na
vida diária. o.~ recursos naturais que f·ornecem esta energia constituem um dos
elementos mais valloso.s do patrlmônlo humano. Que poderíamos fazer para
preservá-los Que fazer para pôr fim ao seu desperdício?
5 - Gastos militares. Duro.nte as três semanas dessa Sessão da Assembléia,
14 bilhões de dólares (91 bilhões de cruzeiros) serão gastos erri armamentos em
todo mundo.
6 - Sistema monetário internacional. O atual sistema já está ineficaz. Produz um dos males mais perigosos, um V'erdadeiro câncer: a inflação. Se não
se conseguir de·ter a inflação será inútil falar em preços".
E ·assim conclui seu patético resumo das condições trágicas do nosso mundo:
"Esta Sessão Extraordinária se originou do fato de que é preciso corrigir os
atuals contrastes do Mundo, atenuando a diferença entre a riqueza e a pobreza,
o desengano e a esperança, o luxo insolente e a indigência".
Não podia ser mais perfeito o diagnóstico da situação do mundo em 1974,
depois de todas as guervas, revoluções e crises de nosso século. A esperança na
possibilidade de um mundo melhor do que este foi o que :mimou os re·datores da
Declaração dos Direitos do Homem de 1948, em flagrante contraste com a multidão dos homens sem direitos, que constituem dois terços da humanidade, inclusive em nosso País.
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3.0 - "Considerando que é essencial que os direitos do homem sej.am protegidos por um regime de direito, para que o homem não seja forçado, como
recurso supremo, à revolta contra. a tlrmlia e a opressão."
o direito não resulta da !força, como pretendia Hegel em sua famosa definição Recht ist Macht. 'Pelo contrário o direito é a redenção da rforça. Ele não
anula a força nem é mul·to menos um produto dela. ·Ele ·a redime da violência,
colocando a força sob seu domínio e ·a seu serviço. ll: nesse sentido que a coação
é um elemento essencial do direito, quando este passa de sua formu1aç.ão abstrata, como justiça, para sua norma concreta e aplicada, como lei. ll: nesse sentido
que um Estado de !Direito é substant:lalmente superior a um Estado de Fato,
isto é, de autoridade al'bitrá.r!a. Onde faiha a Justiça e as Leis não enquadram,
nem a. autoridade, nem a liberdade, o resultado é o domínio dos fortes sobre
os fracos e a opressão dos ricos contra os pobres, segundo o •quadro dramá.tloo
e verídico dos nossos tempos, em tão boa hora traçado pelo Secretário-Geral das
Nações Unidas. Quanto ao V•alor preventivo do direito contra a justa revolta
dos homens sem direitos, é a um texto atualíssimo do Papa iPaulo VI, .no início
da Semana Santa de ·1974, que desejo também referir-me: "ll: a;bsoloutamente
necessário, para a comunidade mundial eliminar essa crescente desigualdade
existente entre os países ricos e poderosos e aque1es cujo verdadeiro desenvolvimento está sendo impedido por tantos obstáculos. . . A Igreja está firmemente
convencida de que toda solução aceitável deve basear-se na justiça social internacional e na solidariedade humana, que hão de ser a aplicação prática desses
princípios ... Se isso não ocorrer, o desespero tomará conta dos pobres e menos
poderosos".
O que poderá assim ocorrer, entre as Nações, ocorrerá dentro delas, se a
justiça social for negada, como atua.Imente acontece às grandes maiorias dos
homens, na realidade sem direitos, mesmo quando vivem num Estado nominalmente de ·Direito. Quanto mais nos que vivem nos Estados de Fato.
· 4. 0 - "Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento das relações internacionais entre as nações."
Mais de uma vez, ao longo do documento que vamos analisar, teremos ocasião de reagir perante a desnecessidade de repetir o óbvio, expresso em recomendações como o do presente Considerando. Mas a verdade é que os lugarescomuns valem mais do que .todos os paradoxos. iE nunca é demais repetir, no
caso deste Considerando, que a febre de independência que levou, no decorrer
de nosso século, ao a.parecimento de várias dezenas de novas nações só se justifica quando intrinsecamente ligada ao espírito de interdependência, que deve
caracterizar uma Humanidade em busca do me1hor e não apenas do maior;. Todo
nacionalismo desUgado do Internacionalismo é um mal.
s.o - "Considerando que, na Carta das Nações Unidas, os povos proclamaram de novo sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no
valor da pessoa huma·na, na igualdade dos direitos .dos homens e das mulheres
e que se declararam resolvidos a favorecer o .progresso social e a instalar melhores
condições de vida dentro de uma mais ampla llberdade."
Como diz o Padre Phillipe de La Chapelle no seu livro fundamental La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et le Catholicisme (ed. Llbr. Générale de Drolt et de Jurisprudence, Paris, 1967) : "enquanto em 1919, .ao lançar a
base da Liga das Nações, partira-se de uma concepção teórica da vida internacional e se Imaginara um modo ideal que correspondia ao idealismo wiJs.oniano
e à lógica abstrata francesa, aconteceu em 1944 que o ponto de partida (desta
nova Declaração) foi a realidade objetiva e o desejo de melhorar as condições
defeituosas do Mundo. Essa visão prática é devida ao esforço combinado do
pragmatismo americano, do ut!lltarismo 'britânico e do rcalisÍno soviético. Não
basta reclamar o reconhecimento dos direitos fundamentais do homem, violados
pela guerra. :1!: mister considerar muito concretamente as conseqüências que esse
respeito exige. Nessa procura, uma evidência se destaca: a violação dos direitos
do homem e as .guerras que dela resultam provêm de um des.respelto ao processo
social e às condições da vida." (Op. cit., pág. 67.)
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de um espírito -genial como um Rousseau, em relação ao século XIX, ou um
Marx em relação ao XX, séculos que vieram a pôr em prática as idé~as aparentemente utópicas desses antecipadores dos acontecimentos históricos, esta Declaração é fruto de uma longa e dolorosa experiência e de várias tentativas
parciais, como foram as conclusões de Dumberton Oaks, em 1944, e a Car.ta das
Nações Unidas, em 1945. Uma das grandes forças latentes dessa !Declaração
de 1948 e, precisamente, ser uma obra coletlva, sucessiva e experimental, e não
apenas individual, dedutiva e ideológica. Acresce ainda que, aos dois aspectos
acima meneionados, o ideal!sta de 1919 e o reallsta de •1948, ambos no plano purame_nte racional e naturalista, vêm agora crescer sua concordância com a foca.l!zaçao, natural e sobrenatural, contida na Encíclica Pacem in Terris como se
poderá verificar na. Apêndice deste volume.
'
6.0 - "Considerando que os Estados-membros se comprometeram a garantir,
em cooperação com a organização das Nações Unidas, o respeito universal e
.
efetivo dos direitos do homem e das Hberdades fundamentais."
Esse compromisso oficial e solene de todos os Estados-membros da ONU em
garantir "o respeito universal e efetivo dos Direitos do homem e das liberdades
fundamentais" dirão os céticos que é apenas, como a hipocrisia, uma homenagem que o vício presta à virtude. Bem sabemos que a natureza humana não se
modifica, nem apenas com bo·as intenções, nem mesmo com assinaturas de tratados e convenções internacionais. A História é todo um tecido de decepções ·e
de traições, enquanto as utopias, como o próprio sentido etimológico da. palavra
nos ensina, não são deste Mundo. Mas ha dúvida que a experiência é o maior
.apoio da sabedoria. Se a experiência nos ensina que as guerras e as negações
de justiça e de liberdade nunca chegaram a construir uma sociedade pacífica
e justa - a sabedoria., inata em nossa natureza, confirma. in anima noblle o que
a experiência nos ensina. in anima vüi. E se as idéias têm realmente uma. força.
tão grande, ao menos, como os fatos, procuremos por meio da 'força justa das
idéias impedir ou pelo menos reduzir a violência destruidora dos fatos. É isso
o que documentos de princípios como este procuram fazer, para conse.guir que
diminua, quanto .possível na face da terra, o número de homens sem direitos
(isto é, a maioria da humanidade), vitimas da opressão dos mais fortes, da
agressão dos mais cínicos e dos privilégios ile·gitimos. O compromisso oficial dos
Estados, contido nesta Declaração, se não é infalível na prática, é pelo menos
uma arma moral insubstituível e praticamente exeqüível.
7.0 - ''Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades
é da. maior importância. para que esse compromisso seja respeitado."
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O espírito de universalidade e o reconhecimento da unidade da natúreza
humana, por cima de todas as diferenciações parciais e legítimas, constituem a
base de todo o documento. O mundo moderno, pelo progresso da. tecnologia, é
hoje cada vez mais uno. E quaisquer que sejam os males que o próprio abu.so
da tecnologia .pode trazer e de fato tem trazido, como o fenômeno recente .e
universal da poluição da natureza, é ine·gável que o progresso tecnológico e
portanto universallsta é irreversível. O que a experiência histórica, entretanto,
tem demonstrado é .que esse progresso tecnológico não é acompanhado por
um concomitante progresso moral e social. Fazer com que as duas linhas do
progresso não se divorciem, nem se contraponham reciprocamente, é sem dúvida
uma das finalidades precípuas do conjunto de normas de bem viver e conviver
que esta Declar.acão representa. E o esforço para que todas as Nações partidlpem,
em comum, dessa. tentativa, é sem dúvida uma das condições fundamentais
para que esta Declaracão não seja apenas uma declaração, m,as sim um compro~
misso. E não apenas· um compromisso formal mas uma realidade existencial
nesses novos horizontes que se esboçam nesta tvansmutaçiio de tipos de civil!~
zação em que estamos todos empenhados, por vontade ou ·contra ela.
'

a.o - "Finalmente, o Preâmbulo termina por uma proclamagão conclusiva,
que é como que uma síntese da filosofia que presidiu a elaboraçao dessa Carta
de Direitos explícitos e de Deveres implícitos das Nações e dos povos. deste
nosso Mundo em plena ebul!ção social:
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do Homem como sendo o ideal comum a ser alcançado por todos os povos de
todas as Nações, a fim de que todos os lndlvfduos e todos os órgãos da Sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforçem pelo ensino e pela
educação, por desenvolver o respeito por esses direitos e liberdades, asse.gurando-lhes, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional o reconhecimento e a aplicação universais e efetivas, não só entre as populações dos
Estados-membros, mas ainda nos territórios colocados sob sua jurisdição."
A opção é clara: ou um esforço comum pela instalação de uma nova ordem
moral e juridica internacional, efetlvamente aplicada, que permita aos homens
e às Nações conviverem pacificamente em regimes autônomos, mas substancialmente unidos por normas Impessoais, que garantam a liberdade e a justiça,
no respeito à dignidade de cada ser humano - ou caminhamos i!Jara uma nova
barbaria, que será .tanto mais Implacável quanto mais baseada nos progressos
da tecnologia e no terror coletlvo das armas destruidoras e Inumanas.
Esta solene Declaração de Princípios poderá ser, quando menos, uma norma
estável, assente na convergência mínima de tantas divergências humanas para
nos encaminhar para rumos certos e nos livrar de rumos catastrófi'Cos. '
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 283, de 1974, de autorla do
Sr. Senador Magalhães Pinto, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da declaração prestada à Imprensa pelo Senador Carvalho !Pinto.
Em votação o Requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.

'Declaração prestada à imprensa pelo Senador Carvalho Pinto, na qual
aborda o resultado das eleições de 15 de novembro, que se publica
nos termos do Requerimento n9 283/74, de autoria do Sr. Senador
Magalhães Pinto:
"Missão cumprida é o que tenho a d!z.er neste instantil. Atendendo à convocação partidária fundada na honrosa confiança do Ex.mo Sr. Presidente da
República General Ernesto Geisel e das nossas mais expressivas Lideranças,
asSim como na desvanecedora solidariedade das bases populares, aceitei a candidatura ao senado no exclusivo propósito de servir, mais uma vez, aos superiores
interesses do Estado e da Nação.
Nesse propósito e com a colaboração de leais e dedicados companheiros,
dentre os quais sobressai o eminente Governador Paulo Egídio Martins, pude
desenvolver uma campanha rigorosaan.ente dentro da linha ética e política que
sempre me orientou, fiel a ideais e princípios de que não abdico, voltado, com
seriedade, para os problemas do nosso povo, avesso a qualquer modalidade demagógica e atento ao sentido educativo de que as campanhas partidárias não
podem prescindir. Dentro dessa orientação, e plenamente consciente das adversidades a serem enfrentadas, assim como da significação destas eleições para o
bom andamento do processo revolucionário, tudo fiz ao meu alcance para o
êxito da causa partidária, podendo, assim, chegar ao término desta campanha
- como ocorreu em todas as demais etapas de minha vida pública - com a
mesma tranqüila consciência do dever cumprido."
Partidário que .sou do voto direto e popular, de forma algumn o condeno
no instante em que por força de circunstâncias adiante referidas, confere
.significativa vitória ao meu concorrente, Sr. Orestes Quércia, a quem expresso
os meus votos de pleno êxito no desempenho da honrosa inv.estidura a que foi
conduzido. O processo histórico jamais pode ser ajuizado sob o angulo restrito
de episódios ocasionais e o voto consciente e .soberanament.e proferido é a mais
legitima manifestação da vo11tade do povo, a que devemos impessoalmente servir.
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exacerbado pela luta política, prejudique uma visão racional e ampla das conveniências do País: o importante é que, com a prática reiterada do voto, possa a
própria experiência, progressivamente, ir capacitando o povo a julgamentos mais
tranqül!izadores e seguros.
Homem de luta e de formação democrática, recebo com inteira tranqüilidade o resultado do pleito, em todas as fases processado em ambiente de irrestrita
liberdade de pensamento. Bem sei que ele constituiu mero desfecho de um
estado latente ·e difuso de Inconformidade ante estruturas e concepções convencionais e, sobretudo, em face das dificuldades do momento - essencialmente
as do custo de vida - sem que chegue a ter o sentido de condenação ao Governo,
pois este, na verdade, vem enfrentando va:ntajosaanente as desfavoráveis repercussões, em nosso País, de uma conjuntura que é de ordem internacional e
que tem levado Governos de poderosas Nações do Mundo · - como os Estados
Unidos, Japão e Alemanha - a crises semelhantes. Bem sei, ainda - Inclusive
pelas comovedoras manifestações recebidas no curso da campanha - que a
vo.tação popular não refletiu qualquer restrição à minha candidatura, ou, ainda,
desa;provação a um passado de lutas e de trabalho em prol dos Interesses co!etivos.
O que importa neste instante, é que saibam os Partidos - e com eles OB
homens públicos em geral - aproveitar a lição proporcionada pela ocorrência,
em benefício dos interesses pel.11llanentes da Nação, porcurando - tanto os
vitoriosos como os vencidos - rever suas estruturas, prosseguir na consclentização popular e pugnar pela crescente qualificação de seus quadros representativos, sempre no encalço de maior autenticidade e a fim de que novas perspectivas se abra.m e não se frustrem às esperanças populares. Nem podem, ARENA
e 1\IDB, esquecer que as conquistas e metas revolucionárias são irreversíveis e
que, embora possuindo visão diversa das nossas realidades e estratégias distintas,
são agremiações criadas após a Revolução, com iguais compromissos perante
o povo e a Nação.
O Brasil atravessa um instante decisivo para os seus destinos; Contando
com um GOverno consciente, austero e competente, e servido por apreciável
infra-estrutura econômica, poderá o nosso Pais, de vitima, vir a tomar-se, beneficiário das dificuldades que o Mundo atravessa, desde que saibamos condizir-nos
com serellldade e patriotismo. Para tanto, todavia, é preciso que sua área politica - mantendo as indispensáveis distinções partidárias, mas repelindo as
radica'izações inconstrutivas - saiba compreender, com grandeza, a necessidade
de união dos brasileiros em torno dos objetivos racionais permanentes. l!: .a
!responsabilidade que cabe a todos nós - eleitos e não eleitos - a fim de que
não falte a Paulo Egídio em nosso Estado. e ao Presidente Gelsel em todo o
País, a segurança das condições inçiispensâveis à grande e redentora tarefa
Qu.e os aguarda.

Finalmente, a todos os que me honraram com sua solidariedade, o testemunho da minha imperecível gratidão."
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -

Item 3:
Votação, em turno único. do Requerimento n. 0 290, de 1974, de autoria
do Senhor Senador Fausto Castello-Branco, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal O Globo, do dia
23 de novembro de 1974, intitulado "Diagnóstico Nord·estino".
Em votação o Requerimento.

Os srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa..)
Aprovado.
será feita a transcrição solicitada.
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tulado "Diagnóstico Nordestino'', que se publica nos termos do Re·
querimento n9 290/74, de autoria dó Sr. Senador Fausto CastelloBranco:
DIAGNóSTICO NORDESTINO
Na Expasição de Motivos assinada por seis Ministras de Estado, para explicar
e detalhar o recém-aprovado P'ano de Desenvolv1mento Social do Nordeste, h'á
um retrato de corpo inteiro, e sem retoques, das condições residuais de subdesenvolvimento. que continuam afetando, seriamente, essa área-problema do País.
Verifica-se que os .div·ersos tratamentos lllplicado.s, até aqui, para reduzir a
taxa do· atraso nordestino, deixam ainda imensa faixa de desnivel entre o
desempenho sócio-económico da Região e o do espaço brasHeiro que conseguiu
acionar a plena carga as suas potencialidades. Em suma, as nossas velhas
cli.slparidades territoriais p·ermanecem marcantes e não raro dramáticas.
Os indic·es negativos alinhados pelos Ministros falam por si mesmos. Falam
de subemprego. de analfabetismo, de subnutrição, de doenças endêmicas, de
desqualificação profissional, de submoradia, de desasslstência médica e previdenciária, de um numeroso contingente de recursos humanos que precisa ser
valorizado a partir do atendimento das necessidades mais elementares .
. Nove milhões de adu'tos analfabetos (50% da população de mais de 15
anos) reclamam programas que não se deverão bastar com o ensino das primeiras
letras, mas, também, entrar pelo tererno da qualificação profissional. O Governo
pretende expandir as oportunidades de tra;balho a uma taxa anual acima de
4%, criando, em cinco anos, pelo menos, dois milhões de novos empregos.
Cerca de 500 mil famílias nordestinas moram em "habitações abaixo dos
padrões míntmos de conforto e segurança" e outras 450 mll residem precariamente. O Plano de Desenvolvimento Social vai gastar Cr$ 10 b!lhões na construção de quase 200 mil moradias, principalmente através do PLANHAP.

A exposição ministerial nada esconde da situação· de saúde da população
nordestina, onde um e'enco tipico de doenças do subdesenvolvimento diminui a
capacidade de trabalho e a duração da vida do homem da Região. Há que
concentrar recursos e esforços excepcionais no c·ombate à malária, à doença
de Chagas, à tuberculose, à esquistossomose e atacar, ao mesmo, a. desnutrição que torna adultos e crianças extr.emamente vulneráveis a uma dezena de
enfermidades, prejudica o rendimento escolar e a própria escolarização, responde
pelas altas taxas de mortalidade por doenças infeccio~as comuns.
· Os recursos previstos para a saúde (ação curativa e preventiva) e nutrição
alcançam Cr$ 20 b!lhões. Além disso, apllcar-s·e-ão entre Cr$ 6 e 7 bilhões em
programas de saneamento - água, esgotos, controle de enchentes etc. - de
modo a alcançar o problema nas suas origens estruturais.
Tudo isso ·está long.e de significar o fracasso das estratégias governamentais
dirigidas para a redenção do Nordeste, racionalizadas desde a implantação da
SUDENE e, .iá no Governo, enriquecidas de um programa agropecuário especifico
<POLONORDESTE) e da nova orientação atribuída ao desenvo~vimento Industrial da Região. O crescim-ento económico nordestino, superior à média do Pais,
é o .melhor atestado da validade desses mecanismos de ativação.
· Faltava, apenas, concentrar atenções organizadas e entrosadas na realidade
social da Nordeste, depois que os indicadores af.erldos permitissem um diagnóstico
amplo e seguro. Para ess·e objeivo se parte agora, com o respaldo considerável
de recursos do. ordem de Cr$ 120 bllhõee.
Uma semana após as el·eições, o Governo - sem fins eleitoreiros e demagógicos - prossegue na execução do elenco de medidas cam que se empenha,
sinceramente, na defesa do homem, princloal meta de todos os programas de
engrandecimento de uma Nação.
·
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Item 4:

votação, em turno único, do ReQuerimento n.o 299, de 1974, de autoria
do sr. senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro do Exército, General Sílvio ·
Frota, bem como daquela baixada pelo Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Araripe Macedo, alusiva ao 39.0 aniversário da Intentona Comunista.
Em votação o Requerimento .
. . Os .. srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
·.•

Ordem do Dia baixada pelo Ministro do Exército, General Silvio Frota, alu·
· siva ao 399 aniversário da Intentona Comunista, que se publica nos
. termos do Requerimento n9 299/74, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista:
"Meus oomandactos.
!No dia de hoje, há 39- anos, com a rendição dos amotinados, em meio aos
destroços do velho quartel da Praia Vermelha, encerrava-se, no Rio de Janeiro,
·a· ma:is triste e vergonhosa de todas as tentativas de subversão da. ordem pública, ocorridas no Brasil em .todos os tempos.
:.:Ao longo. de nossa vida independente, caracterizada pe~a sabedoria, pela
inteligência e pelo espírito de concórdia com que temos sabido ultr~assar as
crises mais graves de nossa evolução, algumas vezes os brasileiros se desentenderam e chegaram mesmo à luta armada, na ânsia de acelarar o encontro do
seu melhor destino, mas, .alnd'a assim, foram sempre guiados pelo espírito nacionalista, e lutaram com lealdade e cavalheirismo pela atirmação de seus
ideais.
Coerente com a índole pacífica e a generosidade de nossa. gente, a posteridllide dedicou igual apreça a revo!.tosos e legalistas - porque normalmente
h~Wia patriotismo nos dois lados - até os nomes que celebrizaram as revoltas
e os antagonistas guardaram a marca do gênio e da sensLbilidade brasileirA:
Cabanagem e Sabinada; Balaiada, Guerra dos Farrapos, Revolução Pra:ieira.;
Canudos, Chlmangos e Marage:tos; o ciclo revolucionário dos anos 20 e os 18
do Forte.
!Em novembro de 1935, pela primeira vez em nossa História, ocorreu uma
sedição Visceralmente antibrasilelra.
As quarteladas e motins de Nat!tl, do Recife e da Praia vermelha, oos 23, aos
24 e aos 27 de novembro de 19315, foram antibraslleiras por ·terem sid'o arquitetadas, preparadas e dirigidas por estrangeiros, experimentados a:gitadores !ntemacionais.
Novembro de 19315 foi profundamente antlbrasi!eiro no seu desígnio de subStituir pela Violência, 'pelo terror e pela: intimidação, nosso sistema e nossa :filosofia' de vida democrática, por modelo de escravidão sócio-econômica incompatível com a vocação de liberdade do nosso povo.
N<Wembro de 1!13•5 foi antibrlliS!leira, sobretudo nos torpes .processos da
intriga e •!la traição; do ódio e da vingança, da perversidade e da covardi-a, no
frio assassinato dos compan•heiros que dormirun.
Por serem visceralmente antibrasileiros a:queles motins e quarteladas, a
posteridade não os esqueceu e não os perdoou. Todos os anos, ano após ano, a
pa.rtlr de 1935 com religiosa constância, as F'Orças Armadas e o lJOVo se fazem
presentes junto aos mártires do novembro sangrento, primeiro no Cemitério
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junto ao monumento construído na pedra do chão mesmo onde pereceram. TOdos
os anos se renova a romaria de noss·a solidariedade e se retempera a nossa
determinação de repelir, com crescente energia e nrmeza de ânimo, quaisquer
tentativas de impor ao nosso povo cristão, democrata e livre, o regime comunista que armou, naquele evento, o braço assassino.
Soldado brasileiro:
As palavras que traz a ti o teu Ministro, profundamente comovido, neste
27 de novembro, não são pa:~avras de festa - não cantam vitórias, não lembram
batalhas, não falam de heróis. São palavras de dor.
O que ho}e reverenciamos é a dor da família .brasileira pelos filhos perdidos,
pela mocidade que não chegou a: fruJM!car, pelas vidas cortadas na cegueira e
na maldade dos comunistas amotinados do 35.
O que hoje choramos são, ainda, os novos márti·res que, de 1964 até agora,
morreram vigiando e enfrentando o terrorismo da: mesma raiz.
E lamentamos também as vidas desperdiçadas de tantos brasileiros que se
deixaram seduzir e entorpecer pelo fanatismo ideológico. Lamenta:mos os que
peroeram o caminho. Lamentamos os que poderiam estar participando, como
tu mesmo está fazendo agora, do esforço da imensa: maioria do povo brasileiro,
na construção do grande País do sonho dos autênticos revolucionários de todas
as épocas.
:Mas se estas são palavras de dor, também são pa:Iavras de chamamento ao
cumprimento do dever militar e do dever patriótico de assegurar, em qualquer
circunstâncias, a paz do povo que constrói, porque a nossa missão se faz ainda
mais fecunda pe'o sacrifício. São palavras de estímulo, de incentivo e de gratidão àqueles que, firmes na fé, inaobaláveis em suas crença:.s e resolutos na
ação, vigiam sem cessar e combatem diuturnamente, com destemor, os inimigos
de hoje, tão solertes e pél'fidos como os de 3'5.
E, pedindo a· ti. soldado .bras!Ielro que dirijas neste dia 27, o pensamento
e a prece para: os companheiros sac·rirficados na traição do novembro de 1G35
ou na cilada do terrorismo dos anos de agora, rogamos a Deus que nos dê
forças para vigiar e lutar sempre mell:~or. po·rque a obra da: paz é uma empresa ·
de amor, de .vontade e de esperança, sustentada pelo anseio da perfeita justiça
entre os homens." ·

Ordem do Dia baixada pelo Ministro da Aeronáutica Brigadeiro Araripe
Macedo, alusiva ao 399 aniversário da Intentona Comunista, que se
publica nos termos do Requerimento nC? 299/74, de autoria do Sr.
Senador Lourival Baptista:
''Na:da hã que es·quecer ou perdoar, pois se o ·nome dos traidores se perdeu
no tempo, nós conhecemos a sua bandeira.
Como esquecer ·que o inimigo que atacou na calada da noite era o mesmo
que se dizia irmão? Como perdoar ao que se vendeu ao primeiro sOfisma e fez
da: amizade o seu escudo? Jamais seremos iludidos pelo pseudo liberalismo, complascente e indefinido, que tenta .cl'esV'!ncular a torpe intentona de 193·5 do seu
real sentido ideológico. Nada mudará em nada o nosso pensar, pois os que foram
usados pe1o inimigo não merecem o nosso respeito, porque a alienação .política:
não justificará jamais o barbarismo da agressão.
O traidor não tem defesa. Não serve ao vencedor ou a.o vencido, pois é
homem que vive ao sabor dos ~tcontecimentos. São servos de muitos senhores,
que a todos servem na medida do lucro presumido.
A madrugada de 27 de novembro de 193'5 deixou claro aos brasileiros, que as
confrontações políticas extrapolam, muitas vezes, oo plano das idéias e que,
neste caso, as palavras pouco ou nada v·alem. Nada valeram em 3•5, como nlllda
valeriam em 64, se não esti'\"éssemos despertos. Não fomos surpreendidos, porque

-473soubemos .determinar, com exa.t~d-ão, quando !I'S palavras de alerta não tJ.nham
mais sentido. Não nos encontraram dormindo porque soubemos extrair da História o exemplo que fala por si mesmo. Sempre nos verão em luta, porque não
temos dúvidas quan.to aos valores que juramos de,fender.
Se a: cada ano, nesta data, recordamos essa página negra da História da
Repúbliea, é porque sentimos que as novas geraçoes da Força. Aérea precisam
saber que companheiros morreram nmna. luta. covarde e desigullil contra o Inimigo oculto em nossas própriii'S fileiras, que companheiros resistiram heroicamente e que, ao nascer do dia, "o sol da liberdll!d-e em ralos fúlgidos, brilhou no
céu da Pátria" novamente.
Homens da Força. Aérea:
A Uberdade de um povo não deve ser entendida como um .bem que se recebe
como herança, mii'S antes como uma conquista vivida e sentida por todos nós.
Garanti-la é um dever e uma honra."
O SR. PRESIDENTE (Ad:a.lberto Sena.) -

Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n.O 300, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, das Ordens do Dia dos Excelentíssimos Senhores
Ministros do Exérci·to, General Silvio Frota e Ministro da Aeronáutica,
Brigadeiro Araripe Macedo, baixadas por ocasião das solenid-ades em memória dos mil:ltares mortos durante a Intentona comunista de 27 de
novembro de 1935, e publicadas no jornal O Globo, em 27 de novembro
de 1974.
Em virtude da aprovação do requerimento anterior, fica prejudicado o presente reilUerimento, nos termos do art. 37·2, letra b, do Regimento Interno.

Item 6
Votação, em i.urno único, do Requerimento n.o 308, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do Brigadeiro Osvaldo Terra de Faria, Chefe
do Estado-Maior do Comando do Ar, na cerimônia presidida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, alusiva ao 39.0
aniversário da Intentona Comunista, realizada no dia 27 de novembro de 1974,
na Praia vermelha, em frente ao Monumento dos Mortos.
·
Em votação o Requerimento. os Srs. Senadores que o 31provam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada.

Pronunciamento do Brigadeiro Osvaldo Terra de Faria, Chefe do EstadoMaior do Comando do Ar, na cerimônia presidida pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, alusiva ao
399 aniversário da Intentona Comunista, realizada no dia 27 de novembro de 1974, na praia vermelha, em frente ao Monumento dos
Mortos, que se publica nos termos do Requerimento n9 308/74, de
autoria do Sr. Senador Lourival Baptista:
"O valor da História reside na magnitude do seu compromisso com o passado cuja intimidade perscruta, analisa e decanta, armazenando o viver dos
povos - legado cultural - a inspirar as gerações sucessivas.
Sendo o homem, individual e socialmente, autor e ator cfa História, ele a
dimensiona segundo suas próprias potencialidades: se capaz, interferindo di·
retamente no fato histórico, mudando o curso dos acontecimentos, como sujeito do poder; se homem comum, engrossando as filelra·s dos que aceitam as
mudanças ou são incapazes de contê-las, como objeto de poder.
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sacrificados neste dia, em 1935, tem sentido de homenagem, gratidão e persistência.
Homenagem ao •sacrifício supremo de empenho da própria vida, na defesa
dos valores morais e .tradicionais da nacionalidade brasileira. ·
Grllitidáo à coragem e capacidade dos . que, interferindo diretamente no
fato histórico, mudaram o curso dos acontecimentos, em defesa de nossos consagrados princípios de direito, de justiça e de liberdade, que conformam todo
··
•·
o nosso passado.
Persistência na evocação do episódio, para que não se esmaeça no tempo
nem se minimize no conteúdo, a grandiosidade de um momento e o valor do.s
protagonistas, que o tomaram, para seiiiiPre, marco indelével de nosso processo .
:!Wtórico-cultural.
O dinamismo da História, que a ·concepção "toynbeniana" reduz a uin esquema-tipo, sintetizado no binómio desafio-resposta, o desafio de 3•5 .foi cruel,
ensejando a explosão de certos comportamentos humanos, que feriram:, frontalmente, os mais predominantes atributos do caráter brasileiro. A resposta,
por sua vez, e-scudada em legítima reação de defesa, foi grandiosa e heróica,
ju.st;ificando esta permanente peregrinação evocativa, como símbolo de nosso
respeito aos que tombaram e de total repúdio ao sistema que se .pretendia Implantar.

Mas, se o sacrifício foi .grande, o exeJllUllO excedeu-lhe em dimensão, gerando reações coerentes em sucessi-vas e espontâneas manifestações políticas
do !POVo brasileiro.
IEm 35, contra o comunismo; em 42, contra o nazi-rfascismo; em 6'4, contra a
desagregação social, cuidadosamente planejada para nova investida extremista.

Em ,todas estas emergências, sem exceçáo, cerraram fileiras povo e Forças
Armadas que sendo povo, :por excelência representam, ·neste Pakl, exemplo
democráitico de mobilidade social ascendente, oferecendo a todos os brasileiros
igualdade de oportunidades na composição de ·seus quadros, permitindo-lhes
atingir os mais altos postos da hierarquia militar, livres de quaisquer injunções,
que não sejam as da sua própria crupacidade.
Foi, exatamente, na identificação povo-Forças Armadas que o Movimento
de Março encontrou alicerces para lançar as bases de um processo pedagógicocorretivo de comportamen.to, visando a canalizar para o leito das divergências
democrático-doutrinárias, que são válidas e desejáveis, as energias dls.persas
na esterilidade da sllitisfação de interesse pessoais ou de contestação ao regime,
que não nos conduzem aos grandes objetivos nacionais, meta maiúscula da
política e da estratégia.
Se, de início, os adeptos do liberalismo incondicional - cujo declínio se
acelera em escala mundial - não se conformaram diante das naturais restri~s do processo pedagógico-corretivo, compreendem hoje a lenta e segura ascensão do liberalismo pragmático brasileiro, harmonizando em dimensão social,
desenvolvimento e segurança, liberdade e responsab!Udade, produção e trabalho,
educação e emancipação, em decidida 'Perseguição do objetivo maior - o bem
comum.
E o compreendem, diante dos pronunciamentos de estadista com que Vossa
Excelência, Senhor Presidente, dignifica a mais alta Magistratura Brasileira,
a:pontando aos organismos partidários as graves e amplas responsabilidades
que lhes cabe no Bra·sil Novo, como catalizadores de opinião. Diante das medidas concre.tas, ele grande alcance social, em que Vossa EJGcelência corrige
rumos estratégicos em áreas sensíveis. Diante, ainda, da regularidade com que
a Revolução vem cumprindo o calendário cívico de renovação rpolit!ca, em
todos os escalões, possibilitando o -surgimento de novas lideranças. Neste particular, o último evento-estimulado, pessoalmente, por Vo5.'!a Excelência e exem-
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de Março, enunciados no l!minar da nova era de 64, que encerrou período de
flagrante ocaso do principio da autoridade.
Ali, então, se est!llbeleceram, como pontos de honra do movimento recéminstalado, obj etivos políticos, econômicos, psicossociais e mmtares, em perfeita
consonância com o que há de mais autêntico no caráter brasileiro.
E um a um, eles vêm sendo atingidos, ampliados e novamente perseguidos,
num processo dinâmico de conquista e reformulação de objetivos nacionais
atuais com que o poder nacional se reestrutura e revigora, para vôos mais
altos em busca dos sempre ambicionados objetivos nacionais permanentes.
No elenco de tais objetivos. a democracia ocupa lugar de des·taque, pelo
que representa de defesa das forças espirituais, em luta, contra as ambições
do materialismo; de primado do indivíduo sobre o totalitarismo desumano; de
direito de escolha, contra a opção única, de diálogo construtivo, com base na
força das idéias, .contra o monólogo opressor das idéias-força. Ela tem sido uma
filosofia de Governo, ao longo de nossa evolução politica.
Em sua defesa levantaram-se, em sucessivos episódios, as expressões mais
vivas de nossa nacionalidade, representativa.s de todos os camrpos de poder,
escrevendo páginas épicas, como as que nos legaram os mártires que hoje reverenciamos.
Companheiros de 35: passados tantos anos de vosso holocausto, continuam
vivos, na mente dos brasileiros, os mesmos ideais que vos inspiraram. Continuam intactos os elevados propósitos do povo e das Forças Armadas, que juntos
desencadearam, neste País, o mais profícuo trabalho de recuperação moral,
politica, econômica e social dos últimos tempos.
Permanecem vigilantes os mecanismos de defesa do regime, aptos ao desencadeamento da dinâmica desafio-resposta, toda vez que os valores básicos
que elegemos como nossos possam ser ameaçados por forças desagregadoras.
t nossa promessa, é nossa homenagem, é dever nosso, diante do vosso sacrifício, morrendo pela liberdade, para que continuássemos a viver e lutar por
ela.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Esgotada a matéria da Ordem do
Dia, passa-se à apreciação do Requerimento de urgência, lido no Expediente,
para a Indicação n. 0 1, de 1973, que sugere a adoção de novo procedimento· no
exame da Mensagem anual do Presidente da República, para o Congresso Nacional.
Sobre a mesa, Re·querimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lido o ·seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 366, de 19'74

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Requerimento n.0 365/74, de minha autoria.
Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1974. - Amaral Peixoto.
O SR. PRiESIDENTE (Adalberto Sena) - Nos termos da alínea a do § 2.0
do art. 281, do Regimento Interno, o requerimento que ac!liba de ser lido depende
de despacho da Presidência.
O Requerimento !Ido é deferido pela Presidência.
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca Sessão Extraordinária, a realizar-se hoje, às 1·6 horas, destlnaãa à solenidade de encerramen·to da
presente Sessão Legislativa..
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 50 minutos.)

233.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
enn 5 de dezennbro de 1g74
(Extraordinária)
l'RESID!NCU DO SR. PAULO TORRES

As 16 horas, acham-se prasentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa. - Cloctomir Milet José Sarney - Fausto castelo-Branco - P.etrônio Portena - Virgílio
Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalv·es - Dinarte Mariz
- Luís de Barros - Jessé Freire - Domicio Gondim - Milton Cabral Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guer~a - Wilson Campos
- Arnon de Mel:lo - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto
Franco- Leandro Maciel- Lourival Baptista- Antônio F1ernandesHeit:>r Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende
- João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Benj.amim
Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Oslres Teixeira Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Mattos Leão·
- Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas Daniel Krieger - Guida Mondim - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Daclaro aberta a presente Sessão,
que se destina à.s solenidades de encerramento da 4.a Sessão Legislativa, da
7.P. Legislatura..
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto, que fa1ará em nome
do Movimento Damocrático Brasileiro.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Como Líder. Em nome da Minoria.) -Sr. Pre&dente, Srs. Senadores, quero, inicialmente, em nome do Movimento Democrático
BPas!leiro, r-egistrar o bom entendimento que r·ainou neste plenário durante o
ano de 1974. As discussões, às vezes acaloradas, não comprometeram a boa
ham~onia que sempre caracterizou o Senado Federal. Algumas vezes nossas
críticas foram mal compN•endidas pelos ilustres membros da Maioria. Outras
vezes, nós da Oposição, não concordamos com o excessivo zelo com que os
Senadores da. ARENA defendiam pontos de vista governamentais. Era natural
o entrechoque. Os apartes sucediam-se com fr·eqüência, até mesmo infringindo
o l'liegimento. P•assada a tempestade, os ressentimentos desapareciam. Ficávamos
fiéis aos nossos pontos de vista mas não víamos os contendores como 'Inimigos
e sim homens que buscavam, por outros caminhos, o mesmo objetivo.
Hoje somos sete Senadores ,da Oposição. Na próxima Sessão Legislativa,
seremos vinte mas espero que a nossa conduta seja a mesma. Temos grandes
compr<>missos pam com os que nos enviaram a esta Casa. Peço permissão para
repetir o que disse em meu discurso logo depois das eleições.
"O qu~ devemos fazer nós do MDB? Permanecermos fiéis ao programa que defendemos perante o povo. Não podemos mudar. Fol em
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uma traição. Temos que defender o programa ,do nosso Partido. Com
e1~ devemos prosseguir -a jornada. Sem provocações, mas sem desfalecimento. Com altivez, com dignidade e sempre pensando no bem do
Brasil. Sem faltar a essas idéias, sem qu·ebtar os compromissos assumidos com o povo. estamos prontos a coraborar em tudo o que se relacionar
com o bem púlbl!co e o progresso do Pais. Essa é a nossa determinação.
É nesse sentido que usaremos a força que o povo ·nos deu."
Não ~amos, neste final de Sessão Legislativa, voltar a examinar .as causas
do pronunciamento popuLar de 15 de novembro. V:amos olhar pal.'a o futuro.
Vamos pesar nossa llasponsabll!dade. Nós do MDB, os ilustl'es repre&entantes
da ARENA e o próprio Governo. Vamos meditar sobre esse pronunciamento,
para de:e tirar os ·ensinamentos possíveis e corrigir o rumo 'a seguir. É inegável
.que há um des·ejo incontida de mudanças. Vi~rifiquemos o que é preciso fazer
para restituir aos Poderes Legislativo e Judiciário ·as prerrogativas necessárias
a seu perfeito funcionamento. Caminhemos para a plenitude democrática, restituindo ao povo o dillaito de •eleger seus dirigentes. Oonvoquemos, como fizemos
agora, a mocidade para a vida pública. Transformemos os sindicatos em construtivos órgãos defensores dos interesses das classes. Nada disoo poderá ser
considerado .como ameaça à ordem estabelecida, ao regime, à Constituição.
Não podemos cl!eixar de ramentar o açodamento com que alguns projetas
gov.ernamentais têm sido votados, sem tempo suficiente pal1a um exame mais
detalhado e com a Njeição sistemática de ·emendas que os 'apr1mora:m. Registramos também o desp])ezo pelos pareceres das ·comissões Técnicas e a protelação dada a projetas de iniciativa de parlamentares.
·
Outro ponto para o qual pediria a consideração da Maioria, principalmente
dos líder~s. mais próximos do Executivo, é no sentido de evitar que em certas
épocas do ano fossem enviadas mensagens relativas a projetas de alta importância. Ainda agora, nas proximidades 1das eLeições que nos obrigam a uma
permanência maio·r em nossos Estados, assuntos da maior relevância foram para
aqui encaminhados e votados sem que pudéssamos dar-lhes a atenção devida.
Sr. Presidente, Srs. Senadol.'es, declarei .em outra oportunidade que a eleição
de 15 de novembro não foi uma competição pessoal. O ·eleitorado não peoou
os méritos de cada candidato e sim o que eles representavam. Assim, não vejo
, vencidos nessas ·eloeições. Lamento que tanham sido afoast•ados do nosoo convívio
figuras ilustres que tanto hon11aram o Senado Federal. A esses companheiros
as nossas homenagens e a espe11ança de qua não se af.astem da vid·a pública
que pre.cisa de homens honrados, capazes e dedicados às boas causas.
. Registro a pro·funda mágoa com que assistimos ao f.ato de o nosso correligionário Deputado Francisco Pinto ser ,afastado do exercício ·,do mandato qu•a
recebeu do povo baiano·. Sem entrar no mérito do seu discuroo e, sobr.etudo, da
sua oportunidade, consideramos que fomos todos ·atingidos quando silenc!•aram
sua V<IZ. Out·ras parlamentares, na Europa e na América, do mesmo modo se
pronunciaram 'ê nada lhes ·aconte·ceu. Ainda ontem •a Comissão de Direitos Humanos da OEA apontava o atual Governo 1do Chile como responsável pela violação dess•es direitos. Não foi, portanto, uma voz isolada a que falou na Câm·ara
dos Deputados <lo Brasil,
Com a mesma isenção com que candenamos esse d·eplorável ,acontecimento,
louvamos, mais uma vez, o compo·rtam~nto exemplar do ·eminente Presidente
Ernesto Geisel no pleito de nov.embro·. Ampl-a liberdade de propagand-a foi assegurada e as pequenas falhas v·erifioadas foram decorrentes da legislação eleitoral,
ainda imp,arfeita. Mas é preciso acrescent.ar, repelindo explo·ração, que a votação
maciça -ct.ada aos oru1d!datos do MDB não representa. a menor ameaça ao regime,
pois nós a recebemos como um aumento de nosres responsabilidades para com
o Brasil.
Em nome da Oposição· pvesto homenagem muito especial aos dignos membros
da comissão D!Ntora, presidida pelo Senador Pa.ulo Torres, pelo modo impar·cial
com que sempre atuaram na direção de nossos trabalhos. Ao •emiJ
· · c!Ja
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vangu:aràa os •eminentes Senadores Eurico Rezende e VIrgílio Távora, o .testemunho do nosso reccmheclmento pelo entenctimento que nos foi possível manter
dul1ante ·este ano, esperando eu que o meu sucessor encontre o m1asmo clima,
tão necessár:o ao bom êxito de nossos trabalhos.
Lamento não ter crado a esta liderança o brilho e o ardor que m·arcaram
a atuação do meu ant~cessor o Senador Nelson Carneiro. (não a.poia.dos.)
Cabe-me ainda agradecer, em nome de meus companheiros, o constante e
eflc!en te .apoio d'e to• doo os funcionários desta Casa. Cada vez .toma-se ·mais
necessária •õssa colaboraçã·o, pois de tal modo os problema.s sujeitos à nossa
deliberação se complicam que sem uma assistência técnica perfeita pouco poderiamos fazer.
A impr>ens'a- imprensa livre e independente - é nece.ssária. ao parlam.;nta.r
como o ar que respiramos. Sem ela não tomamos ·conhecimento do que se passa
no País, assim como o povo não saberá o que nós estamos f·a2J.;ndo. Aos dedicados
cronistas parLamentares os nossos agradecimentos, sobretudo aos jov.ens que se
iniciam co·m tanta garra e enorme disposição para o cumprimento de sua
importante missão.
Sr. Pvesidente, Srs. Senadov.;s, permitam que um dos mais antigos e certamente dos mais kiosos representantes do povo faça um .apelo a todos os
Congressistas. Vamos pro,cUl'ar reabilitar a vid•a política no conceito público.
Vamos f·azer com que o povo se orgulhe de seus rep11~sentantes e que os jovens
olhem para a carreim política com carinho e respeito. Isso depende de nós e
somente de nós. Sel"~i muito feliz se· puder, no final de meu mandato, contribuir
pava isso. É o apelo que faço a todos os membros do Senado ·Federal a. que
me honro de pertencer. Desempenhei os mais variados ca.vgos nesto~ País, mas
ser membro desta casa, ao lado de tanta.s eminentes figura.s do Brasil, é o
coroamento •de minha vida pública.
Sr. Pvesldente, Srs. Smador>es, vamos separar-nos por pouco tempo. A :todos
desejo um merecido descanso ·e, no ano de 1975, ·aqui estejamos trabalhando,
procurando os caminhos que o povo brasileiro deseja percorr.er em busca da
normalidade democrática, do progr>esso do Brasil e do bem-estar e tranqüi!Ldade
de todos. (Muito bem! Palmas }M'Olongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em nome da Aliança Renovadora
Nacional, falará o nobre Senador Petrõnio Portella., a quem concedo a palavra.
O SR. PETRONIO PORTELLA (Em nome da Maioria.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, mais um ano legislativo se encerra e este a caracterizar-se por
tantos e'l'.;ntos da maior importância. Ao inici:a.r-se, findava-se o período governamental do PresLd·ente Emilio Ga.rrastazu Médlci, merecedor das homenagens
reverentes de todos os bna.si!elros, pela obstinação com que perseguiu o desenvolvimento e manteve a paz, transmitindo o poder a seu sucessor, sob um clima
de justificada confian(;a.
Em 15 de março, vivia momento soL3ne o Congresso. Tomava. posse o Presidente Ernesto Gelsel. No dia s.egulnte o Governo começava a funcionar, sob
novo estilo, mas edificante continuidade.
Reuniões, conferências, audiências ·e despachos e, 'em seguida, o ctiscurso do
Chefe do Governo ao Ministério anunciavam as linhas 1de ação política e a
determinação de lutar, não obstante um sombrio quadro internacional irradiando
pessimismo, pela aceleração do des,mvolvimenoo nacional.
A inflação era, como ainda é, problema de todos os países, desencadeando
crises so·ciais e politicas e o B11asll a tendo, também, •agravada, procurou logo
ajustar-s·e à nova conjuntum, com um mínimo de traumatismo. Não f.oi fácil,
mas1 já no segundo semestre, as taxas voltaYam a ser contidas a. limites do
gra.ouallsmo plauejado.
Assinalavam-se, ·então, os pródromos da campanha eleitoral. As medidas
visando .a sanear o pleito, expurgando-o dos abusos do poder econôm!co e do
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a igualdade dia oportunlcla;d.e publlcltária dos Partidos.
O Governo, receptivo, -ace-Itou o propc.sto.

As sugestões transformaram-se em norm-as legais que, se não cumpriram
de imediato, s1.1as finalidades, vão constituir vigorosos instrumentos a médiÓ

prazo, de segur.ança na 11sul.'a dos pleitos.

'

Numa época •extraO·l'dinári-a d·e início d-:1 Gove·rno e renovação de maJJ.datos
Iegisl•ativos, intensa, todavia, foi a atlvidade do Executivo. Em várias opo·rtunidades interrompemos a campanha pata permitir-nos o cumprimento do nosso
dever parlamentar, votaJJ.do projetas de leis do interesse do País.
O Gov·erno d•allherou rd~ar urgência à fusão Rio de J•runelro-Guanaba~a despreocupado com os que não sabem ver à d.lstâncla e, mUlto menos, s~~;bem
avaliar o .alcaJJ.ce de trabalhos de tal vulto - ousaJJ.do ordenar, disciplinar e
Institucionalizar um complexo urbano que. em termos administrativos pela amplitude e ·complexidade de seus problemas,' há multo constltufa :autêntico .desafio.
V.oltar:lo para a previdência socl•al que, não obstante o crescimranto dia área
.de .atend.lmentos, perdia-se .em deficiências operaeion·als, o Chefe do Governo
criou o Ministério da Previ-dência e M:s.istêncl:a Socl•al, que já deu início ao seu
amplo e :ambicioso trabalho di~ organização, visando .a abraJJ.ger o ma.lor número
de bras!leiros, entre os que tenham sua assistência.
Ao lado dos OrQamentos, ·aJJ.u:al e plurianua.J de investimentos, tivemos o
prazer de examinar e aprovar o II Plano Nacional de Desenvolvimento. &~trata
bem, este, o ânimo de um Governo que, vendo um panorama àe recossão e
estagnação ·ameagan:lo econom~as que p·areciam, de tilo vigorosas, invulneráveis,
acredita no futuro :anunciando um arrojado plano de desenvolvimento económico e social.
Nesse import.aJJ.te documento fez-se, corajosamente, uma .análise crítica do
realizado, em .dez anos, pelos governos da R>evolução, sem omitir as corl'l~ções
e os .a.perfeiçoamentos que se impõem em favo·r de classes e l'eglões, vale di22r,
do homem brasileiro.
Projeto auspicioso sob todos os aspectos, o Governo nele traça, com lucidez
e determinação, ·as diretrizes do qillnqüênio que terá um sentido inctesviável
de valorização do homem.
Com o objetivo expresso de coordenar e superintender a politica de desenvolvimento social (que mob!lizará ·recursos de mais de 600 bilhões), criou-se o
Conselho de Desenvolvimento Social, sob a presidência do próprio Chefe da
Nação.
O Centro-Oeste, a Amazônia e o Nordeste já foram eleitos .para os primeiros
projetas agrícolas, pecuários e industriais, após meticUloso estudo dos recursos
das regiões.
Ante as auspiciosas descobertas de novas reservas petrolíferas o Governo
vem-se empenhando, a;través da ·PETROBRAS, empresa genuinamente nacional,
com técnicos •brasileiros na conquista de uma meta prioritária: a auto-suficiência do Brasil no campo 'dos combustiveis e demais derivados do petróleo.
Nesse sentido desenvolve trabalhos de pesquisa na plataforma do Rio Grande
do Norte, Alagoas, Sergipe e Campos, no Estado do Rio de Janeiro. iEin Sergipe
as ·reservas, de tão .grandes, justificariam até a implantação de novo pólo petroquímica, co:bendo assinalar, ainda, os .testes que hoje se realizam em novo
poço no campo petrolífero da foz do rio Vaza-Barris.
Por outra lado, acham-se mapeadas 14 estruturas, uma das quais, a de
Garoupa, segundo palavras do Senhor Ministro das Minas e Energia, teria
condições de dobrar nossas reservas; em outra estrutura está a PETROBR.AS
furando novo poço, com excelentes Indícios.
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à liberdade do pleito. Inovou-se, por via legal, no propósito de destruir práticas

contrárias à lisura e cometeu-se ao Estado, através da Justiça, a missão de
movimentar o eleitorado no dia da eleição.

Eis a súmula do que nos crebe registrar. Muito mais poderia dizer. l)lrei,
apenas, que honra maior não me podia ser concedida que a de liderar nesta
Casa o Governo chefiado pelo Presidente Ernesto Geisel. A Nação já o conhece
e tem motivos para confiar em sua ação de homem de Estado.
Chefe cioso de sua autoridade, antes de decidir tem o gosto de debater,
quando mostra o quanto versado é em todos os assuntos. concilia bem o homem
da meditação e do estudo com o da ação decid~da. Superintende e coordena a
elreboração e a execução. r>ir-se-ia preparado, há muito, para as tarefas de
Chefe de Estado.
Presto, assim, as homena:gens ao Presidente que se saerifica num trabalho
insano, visando a dar solução aos problemas do Bras!!.
Senhores Senadores, sob clima de livre debate, até com excesso de não
poucos, o povo foi às urnas em 15 de novembro.
Do pleito saiu fortalecido o Movimento Democrático Brasileiro, perdendo,
no voto partidário, mas ganhando através de seus candidatos ao senado.
Nunca uma vitória, mesmo parcial, foi tão saudada, em termos publlcltários.
Minoritária, embora, a Oposição mostrou através das manchetes e das manifestações laudatórias o quanto dispõe de dedicações desinteressadas e prosélitos
mobllizáveis não apenas em uma campanha, mas, ainda para o festejar a ascensão eleitoral.
Assinalemos o fato evidente: o MDB ganhou considerável substância no
pleito. Terá, !l!gora, nesta Casa :ID Senadores, o mesmo número de 1969 e, na
Câmara dos Deputados, minoritário embora, contará com excessivo número de
representantes.
Não me disporia a diseutir sobre a justiça do julgamento popular. Seria
forma oblíqua de negar validade a um processo que, democraticamente, nos
submetemos. Muito menos pertinente aludir às pessoas em causa, pois um pleito
transcende a elas, por mais Importantes e respeitáveis que sejam - e o são.
Muitos fatores políticos e extrapolíticos, permanentes e eventuais devem ter
inspirado os rumos da maioria, que a um só tempo contemplou ambos os
contendores.
Difícil é avaliar as causas, notadamente, no momento em que os números
ainda emergem das urnas, em aiguns Estados. o certo é •que em razão do
pleito cresce a Oposição, cabendo-lhe, por força de sua representatividade, participar, de forma mais intensa, nos trabalhos parlamentares.
Esta Casa Sr. Presidente, nasceu para o diálogo. Nela, o povo fala, dlscute
e debate os séus .problemas, na busca obstinada e incessante das soluções que
conjurem e evitem as crises. Nela, haverá sempre o entrechoque das idéias
precedendo as soluções. Nela, se ag!.tam interesses legítimos de Estados, regiões,
classes ou grupos, ·para preponderar, afinal e sempre, o interesse geral da Nação.
Se esta casa marcar sempre seus !Anais com a .presença e a atuação de
estadistas, seu nome não se inscreverá entre as Instituições desarmadas sujeitas
aos vendavais dos tempos. Ganhará o sentido de permanência que, antes de
estar na Lei Maior, deve encontrar-se no espirita de cada um, na consciência
da própria Nação. A presença do Congresso, querida e desejada por todos,
antes de ter sua razão no ordenamento jurídico e politico, há-de fundar-se,
invulnerável e inatingível, na estratificada confiança de nossos concidadãos;
em sua prestatividade de Poder que representa, expressa, reúne, harmoniza e
concilia as aspirações e os interesses mais autênticos do Pais.
Se é diversa a nossa origem, heterogênea a nossa formação, superemos pela.
união a útil pluralidade que singulariza este Colegiada, nos momentos em que
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Instituições ou os interesses maiores da Pátria.
Seja este recinto, Srs. Senadores, caracterizado pela igualdade entre todos,
o forum dos altos e nobres debates a que não faltem a antevisão dos fatos, a
~andeza da critica, excludente das retaliações e dos doestas. Que este recinto
nao seja foco de crise, mas, a fonte perene das grandes formulações salvadoras.
Saibamos, Senhores Senadores, pelo exemplo, inspirar confiança ao povo
no que aqui realizamos, num exaustivo tra,baJ.ho aberto a todos, de discussão e
debate. Sejamos sempre uma justificada esperança em melo à.s dúvidas, dificuldades e incer.tezas.
Após um pleito e quando se delineiam composições novas do Congresso,
honra-me dirigir a palavra a V. Exas e direi então: de nós, do que soubermos
fazer e construir, acima dos facciosismos, muito depende a sorte de nossas Instituições. No elima democrático das discussões haveremos de defrontar-nos, sempre, mas, certo estou de que o debate visará sempre às soluções, nunca ao
impasse, o que seria desnaturar o sentido do Poder Legislativo.
Descreio na força do Parlamento sem que nele não se alteie forte, vibrante
e patriótica a voz da Oposição.
Não creio em nosso Poder se os partidos que nele atuam caiam no descrédito,
pulverizando a atuação ao gosto personalista de alguns; rela.'l:em-se os vinculas;
olvidem-se os compromissos que devem ter a força dos juramentos.
Quando se delineiam novas composições parlamentares, formulo votos por
que a Oposlçãr encontre seus caminhos e possa ajudar o Governo a preservar
a paz. Que &ua arregimentação tenha o sentido criador e construtivo. Que
nos defrontemos, sempre, sem transtgências, mas sob o respeito mútuo, no cumprimento do nosso dever. Que nossa Instituição não gere crises - o repito mas ajude, pela contribuição critiea, a resolver os grandes e ingentes problemas nacionais.
A V. Ex.a, Senhor Presidente, figura humana admirável, o testemunho do
nosso ·apreço, a certeza da nossa amizade. V. Ex.a. deixa, nesta Casa, um circulo
de admiradores que estão à altura do seu merecimento.
Ao atingir a honra maior de presidir a este alto Colégio de Líderes, pela
confortadora unanimidade de seus companheiros, V. Ex." vinha de outras :missões, igualmente árduas. Governador do glorioso Estado do Rio de Janeiro, em
meio ao tumulto das .paixões desencadeadas, soube ser um magistrado, como,
na guerra, honrou a farda e voltou à Pátria sob os aplausos de seus concidadãos
agradecidos.
Afasta-se do Senado, sob o desvanecido carinho dos companheiros, que
soube transformar em amigos. (Palmas.)
Guido Mondin - poeta, pintor, o orador que vai deixar enriquecidos os Anais
do humanismo de que se impregnam seus discursos magistrais. V. Ex." é daqueles a quem ehamamos fraternalmente irmão, tão profundos os vinculas que
nos identificam e prendem. Diria que V. Ex."' é multo mais que homem público;
. é dos que ficam bem na escola, neste iPlenárlo, na praça pública, numa igreja.
(Palmas.)
carvalho Pinto - Ninguém oferece mais altitude e dignidade à vida pública.
Sóbrio, mas 'brilhante; modesto, mas lutador; tímido, mas presente, sempre
que necessário, ao cumprimento do dever, ninguém o excedeu onde quer que
estivesse no desempenho do mandato. S. Ex.o. tem nos nossos Anais marcada
a presença e em nosso melo o apreço e a estima.
·Por sua atuação proclamamo-~os devedores de São Paulo. Por seu tra~alho
parlamentar, seu vulto de eXipressao nacional cresceu na respeitosa reverencia
deste Plenário. (Palmas.)
Carlos Llndenberg - A circunspec2ão não está n.9 comedimento solene dos
gestos, mas na tessitura diária das açoes. A idade nao impediu V. 'Ex.a. de ter
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foi incansável. Mostrou que a juventude não é uma simples conseqüência da
idade e vimo~lo, se.ptua.genário mas lépido, cumprindo missões difíceis e exaus~
tivas, numa postura que honra a vida públ!ca. deste País. o Senado o admira
e lhe agradece, Sr. Senador. (Palmas.)
João Cleofas - Alma de lutador, é bem um exemplo aos mais jovens. Onde
quer que tenha. sido chamado ao cumprimento de uma missão pública., deixou
uma marca de austeridade, de dinamismo, de espírito públ!co. Foi Ministro do
Estado da Agricultura. Presidente do Senado, em dez meses, deixou um acervo
admirável de trabalho. !Para mim, V. Ex." foi sempre uma. das mais altas expressões da vida pública. brasileira. (Palmas.)
Leandro Macíel - Esta Casa se despede emocionada de V. Ex." Ela não
tem em seu selo apenas varões em idade provecta, mas neles crê em seu tirocínio aeredita e louva aqueles que, como V. Ex.a, continuam lutando e sofrendo
\l)Or amor à terra-,berço e pela extraordinária crença no futuro do nosso Pais.
Acima da idade está a fé que os homens abrigam no peito e a experiência. que
irradiam, em ensinamentos. Foi, como vê, grata a sua presença em nossa Casa.
Multo obrigado. (Palmas.)
Flávio Britto - Compor o perfil do Senador Flávio Britto é ter que exaltar
uma vida .pública de fidelidade à sua terra, a que serve .com acendrado amor
e uma inexcedível dedicação.
Estudioso dos assuntos regionais e nacionais tem, pela agricultura, a pre~
dileção que o fez profundo conhecedor de seus problemas.
Deixa., nesta •Casa, um largo círculo de admiradores, que a extraordinárla.
Cl!lpacidade de se dedicar aos amigos o fez granjear. É um homem público interessado e d!li:gente. É uma figura humana de incomparável riqueza. (Palmas.)
Fernando Corrêa - O médico brilhante, que de tanto dedica.r~se à profissão,
fez-se conhecido e amado do povo. Cedo a confiança ganhou a consagração das
urnas e ei-lo aqui, entre nós, dando a contribuição, eficiente, indefectível e
necessária que agora se interrompe, por força. de um impedimento constitucional.
Despede-se de nós o líder, de autenticidade tantas vezes comprovada, aqui,
e, em duas opor.tunidades, como Governador de Mato Grosso. Não se!, Sr. Senador, como, em nome do Senado, possa agradecer tantos .serviços prestados.
(Palmas.)
Leonl Mendonça - Não obstante de pequena duração, seu mandato foi
profícuo. Nas Comissões e no Plenário honrou as tradições do seu glorioso Estado
e soube impor-se ao respeito e à estima dos Senhores senadores. (~mas.)
Clodomir Mllet - Cabe destacar a atuação desse Senador pelo Estado do
Maranhão. Trabalhando intensamente nas Comissões Técnicas e no Plenál'!o,
afirmou sua Inegável vocação de homem público em Incessantes e proveitosas
contribuições legislativas, .ressaltando-se as que dizem respeito à legislação elei~
torai. Temperamento polêmico e combativo, S. Ex." deixa. nesta Casa admiradores de um trabalho correto e brilhante. Sua presença honra qualquer Parlamento. (Palmas.)
Waldemar Alcântara - Sob a modéstia que, não raro, desvia a atenção
para o notável político e homem de pensamento que ele é, cabe~me assinalar,
com o ·elogio merecido, o desempenho do mandato do Senador Waldemar Alcântara. Homem público da melhor qualificação, como cearense - e bom cearense - tem a vocação telúrica e, apaixonadamente, se entregou sempre ao
estudo dos prob1emas da terra para onde regressa como Vlce-Governador.
O Ceará o chama e nós, pesarosos, o perdemos. (Palmas.)
Luís de Barros - Apesar de ter sido pequeno o tempo de sua serventia,
deu ao mandato a. desvelada atuação que caracterizava seu pranteado antecessor, Senador Duarte Fllho.

.
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(Palmas.)

Antônio Fernandes - Tem em cada c·ompanheiro um amigo. &lube eonqulstar a Casa. E hoje., Membro da Mesa ou no meio do Plenário defendendo o
interesse da Bahia ou do País, Antônio Fernandes compõe a p~agem humana
e enriquece este Plenário, que o aplaude e d·ele se d·espede cheio de tristeza.
(Palmas.)

Octávio Cesário - Está, faz pouco, entre nós, mas trouxe consigo a caracter!.stica do povo que representa nesta Casa, s eficiência. Volta ao Est!Uio, para
servi-lo, como Vice-Governador. Que sirva ao Paraná como serviu com brilhantismo e eficiência, do Senado da República. (Palmas.)
'

. Celso :Ramos - De todos nós o respeito, a admiração e a estima. Cumpriu
o.. mandato com o espírito público que distingue e .enaltece o nome ilustre que
ostenta, orgulho de Santa Catarina e patrimônio da história do Brasil.
José Augusto - Mineiro de gestos largos, soube honrar a cultura de sua
terra, dando, com desvelado espírit<l público, sua contribuição às Comissões
Técnicas, como foi o orador fluente e seguro a discorrer, com brilho, sobre os
temas mais complexos e difíceis. Sua falta será grande, porque prestimosa. !oi,
de fato, sua presença nesta casa, a que serviu com Z'elo, eficiência e brilho.
<Palmas.)
Aos membros da Mesa Dir·etora, à frente o seu Presidente, nossos melhores
agradecimentos. Não fora o recíproco ·entendimento e difícil teria sido a mls.são
da IJderança, neste ano eleitoral.
Aos Vice-"Líderes, insuperáveis no cumprimento de missão comum, meus
efusivos agradecimentos. Graças ao trabalho de equipe, pois. mesmo o líder em
outras missões em longínquos Estados do País, não perdemos nunca o contato
e combinamos sempre a melhor forma de comandar, na esfera de nossa competênc.la, os trabalhos legislativos.
Aos meus Companheiros de Bancada a expressão do meu afeto e do meu
agradec.lmento. Somente através do Partido e de sua força poderemos aprimorar
sempre as instituições democráticas.
Ao Líder Amaral Peixoto, figura exponencial da vida pública brasileirà., a
certeza do nosso apreço. Sua conduta, como líd·er, proporcionou atmosfera de
mútuo entendimento que, por sobre as barreiras partidárias, deve existir nesta
Casa, quando se imponha o dever maior !}ara com a Instituição e. o Pais.
Em V. Ex.a homenageio a Oposição e sua brilhante Bancada. (Palmas.)

Ao funcionalismo, repr.es·entado pelo seu Chefe, o Diretor-Geral, os agradecimentos pelo trabalho abnegado, como consigno a. gratidão à Secretaria..Geral
da Presidência., incansá'l'el no cumprimento do dever.
A imprensa, o elogio de quem nela crê, crendo na utllldade de sua mls.são
educativa e política.
Senhores Senadores, finda nossa missão legislativa de 1974. Foi um ano como vimos - de suma importância para o nosso País.
Saimos de um pleito e já começamos a trabalhar o futuro, sob as inspl.raljôes
de um plano que contempla sobretudo o homem bras!lelro. A inflação, graças
ao empenho do Governo, declina e a Empresa Brasileira de Petróleo dá-nos o
melhor e mais alvlssa.reiro dos anúncios: o petróleo - peradelo de muitos países
- of.erece sinais evidentes de que vai completar um quadro de otimismo. o que
nos faltava a terra dadivosa nos concede.
Resta-nos, Senhores Senadores, a nossa contribuição que é, sem dúvida,
a mais difícil, Não nos atemorizemos, todavia. Os desafios transformam-se em
estimules ante o arrojo dos homens.
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das debilidades e fraquezas.
Superemo-nos para darmos a esta Casa o sentido de grandeza permanente.
Não basta que digamos: o Congresso é a Casa do povo·. É preciso que o povo
confiante o tenha como um dos seus patrlmônlos indestrutíveis.
\Façamo-lo, assim, com o nosso trabalho e o nosso sacrifício. (Muito bem!

Muito bem! O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDIJNTE (Paulo Torres) - Senhores Senadores, Senhores Depu~
tados presentes, minhas Senho1·as, meus Senhores. o ano legislativo que ora
se encerra, o último da VII Legislatura. foi de alta significação para o Poder
Legislativo, correspondendo ao início de um novo período constitucional do Governo inaugurado em 15 de março, encerra-se depois de proclamados os últimos
resultados do pleito de 1.5 de novembro. que renovou as representações popula~
res das Assembléias Legislativas Estadu·ais, da Câmara dos Deputados, e de um
terço do Senado.

A tarefa legislativa evidenciou, a de.speito disso, Intensa participação de
ambas as Casas do Congresso, na formulação da política governamental. São
exemplos disso o II Plano Nacional de Desenvolvimento e o Orçamento Plu~
rlanual de Investimentos, contribuições com que o Brasil, .potência mundial
emergente, adapta~se à nova conjuntura mundial, decorrente da crise de
energia. ,
Vale l'essaltar ainda, por sua Intensa repercussão no aprimoramento do pro~
cesso político, a nova legislação eleitoral, que mereceu o acolhimento das lide~
ranças políticas, empenhadas, indistintamente. na valorização de nossa vida
pública.
O I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília, por sua vez,
realizado sob os auspícios da Comissão do Distrito Fed·eral, e reunindo técnicos,
especialistas e administradores Identificados com a nova Capital, demonstrou a
qualidade da contribuição que o Congresso, como ce.ntro de debates das grandes
questões nacionais, pode e d'eve dar aos demais Poderes. Esta foi apenas uma
das multas formas de cooperação que estamos empenhados em estabelecer com
o Executivo e o Judiciário.
A ·participapão de ilustl'es membros da equide dirigente do G<Jvemo, em
debates nas reuniões conjuntas das Com!ssõ€s Técnicas de Câmara e do Senado,
contribuiu, de forma decisiva, para a criação d€ um clima de amplo diálogo e
de proveitoso entendimento com os diversos setol'es da nova Administração.
Para estreitar ainda mais o relacionamento com a ár.ea política do Executivo,
instalamos no ·edifício do Senado, mediante entendimentos com o Ilustre Titular da Pasta da Justiça, um Gll!binete de de~acho destinado a Sua Excelência.
É ·evidente que o cumprimento de todas as tarefas reservadas ao Poder
Legislativo, ·em g·eral, e ao Senado da República, especificam€nte, só se tornou
possív·el graças à decidida compreensão e ao reconhecido espírito público das
lideranças partidárias com assento nas duas casas. No que nos diz respeito,
não foi menor, no entanto, o empenho dos ilustres membros da Egrégia Comissão Dlretora do Senado, no d€sempenho de seus encargos administrativos,
pelo que, igualmente, se fazem credores do reconhecimento que aqui, publica~
mente, lhes tributa a Presidência.

o relacionamento com os profissionais da informação pública pode ser con~
venientemente aquilatado pela ampla, oportuna e correta cobertura que os órgãos
da imprensa, do rádio e da televisão reservaram às nossas atlvldades, sem pre~
juizo de sua liberdade de crítica, ampla e democraticamente exercida. Isso se
deve creditar, sem dúvida, à elevada e reconhecida competência profissional
dos jornalistas credenciados junto ao Legislativo.
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nossa.s atribu!çõe.s constitucionais, foi consideravelmente ampliado no decorrer
de.sta. Sessão legislativa. Na medida de nos.sas disponibilidades, apllcamo.s ao
funcionalismo da Casa os preceitos relativos à nova slitemãtica de clas.sifieação
de cargo.s, adotada para os servidores dos demais Poderes. A melhoria do rendimento conse~ldo, mais que qualquer outro dado, se espelha nas Informações
contidas no ReJatório que apresentei. Cabe a esta Presidência, por Isso, testemunhar a todos os que compõem o corpo dirigente da Secretaria, e Indistintamente aos que Integram os serviços executivos, os agradecimentos pela dedicação revelada ao longo desses dois anos.
Os votos do Presidente do Congresso Nacional, portanto, no llmiar de uma
nova Legislatura, são apenas para que o Senado da. República e o Poder Legislativo que ele integra com a calenda Câmara dos Deputados, continuem a. exercer, no futuro, suas elevadas atribuições, com a mesma proficiência que sua
alta destinação politica lhes reservou, no ano que ora se encerra.
Senhores Senadores, entrei para esta Augusta Casa e dela me refiro pel&
vontade soberana do povo. Foi para preservar esse sublime direito que ajudei
a defender na guerra os princípios democráticos.
Está encerrada a. presente Sessão. <Muito bem! Muito bem! Palmaa prolongadas.)
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 10 minutos.)

