INDICE ONOMÁSTICO

ACCIOLY FILHO

- 1499 aniversário de fundação do Jornal do Comércio
do Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.497

-Requerimento n9 529/76, anexando os PLS n9s 47 e
251/76 a outros que tramitam em conjunto . . . .. . . .. . .. . 6.637
6.959
- Requerimento n9 532/76, anexando os PLS n9s 207
e 232/76 a outros que tramitam em conjunto . . . . . . . . . . . 6.685
ADALBERTO SENA
-Aparte ao Senador Virgílio Tâvora .......... ·. ;-; ; .. ,-; :: · 6.526

- 149 Congresso Internacional de Radiologia, a realizarse na cidade do R1o ae Janeiro em outuoro de 1977.
"Dia do Engenheiro Agrônomo" . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6.911
- Pro~~to de Lei do Senado n9 210/75; que inclui ·dispositivo no Decreto-lei n9 898/69, definindo como
crime contra a Segurança Nacional a venda, doação,
cessão ou transporte de explosivos para fins não industriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.690

AGENOR MARIA
-Aparte ao Senador Benjamim Farah

6.913

- Aparte ao Senador Franco Montoro

6.924

- Requerimento n9 504/76, de transcrição nos Anais do
Senado do artigo "Triste Declaração", do jornalista
Ari Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.920
DANTON JOBIM

-Aparte ao Senador Luiz Cavalcante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.952
-Aparte ao Senador Mauro Benevides . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.885
-Aspectos sócio-económicos da realidade brasileira . . . . . . . 6.731
- Equacionamento dos problemas nacionais de acordo
com a realidade brasileira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.927
-Projeto de Lei do Senado n9 264/76, que estabelece
li.mite .p~ra reaJustamento de aluguéis em locações res1denc1a1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.918
- Projet.o de Lei do Senado n9 265f76, que elimina a
exigência do período de carência para concessão, pelo INPS, de benefícios em virtude de incapacidade
para o trabalho ou morte do segurado . . . .. . .. . .. . .. . .. 6.918
AUGUSTO FRANCO

- Abertura política e conciliação nacional como solução
ao problema político-institucional do. País. Comentários
referentes ao propalado debate entre os Lideres da
Maioria e da Minoria do Senado, através da televisão ....................................... ; . . . . . . 6,859
- Aparte ao Senador Luiz Cavalcante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.953
- Desagrado expresso pelo Chanceler Azeredo da Silveira
ao Sr. Henry Kissinger por não ter o Brasil sido
consultado sobre a viagem do Secretário de Estado
norte-americano à África para tratar do problema da
Rodésia ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.685
DINAR TE MARIZ
- Aduzindo novas considerações sobre o assunto focalido pelo Senador Virgílio Távora, relativo à transação
feita pelo IBC com a empresa Alpha de Café Solúvel S.A .. , ............................... , . . . . . . . . . 6.977

-Instalação em Sergipe de projetas industriais visando
o aproveitamento da riqueza mineral, objetivando minimizar os desníveis e conflitos económico-sociais entre
as diferentes regiões e Unidades da Federação . . .. . .. . .. 6.686

- Aparte ao Senador Luiz Cavalcante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.954

BENJAMIM FARAH

-Aparte ao Senador Mauro Benevides . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.886
- Aparte ao Senador Petrônio Portella . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.866

-Aparte ao Senador Danton Jobim

6.862

-Aparte ao Senador Gustavo Capanema . . . . . . . . . . . . . . . . 6.761
-Aparte ao Senador Henrique de La Rocque

-Considerações sobre o artigo "A Esquerda Reage à
Derrota", publicado na coluna "Notas e Informações", do jornal O Estado de S. Paulo de 6-10-76 . . • . . . . . 6.929

6.772

-Carta aberta dirigida ao Ministro da Educação e
Cultura pelos abusos da Faculdade de Farmácia e do
Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, referente
à abertura do Hospital Universitário naquele campos .... 6.881

- Defesa de medidas que especifica em favor da economia algodoeira do Nordeste . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 6.887
-Homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. Creso
Bezerra de Mello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.553

II
P'll·
DIRCEU CARDOSO

P'K·
F:RANCO MONTO RO

-Aparte ao Senador Agenor Maria ................... .. 6.732
6.733
6.734
6.738
-Aparte ao Senador Luiz Cavalcante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.954

-Aparte ao Senador Eurico Rezendc

6.608
6.609
6.610
6.611
-Aparte ao Senador Itamar Franco ................... . 6.884

-Assassinato do Padre João Bosco Penido Burnie .
ocorrido em Barra do Gan~a-MT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.956

-Aparte ao Senador Petrônio Portella . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.566
6.567
6.863
6.864
6.865
6.866
6.867
6.868

- Intenção do Governador do Estado do Espírito Santo
ao pretender concretizar o asfaltamento das estradas
do Baixo Guandu-Colatina e Afonso Cláudio (262) . . . . 6.698

-Considerações sobre o tema abordado pelo Senador
Petrônio Portella, relativo a um debate sobre os problemas nacionais através de uma cadeia de rádio e
televisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.869

-Irregularidades que teriam ocorrido na aquisição, pela COHAB, de terrenos para loteamentos urbanos no
Estado do Espírito Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.980

-Considerações sobre a aprovação do PLC n9 57/16 . . . . . . 6.985

-Aparte ao Senador Mauro Benevides . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6.956
-Aparte ao Senador Ruy Santos

••••••••••• '.o ••••• ' •••

6.951

DOMICIO GONDIM
-Aparte ao Senador Agenor Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.736

-Discutindo o PLC n9 63/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS . . . . . . . . . . 6.611
-Emitindo parecer, pela Comissão de Legislação Social,
sobre as emendas de Plenário ao PLC n9 63f76, que
dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a
cargo do INPS ...................................... 6.618

EURICO REZENDE
- Aparte ao Senador Agcnor Maria

6.733
6.734
6.735
6.736
-Aparte ao Senador Benjamim Farah ................. . 6.498
-Aparte ao Senador Dirceu Cardoso .................. . 6.700
6.701
6.702
6.703
6.704
-Aparte ao Senador Franco Montoro ................. . 6.564
6.565
·6.984
-Aparte ao Senador Henrique de La Rocque . . . . . . . . . . . . 6.688
-Aparte ao Senador Itamar Franco ................... . 6.720
6.721
6.725
6.726
6.884
-Aparte ao Senador Leite Chaves . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6.576
6.577
-Aparte ao Senador Virgílio Távora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.554
- Discutindo o PLC n9 63/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS ........... . 6.607
EVELÃSIO VIEIRA
-Aparte ao Senador Agenor Maria ..................... . 6.732
6.735
6.737
-Aparte ao Senador Leite Chaves ..................... . 6.576

-Encaminhando a votação do PLC n9 51/16, que dispõe sobre medidas de prevenção c repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.983
- Encaminhando a votação do Requerimento n9 526/76,
do Senador Petrônio Portella, de urgência para a
Mensagem n9 162/76 ..................... ; . . . . . . . . . 6.622
- Encaminhando a votação do Requerimento n9 527/76,
do Senador Pctrônio Portclla, de destaque, para rejeição, de emendas ao PLC n9 63/76 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 6.621
-Formulando questão de ordem a respeito de requerimentos de informações não respondidos pelo Ministro
da Previdência Social sobre o PLC n9 63/16, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo
do INPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.605
- Indispensabilidade de resposta formalizada a pedido
de informações dirigido ao Executivo, a despeito de
:sclarecimentos prestados pela Liderança do Governo.
Contestação a aparte do Senador Eurico Rezende, no
tocante ao envolvimento do MDB em irregularidades
que teriam ocorrido na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.562
- Projeto de Lei do Senado n9 8/76, que assegura direitos
dos empregados no caso de falência ou concordata da
empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.571
- Projeto de Lei do Senado n9 12/76, que eleva o valor de beneficies mínimos a cargo do INPS, dando nova redação ao§ 59 do art. 39 da Lei n9 5.890/73 . . . . . . . . . . 6.923
- Projeto de Lei do Senado n9 19/76, que dispõe sobre
a concessão do abono de permanência em serviço às

III
Pág.

Pág.

mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de
atividade, dando nova rcdaçào ao ~ 4~ do art. 10 da
Lei n~ 5.890/73 . .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . 6.501
6.571

crédito dos Estados c Municípios. rixa seus limites c
condições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.624

_ Projeto de Lei do Senado n~ 135/76. que estende aos
trabalhadores rurais o abono previsto para os trabalhadores urbanos. a ser pago pelo FUNRURAL .......... 6.926

-Homenagem de pesar pelo falecimento do Sr. Hélio das
Chagas Leitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ú.6 14
- 70'.' aniversúrio de instalação do Colégio Sagrado Coracito de Jesus na cidade de Tcresina- PI . . . . . . . . . . . . . . . 6.500

_Requerimento n9 342/76. de informação ao Ministro da
Previdência Social sobre o PLC n~ 63/76, que dispõe
sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do
INPS ............................................. 6.611
6.696

-Aparte ao Senador Benjamim Farah

6.498

-Aparte ao Senador Virgílio Távora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.52~

-Requerimento n9 520/76. de adiamento da discussão do
PLS n'.' 19/76. de sua autoria . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . 6.501
6.527
6.571

-Emitindo parecer. pelas Comissões de Constituição c
Justiça c de Finanças, sobre as emendas de Plenário
ao PLC n'.' 63/76. que dispõe sobre o seguro de acidentes do tntbalho a cargo do IN PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.61 H

-Requerimento n9 539/76, de adiamento da votação do
PLS n~ 91/75. do Senador Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . 6.881
_Requerimento n9 543/76, de adiamento' da discussão do
PLS n9135j76, de sua autoria .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6.926

-Emitindo parecer. pela Comissfto. de finanças. sobre o
PLS n9 243 /76-DF, que dispõe sobre o Estatuto do
Magistério Oficial do Distrito Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.638

- Senttdo do discurso proferido por S. Ex' na sessão de
5-10-76 e a validade da CPI instaurada na Assembléia
Legislativa de Si:io Paulo como forma de procedimento
democrútico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.566
-Tecendo considerações sobre o PLS n' 12/76, de sua
autoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.923
GUSTAVO CAPANEM~
- Ap<trtc ao Senador Luiz Cavalcante

6.951
6.952

- Centenârio de nascimento de Nelson de Senna . . . . . . . . . . 6.761
-Requerimento n'.' 497/76. de tmmitação em conjunto dos
PLS n'.'s 9S c '2J3j76, do Senador Nelson Carneiro . . . . . . . 6.730
6.769
6.880
- Requerimento n'.' SOS/76. solicitando que o PLS
n9 162/76. tenha tmmitaçào conjunta com o PLC
n<J 74/76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.690
HEITOR DIAS

HENRIQUE DE LA ROC'QUE

-Necessidade de corrcçào de equívoco verificado na Lei
n<J 4.8B6/65, que regulamenta a profissão de representante comercial. Colaboracito prestuda pelo Senador Eurico Rezende para a aprovação da Emenda n9 14 ao
PLC n'.' 63j76. Condut<t do Ministro João Batist<t Cordeiro Guerra no STF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6g7
-Reiterando apelo ao Ministro da Educação e Cultura cm
favor da conclusão das obras da Fundação Brasileira de
Teatro. em Brasília-DF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.527
-Requerimento n~ 523/76, de transcrição nos Anais do ~c
nado da entrevista do Ministro da Previdência Social concedida ao jornal O Estado de S. Paulo de 3-10-76 ........ 6.516
-Requerimento nY 535/76, de transcrição nos Anuis JoSemtdo dos discursos proferidos pelo Almirante Adalberto
Nunes e pelo Dr. Edmundo Monteiro. por oc<tsiào do
Encerramento do X Congresso Brasileiro de Radiodifusão.
re•!lizudo em C:tmpinas. Srto Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.719
-União dos brasileiros ao chamamento do Presidente Geisel
para a caminhada ao encontro da grandeza nacional. Apelo i:t imprensa do País no sentido de prestar <tpoio ü
determinação construtiva do Presidente d<t República
6.769
ITALIVIO COELHO

- Apart~ ao Senador Bcnjamim Fanth

6.912

-Aparte ao Senador lt<tmar Fmnco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.589
-Entrega <to reprcscntantc do Ministro do Planejamento
do memorial elaborado pchts Associuções Comerciais dos
Est<tdos Nordestinos, denominado "Documento do Nordeste". no qual aprcsentam diugnóstico e upontam soluções pam u prohlemúticu da região nordestina . . . . . . . . . 6.587
-Homenagem de pesar pdo falecimento do Professor Benjamim Sallcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.916
HELVIDIO NUNES
-Emitindo parecer. pcla Comissito de Constituição e Justiça, sohre a Mens:tJ!c'lll n'.' 162/76. propondo alterações
da Resolu<;ito n•! ú2/75. que dispõe sobn: operações de

-Projeto de Lei do Sen<tdo n\' 190/76, que dispoe sobre
a não incidênciu uos Vice-Prefeitos municipais da incompatibilidude prevista no urt. 84. item I, da Lei n•1 4.215/63
6.960
ITAMAR FRANCO
-Aparte ao Senador Gustavo Cap<tnema

6.761

-Aparte ao Senador Luiz Cavalc<tnte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.952
-Aparte ao Senador Petrônio Porte lia

-Apelo uo Governo Federal no sentido da <tpuracão dos
a tos de violênciu pr:tticados mt delegacia policial do Município de Barra do Gurc<t- MT. que culminaram ..:nm a
morte do Padre João Basco Pcnido Burnier . . . . . . . . . . . .

6.864
6.865

6.SS~

IV
P,g,

-Centenário de fundação da Escola de Minas de Ouro Preto - MG. Reivindicações da Associaç1ío dos Professores do
DF face a omissões no Estatuto do Magistério . . . . . . . . . . 6.916
- Comentários ao discurso proferido pelo Ministro Severo
Gomes na Faculdade r!e Direito de São Paulo, no qual
S. Ex• focaliza o modelo de desenvolvimento brasileiro ... 6.719
-Considerações sobre o PLC n9 74/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 6.889
-Considerações sobre o PLS n9 266/76, que encaminha à
Mesa, criando o Conselho de Integração de Investimentos,
destinado a avaliar operações de qualquer natureza, referentes a fusão e incorporações, aquisição de controle acionârio e cessão de ativo; dimensionar o impacto do investime~t? e~terno direto de capital estrangeiro, e dá outras
providencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.947

-Aparte ao Senador Leite Chaves

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

6.52~

- Aparte ao Senador Petrõnio Portella . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.559
6.560
-Aparte ao Senador Virgílio Távora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.553
6.554
-Apelo ao Presidente do Banco Central no sentido da liberação da cqrta-patente do Banco da Amazônia S.A., para
instalação de uma agência na cidade de Anápolis - GO.
Aspectos do problema levantado pelo Senador Leite
Chaves referente ao não atendimento, pelo Poder Executivo, de pedidos de informações sobre projetas em
r.urso no Congresso Nacional ...................... . 6.527
LEITE CHAVES
-Aparte ao Senador Agenor Maria

6.736
6.737

-Emenda (n9 I) ao PLC n9 63/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS . . . . . . . . . . 6.606

-Aparte ao Senador Dirceu Cardoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.703

-Encaminhando a votação do PLC n9 63/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS . . . 6.619

-Aparte ao Senador Lázaro Barboza . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 6.52i
6.530
6.531

-Registro de falecimento do Dr. Cláudio Martins Miranda
Chaves, médico do INPS, vitimado por possível contaminação contraída no exercício da profissão. Apelo ao Ministro
da Saúde no sentido da promoção de nova campanha de
vacinação contra a meningite. Campanha eleitoral dos candidatos da ARENA à Prefeitura Municipal de Paracatu-MG, tendo por base temas de Juscelino Kubitschek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.588
-Requerimento n9 538/76, convocando o Ministro da Indústria e do Comércio, Sr. Severo Gomes, a dirimir dúvidas,
perante o Plenário da Casa, quanto ao modelo econômico
e político que propõe à Nação .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . 6.857
JARBAS PASSARINHO
- Aparte ao Senador Petrônio Portella . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.864
6.865

- Aparte ao Senador Petrõnio Portella . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.559
6.560
6.561
-Aparte ao Senador Virgílio Távora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.525
6.526
6.555
-Discutindo o PR n9 103/76, da Comissão de Economia,
que dispõe sobre operações de crédito dos Estados c Municípios, fixa seus limites e condições . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.625
- Encarecendo a necessidade de atendimentos, pelo Poder
Executivo, ·de requerimento de informações sobre o PLS
n9 28/76, que veda aos empregados ou dirigentes de entidades da administração federal indireta a percepção de retribuição mensal superior ao valor da rem une ração mensal
fixada para o Presidente da República . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.520

-Requerimento n9 533/76, de transcrição nos Anais do Senado da entrevista do ex-Ministro Mârio Andreazza, publicada no Jornal do Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.697

- Participação do Presidente Geisel na próxima campanha
eleitoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.591

-Trabalho desenvolvido na 63• Conferência lnterparlamentar,
realizada em Madrid, Espanha, da qual S. Ex• participou com o membro da Delegação Brasileira . . . . . . . . . . . . 6.518

- Projeto de Lei do Senado n9 80/76, que acrescenta parágrafo ao art. 224 da CL T, para fazer em 5 horas a jornada de trabalho do bancário que prestar serviço de caixa . . . 6.549

JOSf: GUIOMARD

-Solução definitiva para o trabalhador rural denominado
"bôia-fria" . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.573

-Aparte ao Senador Luiz Cavalcante ... ·. . . . . . . . . . . . . . . 6.955
LOURIVAL BAPTISTA
JOSÊSARNEY
-Aparte ao Senador Petrônio Portella

-Aparte ao Senador Benjamim Far~h . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.913
6.867
6.868

-Apelo a autoridades do Governo Federal em favor da preservação da cultura do coco no Nordeste . . . . . . . . . . . . . . 6.704

LÁZARO BARBOZA
-Aparte ao Senador Franco Montoro

6.566

-Aparte ao Senador Itamar Franco

6.589

-Aparte ao Senador J<Irbus Pussarinbn . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.520

- Atuação do Ministério da Saúde, através da SUCAM, no
programa de combate à doença de Chagas . . . . . . . . . . . . . 6.659
-Decisão do MEC em reduzir o número de títulos de livros didáticos cc-editados pelo Governo, para um melhor
atendimento às diferentes regiões do Puís . . . . . . . . . . . . . . 6.731

v
Pág.
-Declarações prestadas à imprensa pelo Sr. Camilo Calazuns, Presidente do IBC, a respeito das prometedoras perspectivas para a política cafeeira nacional .. , . . . . . . . . . . . 6.858

-Escolha do Senador Magalhães Pinto como "Homem de
Visão de 1976" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.951

- Empenho do INL em co-editar a obra O Folclore cm
Sergipe, volume I - Romanceiro, de autoria de Jackson da Silva Lima ....... , . , ... , .. , .. , . , . . . . . • . . . . . . 6.615

-Aparte ao Senador Heitor Dias

-Entrevista concedida pelo Presidente Geisel a jornalistas
brasileiros, no Japão, na qual abordou as tarefas, sacrifícios e.deveres inerentes ao cargo de Presidente da República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.757
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÀRIO DO CONGRESSO N.AClONAL
Seção li
ANO XXXI- N9 124

SÁBADO, l DE OUTUBRO DE 1976

BRASfLIA- DF

.------CONGRESSO NACIONAL----...,
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. ~4, i~ciso I, da Constituição, e eu,
José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o segumte
DECRETO LEGISLATIVO N9 74, DE 1976
Aprova o texto da Convençio Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos
Causados por Poluição por Óleo.
Art. 19 É aprovado o texto da Cqnvenção Int~rnacional sobre Responsabilidade Civil em Danos.
Causados por Poluição por Óleo, concluída em Bruxelas, a 29 de novembro de 1969.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data, de sua publicação.
Senado Federal, em 30 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE
·
RESPONSABII:.IDADE CIVIL EM DANOS CAUSADOS
POR·POLUIÇÃO POR ÓLEO, 1969
Os Estados Partes da presente Convenção,.
.
Conscientes dos riscos de poluição criados pelo transporte
Marítimo Internacional de óleo a granel,
Convencidos da necessidade de garantir uma indenização ade·
quada às pessoas que venham a sofrer danos causados por poluição
resultante de fugas ou descargas de óleo proveniente de navios,
Desejosos de adotar regras e procedimentos unifor.mes num plano internacional para definir as questões de responsabilidade e garantir, em tais ocasiões, uma reparação equitativa,
Concordam no que se segue:
·
Artigo l
Para os fins da presente Convenção:
1. "Navio" significa toda embarcação marítima ou engenho
marítimo flutuante, qualquer que seja o tipo, que transporte efe·
tivamente óleo a granel como carga.
.
2. "Pessoa" significa toda pessoa física ou jurídica de direito
público ou de direito privado incluindo um EStado e suas subdivisões
políticas constitucionais.
3. "Proprietário" significa a pessoa ou pessoas regis~radas como propri~tário do navio, ou em falta de matrícula, a pessoa ou pes·
soas que têm o navio por propriedade. Todavia, nos casos de u~
navio de propriedade de um Estado e operado por uma companhia
que, nesse Estado, é registrada como operadora do navio, o termo
"proprietário" designa essa companhia.
4. "Estado de registro' de navio" significa, eni relação aos
navios registrados, o Estado no qual o navio tiver sido registrado e,
com relação aos navios não regist'rados, o Estado cuja bandeira o
navio arvora.

S. "Óleo" significa qualquer óleo· persistente, tais con:to petróleo bruto, óleo combustível, óleo diesel pesado, óleo lubrificante e
óleo de baleia, quer transportado a bor.do de. um navio como carga
ou nos tanques de um navio, quer nos tanques de combustível desse.
navio.
6. "Dano por Poluição" significa a perda ou dano, causados
fora do navio transportador de óleo, por contaminação resultante. de
um derrame ou descarga de óleo do navio onde quer que possa ocorrer esse derrame ou descarga, e inclui o custo das despesas com medidas preventivas e outras perdas ou danos causados por essas medidas
preventivas.
7. "Medidas Preventivas" significa quaisquer medidas razoáveis, tomadas por qualquer pessoa após ter ocorrido um incidente,
visando prevenir ou minimizar o dano causado pela poluição.

8. "Incidente" significa todo fato ou conjunto de fàtos que
têm a mesma origem e que resultem em danos por poluição.
9. "Organização" significa a Organização Marítima Consultiva lritergovernamental.
Artigo 11
A presente Convenção será aplicada exclusivamente aos danos
por poluição causados no território, incluindo o mar territorial de
um E•~o~do Contratante e as medidas preventivas tomadas para evitar óu minimizar tais danos.
Artigo UI
I. Salvo o disposto nos parágrafos 2 e 3 deste Artigo b proprietário do navio no momento do incidente, ou se o incidente consiste de uma sucessão de fatos, no momento do primeiro fato, será responsável por qualquer dano por poluição causado por óleo que tenha sido derramado ou descarregado de seu navio como resultado
do incidente.
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2. O pr~prie;ário não s~rá ~ responsável por dano d~ polufç~o , parte,' uma quantia de cómpe~s~ção par~ a qual, tal pc;ss~a poderia
se provur que o dano:
, , ter gozàdo úm diréito de ·sub-rogaçào em virtude dos. parágrafos 5 ou
6 do presente Artigo, se a indenização' tivesse sido paga antes da
:a). resultou de um ato de guerra, de hostilidade, de uma,guerra
civil, de 4ma insurreição ou de um fenômeno natural de caráter distribuicão' do fundo, o Tribunal ou 'outra autoridade' competente
do Estado onde o fundo for constituído, pode orcie'n!u' que uma
exccpcion:11: in~vitávcl c irresisiível, ou·
b), resultou totalmente de um ato ou ·o-missão pratica·do por um
quantia suficiente seja provisoriamente reservada para permitir ao
terceirocom intenção de produzir dano,s, ~u.
.. '
.'
· interessado fazer valer posteriormente sua reclamação .contra o fun·
c) resultou integralmente de negligência ou de ato prejudicial de do
·
um Governo ou de. outra autoridade responsável pela manutenção
. 8. As reciamações relativas às despesas razoavél~ente realiza·
de farois ou de outros auxílios à navegação, no exercício .dessa das ou. os.sacrifíciós feitos voluntariamente pelo propri~tário· com o
função.
fim de evitar ou minimizar os danos de poluição figurarão em
3. Se o-proprietário provar que o .dano por poluição resultou igualdade com outras reclamações contra o fundo.
em sua totalidade ou em parte, seja de um ato ou omissão feito com
9: O franco mencionado neste Artigo é uma unidade constituí·
intenção de causar danos, pela pessoa que sofreu esses danos ou de ' da por sessenta e cinc.o miligramas e meio. de ouro ao título de
negligência dessa pessoa, o proprietário pode ser desobrigado em to·
novecentos milésimos de pureza.
do ou em parte de sua responsabilidade para com a citada pessoa.
O montante mencionado no parágrafo I do presente Artigo será
4. Nenhum pedido de indenização por danos por poluição po·
derá ser formalizado contra o proprietário de outro modo que não se- convertido na moeda nacional do Estado no qual. o fundo deve ser
ja baseado na presente Convenção. Nenhum pedido de indenizaçào, constituído; a conversão será efetuada de acordo com o valor oficial
que não seja fundamentado na presente, Convenção poderá ser feito dessa moeda em relação à unidade acima definida, na data da
contra Prepostos ou Agentes do proprietário.
constituicão do fundo.
5. Nenhuma disposição da presente Convenção deverá prejudi·
IO. Para os fins do presente Artigo entende-se por tonelagem do
caro direito de regresso do pi{)prietário contra terceiros.
navio a tonelagem líquida de arqueação acrescida do volume que, em
virtude os espaços ocupados pela praça de máquinas, tenha sido
Artigo IV
deduzido da tonelagem bruta de arqueação para determinar a tonela·
Quando os derrames ou descargas de óleo se dão em mais de um gem líquida de arqueação.
navio e daí resultam danos por poluição, os proprietários de todos os
No caso de um navio cuja tonelagem não possa ser medida pelas
navios envolvidos serão, a não ser que exonerados de acordo com o regras normais, deverá ela ser considerada como sendo 40'1o .ao peso
Artigo III, solidariamente, responsáveis pela totalidade dos danos
em toneladas de 2.240 libras de óleo que o navio for capaz de
que não possam ser razoavelmente divisíveis.
transportar.
' ·
Artigo V
li. O Segurador ou outra pessoa que provê a garantia financei~
I. O proprietário de um navio tem o direito de limitar sua res- ra será autorizada a constituir um fundo de acordo' com o presento
ponsabilidade, nos termos da presente Convenção em relação a um artigo nas mesmas condições e com os mesmos efeitos como se o
acidente, a um montante total de 2000 francos por tonelada da tone- mesmo fosse constituído pelo proprietário.
.
lagem do navio.
Tal fundo pode ser constituíd.,P. mesmo no caso de falta pessoal
Todavia esse montante total em nenhum caso poderá e~ceder do' proprietário mas, a .constltÍÍiç!b' do mesmo não prejudicará os
a 210 milhões de francos.
· '·
direitos dos reclamantes contfÚ proprietário do riavio.
2. Se o incidente tiver sido produzido por uma falta pessoal-do
Artigo VI
proprietário, esse não poderá ~e beneficiar da limitação prevista no
parúgrafo I do presente Artigo.
I. Quando, após o incidente, o proprietário, de acordo com o
3. Para aproveitar o benefício da limitação estipulada no pará·
Artigo
V constituiu um fundo e está habilitado a limitar sua
·grafo I deste Artigo o proprietário deverá constituir um fundo, cuja
responsabilidade,
soma total representa o limite de sua responsabilidade, junto ao
a) nenhum direito à indenização por danos por poluição
Tribunal ou qualquer outra autoridade competente de qualquer um
resultante
do incidente poderá ser exercido sobre outros bens do
dos Estados Contratantes, no qual a ação judicial foi iniciada com
proprietário,
fundumento do Artigo IX.
b) o Tribunal ou outra autoridade competente de qualquer
O fundo pode ser constituído quer por depósito da soma ou por
apresentação de uma garantia bancária ou ainda por qualquer outra Estado Contratante deverá ordenar a liberação do navio ou qualquer
garantiu que seja uceitável pela Legislação do Estado Contratante outro bem pertencente ao proprietário que tenha sido arrestado em
em que for constituído e que seja considerado adequado pelo Tribu- seguida à ação de reparação por danos por poluição causados pelo
mesmo incidente e, do mesmo modo, deverá liberar qualquer caução
nal ou por qualquer outra autoridade competente,
4. O fundo será distribuído entre os reclamante~ propor· ou outra garantia depositada para evitar tal penhora.
2. As disposições precedentes só se aplicam, todavia, se o autor·
cionulmcnte uos montantes das reivindicações estabelecidas.
5. Se, antes da distribuição do fundo, o proprietário ou da dem~.nda tiver acesso ao Tribunal que controla o fundo e se o fun·
qualquer de seus prepostos ou seus Agentes ou qualquer outra pes- do puder ser efetivamente utilizado para cobrir a demanda.
soa que tenha fornecido o seguro ou outra· garantia financeira tiver,
Artigo VII
como resultudo de um incidente, pago uma indenização por danos
I. O proprietário de um navio registrado em um Estado
por poluição, deverá, com relação à quantia que tiver pago, adquirir
por sub-rogação os direitos que a pessoa assim compensada poderia Contratante e que transporte mais de 2.000 toneladas de óleo a gra·
nel como carga deverá fazer um seguro ou outra garantia financeira
ter gozado de ucordo com esta Convenção.
tal
como caução bancária ou certificado emitido por um fundo
6. O direito de sub-rogaçào estabelecido no parágrafo 5 do
presente Artigo pode também ser exercido por outra pessoa que não internacional de indenização, num montante. fixado pela aplicação
as :Iii mcncionudas, no que concerne a qualquer quantia da dos limites de responsabilidade previstos no Artigo V, parágrafo I,
compensaçr10 por danos de poluição que poderia ter pago com a res- com o fim de cobrir sua responsabilidade por danos por poluição,
salva de que tal sub-rogaçào é permitida pela Legislação Nacional conforme as disposições da presente Convenção.
2. Deverá ser emitido para cada navio um certificado que ateste
aplicável.
7. Quando o proprietário ou qualquer outra pessoa estabelece que um seguro ou garantia é válido de acordo com as disposições da
que poderá ser compelido u pagar posteriormente, no todo ou el'(l presente Convcnçil.o.
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Será emitido ou visado pela autoridade competente do Estado
de registro o qual deve se assegurar de que o ·navio satisfaz as di~posi·
çõcs do parágrafo I do presente artigo .. · . ·
..
, .
.. O certificado deverá ser feito de acordo com o, modelo anexo e.
conter as seguintes informações:
.
a) nome do navio e porto de registro;
b) nome e local do principal estabelecimento do proprietário;
c) tipo de garantia:
·
·
d) nome c local do ·principal estabelecimento do Segurador ou
de outra pessoa que dê a garantia e, se a ocasião se ·a~resentar, o
local do estabelecimento em que foi subscrito o Segurado' ou a·
Garantia;
e) o período de validade do certificado, o qual não poderá,'
exceder o do Sc_guro ou da Oarantia.
3. O certificado deverá ser emitido na língua ou línguas oficiais
do EstadEJ que o emite. Se a língua utilizada não for o inglês ou
francês, o texto deverá conter uma tradução numa dessas línguas.
4. O certificado.deverá se achar a bordo do navio e uma cópia
deverá ser depositada junto a autoridade que possui o registro de,
matrícula do navio ..
5. Um seguro ou outra garantia financ:ira não satisfará as
disposições do presente artigo se seus efeitos cessarem por razões outras que não seja o término do período de validade indicado no
certificado na aplicação do parágrafo 2 do presente Artigo, antes de
expirar o prazo de três meses a contar da data em que um aviso prévio tenha sido dado à autoridade citada no parágrafo 4 do presente
Artigo, a menos que o certificado não tenha sido restituído a essa
ãutoridade ou que um novo certificado válido não tenha sido emiti·
do antes do fim desse prazo.
.
As disposições precedentes se aplicam do mesmo modo a qualquer modificação do seguro ou garantia financeira que não mais
satisfaça as disposições do presente Artigo.
6. O Estado de registro deverá, sob ressalva das disposições do
presente Artigo, determinar as condições de emissão e validade do
certificado.
7. Os certificados emftidos ou visados sob a responsabilidade de
um Estado Contratante serão reconhecidos pelos outros Estados
Contratantes 'para todos os fins da presente Convenção e serão
considerados como tendo o mesmo valor dos certificados por eles'
mesmos emitidos ou visados.
Um Esiado Contratante poderá, a qualquer momento, consultar um Estado de registro para troca de pontos de vista quanto a
opinião dele a respeito de ser o Segurador ou Garantidor constante
do Certificado, financeiramente incapaz de fazer face às obrigações
impostas pela Convenção.
8. Qualquer pedido de indenização por danos oriundos de
poluição pode ser formalizado diretamente contra o Segurador ou a
pessoa de onde emana a garantia financeira que cobre a responsabilidade do proprietário para com os danos por poluição. Em tal caso o
demandado pode, tendo ocorrido ou não culpa pessoal do proprietá·
rio, beneficiar-se dos limites de responsabilidade prescritos no pará·
·grafo 1 do Artigo V. O demandado pode, por outro lado, se prevalecer dos meios de defesa de que se valeria o proprietário, excetuados os·
postos em liquidação ou falência do proprietário. Além disso, o
demandado pode se prevalecer do fato de serem os danos por polui,ção resultantes de uma falta intencional do próprio proprietário, mas
não poderá se prevalecer de nenhum dos outros meios de defesa que
pudessem ser invocados numa ação intentada pelo proprietário
contra ele.
O demandado poderá, em todos os casos, obrigar o proprietário
a ser chamado ao processo.
9. Todo fundo constituído por um seguro ou outra garantia
financeira de ·acordo com parágrafo I do presente Artigo será
disponível exclusivamente para cobrir as indenizações devidas em
virtude da presente Convenção.
10. Um Estado Contratante não deve permitir que um navio
que arvore a sua bandeira, ao qual se aplique que um navio que
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arvore a sua bandeira, ao qual se aplique este Artigo, opere comer·
cialmente 'sem póssuir um certificado emitido de acordo com o pará·
grafo 2 ou 12 deste Artigo. .
· .
·
1f. Sob ressalva das disposições do presente Artigo cada
Estado Contrarante deverá assegurar, de acordo com sua legislação
nacional, que o seguro ou outra gflrantia financeira correspondente
às· exigências do' parágrafo I do presente Artigo, cubra qualquer
navio seja qual for o seu local de registro, que entre ou saia de seus
po,rtos ou :que chegue ou deixe tcr~inal oceãni~o localizado cm .seu
mar te~ritorial,,c;~so transportc.efettvamente mats de 2.000 toneladas
de óleo a granel como carga.
12. Se um navio que for propriedade do Estado não estiver
coberto por um seguro ou. outra garantia financeira as disposições
pertinentes do presente Artigo a ele não se aplicam.
Esse navio, todavia, deve possuir um certificado emitido pelas
autoridades competentes do Estado de matrícula, atestando que ele
é propriedade desse Estado e que sua responsabilidade cstã coberta
dentro dos limites previstos no parágrafo I do Artigo V. ·
Esse certificado deverá seguir, tanto quanto possível, o modelo
prescrito no parágrafo 2 deste Artigo.
Artigo VIII
Os direitos à indenização previstos pela presente Convenção
prescreverão dentro de três anos após a data em que ocorrer o dano.
Contudo, em nenhum caso uma ação poderá ser proposta após
6 anos a partir da data do incidente que ocasionou o dano.
Quando o incidente consistir de uma série de ocorrência, o período de 6 anos deverá ser contado a partir da data da primeira das
ocorrências.
Artigo IX
I. Quando um incidente tiver causado dano por poluição num
território, incluindo o mar territorial de um ou mais Estados
Contratantes, ou quando em tal território, incluindo o mar
territorial, foram tomadas medidas preven.tivas para evitar ou
minimizar o dano pela poluição, as ações para indenização somente
poderão ser impetradas nos tribunais desse ou desses Estados
Contratantes.
A existência de tais ações deverã ser comunicada, dentro de um
prazo razoável, ao demandado.
2. Cada Estado Contratante deverá se assegurar de que seus
tribunais são competentes para conhecer tais ações de indenização.
3. Após a constituição do fundo de acordo com as disposições
do Artigo V, os tribunais do Estado onde o fundo for constituído
serão os únicos competentes para doutrinar sobre todas as questões
de partilha e de distribuição do fundo.
Artigo X
I. Todo julgamento de um tribunal competente em virtude do
Artigo IX, que é executável no Estado de origem onde não possa
mais ser objeto de um recurso ordinãrio, será reconhecido em qualquer outro Estado Contratante, exceto:
a) se o julgamento tiver sido obtido fraudulentamen~e;
b) se o demandado não tiver sido advertido em tempo razoãvel
e não tiver tido plena oportunidade de a·presentar sua defesa.
2. Todo julgamento que for reconhecido em virtude do parágrafo primeiro do presente Artigo será executável em cada Estado
Contratante desde que as formalidades exigidas no citado Estado
tenham sido satisfeitas.
Essas formalidades não permitirão,. quanto ao mérito, a
reabertura do caso.
Artigo XI
I. As disposições da presente Convenção não se aplicam aos
navios de guerra ou u outros navios pertencentes a um Estado ou
explorudos por ele e utilizados, na i:poca considerada, somente em
serviço não comercial do Estudo.
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2. No que concerne aos navios pertencentes a um Estado•
Contratante c utilizados para fins comerciais, cada Estado será
pa~sível de sofrer demandas face às jurisdições apontadas no Artigo
IX e deverá renunciar a quaisquer defesas de que poderia se prevale- ·
cer em sua qualidade de Estado soberano.
Artigo XII
'

'

'

A presente Convenção substitui as Convenções Internacionais
que na dutu.em que for aberta à assinaturà estejam em vig9r ou aber·
tus à assinatura, à ratificação ou à adesão, mas somente na medida
em que cssus Convenções estejam em conflito com esta, contudo, nada neste urtigo ufetu as obrigações dos Estados Contratantes para
com os não Coritrat:lntes face a tais Convenções Internacionais.
Artigo XIII
1. A presente Convenção permanecerá aberta à assinatura até
31 de dezembro de 1970 e, em seguida, permanecerá aberta à adesão.
2. Os Estados membros da Organização das Nações Unidas, de
qualquer de suas Agências Especializadas, da Agência Internacional
de Energia Atómica ou que sejam partes do Estatuto da Corte
Internacional de Justiça podem tornar-se Partes da presente Convenção por:
a) assinatura sem ressalva quanto à ratificação, adesão ou
aprovação;
b) assinatura sob ressalva de ratificação, aceitação ou aprovação seguida de ratificação, aceitação ou aprovação; ou
c) adesão.
Artigo XIV
1. A ratificação, aceitação, aprovação ou adesão se efetua pelo
depósito de um instrumento, em boa e devida forma, junto ao Secretário-Geral da Organização.
2. Todo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão depositado após a entrada em vigor de uma emenda à pre·
sente Convenção com relação a todos os Estados já Partes da
Convenção ou após o cumprimento de todas as medidas para a·
entrada em vigor das emendas com relação aos citados Estados, é
considerado como se aplicado a Convenção modificada pela emenda.
Artigo XV
1. A presente Convenção entra em vigor noventa dias após a
data em que os Governos de oito Estados, cinco dos quais representem Estados tendo cada um pelo menos um milhão de toneladas
brutas de arqueação em. navios-tanque a tenham assinado sem reservas quanto à ratificação, aceitação ou aprovação ou tenham
depositado instrumentos de ratificação, aceitação aprovação ou
adesão junto ao Secretário-Geral da Organização.
2. Para cada Estado que ratifique, aceite, aprove ou adira
posteriormente it Convenção, ela entrará em vigor noventa dias após
o depósito por esse Estado do instrumento apropriado.

apropriada para lhe estender a aplicação da presente Convenção e
poderá a qualquer momento, por notificação escrita endereçada ao
Secretário-Geral da Organização, dar conhecimento de que essa
· extensão teve lugar.
2. A aplicação da presente C~nvenção será estendida ao território designado na notificação a partir da data do recebimento da
. mesma ou de outra data que será indicada.
3. A Organização das Nações Unidas ou qualquer Estado
Contratante· que tenha feito uma declaração, baseada no parágrafo
primeiro deste ),rtigo; poderá, a qualquer momento após a data em
que a aplicação da Convenção tenha sido estendia a urri território,
dar a conhecer por meio de notificação escrita, endereçada ao Secretário-Geral da Organização, que a presente Convenção deixa de se
aplicar ao território designado na notificação.
4. Cessa a aplicação da presente Convenção ao território
designado na notificação, um ano após a data do recebimento dessa
notificação pelo Secretário-Geral da Organização ou após expirar
um outro período mais longo que tenha sido especificado na notificação.
Artigo XVIII
I. A Organização pode convocar uma Conferência tendo por
objetivo rever ou 'emendar a presente Convenção.
2. A Organização convocará uma Conferência dos Estados
Contratantes tendo por objetivo rever ou emendar a presente
Convenção por solicitação de pelo menos um terço dos Estados
Contratantes.
Artigo XIX
I. A presente Convenção será depositada junto ao SecretárioGeral da Organização.
2. O Secretário-Geral da Organização deverá:
a) informar u todos os Estados que tenham assinado ou aderido
a Convenção sobre:
i) cada nova assinatura ou depósito de instrumento novo e a
data em que tal fato se verificou;
ii) o depósito de qualquer instrumento denunciando a presente
Convenção e a data em que se verificou;
iii) a extensão da presente Convenção a qualquer território em
virtude do parágrafo I do Artigo XVII e a cessação dessa extensão
em virtude do parúgrafo 4 do mesmo Artigo, indicando em cada caso
quando u extensão da presente Convenção teve início ou terá fim; e
b) trunsmitir cópias autenticadas da presente Convenção a
todos os Estudos signatários ou aos que a ela tenham aderido.
Artigo XX
Tão logo a presente Convenção entre em vigor o SecretárioGeral da Organização deverá transmitir o texto ao Secretariado das
Nações Unidas pura registro e publicação de acordo com o Artigo
102 da Curta das Nações Unidas.
Artigo XXI

Artigo XVI
1. A presente Convenção pode ser denunciada por qualquer
um dos Estados Contratantes a partir da data em que entre em vigor
para ele.
2. A denúncia será efetuada mediante o depósito do instrumento respectivo junto ao Secretário-Geral da Organização.
3. A denúncia passará a ter efeito um ano após a data em que
for .depositado o respectivo instrumento junto ao SecretáriÇ>·Geral
da Organização ou ao se expirar um prazo mais longo que poderá ser
especificado nesse instrumento.
Artigo XVII
I. A Orgunizução das Nações Unidas quando assume a res-

ponsubilidudc de Administrução de um território ou qualquer Estado Comratuntc cncarregudo de assegurar as relações internacionais
de um território deverú consultur, o muis cedo possível, as autorida·
des competentes desse território ou tomar qualquer outra medida
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A presente Convenção é estabelecida num único exemplar, nas
línguas inglesa e fruncesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Serão feitas traduções oficiais nas línguas russa e espanhola e depositadas junto ao original assinado.
Em fé· do que os abaixo-assinados, devidamente autorizados
para este fim por seus Governos, assinam a presente Convenção.
Feito em Bruxelas, em'29 de novembro de 1969.
NOTAS EXPLICATIVAS
l. Nadcsignução do Estudo, pode·se, cuso se queira, mencionur u uutoridude pliblica
competente do puls no quul ê emitido o certificado.
2, Quando o montante total da guruntht for oriundo dos várius fontes convém que se
indique: o montante de cada uma delas.
3. Quundo a gamntia ê dada sob várias formus deve-se cnumcrll·lus,
4·, Nu rubrica ~~ou~uçUo du Garantiu" l: conveniente precisar u dutu cm que ela pussu
u ter efeito.

·"~·

·.
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CERTIFICADO DE SEGURO OU OUTRA GARANTIA F-INANCEIRA RELATIVO A
RESPÓNSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS POR POLUIÇÃO POR 6LEO.
PUBLICADO DE ACORDO COM AS DISPOSIÇOES DO ARTIGO VII DA CONVEN..
'
ÇÃO I-NTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDADE qVIL POR DANOS CAUSA- ·
DOS POR POLUIÇÃO POR 6LEO, 1969.

PORTO DI: NOME E ENDEREÇO DO
INSCRIÇÃO
PROPRIETÁRIO

L~TRAS ;~· NÚ!1~

NOME DO .NAVIOI

RO

-·-----

DISTINTIVO

- ·-·-

O abaixo-assinado certifica que o navio supramencionado está co
berto por uma apolice de seguro ou outra garantia financeira,s~
tisfazendo as disposições do Artigo VII da Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos causados por Poluição por 6leo, 1969 .
.~2_-~e garantia ................. · ........................... .

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

' vuracao da g·arantla .......................................... .
..
!'\,

-

•

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

Nome e endereço do Segurador (ou dos Seguradores) e(pu) da
soa (ou oessoasJ aue tenham dado uma_garantria financeira.

~

Nome: .••••.••••.•••.•.••.•..••.••• • • • • • • • • ••• • • • • •• • • • • • • • • • · • · •

Endereço: .......................·.........•.................. · .

O presente certificado é válido até .•..•.•.•..•..••..••••.....
Emitido ou visado pelo Governo do ..•.....•••...........••......

.. . .. ..... .. . . . ... . . .... .. .. . . ... .. . . . ... .-................... .
(nome completo do Estado)

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

Feito em

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

aos

~

(data)

(local)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

a

1

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

...

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

a

1

1

(assinatura e titulo do funcionári~ que emite ou
visa o certificado)

'

.

1

1

···--····----·-·--·----·····--··· -
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,' nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 75, DE 1976
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o. Governo da- ~~pública do Suriname.
·
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname, firmado em Brasília, a 22 de junho
de 1976.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente.
ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA
E T~NICA ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO SURINAME
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Suriname,
Desejando fortalecer os laços de amizade existentes entre ambos
os Estados;
Considerando o interesse comum em promover e estimular o
progresso da ciência e da tecnologia, bem como o desenvolvimento
econômico e social de seus países:
Reconhecendo as vantagens recíprocas que resultariam de uma
cooperação científica e técnica em áreas de interesse comum;
Concordam no seguinte:
Artigo I
I. As Partes Contratantes comprometem-se a elaborar e
executar, de comum acordo, programas e projetes no campo da
cooperação científica e técnica.
2. Os programas e projetas no campo da cooperação científica e
técnica, a que faz referência o presente Acordo Básico, serão objeto
de ajustes complementares que especificarão inter alia os objetivos de
tais programas e projetas, os cronogramas de trabalho, bem como as
obrigações, inclusive financeiras, de cada uma das Partes Contratantes.
Artigo II
I. Para os fins do presente Acordo, a cooperação entre os dois
países, no campo da ciência e da tecnologia, poderá assumir as
seguintes formas:
a) Programas conjuntos ou coordenados de pesquisas e desenvolvimento;
b) Programas de treinamento profissional:
c) Organização e administração de instituições, centros e
Iaboratôrios de pesquisa:
d) Organização de seminários e conferências:.
e) Prestação de serviços de consultaria:
f) Intercâmbio de informações no campo da ciência e da
tecnologia:
g) Qualquer outro meio convencionado pelas Partes Contratantes.
2. Na execução das diversas formas de cooperação cientifica e
técnica, poderão ser utilizados os seguintes meios:
a) Envio de peritos:
b) Bolsas para treinamento e ~specialização:
c) Equipamento indispensável à implementação de projetas
específicos:
d) Qualquer outro meio convencionado pelas Partes Contratantes.

Artigo III
As Partes Contratantes avaliarão os programas e projetes
conjuntos referentes à cooperação científica e técnica, através da
Comissão Mista Brasil-Suriname, criada pelo Tratado de Amizade,
Cooperação e Comércio, ou atravéS' de seus respecti.vos Ministérios
das Relações Exteriores, com o fito de celebrar os convênios que lhes
parecerem necessârios.
Artigo IV
As Partes Contratantes poderão, sempre que julgarem necessário e conveniente, solicitar a participação de organismos internacionais na execução e coordenação dos programas e projetes a serem
realizados no quadro do presente Acordo.
Artigo V
Os funcionários e peritos de cada uma das Partes Contratantes,
designados para a execução de programas e projetas no territôrio da
outra Parte, gozarão dos privilégios e imunidades que já são aplicados ao pessoal das Nações Unidas em seu territôrio.
Artigo VI
A entrada de equipamentos e materiais eventualmente fornecidos, a qualquer título, por um Governo a outro, no quadro dos
programas e projetas referentes à cooperação científica e técnica,
reger-se-á pelas normas aplicáveis ao ingresso de equipamentos e
materiais fornecidos pelas Nações Unidas para programas e projetes
da mesma natureza.
Artigo VII
I. O presente Acordo terá validade de cinco anos, prorrogúveis
automaticamente por iguais períodos, salvo se uma das Partes comunicar à outra, por escrito, com antecedência mínima de seis meses,
sua decisão em contrário.

2. Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra da
conclusão das formalidades necessárias à entrada em vigor do presente Acordo, o qual terú vigência a partir da data da última dessas
notificttçõcs.
3. Em caso de término de vigência, os programas e projetes em
execução não serão afetados, salvo quando as Partes convierem
diversamente.
O presente Acordo é firmado em dois exem~Iares, nas línguas
portuguesas. neerlandesu e inglesa, fazendo todos os tcxt\' :gualmente fé.
Feito na cidade de Bmsília, em 22 de junho de 1976.

Pelo Governo da República Fedcrativu do ~rasil: Antonio F.
Azeredo da Silveira.
Pelo Governo da República do Suriname: Henck Alfonsus
Eugene Arron.

...-.--
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SENADO FEDERAL
.---------___;..._.:....___ SUMÁRIO
1- ATA DA 173• SESSÃO, EM 19. DE. OUTUBRO DE
1976
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República ·
- Submetendo à deliberação do Sl!nado o seguintf! projeto de
lei:

Projeto de Lei do Senado n9 252/76-DF, que eleva em
CrS 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o limite
atribuído ao Governador do Distrito Federal para abertura de
créditos suplementares.
1.2.2- Pareceres
- Referentes às seguintes matérias:
Projeto de Lei da Câmara n9 72/76 (n9 2.600-A/76, na
origem), que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e
cria a Comissão de Valores Mobiliários-CVM.
Projeto de Lei do Senado nq 254/75, que estabelece a uniformidade dos períodos de férias escolares em todo o País.

1.2.3 - Comunicação da Presidência
Referente ao recebimento da Mensagem nq 163/76, lida no
Expediente
'1.2.4- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nq 253/76, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Artista, e dá outras providências.
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR BENJAMIM FARAH - 1499 aniversârio de
fundação do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro.
SENADOR MAURO BENEV/DES- Simpósio para debater as alternativas válidas destinadas ao combate às secas, a realizar-se nos dias 21 e 22 de outubro próximo na cidade de Fortaleza-C E.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Declarução prestada
pelo Sr. Ministro da Fazenda sobre as implicações da alta rotatividade da mão-de-obra, com elevado índice de saques do FGTS.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Exito alcançado
pelo Programa do Crédito Educativo.
SENA DOR HELV!D/0 NUNES -709 aniversário de instalação do Colégio Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Teresina-PI.
1.3- ORDEM DO DIA

- Requerimento n9 476/76, do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos
discursos proferidos pelo Primeiro-Ministro Japonês Takeo Miki
e pelo Presidente Ernesto Geisel, em Tóquio, no dia 17 de setembro de 1976. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 478/76, do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo de autoria de Dom Miguel Câmara, intitulado "No Centenário de Vicente de Castro", publicado no-jornal O Povo, de 17
de setembro de 1976. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nq 19/76, do Sr. Senador
Franco Montoro, que dispõe sobre a concessão do abono de permanência em serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de
25 anos de ati vidade, dando nova redução ao § 49 do art. IO da
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Discussão sobrestada por falta de quorum
para votação do Requerimento n9 520/76, de adiamento de sua
discussão para a Sessão do dia 28 de outubro próximo.
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- SECRETARIA-GERAL DA MESA
- Resenha das matenas apreciadas de J9 a 30 de setembro
de 1976.
3- MESA DIRE'tORA
4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
. 5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 173• SESSÃO, EM 19 DE OUTUBRO DE 1976
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDt:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal -José Guiomard- José Esteves - Cattete Pinheiro - Alexandre Costa - Henrique de La
Rocque- Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides
- Wilson Gonçalves - Ruy Carneiro - :Marcos Freire - Paulo
Guerra- Arnon de Mello- Luiz Cav·alcante- Augusto FrancoLourival Baptista - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - Benjamim Farah - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Otto
Lehmann - Lázaro Burbozu - ltalívio Coelho - Saldanha Derzi
-Leite Chaves- Evelásio Vieira- Daniel Krieger.

O Sr. I~-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

t lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da Rep1iblica, submerendo à apreciarão do
Senado o seguillle proJeto de lei:
·

MENSAGEM N9163, DE 1976
(N9 298/76, na origem)
I

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A lista de
presençu acusa o comp:trecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a Sessão.

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: '
Na forma do urtigo 42, item V, combinado com o urtigo 17,
parágrafo J9, du Constituição, tenho u honra de submeter à uprcciu·

·-·-···--~~_::·.::_·_·_::.:·:::.:::::.:.::::.._,_____
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ção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do SenhÓr Governador do Distrito Federal, 6 anexo projeto de lei
que "eleva em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros)
o .limite atribuído ao Governador do Distrito Federal para abertura
de créditos suplementares".
Brasília, em 30 de setembro de 1976.- Ernesto Gelsel.
E.M.E.
NV 19/76-GAG
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LEG/SLAÇJO CITADA

LEI N96,280, DE9 DE DEZEMBRO DE 1975
Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal
para o Exerc(cio Fhianceiro de 1976.

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

Art. 79 O Governador do Distrito Federal fica autorizado a
abrir créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da
Brasília, 16 de agosto de 1976. .receita orçada,.fazendo uso dos recursos previstos no art. 43, § )9, da
Lei n9 4.320, de '17 de março de 1964.
'
Excelentíssimo Senhor Presiden'te da República:.

Tenho a honra de submeter à superior apreciação de Vossa
Excelência, para encaminhamento ao Senado Federal, o anexo anteprojeto de lei que eleva, em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões
de cruzeiros), o limite concedido ao Governador do Distrito Federal,
nos termos do art. 7• da Lei n9 6.280, de 9 de deze'mbro de 1975.
O dispositivo legal citado autoriza o Governador a abrir créditos suplementares até atingir o montante correspondente. a 20%
(vinte por cento) da receita orçada para o exercício. Entretanto,
circunstâncias diversas levam-me a pleitear a atribuição de novo limit.e, em condições de responder aos encargos do Governo e da administração.
Com efeito, no presente exercício, o Governo local teve que
recorrer à abertura de créditos adicionais, não só para utilizar recursos de operações de crédito autorizadas e necessãrias ao cumprimento de programas governamentais de fundamental prioridade,
como também para dispor de recursos capazes de custear o aumento
de salãrio do pessoal e acelerar a implantação do plano de classifi- ·
cação de cargos do Distrito Federal, segundo determinação legal.
Esses compromissos, substancialmente considerãveis em termos
financeiros, ocorridos tanto na· administração centralizada quanto
nas entidades da administração indireta e Fundações, criaram despesas imediatas encarecendo, pela própria natureza, reforço das dotações orçamentãrias correspondentes, a fim de serem prontamente
satisfeitas.
Em decorrência da situação, o Governo do Di.strito Federal vêse em dificuldade para assegurar o funcionamento da mãquina administrativa, sem solução de continuidade, até o término do exercício,
porquanto os créditos abertos, até o momento, estão prestes a alcançar o limite legalmente lixado.
Por outro lado, o comportamento da receita local associado à
tendência do exercício assegura a ocorrência de excesso de arrecadação, fato que, também, me leva a formular a presente solicitação.
Pelas razões expostas, tomo a liberdade de enviar à elevada
consideração de Vossa Excelência o pedido de ampliação daquele
limite, em mais Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), quantia necessária para que o Governo do Distrito Federal
possa desincumbir-se de compromissos assumidos, mormente no
que respeita a pagamento de pessoal, até o encerramento do exercício financeiro.
Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência os protestos do
meu profundo respeito.- Elmo Serejo Farias, Governador.

...................................................... .
...........................................................
(Ás Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças.)

PARECERES
PARECERES N9s 803 E 804, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1976 (n9
2.600-A, de 1976), que "dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria á. Comissão d~ Valores Mobiliários- CVM".
PARECER N9 803, DE 1976
.Da Co~t~lssio de Econ~mla
Relator: Senador Ruy Santos

O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51 da
Constituição, submete ao Congresso, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro da Fazenda,· projeto de lei que "dispõe
sobre o mercado de valores mobiliãrios e cria a Comissão de Valores
Mobiliários- CVM". O projeto, enviado à Câmara dos Deputados,
ali foi aprovado com emendas, passando ao Senado, como Câmara
revisora.
2. Na sua Exposição de Motivos, diz o Senhor Ministro Mãrio
Simonsen:
"A experiência demonstrou que a defesa da economia
popular e o funcionamento regular do mercado de capitais
exigem a tutela do Estado, com a fixação de normas para
emissão de títulos destinados ao público, divulgação de dados sobre a companhia emitente e negociação dos títulos no
mercado. Além disso, é necessãrio que agência governamental especializada exerça as funções de polícia do mercado, evitando as distorções e abusos a que estã sujeito.
A Lei n9 4.728, de 1965, organizou o mercado de
capitais, sob a disciplina do Conselho Monetãrio Nacional e
a fiscalização do Banco Central do Brasil. O legislador da
época entendeu que o mercado de capitais, então incipiente,
não justificava a criação de órgão especializado para o fis·
calizar. O Banco Central, que estava sendo instalado, era o ·
órgão naturalmente indicado para exercer a função. Entretanto, o Banco Central, cuja função precípua é a de gestor da
moeda, do créditó, da dívida pública e do balanço de pagamentos, não deve ter as suas atribuições sobrecarregadas com
a fiscalização do mercado de valores mobiliãrios. ·
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 252, DE 1976- DF
O projeto institui a Comissão de Valores MobiliáriosCVM, com a função de disciplinar o mercado de titulas privaEleva em CrS 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
dos - ações, debêntures e outros - sob a orientação de
cruzeiros) o limite atribu(do ao Governador do Distrito Federal
coordenação do Conselho Monetário Nacional. O campo de
para abertura de créditos suplementares.
açào da CVM se estende às companhias abertas, aos interO Senado Federal decreta:
mediários e a outros participantes do mercado.
Ademais, o projeto atualiza a legislação do mercado de
Art. 19 Fica elevado em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos
capitais relativa aos valores mobiliãrios, regulando a emissão
milhões de cruzeiros) o limite para abertura de créditos suplemene distribuição desses valores, a negociação e intermediação
.tares atribuído ao Governador do Distrito Federal pelo artigo 79 da
no mercado, a organização, o funcionamento e as operações
Lei n9 6.280, de 9 de dezembro de 1975, que estima a Receita e fixa a
das bolsas de valore_s, e outras atividades correlatas (art. 19),"
Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1976.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor nu data de sua publicação, re3. t:: importante u proposição ora. submetida ao exame do
vogadas as disposições em contràrio.
Congresso Nacional. t:: do ano de 1965 u fei que organizou o mer~

Outubro de 1976

DJÃ:RIO_Dq ,CONG~~O NACIONAL (Seçio II)

cado de capitais: mercado que seria fiscalizado pelo Banco Central.
A evolução do problema impõe, porém, a existência de um órgão
fiscalizador específico. Propõe-se assim, a criação da. Comissão de
Valores Mobliários u que compete:
"I- regulamentar, com observância da política defini·
da pelo Conselho Monetário Nacional, às matérias cxpres·
samente previstas nesta Lei e na Lei de Sociedades por Ações:
li- administrar os registres instituídos por esta lei;
III - fiscalizar permanentemente as atividades e os
serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o
urtigo JY, bem como a veiculação de informações relativas ao
merendo, its pessous que dele participem, e aos valores nele.
negociudos:
IV- propor ao Conselho Monetário Nacional a
eventual fixação de limites máximos de preço, comissões,
emolumentos, e quaisquer outras vantagens cobradas pelos
intermediários do mercado."
4. Pelo projeto, serão disciplinadas e fiscalizadas as seguintes
atividades:
"I- a emissão e distribuição de valores mobiliários no
merendo;
11 - a negociação e intermediação no mercado de valo·
res mobiliários;
III - a organização, o funcionamento e as operações
das bolsas de valores;
IV -a administração de carteiras e a custódia de valo·
res mobiliários (artigos 21 e 22);
V- a auditoria das campanhias abertas;
VI - os serviços de consultor e analista de valores mobi·
liários."
Pelo urt. 2Y, são valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei:
"I - as ações, partes ·beneficiárias e debêntures, os·
cupões desses títulos, e os bônus de subscrição;
11 - os certificados de depósitos de valores mobiliários;
III -outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades
anônimas, a'critério do Conselho Monetário Nacional."
Excluem-se, pelo parâgrafo único do art. 29, do regime desta lei:
"I -os títulos da dívida pública federal, estadual ou
municipal;
11 -os títulos cambiais de responsabilidade de institui·
cão financeira, exceto as debêntures."
5. Diz ainda a Exposição de Motivos:
"Às bolsas de valores cabe papel importante na
organização do mercado, atuando na fiscalização dos seus
membros e das operações nelas realizadas, como órgãos
auxiliares da Comissão, conforme prevê o artigo 15. Mantém·
se a autonomia administrativa, financeria e patrimonial das
bolsas, operando estas sob a supervisão da CVM. Em
consonância com esses princípios, as bolsas poderão esta·
belecer requisitos próprios para a admissão de títulos à
negociucào no seu recinto, além daqueles fixados pela Com is·
são (artigo 19, §59),"
6. As providências ununciadas no projeto são essenciais ao de·
senvolvimcnto do mercado de ca~1tais, com a disciplina necessária e.
uté com penalid:tdes às infracões verificadas. E estas providências
muis se justificum quando o Poder Público, através de legislação
:tdequud:t, reform:t :1 Lc:i das Sociedades Anónimas.
A pr11posiçào merece a acolhida da Comissão de Economia,
principalmente apôs us inúmeras alterações feitas à mesma pela
C:inwru d11s Deputados. Este o meu parecer.
S:tla das Comissões, 22 de setembro de 1976. - Jessf Freire
J>residcnh:, cm exercício- Ruy Santos, Relator- Augusto FrancoVasoncelos Torres- Amon de Mello- Cattete Pinheiro.
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PARECER NY 804, DE 1976
Da Comlssio de Finanças
Relator: Senador Henrique de La Rocque
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacional, conforme o disposto no Artigo
51 da Constituição, o projeto de lei que dispõe sobre o mercado de
valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários CVM.
Acompanha a Mensagem Presidencial a Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que. em certo trecho,
assim justifica o projeto:
"O texto anexo forma, em conjunto com o projeto de lei
das sociedades por acões, um corpo de normas jurídicas
destinadas a fortalecer as empresas sob controle de capitais
privados nacionais. Com tal objetivo, ambos procuram
assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado de
valores mobiliários. propiciando a formação de poupanças
populares e sua aplicação no capital dessas empresas.
O projeto de lei das sociedades por ações pressupõe a
existência de novo órgão federal - a Comissão de Valores
Mobiliários - com poderes para disciplinar e fiscalizar o
mercado de valores mobiliários e as companhias abertas.
A experiência demonstrou que .a defesa da economia
popular e o funcionamento regular do mercado de capitais
exigem a tutela do Estado, com a fixação de normas para
emissão de títulos destinados ao público, divulgação de
dados sobre a companhia emitente e negociação dos títulos
no mercado. Além disso, é necessário que agência governamental especializada exerça as funções de policia do merca·
do, evitando as distorções e abusos a que está sujeito.
A Lei nY 4.728, de 1965, organizou o mercado de capi·
tais, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional e a
fiscalização do Banco Central do Brasil. O legislador da épo·
ca entendeu que o mercado de capitais, então incipiente, não
justificava a criação de órgão especializado para o fiscalizar.
O Banco Central, que estava sendo instalado, era o órgão
naturalmente indicado para exercer a função. Entretanto, o
Banco Central, cuja função precípua é a de gestor da moeda,
do crédito, da dívida pública e do balanço de-pagamentos,
não deve ter as suas atribuições sobrecarregadas com a
fiscalização do mercado de valores mobiliários."
A instituição da Comissão de Valores Mobiliários, para discipli·
nar o m'ercado de títulos privados, sob orientação do Conselho
Monetário Nacional.constitui-se, ao lado das normas relativas ao
mercado de valores mobiliários, em importante atualização das leis
que regem o mercado de capitais.
~egula o projeto a emissão e distribuição de valores mobiliá·
rios, sua negociação e intermediacão.no mercado, além da organiza·
cão: operação e funcionamento das bolsas de valores.
Possui a Comissão de Valores Mobiliários um sistema de
sanções disciplinadoras contra infrações do mercado. Este conjunto
dç penalidades são: advertência, multa, suspensão do exercício de
cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do siste·
ma de distribuição de valores, inabilitação para o exercício desses
cargos, suspensão da autorização ou registro para o exercício de ati·.
vidades no mercado de valores mobiliários, e cassação da autoriza·
cão ou registro para o exercício dessas atividades. O valor das multas
será de até SOO (quinhentos) ORTNs, ou até trinta por c;:ento da
emissão ou operação irregular.
Referindo-se à situação atual do mercado de capitais e situando
o poder n'ormativo do Conselho Monetário Nacional, esclarece a
Exposição de Motivos:
"Reconhecendo a r~alidade atual do sistemà financeiro e'
de capitais, que inclui instituições autorizadas a operar no
mercado financeiro e no mercado de valores mobiliários (ca~
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so dos bancos de investimento e das grandes corretoras), o estes minoritários, quando parcela· apreciável do capital, a alternati·
projeto deixa ao Conselho Monetário Nacional a competên· va de se colocarem sob proteção da Comissão.
··
cia para delinir os tipos de instituições linanceiras que po·
Entendemos, contudo, 'que o artigo 21 trata das negociações na
derão exercer atividades no mercado de valores imobiliários, Bolsa e no Mercado de Balcão, referindo-se aos registres que a
admitindo que as instituições linanceiras e as corretoras exis· · Comissão deverá manter, não havendo possibilidade de se incluir o
tentes continuem a funcionar nos dois setores (artigo 13, § (9),
dispositivo proposto. Seria talvez, oportuna sua apresentação ao
Em relação às instituições linanceiras e demais socieda· projeto que dispõe sobre as sociedades por ações.
des autorizadas a explorar simultaneamente operações ou
Por estas razões, rejeitamos e não podemos acolher a sugestão
serviços no mercado de valores mobiliários e nos mercadós do eminente representante cearense.
sujeitos it liscalização do Banco Central, as atribuições da
No âmbito da competência regimental desta Comissão de Finannova autarquia serão limitadas às atividades próprias . ças, nada temos a opor ao Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1976, e
daquele mercado, mantendo-se a competência do Banco assim, manifestamo-nos pela sua aprovação.
Central sobre as demais atividades. Compete ao Conselho
Saiu das Comissões, 30 de setembro de 1976. - Teotônlo
Monetário Nacional estabelecer normas que assegurem a Vilela, Presidente- Henrique de La Rocque, Relator - Heitor Dias
coordenação dos trabalhos do Banco Central e da Comissão - Saldanha Derzi - Cattete Pinheiro - Danton Jobim - Mauro
(artigo 13, §§ 29 e 39),
Benevldes,' vencido - Dirceu Cardoso - Helvfdio Nunes - José
Às Bolsas de Valores cabe papel importante na organiza· Guiomard.
·
ção do mercado, aluando na liscaHzação dos seus membros e
PARECER N9 SOS, DE 1976
das operações nelas realizadas, como. órgãos auxiliares da
Comissão, conforme prevê o artigo IS. Mantém-se a auto·
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
nomia administrativa, linanceira e patrimonial das bolsas,
Lei do Senado n9 :ZS4, de 1975, que "estabelece a unlformida.de
operando estas sob a supervisão da CVM. Em consonância
dos períodos de férias escolares em todo o Pafs".
com esses princípios, as bolsas poderão estabelecer requisitos
Relator: Senador Heitor Dias
próprios para a admissão de títulos à negociação no seu recin·
O Projeto em exame, de iniciativa do Senhor Senador Benjamin
to, ttlí:m daqueles lixados pela Comissão (artigo 19, §59),"
Farah, visa a estabelecer a uniformidade dos períodos de férias ·
Disciplina, também, o projeto, a custódia de valores mob.iliá· escolares em todo o território nacional, no sentido de evitar que as inrios, a auditoria externa das companhias abertas e os serviços de coincidências hoje tão numerosas, venham a se constituir em séria
consultores c analistas de valores mobiliários.
ameaça ao objetivo colimado, qual seja o de permitir aos estudantes
Prevê o artigo 26 qu'e o Banco Centrai' do Brasil, a Secretaria da um período mais ou menos longo de necessário descanso, que lhes
Receita Federal a e a Comissão de Valores Mobiliários, manterão retempere as energias e melhore suas disposições à continuidade leti··:
sistema de intercâmbio de informações referentes à liscalização que va.
exerçam conforme suas competências.
·
Em abono da sua proposição, argumenta o Autor que "nem
Sob o aspecto linanceiro, estabelece o artigo 79 que:
sempre, as férias podem ser programadas com esse objetivo higiêni·
co, sobretudo quando se trata de mais de um jovem ou criança, em
"A Comissão custeará as despesas necessârias ao seu regime escolar, na mesma família, estando em situações distintas no
que tange ao regime de férias escolares, fixado para épocas diferenfuncionamento com os recursos provenientes de:
I - doÚtçõcs das reservas monetárias a que se refere o tes".
A matéria, em que pese a louvãvel iniciativa do ilustre Senador
artigo 12 du Lei n•.> 5.143. de 20 de outubro de 1966, alterado
pelo Decreto-Lei n9 1.342, de 28 de agosto de 1974, que lhe Benjamim Farah, e mesmo considerando-se a conveniência de sua
adoçào, é daquelas que escapam, no sistema federativo, à competênforem atribuídas pelo Conselho Monetârio Nacional;
cia da União, a cujo encargo é conferido, lato seii!!O, o estabele·
II - dotações que lhe forem consignadas no orçamento
cimento e execução dos planos nacionais de educação (Constituição,
federal;
III - receitas provenientes da prestação de serviços pela art. 8, item XIV), que não se confundem com os programas educacioComissão, observada a tabela aprovada pelo Conselho nais dos Estados e Municípios, aos quais cabem, indiscutivelmente, a
fixação dos horários e calendários escolares, como decorrência do
Monetário Nacional;
princípio dos direitos que aos Estados são reservados (Constituição,
IV- renda de bens patrimoniais e receitas eventuais."
art. 13, § 19), e por dizerem respeito a assunto, quanto aos MunicíTrata-se de proposição que lixa medidas hoje indispensáveis ao pios, de seu peculiar interesse (Constituição, art. 15, item II).
Vê-se assim, que a adoção do Projeto feriria a autonomia dos
Jesenvolvimento seguro do mercado brasileiro de capitais.
Juntumcnte com a reformu da Lei das Sociedades Anónimas, o Estados e Municípios, por isso que inconstitucional.
Diante do exposto, somos pela sua rejeição.
presente projeto reveste-se de grande significado para a atualidade
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1976. - Gustavo
brasileira.
A Câmartt dos Deputados já promoveu alterações de alcance no Capanema, Presidente, em exercício- Heitor Dias, Relator- Helvidio Nunes - Otto Lehmann - Dirceu Cardoso - Henrique de La
projeto, que ugora tramita pelo Senado Federal.
O ilustre Senador Mauro Benevides sugere, nesta Comissão Rocque- Italivlo Coelho- Eurico Rezende.
emenda que acrescenta parágrafo ao artigo 21 do projeto, nos seguin·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Do Expediente li·
tes termos:
do consta a Mensagem n9 163, de 1976 (N9 298/76, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado Federal,
"~ 7~ A compunhiu deverá cncuminhar il Comissão de
termos ao art. 42, item V, combinado com o art. 17, parágrafo
Valores Mobiliários os pedidos dos registras previstos neste nos
9, da Constituição, projeto de lei que eleva em CrS 500.000.000,00
1
artigo, desde que solicitados em Assembléia-Geral por
acionistas representando mais de um décimo do capit11l (quinhentos milhões de cruzeiros) o limite atribuído ao Governador
do Distrito Federal para abertura de créditos suplementares,
votante".
A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justi-.
Justilica sua emenda afirmando que ela amplia o campo de ação ça, do Distrito Federal e de Finanças, recebendo emendas, perante a
da Comissão de Valores Mobiliários, estendendo a proteçào desta às primeira comissão a que foi distribuído, durante cinco sessões
chamadas sociedades fechadus. Diz ainda que para proteção do ordinárias, nos termos do art. 141, inciso II, alínea "b" do Regimenucionista minoritário deve haver dispositivo na lei que possibilite a to Interno.
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Art. 49 As especialidades profissionais e respectivas atribui·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) Sobre a mesa, proje· ·
cões, assim se enquadram e definem:
to de lei que vai ser lido peló Sr, (9-Secretârio.
I- No Setor autoria:
~lido 'o seguinte
a) autor-argumentista. Elaboração do argumento original para
P~OJETO DE LEI DO SENADO N9lSJ, DE 1976
a realização do programa, espetúculo ou produção;
b) adaptador-roteirista. Adaptação do argumento original a
Dispõe sobre o exerc(clo da profissio de Artista, e dai ou·
forma do programa, espetáculo ou produção.
tras providências.
II- No Seta r direção:
O Congresso Nacional decreta:
a) diretor de programa, espetâculo ou produção. TransformaCAPITULO I
ção do texto ou roteiro em termos de programas, espetáculos ou
Das Definições
produção, escolha do elenco e ·dos elementos materiais que devem
participar do espetáculo: ensaio e direcão do elenco bem como de toArt. )9 Os preceitos desta lei regulam o trabalho dos profis·
do o pessoal técnico e artístico:
sionais que desempenham atividades típicas na realização de progra·
b) comando sob orientação do diretor:
mas pela radiodifusão, espetâculos e produções cinematográficas, a
c) dir~tor de dublagem. Ensaio e direção dos dubladores; .
serem veiculadas através de qualquer meio de divulgação.
d) coreógrafo. Criação e organização de cenas que utilizam
Art. 29 Definem-se como realizadoras de programas, espetácu·
expressão corporal; direcão dos bairJrinos:
los e produções sujeitas às normas desta Lei, as entidades públicas ou
e) assistentes de direção. Assistência ao diretor de programa,
:privadas, de qualquer natureza, que exerçam, em caráter
espetáculo ou produção em todos os trabalhos de preparação, ensaio
permanente, temporário ou eventual, essas atividades sob qualquer
e execução;
das seguintes formas:
f) ponto. Acompanhamento das falas e entradas dos intérpretes
a) programas de rádio;
durante a representação, servindo de suporte nos casos de lapso de
b) programas de televisão;
memória:
c) espetáculos teatrais;
g) continuísta. Ano'tacào dos pormenores e circunstânciás das
d) espetáculos líricos;
Cenas, de formação e garantir-lhes a continuidade;
e) espetáculos musicais;
h) assistente de estúdio e exteriores. Comando da execução do
f) espetáculos circenses;
espetáculo previamente ensaiado pelo diretor de programa, através
g) espetáculos em buates;
de fones ligados ao diretor de TV;
h) produções cinematográficas;
· I) diretor de TV. Corte de Cenas ou Imagens e ensaio e prepai) produções fonográficas e
ração de todo o elenco e pessoal técnico participante, sob subordina. j) atividades congéneres.
cão do diretor de programa;
Parágrafo único. Excluem-se das obrigações estatuída,s.
j) diretor musical. Aquele que, guardando subordinação ao
nesta Lei:
diretor de programa, tem o encargo e a responsabilidade do ensaio e
preparo do repertório musical e a conseqUente apresentação dos
a) as relações entre órgãos públicos e profissionais'que exerçam números confiados à execução de músicos e cantores;
suas atividades como funcionários públicos, desde que essas relações
I) mestre de pista (em circo). Fiscalização do cumprimento da
não sejam explora'daS'comercialmente;
· programação ordenada pelo diretor artístico;
b) a participação de não profissionais em espetáculos
III- No setor de produção:
amadorísticos sem fins lucrativos;
a) diretor de programação. Diretor da Programação;
b) diretor de departamento de rádio ou teleteatro. _Direção do
c) participação eventual de não profissionais, a título de convidados, em programas de competições artísticas ou de entrevistas, departamento de rádio ou teleteatro;
c) produtor executivo. Organização de programa ou
debates e esclarecimentos de assuntos de interesse público.
espetáculo; planificação do material e pessoal necessário à realização
CAPITULO II
do espetáculo, distribuição e controle das verbas necessârias;
Da Classificação Profissional
d) assistente de produção. Assistência ao produtor executivo
em suas atribuições;
e) coordenador de programação. Coordenação e execução da
Art. 39 As profissões regulamentadas por esta Lei são cla~sifi~
cadas:
programação;
f) coordenador de operações. Coordenação de todos os serviços
I - Pelas especialidades profissionais agrupadas nos seguintes
operacionais: contato entr~ o pessoal técnico e artístico;
setores:
g) programador de mensagens comerciais. Programação de
a) autoria:
Mensagens Comerciais:
.
b) direção artística:
h) controlador de programação. Controle da transmissão da
c) produção;
progrumaçào; daborução de relatórios de programação;
d) interpretação:
IV- No Setor de interpretação:
e) locução;
a) ator. Interpretação de personagens de textos dramáticos em
f) caracterização dos intérpretes:
programa ou espetúculo:
·
g) cenografia:
b) ator comediante. Desempenha papéis falados, mudos, cantah) tratamento e registro sonoros:
dos ou dançados, no gênero humorísti'co:
I) tratamento e registro visuais:
c) atar dublador. Interpretação da parte falada na sonorizacão
j) transmissão esportiva:
posterior de espetáculo, t1daptando-se à imagem jâ registrada de
I) montagem e arquivamento;
m) revelação e copiagem de filmes:
outro intérprete:
d) artista circense. Exibição de talentos individuais próprios
n) artes plásticas e animação de desenhos e objetos:
para entretenimento excluídos os definidos nas outras especialio) transmissão de imagens e sons: e
dades no setor de interpretação. São artistas circenses: apresentador,
p) manutenção técnica.
II - Pela atuacão em programas, espetúculos e produções sob arumistu. ucrobutu. umcstrudorcs, burreira, barrista, capatas, clawn,
contÓrcionista, domador, equilibrista, eqUestre, faquista, força
uma ou mais das formas constantes do urt. 29 desta Lei.
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dental ou capilar, globista, icarista, mágico, malabarista, palhaço,
paradista, pirafogista, perchista, tony, trapezista, ventrfloquo;
e) substituto de ator. Representação em lugar do ator em cenas
que exigem habilidades especiais ou são passíveis de risco, bem como
na marcação de luzes e no enquadramento das cenas;
f) figurante. Participação na suplementação dos elencos sem
interpretação cie person.agens definidos no texto.
g) bailarino. Interpretação de números de dança, isoladamente
ou em conjunto, recebendo essa denominação quando possuidor de
diploma de escola oficialmente reconhecida.
g) rnodelo. Interpretação cênica para fotografia e filmagem
com finalidade publicitária ou em espetáculos sob qualquer de suas
formas. Enquadrando-se nesta definição as funções que os usos e
costumes denominaram de Go Go Clrls, Strlp-Teasers, passistas e
etc.
I) cantor. Interpretação de textos musicados, individualmente
ou em conjunto fixo~
j) cantor de coral. Interpretação de textos musicados em conjunto, com ou sem acompanhamento.
V- No Setor Locução:
a) rádiorrepórter ·ou terrepórter. Realiza entrevista ou
reportagens sobre quaiquer assunto, ·reportando informações,
opiniões e dados inerentes aos programas de rádio e televisão de cará·
tér informativo;
b) locutor de noticiários. Faz a locução de notícias através de
rádio ou televisão;
·
c) locutor narrador. Efetua a narração em programas de estú·
dio; leitura de crónicas e comentários, narração de produções audiovisuais:
d) locutor animador. Movim~nta programas através da
lo'cução, vivos ou não, em qualquer de suas formas;
e) locutor apresentador. Apresenta programas baseados·
exclusivamente em gravações (discos ou fitas);
() locutor comercial. Efetua a locução de matéria publicitária,
interprogramas.
VI- No Setor de caracterização de intérprete:
a) ·maquilador. Maquilagem dos intérpretes;
b) cabeleireiro. Execução de penteados e cortes de cabelos,
masculinos e femininos;
c) figurinista. Criação de modelos de figurino e orientação de
sua execução;
d) costureiro. Confecção de roupas;
e) sapateiros. Confecção de sapatos;
() guarda-roupa. Conservação e guarda das roupas;
g) camareiro. Assistência aos intérpretes na mudanÇa de roupas.
VII- No Setor de cenografia:
a) cenógrafo. Criação dos elementos próprios da arquitetura e
da decoração cênica essencial à caracterização dos ambientes em que
se desenvolve o programa ou espetáculo;
b) assistente de cenografia. Assistência ao cenógrafo;
c) maquetista. Confecção de maquetas;
d) pintor de arte. Pintura artística dos elementos do cenãrio;
e) pintor. Pintura dos cenários;
() marceneiro. Construção especializada dos elementos dos
cenários;
g) carpinteiro. Construção de cenários;
h) estofador-tapeceiro. Costura de tecidos e panos usados na de·
coração de çenários;
i) maquinista. Montagem dos cenários e dos elementos necessá·
rios à realização do programa ou espetáculo;
j) técnico em efeitos especiais. Realização de efeitos artificiais
tais éomo: chuva, neblina, trovões, explosões, etc...
I) contra-regra. Procura, colocação e guarda dos móveis e
objetos ou animais necessários ao programa ou espetâculo;
m) cont'ra-regra de r.ua. Providencia todo o material para a realização do espetáculo, programa ou produção fora da empresa;
n) aderecista. Providencia os adereços necessários ao
programa, sob a orientação do cenógrafo;
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o) decorador. Prepara a decoração do cenário, sob orientação
do cenógrafo;
p) cenotécnico. Execução de projetas do cenógrafo assim
como á responsabilidade pela montagem, manipulação e desmontagem dos çenários através.do maquinista.
VII I - No setor tratamento e registro sonoros:
a) sonoplasta. Organização e seleção das músicas e efeitos
sonoros,. já gravados, ou ruídos por ele produzidos, necessários ao
programa, espetáculo ou promoção;
b) ciiscotecário-programador. Seleção musical em consonância
com o diretól''de programação;
c) discotecário. Guarda, arquivamento e conservação de
gravaÇões em fitas ou discos;
d) auxiliar de discotecário. Auxilia o discotecário e datilografa
as programações;
e) técnico de som. Planificaç~o e execução do tratamento;
gravação e reprodução de sons;
() operador de microfone. Operação de microfone em
subordinação ao técnico de som;
g) operador de áudio. Operação de controle de som com
subordinação ao técnico de som;
h) auxiliar de técnico de som. Auxílio ao técnico de som e aos
operadores em suas atribuições.
IX- No Setor tratamento e registro visuais:
a) iluminador. Responsável pela iluminação das cenas, tendo
em vista ou não o seu registro, subordinado à orientação da direção
artística:
b) diretor de fotografia. Responsável pela iluminação (em
cinema), com sentido de criatividade da iluminação ambiente
necessária ao filme;
c) operador de câmara. Operação da câmara de tomada de vista, enquadramento da imagem;
d) técnico em efeitos especiais. Realização de trucagens durante
. • .
. .
a tomada d.e vista; . . ~
e) ass1stente de 1lummaçao. Ass1stenc1a ao 1lummador;
•f) assistente de câmara. Proteção,montag1=m e desmontagem da
câmara; au,xílio ao operador em suas atribuições;'
g) eletricista. Execução das ligações elétricas;
h) assistente de eletricista. Movimentação e manutenção do
material de iluminação e material elétrico em geral;
i) fotógrafo de cena. Tomada de fotografias fixas;
J2 operador de vídeo. Operação do aparelho. de emissão ou
gravaÇão de vídeo;
I) operador de grua (ar-comprimido ou de contrapesos). Faz o
balanceamento .da grua.
·
X- No Setór de transmissão esportiva:
a) diretor do departamento esportivo. Dirige o setor esportivo,
sendo responsável pela escalação dos protissionais que aluarão nas
transmissões;
b) locutor esportivo. Faz a locução das competições;
c) comentarista esportivo. Faz a análise dos aspectos técnicos
das competições esportivas;
d) rádio ou telerrepórter esportivo. Encarregado das reportagens e entrevistas ligadas aos eventos esportivos.
XI- No Setor revelação e copiagem de filmes:
a) superintendente de laboratório. Superintendência de todos
os serviços técnicos do laboratório;
b) sensitometrista. Realização das medidas sensimétricas;
c) técnico em trucagens.:Realizações de trucagens ocas; .
d) marcador de luz. MarcaÇão das luzes para copiàgem;
e) operador áe reveladora. Operação das mâquinas de revela·
ção;
f) operadçr de copiadora. Operador das mâquinas de copiagem;
g) auxiliar de laboratório. Prestação de auxífio nas várias tarefas necessârias à revelação e copiagem.de filmes.
XII- No Setor de montagem e arquivamento:
a) montador. Montagem das partes da produÇão, espetàculos
ou produções sonoras ou visuais gravados pcir qualquer sistema;
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b) ussistcnte de montugcm, Assistência ao montador;
c) projccionista. Projeção das partes do programa ou
espetúculo;
d) arquivista. Arquivamento dos registras sonoros ou visuais
reulizudos eni discos, fita magnética, filme, fotografia. desenho ou
outra forma técnica.
XIII - No Setor de artes plústicas e animação de desenhos e
objetos:
a) desenhista de produção. Transposição em desenho de
roteiros dos espetáculos para melhor visualização; criação em desenhos animados, dos personagens, cenários movimentos e ângulos de
câmara:
b) desenhista. Reulilução de peças de artes plásticas que se integrum no cspetáculo:
c) chefe animador. Execução segundo modelo do desenhista de
produção ou de diretor artístico dos pontos-chave da animação com
esboços rápidos. Movimentação dos personagens e do cenário.
Animação através de fotografias ilustrações objetos, etc.
d) unimador auxiliar. Auxilia o chefe animador;
e) arte finalista. Realila a arte final dos projetas do chefe
animador:
f) filetista. Execução a tinta, sobre celulóide, de desenhos
animudos:
·
g) coloristu. Pintura dos celulóides filetados com cores predeterminadus:
h) lctristu. Desenho e montagem de letreiros:
i) operador de câmara quadro a quadro. Filmagem quadro a
quadro.
XIV- No setor transmissão de som e imagens:
a) operador de controle mestre. Operação de entrada e saída de
programas:
b) operador de transmissores. Operação de estação transmissora.
XV- No Setor de manutenção técnica:
a) engenheiro. Supervisão dos serviços técnicos em geral da
entidude executora de radiodifusão: montagem ou adaptação da
apurelhagem:
b) técnico de manutenção elé:trica. Manutenção da parte elé:tricu dos equipamentos:
c) técnico de manutenção eletrônica. Manutenção da parte
eletrõnicu dos equipamentos:
d) técnico de manutenção mec:inica. Manutenção da parte
mecânica dos equipumentos.
Art. 5~ As definições, atribuições, direitos e deveres correspondentes às subdivisões das especialidades definidas e agrupadas nesta
lei são uqueles jCt consagrados em acordos normativos.
Parúgrufo único. As demais atividades vinculadas às empresas
definidus no artigo 2Y desta Lei, e enquadradas em acordos norma,ti vos mantêm os direitos adquiridos nesses acordos.
Art. 6Y São considerados cenoté:cnicos teatrais, para efeitos do
artigo 3Y da Lei nY 4.641, de 27 de maio de 1965, os profissionais das
seguintes especiulidades, em espetáculos teatrais: maquetista, pintor
de arte. pintor. marceneiro, carpinteiro, estofador-tapeceiro. maquinistu e técnico em efeito especial, no setor cenografia e iluminudor e eletricista e iluminação e assistente de iluminação, no
setor tr:ttamento e registro visuuis.
Art. 7Y I: ved;tdo o acúmulo de função para setores diferentes.
Os profissionuis regidos por esta Lei só poderão acumular funções
classilicud<ts e definidas no setor a que pertencerem.
CAPITULO III
Da Qualificação Profissional

Art. 8Y O exercício das profissões regulamentadas nesta lei requer prévio registro no órgão competente no Ministério do Trubulho. o que se furú mcdiuntc a apresentação de:
I Diplomu de curso ou escola espccializuda, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura.
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2 Carteira Profissional e prova do pagamento da contribuição
sindical, se já ocorrer o exercício da profissão,
~ IY O prazo para requerimento de registro dos profissionais
não diplomados, mas cm exercício, será de 180 (cento e oitenta) dias,
a purtir da publicação oficial da presente Lei, mediante provas avalizadas pelo Sindicato representante da categoria.
§ 2Y Enquanto não for criado o curso oficial de formação de
profissionuis qualificados na presente Le'i, o Sindicato representativo
du categoria constituirá um conselho especial integrado por cinco
membros de reconhecida capacidade profissionul para expedição de
certificados.
Art. 99 No cuso das profissões regulamentadas pela Lei nY
4.641, de 27 de maio de 1965, será exigido: para os diretores de tea~ro
e cenógmfo de teatro. diploma de nível superior. conforme o previsto
no art. 2Y da referida Lei: Para os atores, diploma da escola de arte
dramática, oficialmente reconhecida; para os contra-regras teatrais,
cenoté:cnicos teatrais e sonoplastas teatrais, diploma de curso de nível médio, conforme o previsto no art. 3Y da mesma Lei.
Art. 10. O registro de que trata este capítulo, poderá referir-se a
uma ou mais especialidades profissionais definidas nesta Lei, para
atuação em uma ou mais das formas de espetáculo, desde que satisfeitus us respectivas exig~ncias legais.
,.
Art. li Os profissionais que nas empresas de espetáculo. defimdas no art. 2Y não atuem diretamente nas atividades classificadas
nesta Lei, terão habilitação profissional correspondente às funções
que efetivamente desempenham.
Parágra'ro unico. Os profissionais citados neste artigo conservurão. quando u serviço das entidades definidas no artigo 2~ desta lei,,
os direitos que lhes forem assegurados pela Legislação de suas categorias.
CAPITULO IV
Da Contratação
SEÇÃOI
Da Forma de Contratação
Art. 12. Os contratos de trabalho dos profissionais definidos
ncst;t Lei são obrigatórios pura o exercício profissional e deverão
estar conforme as normus da Consolidação das Leis do Trabalho e i1s
desta Lei.
Art. 13. Os contratos de trabalho poderão ser por prazo indeterminudo ou determinado, ou ainda. por obra certa ou tarefa.
§ IYA' regra. será a da indeterminação de prazo contratual
excepcionad;t quando se trutar de função transitória, de caráter
excepcional. ou então, não inerente à ati vidade da empresa.
§ 2Y Os profissionais. classificados no setor de interpretação da
presente Lei, somente poderão ser contratados, por tempo determinado ou indeterminado, observando-se o seguinte esquema:
a) o contruto mú.ximo utrav~s de Nota Contratual. ou seja, sem
relucão cmprcguticiu. é: de sete dias:
b) no c:tso do tmbulho contratado suplantar sete dias seguidos
ou ulternudos, o prazo mínimo da contratação será de 120 (cento e
vinte dius). com unotação da Curteira de Trabalho.
Art. 14. E fucultado it empresa celebrar contratos de trabalho
com agi:nciu de colocação de mão-de-obra. vinculada ao Sindicato
representativo da Categoria Profissional.
Parágrafo ó'nico. A contratação feita, através de agências de
mão-de-obm de qualquer natureza. não exclui a responsabilidade da
empresa usuáriu do contratado, quanto ao vinculo empregatício e ao
cumprimento d:ts normas desta Lei.
Art. 15. Do contruto lirnwdo entre a entidade definida no art.
21• destu Lei c o profissionul, deverão constar os seguintes dados:
a) quuli licução du contmtuntc e do contmtudo:
b) pr:tto de vigênciu cm cusos de contratados por temp,o ou
obru dctcrm inu dos:
c) nuturczu du utividude prolissionul, com a definição das suas
obriguções:
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d) locais onde atuará o contratado;
e) horário da prestação dos serviços:
f) dia de folga da semana:
g) valor da remuneração profissional e:
h) descontos que deverão ser efetuados.
Art. 16. As empresas contratantes de profissionais, regidos por
esta Lei, deverão éxigir carteira profissional dos trabalhadores con·
tratados, nela anotando os respectivos contratos.
.Art. 17. Nas contratações que não ultrapassem I (uma)
semana, o empregador deverá fornecer ao empregado uma nota con·tratual, com as especiticaç_ões do artigo IS.
·
Art. 18. Nos Estados cm que exista Sindicato representativo da
categoria profissional, caberá ao mesmo proceder ao registro
antecipado da nota contratual, a que se refere o artigo anterior,
encaminhando à DRT uma relação diária das notas contratuais registradas.
SEÇÃO 11
Do Registro do Contrato
Art. 19. Os contratos dos profissionais regidos por esta Lei,
serão, upós visados pelo Sindicato da categoria, obrigatoriamente
resgistrados, num prazo máximo de cinco dias, nas Delegacias Regia·
na is do Trabalho, antes do início do vínculo contratual.
Parágrafo único. O instrumento contratual será feito em cinco
vias, assinadas pelas partes contratantes, fiéando uma das vlas em
poder do contrâtado no ato da assinatura. ·
Art. 20. As Delegacias Regionais do Trabalho manterão cadas·
tro dos profissionais de que trata esta Lei e de empresas contratantes
às quais fornecerlio Cartão de Inscrição válido por um ano.
Art. 21. Os registras de contratos realizados em qualquer Esta·
do da Federação terão validade em todo o Território Nacional, respeitando a contratante os preceitos legais que regulam a matéria.
SEÇÃO III
Da Duração do Trabalho
Art. 22. A duração normal do trabalho obedecerá ao seguinte
esquema:
a) para os profissionais compreendidos no setor de autoria,
cinco horas diúrias:
b) para os profissionais compreendidos no setor de interpreta·
ção, seis homs diárias ou trinta semanais:
c) pura os profissionais do setor de locução, quatro horas diárias:
d) puru os demais setores, seis horas diárias ou trinta semanais.
Art. 23. Será computado na respectiva duração normal do
trabulho. o período destinado uos ensaios, bem assim o de gravação
de quulqucr nutureza.
Parágrafo único. A jornada dos atares, atares comediantes,
substituto de utor, figumntes e bailarino será cumprida no período
de 8 tiS 19 horas.
Art. 24. Serú computado como de trabalho efetivo o tempo em
que o empregudo estiver à disposição do empregador, inclusive nas
vi:1gens u serviço d:1 Empresu.
Art. 25. Em cuso de jornada reduzida por dispesições contra·
tuuis. u mesmu só poderú ser alterada por mútuo consentimento.
Art. 26. E:: assegurado aos prolissionais regidos por esta Lei,
umu folgu semunul remunerada, de vinte e quatro horas contínuas.'
de prcferênda aos domingos.
Art. 27. As empresas devem organizar escalas de revezamento
de horúrios de maneiru a favorecer o empregado com um repouso
dominical mensal, pelo menos, salvo quando pela natureza dos serviços a atividade do empregado for desempenhada habitualmente aos
domingos.
Art. 2X. Slio improrrogúwis as jornadas de trabalho dos prol'is·
sionais cuja atividade for considerada insalubre e perigosa.
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SEÇÃO IV
Da Remuneração

Art. 29. A remuneração do trabalho dos profissionais de que
trata esta Lei será fixada em escala salarial, com o respectivo salário
mínimo profissional relativo a cada atividade, profissão ou função
mediante acordo coletivo entre as representações das categorias
profissio.nais e econômicas.
Parágrafo único. Não havendo acordo, proceder-se-á na forma
do artigo 6·1 ~ e seus parágrafos, da Consolidação das Leis do Trabalho.
·
Art. 30. No preenchimento de diferentes funções'de um mesmo
setor profissional por um só contratado, o salário devido será o correspondente à função de maior remuneração, acrescida de 40% do
valor da outra função.
Art. 31. No caso das relações de emprego em empresas de radiodifusão, ficam mantidas as remunerações por função, ou por aúmulo
de funções, previstas no Decreto-Lei n9 7.984, de 21 de setembro de
1940.
Art. 32. Nos contratos de prazo máximo de sete dias a que se
refere o artigo 13, § 29, Letra "a" da presente Lei, o sálárío-dia será
baseado no salário mínimo profissional. .
Art. 33. 1:: vedado ci trabalho profissional gratuito de profissio·
nais especializudos em programas, espetáculos e produções, a qualquer, título.
Art. 34. Nos casos de trabalhos executados fora da sede da
empresa, será observado o seguinte esquema:
a) para prestação de serviços além dos limites do município-sede
da empresa. tem o empregado direito a uma diária nunca inferior a
40% do salário-dia, além do transporte, alimentação e hospedagem;
b) paru prestação de serviços além dos limites do Estado-sede da
empresa. tem o empregado direito a uma diária nunca inferior ao ...
dobro do salário-dia, além do transporte, alimentação e hospedagem;
c) para prestação de serviços alêm dos limites do País, tem o
empregado direito a uma diária nunca inferior ao triplo do salário-,_
dia. além do trunsporte. alimentação e hospedagem.
SEÇÃOV
Dos Direitos Autorais e Conexos
Art. 35. A remuneração básica prevista em contratos de trabalho dos profissionais regidos por esta Lei, para espetácu!os gravados
sob quulquer forma, corresponderá apenas a uma modalidade de
divulgação entre as seguintes:
a) exibição em salas cinematográficas comerciais:
b) transmissão por emissoras.de televisão;
c) vendu ou uluguel de discos ou fitas magnéticas sonoras:
d) venda ou aluguel de discos ou fitas magnéticas audiovisuais
para uso fora de salas de exibição comercial.
Purúgrafo único. A divulgação po,r outras modalidades dentre
: as mencionadus neste artigo, da obra gràvada, implicará obrigatoria·
mente no pugumcnto de uma remuneração adicional estapel~cida em
termo aditivo uo contruto, que será registrado na forma do artigo !9
destu Lei.
Art. 36. A remuneruçào básica prevista em contrato de traba·
lho dos prolissionuis regidos por esta Lei, para a realização de
progrumus produzidos especialmente para radiodifusão, referir-se-á
tl primeiru trunsmisslio por uma única emissora ou canal, cabendo
pum cudu nov:1 divulgução naquela emissoru ou canal, ou para cada
divultwçlio cm outm cmissoru ou canal uma remuneração adicional
conforme previsto no contruto, ou cm termo aditivo, ou ainda, em
contrato colctivo de trubulho.
Purúgrufo Cmico. No uto da contr:ltução ou enquanto perdurar
o contn1to licu cxpressumcntc proibida a cessão de direitos autorais e
conexos tiS emprcsus cmpregudorus ou quaisquer outros componentes do mesmo grupo, cu dei a. ou rede.
Art. 37. A urrecadaçào da remuneração de que trata o art. 36 e
seu parágrufo único serú feita pelas associações de titulares de di·
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reitos de intérprete, autorais c conexos, conforme estipula a Lei n9
5.988, de 14 de dezembro de 1973.
SEÇÀO VI
Das Normas Gerais
Art. 38. Os nomes dos atores c técnicos com participação direta na realização do cspctáculo serão incluídos nos créditos dos programas de televisão c rádio c dos lilmes bem como dos programas impressos de teatro e sempre que possível no material de publicidade,
de conformidade com cláusulas de livre ajuste, que constarão obrigatoriamente de todos os contratos de trabalho.
Art. 39. Niio sendo contratado especilicamente para determinadas tarefas ou comportamento, nenhum artista ou técnico será
obrigado a interpretar' ou participar de realização de cenas passíveis
de pôr em risco sua integridade física ou moral.
Art. 40. O guarda-roupa, atual ou não, exigido para interpretaçiio do papel é de responsabilidade do contratante, podendo o
ator fornecer para o seu uso próprio as roupas de seu uso pessoal,
mas em caso algum será o fornecimento de guarda-roupa objeto de
cláusula obrigatória para o contnlt:.tdo.
Art. 41. Os textos destinados à memorização devem ser entregues com antecedência mínima de 72 horas ao contratado.
Art. 42. No caso de enfermidade ou outro motivo de força
maior: que impossibilite ao prolissional de prestar serviço, a empresa
poderá substituí-lo, sem prejuízo das obrigações legais decorrentes
do contrato. licando obrigada quando for o caso, a fornecer ao profissional enfermo passagem de volta em acomodação condigna e
transporte de bagagem para sua residência habitual, ou, na falta
desta, para o local onde se encontrava quando foi contratado.
Art. 43. Em produções de origem nacional só será permitida a
dublagem da voz do ator, por terceiros, com a sua autorização expressa em documento separado do contrato.
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39 Nos contnltos a pruzo determinado que excedam de 120
dias, o valor d:1 Contribuição Sindical será apurado entre a quantia
tot:ll cstipulad:t no contrato para os serviços a realizar. dividido pelo
número de dias previsto para a sua duraçiio.
~ 49 A Contribuição Sindical dos Profissionais estrangeiros
contratados por empresas nacionais será descontada sobre o valor
total do contrato obedecendo para efeito de desconto a um percentual de 10%.
SEÇÃO IX
Do Enquadramento Sindical
Art. 49. Os profissionais regidos por esta Lei são representados pelos Sindic:ltos da suu categoria. segundo a regra do enquadrumento síndicul. ou seja, de acordo com a atividade económica pre·
ponder:mte da empresa em que trabalha.
·
Art. 50. Sfto representados pelos Sindicatos dos Trabalhadores cm Ernpres:1s de Radiodifusão. os trabalhadores regidos por
esta Lei que exercem suas funções em rádio e televisão.
Parúgrafo único. Excetuam-se da área de representação do
Sindicuto focalizado neste artigo, os prolissionais classilicados no
setor de interpretação.
.
Art. 51. São representados pelos Sindicatos de Artistas e
Técnicos em Espetúculos de Diversão Pública, além dos prolissionais
classilic:tdos no setor de interpretaçiio. os trabalhadores regidos por
esta Lei que exercem suas funções em Teatro, Cinema. Circo, Buates,
Produtorus Cinematográlicas e Fonográficas.
Parúgrafo único. Para efeito de enquadramento entende-se
como espctúculos de diversiio pública, os produzidos em: Teatro,
Cinem:1, Circo e Buates.
SEÇÃOX
Das Empresas, Artistas e Técnicos Estrangeiros

Art. 52. As organizações estrangeiras que realizem espetáculos
no
País
se enquudmm. para todos os efeitos leguis nas normas estabeSEÇÀO VII
lecid:ts nesta Lei e na Consolidação das Leis do Trabalho.
Dos Contratos por Tempo ou Obra Certa
Art. 53. P:tra funcionar no Brasil. a empresa estrangeira proArt. 44. Os contratos por tempo ou obra determinados de:. pro- motora e :1 produtora de espetáculo deverá previamente:
fissionais em programas, espetáculos e produções, deverão estabelea) registrar na Delegacia Regional do Trabalho do local onde
cer clarumcnte, dia. hora e local em que serão efetuados os .pa- dará início às suas atividades. ato ou contrato de sua constituição,
gamentos.
,.acompanhado da re>pectiva tradução para o vernáculo. feita por traParágrufo único. Nos casos de participaçiio de duração ijWill'a' . dutor oficiul:
sete dias consecutivos, o pagamento será feito atê cinco dias após o
b) registrar declaração de liança de lirma brasileira idónea e deúltimo dia de prestação do serviço.
vidamente habilitada que se responsabilizará solidariamente pelas
Art. 45. Na contrataçiio remunerada por dia de trabalho, o ··obrigações decorrentes dos contratos com profissionais.
comparecimento do artista ou técnico na hora da convocação imParágrafo único. Os contratos de empresas estrangeiras com
plica na percepção integral da diária, ainda que o trabalho niio seja ·brasileiros ou estrangeiros residentes no País deverão ser assinados
executado por qualquer motivo.
.
pela empresa li adora a cjue se refere o item b deste artigo.
Art. 46. A exclusividade total ou para determinada faixa de ho- ·
Art. 54. O instrumento de contrato do artista técnico ou
rário, nos contratos que prevêem remuneração diária, só poderá ser músico estr:mgeiro deverá ser registrado pela Delegacia Regional do
exigida se for garantida :1 remuneração de um número de dias nunca .Trabalho.junt:lmente. quando for o caso. com a respectiva tradução
inferior :1 um terço do período de exclusividade.
· para o vernúculo. por tradutor oficial.
Art. 47. No caso de gravaçiio por qualquer sistema exigindo
Art. 55. Os contr:ttos celebrados com os profissionais estrandublagem posterior da voz, os contratos estabelecerão expressamen- geiros sô serão registrados na Delegacia Regional do Trabalho
te a forma de remuneração e o período em que será realizada a du- depois de uprovado o recolhimento de 10% sobre o valor do conblagem.
tr:lto, i1 C:lixa Econômica Federal. em nome do Sindicato da Categoria.
SEÇÃO VIII
P:trúgmfo único. Dessa importância será feito rateio nas
Da Contribuição Sindical
mcsmus proporções previstas nos urts. n9s 589 e 590 da Consolidução
Art. 48. O desconto da Contribuição Sindical será feito de con- das Leis do Trub:!lho.
formidade com os artigos n9s 580 e 582 da CLT, sendo essa a regra f:i
Art. 56. A empresa estrangeira promotor:! ou produtora de espara os prolissionais regidos por cstu Lei.
• petúculo. sô podc:rú funcionar no País desde que contr:lte igual
~ J9 Os prolission:lis contratados na forma do art. 13, ~ 29,
número de prolissionuis brasileiros para o de c:strangeiros existente
letra a. serão descont:tdos cm I/7 do valor da quantia total apurada no elenco, pagando-lhes u remuneruçiio de igual valor.
na soma das Notas Contratuais.
CAPITULO V
~ 21' Para os prolissionais contrat:tdos na forma do art. 13,
Disposições
G~rais
~ 29, letra b, o valor da Contribuição Sindical será o resultado apurado entre a quantia tott~l estipulada no contrato para os serviços a
Art. 57. Os filhos de prolissionuis de que trata esta Lei, regisrealizar. dividido por cento e vinte dias.
trudos puru o exercício prolissionul e empregudóscrií empresas-i ti:"
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· nerantes que excursionem pelo País, quando acompanharem os pais,
serão admitidos nas escolas públicas ou particulares locais; mediante
n apresentação de c~rtificado de matrícula 'da últim~ locali~ade por
onde tenham passado.
.
Art. 58. Os profissionais de que trata esta Lei têm penhor legal
sobre a maquinaria e todo c qualquer material usado para a rcali·
zação do espetáculo:
·
··
a) pela importância dos seus salários c rcmuncraçã9; ·
b) pelas despesas de manutenção c transporte, q~ando os tra·
balhos forem realizados fora do local de residência dos contratados.
Art. 59. Será impedida de ·reccb~~ qualquer beneficio eoncedido pelo Governo Federal, Estadual ou MÚnicipal; relativamente a
programa, espetâculo ou produção que tenha promovido, a empresa
que não tenha realizado o cumprimento·, de qualquer dispositivo
desta Lei ou da CLTe Legislação complementar.
Art. 60. São consideradas insalubres ou perigosas todas as 'funções, que pela sua própria natureza obriguem os excrccntes a lidar
com tintas, eletricidade, alta tensão, utilização de fones e iluminação
forte.
Art. 61. A fiscalização do cumprimento dos preceitos des~a
Lei se fará de acordo com o disposto no art. 626 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.·
.
·
§. 19 Aos Sindicatos das Categorias Profissionais, incumbe re·
presentar às autoridades competentes acerca de irregularidades no
cumprimento dos dispositivos desta lei, inclusive.requercr o embargo
ao Ministério do Trabalho de exibição ou apresentação de espe·
táculo ao vivo ou qualquer tipo de reprodução visual ou sonora, até
a apuração c saneamento total das ir~egularidades.
§ 29 As infi~:Çõcs às normas desta Lei importarão na aplicação
de multa correspondente à quantia variável de uma a dez vezes o
maior salário mínimo vigente no Pais.
Art. 62. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, cm especial, o § 29 do artigo
480 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Jusdfieaçio
Regidos por uma legislação superada - o Decreto n9· 5.492, de
16 de julho de 1928 e seu Regulamento, baixado pelo Decreto
n9 18.527, de 10 de dezembro de 1928- e, além disso, essencialmen·
te dirigida para o pro)llema da censura das representações, os artistas
vêm, até agora sem êxito, tentando obter a expedição de um diploma
legal à altura da atividade por eles exercida.
·
~s dificuldades hoje enfrentadas pela classe, no Brasil, muito se
assemelham àquelas sofridas em várias partes do mundo nos
primórdios da civilização. O Professor de Direito do Trabalho da
PUC do Rio Grande do Sul, Fernando Antonio Pizarro Barata da
Silva, assim se manifesta, sobre a importância dos artistas e sua luta
pelo reconhecimento de direitos:
"Não se pode dissociar a história da civilização de sua
história artística. Atividade, nos primórdios dos povos - e
como acontece, presentemente, nas tribos incultas - a repre-.
sentação artística é do domínio religioso e público, integrante
e imanente da vida coletiva. Considerada "arte" como
expressão do "belo", na Grécia e'Roma, privativa dos nobres
e antecedendo aos jogos atléticos, com predominância da ·
inteligência sobre o tisico, aparecem as primeiras companhias
- ou empresários - e escolas, sempre regidas e protegidas
pelo Poder Público.
O artista, contudo, não possu!a um estatuto próprio, ou
um edito do pretor que o protegesse, valendo-se pura e
exclusivamente da sua melhor, ou menor força interpretativa.
O empresário, porém, podia contratar a representação do
grupo, sob a égide da locação de serviços. Na Idade Média,
volta a arte - representativa - para o domínio religioso e
dos salões da nobreza, com os "mistérios", as pantomimas, o
teatro e as danças. Os grupos ambulantes, geralmente cir·
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cerises, não tinham, também, nenhuma garantia, a não ser a
boa vontade dos senhores da terra onde se exibiam. Os bar·
dos c menestréis eram respeitados, apenas e também, pelo seu
exclusivo valor pessoal.
Na Renascença, formam-se os primeiros conjuntos
teatrais independentes, mas, ainda, sob a influência da cor·
poração, não sendo a atividade em si reconhecida pelo Esta·
do. N'á Inglaterra, mesmo Shakespeare era representado
clandestinamente, como Moliére, na França. Pouco antes da
Revolução Francesa e posteriormente a ela, o Estado invadiu
o campo da representação art!stica, pela determinação da
censura e proteção, em alguns casos, do próprio arti~ta. .
Inegável, contudo, como afirmam os doutrinadores, que
na atualidade é impossível negar ao trabalho artístico a
característica da subordinação jurídica,· que se apresenta até
mais intensa noutras relações de trabalho. Com Cabanellas,
ainda, o fato decorre não somente das necessidades técnicas
da atuação dos artistas mas, também, de outros elementos do
próprio contrato, como a obrigatoriedade de comparecimen·
to à hora certa a ensaios, o modo de trajar, a obrigação de
viagens, a adaptação às exigências do público, enfim, de um
conjunto de situações próprias da profissão, que fazem do ar·
'tista um dependente não só do empresário, mas de fatos
.sociais que em determinados momentos o levam ao êxito
mas, de outra parte, podem tê-lo como superado e,
conseqUentemente, sem mercado de trabalho. E é exatament.:
por isso, pela necessidade da renovação constante dos
espetãculos, por exigência do público; pela prorrogação da
exibição diante do êxito alcançado; pelas preferência~
momentâneas da platéia, que o artista geralmente encontra·
se inseguro quanto a seu futuro profissional, merecendo,
conseqUentemente, um tratamento específico.
Em todo o mundo moderno, presentemente, hã uma
preocupação no sentido de regulamentar o trabalho artístico
não só visando à proteção dos espetáculos em si, como meios
de difusão cultural mas, também, o resguardo dos artistas lo·
cais, no campo competitivo. Acontece qu~ os. meios de
comunicação mais rápidos, rádio e televisão, os transportes
,supersônicos, as transmissões via satélite, e o próprio cinema,
sobre serem fontes incalculáveis de renda para os Estados e
.seus empresários, integram-se tão intimamente na vida fami·
liar e pessoal dos povos que, dificilmente, poder-se-á aquilatar sua profundidade.
As leis de nacionalização e os altos salários vencidos pe·
los artistas cinematográficos, deslocam imensos cabedais de
pessoal e material técnico para as mais estranhas paragens. E
todos os países se preocupam com a indústria do cinema, tra·
tando de regular e assegurar aos nacionais direitos vedados a
alienígenas". (LTr. Vol.37, 1973, págs. 40 a43.)
Nos últimos três anos, pelo menos duas Comissões forani
compostas com a finalidade de elaborar um modelo de disciplinação
do trabalho dos artistas e, ao que se informa, nenhuma delas divul·
gou o resultado dos estudos realizados.
O projeto ora apresentado reúne, precisamente, as sugestões
oferecidas à última das mencionadas Comissões, pelo Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetâculos de Diversões do Estado do Rio
de Janeiro.
Esperamos que a proposição funcione como ponto d'= partida,
do processo de regulamentação do exercício da atividade em foco.
Aberto o debate, certamente aparecerão novas idêias dos diversos in·
teressados no assunto, inclusive do Governo, na qualidade de provâvel detentor das conclusões das Comissões por ele criadas.
A propositura - que não sonhamos imune a modificações reúne e atualiza as disp_osições em vigor, regulando o exercíciõ da
profissão de artista e assegurando direitos aos integrantes da catego·
ria.
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Cuida-se, de início, de estabelecer os limites de aplicação da no·
desemprego forçado, a ociosidade obrigatória, tenderão a
.va 1,.ci, .mediante a cicfiniçi\o. de "empresa realizadora dos
.arrastar facilmente para o vício c a vadiagem. Com a moral
~rogramas,' cspetâcu\o.s c p~oduções".
. menos 'resistente; 'ante. a lida dos bastidores, ante as tcn·
taç~es habituais dO. sucesso ou ante as agruras do fracasso, esO Capítulo II ·dispõe sobre a classificação profissional' cm razi\t
t.es. moços c moças, com raríssimas exceções não poderão rcdas .é~pecffíc~Ções (autoria, dircçi\o artística, interpretação, locução,
.·sistir frente aos maus caminhos que se Íhes deparem ou a fal·
etc) e da atuai;ão (programas de rádio, de tclcvisiio, de teatro, etc). A
ta r a garantia de sua subsistência. Finalmente, se o regime .dÕ
conjugação dos dois conceitos forncccrâ a cxata posição do
atestado liberatório não apresentasse todos os problemas decontr11tado com vistas à determinação de seus direitos c obrigações. ·
finidos acima, ainda' seria condenável, ante a prática' que
Nos artigos 8 a li estão previstas as condições para o exercício
da profissão de artista, que passaria a depender da posse de diploma
favorece, da respectiva negociação pelo empregador: Esta né-"
de curso ou escola especializada ou, enquanto isto não for possível,
gociação, tão oficializada e pacificamente instituída para os
jogadores de futebol (na conhecidíssima compra e venda de
de certificado emitido pelos Sindicatos da classe, após a avaliação da
'"passes" cm que os clubes auferem gordos lucros) passará,
capacidade em provas por estes realizados.
pouco a pouco, aquela mesma oficialização, quando o crcs·
O Capítulo IV trata da contratação, subdividindo-se em dez
cimento do méio teatral c. congénere no Brasil comportá-las
seções, a saber: Seção I - Da forma de Contratação (contrato
cm escala semelhante. Recusando-se ao atestado liberatório I
normal, por prazo determinado ou indeterminado, Nota Contratual,
o empregador negociará o empregado como mercadoria, e
cláusulas obrigatórias dos ajustes); Seção II - Do Registro do
depois de "compensado" pelas quantias· que se pagar a
Contrato (exigências, prazos e alcance do registro) ; Seção III -Da
empresa interessada, liberará o empregado, remetendo-o ao
Duração do Trabalho (número de horas exigíveis dos empregados
nos vârios setores, previsão do· cômputo das horas destinadas a
empregador que melhor proposta lhe oferecer".
ensaios gravações, repouso remunerado scnian'at, etc); Seção IV._.
("Os Artistas de Teatro c Congéneres em Face da Legislação do Trabalho no Brasil" - Revista Trabalho, pá·
Da Remuneração (previsão da existência de salário profissional para
ginas 684 a 687 do n9 1944.)
cada atividade, profissão ou função, pagamento na hipótese de
acumulação de funções, ressalva quanto a situações jâ existentes,
Acreditamos que o presente projeto possa servir à causa dos.
proibição de trabalho gratuito, págamcnto do trabalho executado
artistas, funcionando, quando nada, como incentivado r dos Estudos.
fora da sede da empresa, etc); Seção V - Dos Direitps Autorais c ·
para a definitiva regulamentação 'do exercício da nobre profissão, a
Conexos (garantia de pagamento adicional por exibições posteriores
ser aprovada pclp Cqngresso Nacional. .
à principal, proibição da cessão de direitos na vigência do contrato c
· · Sala das SeSsões, 19 de outubro de i 976. ......:·Nelson CameÍro. ·
atribuição de competência para arrecadação dos direitos); Scção VI .
- Das Normas Gerais (obrigatoriedade da inclusão do nome dos
Em data de 12 de agosto do corrente ano, enviei cópiàs do
ateres e técnicos nos créditos e no material de publicidade, responsapresente Projeto aos ilustres Ministros da Educação e do Trabalho,
'bilidadc da empresa pelo fornecimento das roupas e serem utilizadas
conio 'contribuição à revisão de tão importante niaiéria."'lnfclizna interpretação, prazo para entrega dos textos destinados a
mcÍite, quase· dois meses são passados e nenhuma noticia se tem do
memorização, substituição do profissional, no caso de enfermidade e
condições para a dublagem da voz); Seção VII - Dos Contratos por c~caminhamcnto de. propos!çã? ~~ Congresso ~-aêiõnal. (\pro-.
• xamando-sc o fim da presente; Sessão Legislativa, impossível será
Tempo ou Obra Certa (condições para sua assinatura), Seção VIIIret~rdar .Por mais tempo o oferecimento do presente Projeto, que
Da Contribuição Sindical (maneira de recolher a contribuição no
espero venha atender, com a indispensável colaboração dos emincn·
tocante às Notas Contratuais, aos ajustes por praZo certo ou indc·
te.~ colegas, a uma justa reivindicação, velha de vários d~ênios:
termi~ado e aos profissionais estrangeiros); Seção IX ~ Do EnquaSah{das:_!)cssêies, J9 de outubro de 1976.- Nelson Camelro. ·
dramento Sindical (normas para o enquadramento das várias catcgo·
:rias ae artistas nas respectivas entidades de classe); Scção X·:..... Das
Empresas, Artistas e Técnicos Estrangeiros (normas éspcciais sobre a
LE,GISLAÇÃO CITADA
realização de espetâculos por empresas estrangeiras e contratação de
LEIN94.641, DE27 DE MAIO DE 1965
artistas é técnicos estrangeiros, inclusive quanto à obrigatoriedade de
contratação de artistas e técnicos brasileiros em número igual ao de
Dbpae iobre 01 canoa de teatro e replameata u cateprofissionais alienígenas).
.
IOrlu prolllllonail corrapoadeates.
No Capítulo V, dedicado às "Disposições Gerais", estão prc·
.
.
vistas a garantia de estudo para os filhos dos artistas itinerantes, o
penhor legal dos artistas sobre a maquinaria e .material da empresa,
Art. 39 O Ator, o Contra-regra, o Cenotécnico c o Sonoplasta
como garantia de salários, despesas de manutenção c transporte, etc; serão formados cm cursos únicos de nfvcl médio, organizados de.
a fiscalização do cumprimento da nova lei; as sanções aplicáveis aos acordo com o parAgrafo único do art. 47 da Lei n9 4.024, de 20 de·
'faltosos; a entrada em vigor do novo diplomà "c a rcvogai;iio do § i.9 dezembro de 1961.
do artigo 480 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe
:O
sobre o tão combatido "atestado liberatório". Esta última providência atende, aliás, a um velho desejo da classe, de se ver livre de uma
LElN9 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973
obrigação éontr~ a qual se insurgia, desde 1944, ·o atual Ministro do
Repla os cllreltos autorais, e .U outru proYidlnclu.
'rs:r, Luiz Roberto de Rczende Pucch, ao afirmar que:
"Em qualquer ·circ~nstância, tenham razão os cmprc·
gados para rescindir os seus contratos de trabalho ou tenha ••,.1. .......................................... : • ...........
razão a empresa, veio o atestado liberatório, tal como ·está
instituído, assegurar problemas de suma gravidade, todos, c
DECRETO-LEI Nt 5.452, DE lt DE MAIO DÊ 1943
que excedem da órbita da relação de trabalho para se proJetar no interesse social do respeito à dignidade humana. E,
AproYa 1 Colllo.lldacio das Leis do Trabalho.
se atentarmos para o tipo social do trabalhador, punido p~to·
·
·
novo dispositivo da Consolidação, agravam-se ainda mais os ,
AJ1. '480. Havendo termo estipulado,· o empregado não se
:problemas apresentados porque deparamos, entre os artistas,
poderA desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obriga~m sua grande maioria, moços c moças numa idade CJll que o
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do a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.
~ )9 A indenizaçào, porém, não poderá exceder àquela a que
teria direito o empregado em idênticas condições ..
§ 29 Em se tratando de contrato de artistas de teatros e
congi:ncrcs. o empregado que rescindi-lo sem justa causa não poderá
trabalhar cm outra empresa de teatro ou congênere, salvo-quando
recchcr atestado liberatório, durante o prazo de um ano, sob pena de
ficar o novo empresário obrigado a pagar ao anterior um·a indenização correspondente a dois anos do salário estipulado no contrato
rescindido.
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Art. 580. A contribuição sindical será paga de uma só vez,
anualmente, e consistirá:
·
a) na importância correspondente à remuneração de um dia de
trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida
remuneração;
b) para os agentes ou trabalhadores autónomos e para os
profissionais liberais, numa importância correspondente a 10% (dez
por cento) do maior salário mínimo vigente no País;
c) para '·os empregadores, numa importância proporcional ao
capital da respectiva firma ou empresa, conforme a seguinte tabela
progressiva:

Dlscrlmlnaçio

Percentagem

Capital até 50 (cinqUenta) vezes o salário mínimo fiscal , ....... , . , ................. .
Sobre a parte do capital, excedente de 50 (cinqUenta) vezes o salário mínimo fiscal c até 1.000 (mil) vezes ........................................... , ...... .
Sobre a parte do capital excedente de 1.000 (mil) vezes o salário mínimo fiscal e
até 50.000 (cinqUenta mil) vezes ............................................ .
Sobre a parte. do capital excedente de 50.000 (cinqUenta mil) vezes o salário mínimo fiscal e até 500.000 (quinhentas mil) vezes, limite máximo para o cálculo
do imposto ................. : ........................................... .

0,5% do capital

li

ij

O, I% do capital

0,05% do capital

I

0,0 I% do capital

ij
§ 19

!: lixada em 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário

mínimo fiscal a contribuição mínima devida pelos empregadores,
independentemente do capital social da empresa.
§ 29 Para efeito de cálculo da contribuição prevista na tabela
conswntc da alínea c, considerar-se-á salário mínimo fiscal o maior
salilrio mínimo mensal vigente no País, arredondando para CrS 1,00
(um cruzeiro) a fração porventura existente.
§ 39 Os agentes ou trabalhadores autónomos organizados em
empresa, com capitul registrado, recolherão a contribuição aos
respectivos sindicatos. de acordo com a tabela constante da alínea c.
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da
folha de pagamento de seus empregados, relativa ao mês de março de
cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos
sindicatos.
§ 19 Considera-se um dia de trabalho para efeito de determinação da importância a que alude o inciso a do art. 580:
I - l i importância equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário
ajustado entre o empregador e o empregado, se este for mensalista;
II - a importância equivalente a uma diária ou a oito horas de·
'trabalho normal, se o pagamento ao empregado for, respectivamente, feito por diu ou por hora:
III - li importância equivalente a 1/30 (um trinta avos) da
qu:mtia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por
• tarcfu. empreitada ou comissão.
§ 2'' Quundo o salário for pago em utilidades, ou nos casos em
que o empregudo receba habitualmente gorjetas ou gratificações de
terceiros. a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta.
., uvos) dll importância que tiver servido de base, no. mês de janeiro,
~ pura a contribuição do empregado ou Instituto Nacionar de
·' Previdênciu Sociul.
J; •.•••••••..•.•••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(J
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Art. 5X9. Du irnportúncia unulll du arrecadação da contribuisindicul serú deduzida. em favor das entidades sindicais de grau
'I
,, superior. u pcrcenttrgcrn de 20% (vinte por cento), cabe_ndo I5%
(quinze por cento) ir federação coordenadora das categorras a que
correspllndern os sindicutos e os restantes 5% (cinco por cento) à res1
i pe~tiva cnnl'cdcruc;~o.
•
.
~ I,.. As aludidas percentugens serao pagas drretamente pelo
sindicato ir corrcsrondente federação c por esta à confederação legalc~o

mente reconhecida, devendo o pagamento ser feito até 30 dias após a
data da arr~cadação da contribuição sindical.
§ 29 lnexistindo federação legalmente reconhecida, a percentagem de 20% (vinte por cento) será paga integralmente à confederação
relativa ao mesmo ramo económico ou profissional.
§ 39 Na falta de entidades sindicais de grau superior, os sindicatos depositarão a percentagem que àquelas caberia na conta especial
a que se refere o art. 590.
§ 49 A entidade sindical que não der cumprimento ao que determina o parágrafo primeiro deste artigo ficará impedida de movimentar a respectiva conta bancária, sem prejuízo das penalidades
previstas no art. 598.
Art. 590. Das importâncias recolhidas de acordo com o artigo
586, o Banco do Brasil transferirá a uma conta especial, denominada
"Emprego e Salário", vinte porcento da contribuição sindical.
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CAPITULO I
Da Fiscalização, da Autuação e
da Imposição de Multas
Art. 626. Incumbe às autoridades competentes do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, ou àquelas que exerçam funções
delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.
Parágrafo Único. Os fiscais do Instituto Nacional de Previdência Social e das entidades paraestatais em geral, dependentes do
Ministêrio do Trabalho e Previdência Social (MTPS), serão competentes para li fisculização a que se refere o presente' artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social, de Educação e Cultura e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto lido
serú publicado e remetido às Comissões competentes.
Hir oradores inscritos.
Concedo u puluvra ao nobre Senador Benjamim Farah.
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O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
Ocupo esta tribuna para·prestar uma homenagem ao Jornal do
Commerclo, do Rio de Janeiro, que hoje completa 149 anos de sua
fundação. Ao longo desse tempo, esse jornal não tem sofrido qualquer solução de continuidade, não só na sua difusão como também
nos princípios que inspiraram o seu fundador, no ano de 1827, o
livreiro francês Pierre Plancher, que inicialmente, organizou um jornal chamado O Spectador Brasileiro, em 1824. Em 1827, este jornal
desapareceu. Surgiu então, o Jornal do Commerclo, que teve conti·
nu idade através do seu filho, o jovem Emílio Seignot Planchcr.
Um dos di retores e proprietários deste jornal, uma das grandes
figuras deste País. Félix Pacheco, fez um relatório histórico do Jornal
do Commercio, dando, inclusive, a trajetória que ele percorreu.
Sr. Presidente, o Jornal do Commerclo nos apresenta, no curso
de sua existência, cinco períodos distintos. O primeiro é precisamente aquele em que aparece, naturalmente, o seu proprietário, seguido
pelo seu filho. Posteriormente, o proprietário se retira, vai para a
França, seu país de origem, de onde manda uma mensagem, exter·
nando o seu amor à terra e o carinho com que fora tratado aqui pelos
brasileiros. Lá, sempre se recordou do Brasil e teve palavras de muita
afeição por este povo e por esta Pátria.
O continuador, isto é, aquele que adquiriu o jornal de Pierre
Plancher, foi Juniús Villeneuve, que o dirigiu durante muito tempo.
Vamos. então, aí, entrar no segundo período do jornal.
O Sr. Mauro Benevldes·(MDB- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB muito prazer, o aparte de V. Ex.•.

RJ) -

Ouço, com

·o Sr. Mauro Benevldes (MOS- CE)- Nobre Senador Benja·
mim Farah, desejo, com o meu aparte, render a homenagem da nos·
sa admiração ao Jornal do Commerclo, que vê deOuir, nesta data, os
149 anos de sua fundação. Sei o quanto o evento representa de idea·
lismo, de trabalho. de devotamento à causa pública. No início deste
ano. quando me aprestava para fazer um pronunciamento nesta
Casa, na comemoração do Sesquicentenârio do Senado Federal, tive
oportunidade de compulsar dados históricos relacionados com o fun·
cionamento da velha Câmara do Senado e, em muitos desses regis·
tros, defrontava-me com menções expressas ao Jornal do Commerclo
que, em suas colunas, divulgava os trabalhos que se processavam na
Câmara dos Deputados e na antiga Câmara do Senado. Portanto,
veja V. Ex• que o Jornal do Commerclo estâ ligado, vinculado à
História brasileir'!,. e não apenas a ela, mas a todos os outros aspec·.
tos da História brasileira. ~um órgão que merece o nosso respeito, a
nossa admiração e, sobretudo, o nosso reconhecimento pelo que tem
feito em favor da difusão cultural do País.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado,
nobre Senador Mauro Benevides, pelo seu aparte.
O novo proprietário, que foi Villeneuve, começou em 1832 e foi
até 1890, juntamente com Reol Antoine Mougenot que se retira da
sociedade em 1943. Villeneuve deu grande impulso ao jornal após a
maioridade de D. Pedro 11. E acontece precisamente o que V. Ex•
acabou de citar, o jornal, então, passa a fazer a política do Partido
Conservador. mas traz no seu conteúdo todos os grandes fatos do
Império. Passa não só a retrarar a vida do Parlamento, como tam·
bém é um grande órgão, um grande jornal daquela fase - digamos
assim - importante do Império, quando inicia a maioridade de D.
Pedro 11 e ele se alinha precisamente ao Partido Conservador, o Partido muis forte, o Partido que dominou mais tempo, c onde surgiram
figuras notáveis dentre as quais o grande Estadista Bernardo deVasconcelos, o fundador do Colégio Pedro 11, autor de códigos e de
várias instituições deste País, entre as quais, uma permanece até hoje
com o maior respeito de to4o o povo bruileiro, que l o Colégio
Pedro 11.

.
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Também pertenceu a esse Partido, como todos sabem, Duque
de Ca~tias, que foi Senador e era do Partido Conservador. Em 1842,
portanto, esse jornal passa a atuar com maior intensidade na política
brasileira. A Junius Villeneuve sucedeu Júlio Constancio, seu filho
mais tarde Conde de Villeneuve, o qual fora também diplomata.
Entre os mais notáveis colaboradores nesse período, lembro o nome
de José Maria Paranhos que foi o Visconde de Rio Branco; o jornal
teve também a colaboração de Carlos de Laet, na seção Microcosmo: outros ainda, Francisco Otaviano de Almeida Rosa; Justiniano
da Rocha, grande jornalista do império; Manoel Odorico Mendes;
José de Alencar: João Mendes de Almeida: Joaquim Manoel de
Macedo: Pinheiro Guimarães: Gonçalves Dias, que era redutor
parlamentar: Ferreira Menezes; ainda contou com um outro grande
jornalista, António Pereira Leitão. Nessa época, também, surgiram
as famosas Cartas da Inglaterra, de Rui Barbosa: colaborou nesse
tempo José Veríssimo, crítico literário: Visconde de Taunay, autor
de livros famosos entre os quais Retirada da Lciguna e Inocência, que
até hoje são de grande popularidade...
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte~
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Darei logo em se·
guida.
Ainda contou com a colaboração de Eunápio Deiró; Alcino
Guanabara: Araripe Júnior; Urbano Duarte; Alberto Ramos; Afon·
so Celso: Oliveira Lima: e muitos outros nomes de relevo. Nesse
período a· sociedade ainda teve Antonio Ferreira Botelho; Homem
de Melo; Xavier Pinheiro: João Francisco Lisboa: Santana Neri e
Joaquim Nabuco: entre os portugueses, Gervásio Lobato; Pinheiro
Chagas: Guilherme de Azevedo; Augusto de Castro: Guerra Junqueiro e Oliveira Martins.
Tenho muita satisfação em ouvir o aparte de V, Ex•
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Senador Benjamim Farah, ·
ninguém melhor que V. Ex• para, na data de hoje, fazer o elogio do
Jornal do Commerclo, pois representa o Estado do Rio de Janeiro, e
este notável Órgão da imprensa brasileira bem merece que V. Ex•.
com seu belo talento, faça constar de nossos Anais todo o histórico
desse líder da imprensa carioca. E eu, mesmo assessorando a MesaDiretora de nossos trabalhos, não poderia deixar de vir dar este apar·
te, rendendo também minhas homenagens ao grande matutino e à
sua atual direção. V. Ex• com muita justiça jâ focalizou a figura do
eminente brasileiro Félix Pacheco, de saudosa memória, que por
muitos anos dirigiu o Jornal do Commerclo, dando-lhe o relevo re·
. ferido nci seu discurso. Devo dizer também que, quando o grande e
genial paraibano Assis Chateaubriand, nascido na cidade de Umbuzeiro, chefe da família dos Diários Associados, adquiriu esse jornal,
um dos seus diretores, na época, era o grande jurista brasileiro
Nchemias Gueiros. Hoje, poré!Jl, tendo em vista os grandes encargos
desse notável advogado, não 'sei se ainda faz parte da direção do
Jornal. Não posso deixar de citar, dentre os atuais dirigentes do
Jornal do Commérclo, o ex-Deputado pernambucano, ex-Presidente
do IAA c brilhante jornalista Manuel Gomes Maranhão, que é,
indiscutivelmente. uma das fulgurantes figuras daquele Órgão que V.
Ex• está homenageando. Igualmente, cabe-me ressaltar. também, a fi.
gura admirável do grande jornalista Teófilo de Andrade, que i: uma
d·as maiores expressões do jornalismo brasileiro, dentre os 8ue
atualmente dirigem e atuam no Jornal do Commércio. Portanto,
nesta oportunidade, quero dar a V. Ex• o me[!" aplauso pela iniciativa
do preito a um dos jornais de maior tradição no Pais, e de modo
especial à terra que· V. Ex• tão brilhantemente representa, nesta
Casa, o Rio de Janeiro. O Jornal do Commérclo tem uma feição niti·
damente conservadora. E esta tem sido, de certo modo, sua orien·
tação. Por conseguinte, quero prestar minhas homenagens ao grande
matutino e aos seus atuais dirigentes, que são homens !:lo setor
associado, chefiado inclusive pelo nosso ilustre e prezado compa·
nhciro Senador João Calmon, que dirige atualmente com mui·
ta eficiência e brilho os destinos do Condomínio Acionário doij Diâ·
rios Associados. Queira V. Ex• aceitar meus aplausos e minha soli·
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dariedade nesta justfssima homengem que rende, com justiça,
àquele Órgão de Imprensa.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço nobre
Senador Ruy Carneiro o seu aparte. Realmente V. Ex• veio abrilhan·
tur meu discurso e trouxe a figura de Assis Chateaubriand que vai
aparecer no fim do meu pronunciamento porque, atualmente, o jor·
nal pertence a essa grande cadeia dos associados, organizada por este
homem extraordinário. de rara inteligência, de rara capacidade jor·
· ~~lística, este homem que teve um grande amor ao Brasil e deixou
bem marcada sua cultura, sua capacidade de luta, seu destemor e esta grande f:tmília com essa rede extraordinária de jornais, rádios é
televisões que é a Cadeia Associada.
·
Ouço o aparte do nobre Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Peço a V. Ex• que
honre a Maioria neste instante, falando também em seu nome, de vez
que a ARENA se associa à homenagem que V. Ex• presta ao tradicional matutino brasileiro.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço, nuure
Senador por seu aparte. Estava falando aqui, modestamente, recebi a
solidariedade dos Senadores Ruy Carneiro e também do Líder da
Bancada, em exercício, o nobre Senador Mauro Benevides, portanto,
já não falava mais em meu nome próprio, estava falando em nome
do Movimento Democrático Brasileiro. Com o oportuno aparte do
Líder da Maioria, tenho a honrúambém de falar em nome daquela
valorosa Bancada. Portanto, sinto-me bastante orgulhoso de falar
em nome de todo o Senado.
Sr. Presidente, pelos nomes citados, verifica-se que o prestigioso
órgão de nossa Imprensa tem quase a idade da Nossa Independência,
quer dizer, é quase a idade do Brasil livre .. Sobretudo no Segundo
Período, as grandes figuras que colaboraram, figuras que a História
recolheu- seus nomes enchem as páginas da nossa História. Portanto, 'o jornal vem se alinhando não só ao desenvolvimento do País,
não só ao desenvolvimento político, econômico, mas também ao
desenvolvimento cultural. As figuras citadas há pouco são as que en·
chem a nossa História.
Vem, então, o Terceiro Período:
Em 1890, o Conde de Villeneuve passou o jornal a José Carlos
Rodrigues, seu antigo correspondente nos EUA e na Inglaterra, que
assumiu a direção no dia 17 de outubro. Homem de profunda cultura e caráter, foi um mestre incomparável que dominava as mais di·
versas matérias. Ampliou o jornal fazendo dele um moderno aparelho de informações, sem, no entanto, quebrar seu feitio conservador
e austero.
Ele contou também nesse período com um grande jornalista,
que foi Antônio Pereira Leitão. Este deu o melhor de seus esforços e
de sua inteligência à condução daquele jornal, sempre substituindonas vezes que se fizeram necessárias- José Carlos Rodrigues.
As famosas Cartas de Ruy foram publicadas em 1892- conforme dissera - no Jornal do Commerclo.
Sr. Presidente, passemos ao quarto Período, no qual o Coinen·
dador Antônio Ferreira Botelho dirigiu o Jornal do Commercio.Este
período está compreendido entre 1915 a 1923.
Posteriormente, Félix Pacheco assumiu a direção desse jornal.
Ele era o antigo Secretário e Redutor. A ele o Jornal deve inestimá·
veis serviços: documentou, organizou o jornal, coligiu matérias, car·
tas, informações, com o que formou um histórico verdadeiro sobre a
vida, fundação e formação do jornal, conforme afirmei no início
desta oração. Felix Pacheco foi Ministro das Relações Exteriores, no
Governo Arthur Bernardes, pertenceu à Academia Brasileira de Letras e dirigiu o Jornal do Commerclo, até 1935, quando faleceu. Cou·
be o cargo a outro antigo redator, Elmano Cardin, também acadê·
mico, homem famoso, um intelectual extraordinário, que deu muito
do seu esforço e da sua inteligência e do seu amor à causa pública.
Foi um homem que sempre honrou as tradições daquele diário.
Depois, finalmente. tivemos outra figura, respeitabilíssima,
quando passamos ao 59 período, época em que San Thiago Dantas
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comprou o Jornal do Commerclo. Todos conhecemos San Thiago
Dantas, é dos nossos dias. Não só quvi as suas magistrais confe·
rências, em várias instituições deste Pais, entre as quais se inclui a
Escola Superior de Guerra, onde ele sempre levava muito da sua cul·
tura e do seu amor àquela grande Escola. Foi também Deputado, tive a honra de ser seu colega na Câmara Federal, onde sua presença
foi bem marcada pelos seus famosos discursos, pelas suas conferências, pelos seus diálogos, pelas suas gestões políticas. Foi
Ministro das Relações Exteriores, dirigiu o Jornal do Commerclo durante pouc~ tempo, até a fase em que houve um incêndio em suas
dependêncías;, precisamente quando o jornal completava seus 131
anos de existência. Dali, Sr. Presidente, c na fase desse incêndio, o
jornal passou por certas dificuldades, mas contou sempre com a colaboração, o auxílio, a solidariedade da Imprensa carioca, e prosseguiu
nos seus trabalhos. Passamos, então, para o Período Atual, quando
Assis Chateaubriand, a quem já nos referimos, quando da interfe·
rência brilhante do Senador Ruy Carneiro, lembrando esse extraordinário jornalista que organizou a cadeia dos "Diários Associados",
adquiriu o jornal. Nessa posse .estavam figuras muito conhecidas e
respeitadas como Herbert Moses, Gomes Maranhão, Austregêsilo
de Athayde, o atual Presidente da· Academia Brasileira de Letras,
redator durante longos anos do Diário da Noite. Eu lia sempre com
muito carinho e muito entusiasmo os seus artigos, artigos pequenos
mas sempre sintetizando um fato oportuno, sempre apreciei esse brilhante Jornalista. Estavam presentes, também, Theófilo de Andrade,
Saboia Lima e outra figura que honra esta Casa, o nobre Senador
João Calmon.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite
V. Ex' um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB prazer, nobre Senador.

RJ) - Com muito

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre Senador Benjamim Farah, o Jornal do Commercio lembra muito a nossa
vida universitária já tão distante. Exatamente na Avenida Rio Bran·
co, esquina da Rua do Ouvidor, tantas vezes nos reuníamos em tor·
no da mesa em que trabalhava Odylo Costa Filho, nosso colega de
turma, já então despontando como jornalista brilhante e talentoso. E
a nossa freqUência e admiração ao Jornal do Commercio nos vincula·
vam à sua vida. E nós abusávamos até do velho Adão- V. Ex• bem
se lembra -, o querido porteiro do jornal, a quem entregávamos a
nossa correspondência e algo que desejássemos que a outrem fosse
remetido. Em algumas oportunidades, deparâvamos com Félix
Pacheco, então um dos seus comandantes maiores e um dos seus
proprietários, que ocupou com tanto brilho a Pasta das Relações
Exteriores. Depois contamos com Elmano Cardim, que
passou a ser o seu dirigente maior. O Jornal do Commerclo sempre te·
ve uma vinculação muito especial com a Justiça. Destinava-lhe uma
de suas páginas, lida diariamente por todos os magistrados do Esta·
do do Rio de Janeiro. Era uma espécie de Bíblia da Magistratura, e
todos aqueles que desejassem conhecer julgamentos e se aperfeiçoar
na jurisprudência dos tribunais recorriam àquela seção altamente
especializada. Por tantas razões e por tantos motivos, rogo a V. Ex•
permita que este Representante do Maranhão tenha uma achega no
discurso que com tanto brilho está a proferir, porque nos traz lem·
branças que jamais poderão ser esquecidas. Muito grato a V. Ex•
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Agradeço a
V. Ex•. nobre Senador Henrique de La Rocque, a sua interferência
com seu brilhante: aparte citando fatos históricos, inclusive, figuras
conhecidíssimas como a do velho Adão, no Jornal do Commerclo.
Disse V. Ex• que o jornal publicava aquelas decisões todas do Tribunal de Justiça. Realmente. Não só retratava o que se passava na Justi·
ça como também na Câmara e no Senado. Todos os discursos eram
publicados no Jornal do Commerclo durante longo tempo, inclusive,
até quase o fim de sua existência naquele período "'- digamos assim
- da primeira e segunda L,egislatura -a que estamos vivendo- ele
retratava sempre os nossos trabalhos, publicava os nossos discursos.
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e_ um jornal que vem, naturalmente, ligado à vida deste País. E
não só o Judiciário foi citado pelo nobre Senador, como o
Legislativo, a política em geral, o comércio, a indústria, enfim, um
jornal ligado a todas as ativ.idades como, também, as culturais
porque ali mesmo estiveram filiados escritores notáveis, grandes poetas e acadêmicos que a História conhece.
Hoje, Sr. Presidente, quando o jornal completa dezessete anos
sob a direção dos Associados, quero cumprimentar os jornalistas lbanor Tartarotti, Hideo Onaga, José ,Chamilete e o nosso digno colega
João Calmon.
Quero cumprimentar, também, todos que colaboram nesse
jornal, que reverenciaram a memória daqueles que por ele passaram,
que deram brilho à, sua inteligência, ao seu esforço, ao seu
patriotismo.
E quero dizer, com orgulho: feliz uma Imprensa que pode ser
homenageada pelo povo, por este grande e generoso povo que é o
povo brasileiro, mas que também é bravo nos seus cometimentos,
este povo que tem uma tradição extraordinária, capaz de todos os
sacrifícios e de todos os atos em benefício do seu semelhante. O povo
que está aqui representado neste Senado, portanto, homenageia o
estimado Jornal do Commerclo, do Rio de Janeiro, cuja história relevante é digna de apreço, de aplausos e de louvores. (Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência
associa-se às manifestações de aplauso pela decorrência do 1499
aniversário de fundação do Jornal do Commerclo do Rio de Janeiro.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

Concedo a

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos dias 21 e 22 de outubro, terá lugar em Fortaleza um
importante conclave para debater alternativas válidas destinadas ao
combate i1s sectts que, periodicamente, assolam a Região nordestina.
A iniciativa da promoção coube à Federação das Associações
do Comércio, Indústria e Agropecuária do Ceará, cujo Presidente,
líder empresari~l João Luiz Ramalho de Oliveira, vem promovendo
os contatos necessários para que os debates contem com a
participação de técnicos, estudiosos, parlamentares e autoridades
incumbidas de assistir diretamente aquela área do território brasileiro.
Aliás, no ano passado, a tradicional FACIC levou a efeito certame de igual magnitude, quando foram apresentadas Alternativas
Económicas para a realidade cearense, que tiveram origem em
exposições feitas por quase duas dezenas de conferencistas.
As conclusões assentadas foram submetidas ao Presidente
Ernesto Geisel, que se comprometeu a enviá-las para exame por parlte dos órgãos governamentais competentes.
Agoru, é novamente aquela prestigiosa entidade, em torno da
qual se agregam as classes produtoras do meu Estado, que se dispõe
a realizar novo ciclo de debates, que está fadado a repercutir em todas as Unidades Federativas que integram o Polígono das Secas.
Ressalte-se que o empreendimento efetua-se num instante em
que a estiagem assola mais de 800 municípios, nos quais estão sendo
cumpridas programações emergenciais, coordenadas pela SUDENE
com a colaboração do DNOCS.
Por outro lado, o Projeto Sertanejo, anunciado, oficialmente,
no dia 20 de tlgosto pelo Chefe da Nação, em solenidade promovida
na Cidade do Recife, passou a ser indicado como solução para o
secular problema das secas, embora já comecem a surgir restrições a
algunws das diretrizes nele preconizadas.
É indiscutivd, portanto, a oportunidade que caracteriza o
conclave da FAClC, dele podendo surgir muitas sugestões significativas paru minimizar os dolorosos efeitos decorrentes da falta de
chuvas.
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Segundo telex recebido do dirigente máximo da conceituada instituição, a Bancada ccarcnse no Congresso Nacional será espcéialmente convidada a comparecer às Sessões, devendo a alguns
Senadores c Depuwdos de outros Estados da região ser comc:tida a
turefa de proferir palestras sobre o tema central das discussõc:s.
O telex a que me refiro, Sr. Presidente, firmado pelo Sr .. João
Luiz Ramalho de Oliveim, Prcsidt:ntc da FACIC. está vazado nos
seguintes termos:
"Telcx061-1357SEFE BR
Senudor Muuro Bcncvides
Senado Federal
Brasília- DF
Fortaleza, 30 de setembro de 1976.
Temos prazer comunicar Vossência realizaremos dias
vinte um e vinte dois outubro vindouro importante conclave
para debater paru mais válidus alternativas no combate aos
efeitos das secas região Nardeste c pu rte Mi nas buscando-se
no somatório opiniões uma solução, que fuja aos tradicionais
métodos até aqui· adotados vg de carúter nitidamente
emergencial vg que não tem redundado na implantação de
uma infra-estrutura economicamente forte sctor rural que
possa resistir novas calamidades pt Neste conclave farão
exposições Senadores vg Deputados vg técnicos e outras
expressivas figuras lideranças Região c altcrmttivas aprovadas serão submetidas alta consideraçuo c exame eminente
Presidente Geisel pt Reconhecendo Vosséncia profundo e
abalizado conhecedor nossa problemútica temos honra
convidá-lo pura proferir palestra referido conclave pt Sua presença será motivo grande satisfação classes empresariais
Ceará e aguardamos sua confirmação a fim elaborarmos programa trabalhos que prevê meia-hora cada exl?ositor vg estamos formulando idêntico convite Senador Ruy Carneiro e
rogamos Vossência entrar entendimento esse digno parlamen- ·
tar expondo altos objetivos concluve e confirmando nosso
convite pt Atenciosamente pt João Luiz Ramalho de Oliveira, Presidente Federação Associuções Comércio Indústria
e Agropecuária Ceará- FACIC."
Segue-se. no despacho, a mençuo ao prazo de que disporão os
oradores, enfim, outras informações relacionadas com o funcionamento do çonclave a ser promovido por aquela conceituada instituição do meu Estado.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao registrar, hoje, a realização do simpósio sobre as secas, desejo cumprimentar. desta tribuna, a diretoria da FAClC pelo patriótico cometimento e fazer votos por que o mesmo concorra para conscíentizar o~ nordestinos quanto à necessidade de serem fixadas
alternativus n:conhecidamente válidas, destinadas a superar os danos
conseqUentes do nagclo da seca. (Muito bem! Palm:ts.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Criticamos e lutumos com todos o~ recursos disponíveis pela
mudança do projeto que veio a tornar-se lei, no Governo Castello
Branco, criando o FGTS. Preliminarmente, opunha mo-nos à ,elimi- ·
nação da estabilidade, talvez então a maior conquista do trabalhador
brasileiro.
Mas, já naquela época, a vontade do Governo se impunha de
modo implacável, graças ao apoio seguro da maioria do Legislativo.
Agoru, os jornais informaram de recentes declarações do Ministro da Fazenda,. Professor Mário Henrique Simonsen, asseguran.do
que uma das causas da innaçào estaria na alta rotatividade da mãode-obra, movimentando em demasia o FGTS. Segundo o Ministro,
para resolver problemas financeiros, a grande mussa de trabalha-
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dores desliga-se de seus empregos, "pulando de um para outro", a.
fim de que possam dispor dos saldos do FGTS.
Tais palavras soaram como nova ameaça aos trabalhadores,
pois indicativas de muito prováveis alterações na lei, visando impedir
o fenômeno da rotatividade. Este realmente existe c tem sido reite·
radamcnte denunciado por nós da Oposição, pois sua razão fundamental esta no fato de dispensas cm massa com que os empregadores
burlam a drástica politica salarial do Governo: contratam amanhã, a
baixos sal{lrios, os que despedem hoje para não lhes dar aumel)tos
salariais.
Lamentamos que o Ministro Simqnscn não tenha aludido à
causa da rotatividade, que parece atribuir aos empregados, quando é
notório que estes são meras vítimas de maus patrões. A lei só permite
o levantamento do FGTS nos casos de dispensa sem justa causa.
Há, na verdade, o problema da alta rotatividade de mão-deobra, com elevado índice de saques dos saldos do FGTS. A solução
do problema está no restabelecimento do instituto de estabilidade,
limpidamente consagrado na Emenda n9 I com que a Junta Militar
que substituiu no poder o ex-Presidente Costa e Silva impôs à Nação
uma carta outorgada. FGTS e estabilidade, está exaustivamente
demonstrado pelos melhores estudiosos do Direito do Trabalho, não
se repelem, nem se chocam, mas se completam, formando uma unida·
de que daria real cumprimento ao inciso XIII do art. I65 da atual
Constituição.
Sr. Presidente, agisse dessa forma o Governo, alcançaria ele
objetivos vários, todos da maior relevância. Primeiro, devolveria ao
trabalhador uma de suas maiores conquistas, dele retirada quando o
Pais ingressou numa fase de autoritarismo c arbítrio, que tanto tem
danificado as instituições democráticas, cujo preço só o futuro nos
permitirá avaliar. Asseguraria o autêntico direito de trabalho, que
não subsiste sem a garantia de permanência no emprego.
Em terceiro lugar, estancaria uma fonte que permite ao mais
forte ludibriar a própria política salarial do Governo, com conseqUêncitiS sociáis e económicas as mais maléficas. Poria fim à exces·
siva e anormal rotatividade de mão-de-obra, dando maior solidez ao
FGTS e eliminando um foco inflacionário. Finalmente, restringiria
ao mínimo o já alarmante problema de desemprego após os 35 anos
de idade, que .tem sua maior aplicação na eliminação do instituto da
estabilidade.
Sr. Presidente, é ~eccssário, sem dúvida, alterar a lei do FGTS.
Mas, em favor dos trabalhadores e, portanto, da Nação, jamais para
favorecimento dos poderosos. Inclusive no tocante à gestão do Fun·
do, que deveria tocar aos trabalhadores, pois a estes pertencem seus
recursos. Nem que fosse através de uma fiscalização a cargo dos
trabalhadores, admitindo-se a participação minoritária dos empre·
gadores.
Formulamos votos para que as preocupações que as palavras do
Ministro da Fazenda despertaram entre os trabalhadores- confor·
me curtas e apelos que temos recebido - não venhani a se tornar
fundadas, através de nova investida em desfavor dos que, economica·
mente fracos, mais devi:m ter a proteção da lei e do Estado! (Muito
bem!)
·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (A~~A- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. sdtfadores:
Quando o Ministro Ncy Braga lançou o Programa do Crédito
Educativo, apla'adi a iniciativa, prevendo que alcançaria resultados
os mais auspiciosos. Hoje, o Programa está plenamente vitorioso.
Em todo o País, I I8.886 universitários se inscreveram no Programa,
neste segundo semestre, que somados aos 55.665 inscritos no pri·
meiro semestre, quando o Programa ficou restrito ao Norte, Nor·
deste e Centro-Oeste, representam, em· todo o Pais I74.53 I jovens
com seus estudos sendo financiados pelo Governo. Número que ex·
prime o. grande êxito dessa iniciativa do Ministério da Educação e,
tatnb~rri. u· sull plena aceitação pelos universitários brasileiros.
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1:: de se de~tacar que muitos dos que não se inscreveram no pri~
meiro semestre, naquelas regiões por onde o Programa do Crédito
Educativo começou a ser implantado - Norte, Nordeste e CentroOeste - vieram a fazê-lo no segundo semestre. Dessa forma procederam 52.729 universitários, o que deixa patente que o número de
inscrições no início do próximo ano, no resto do País, será muito
elevado.
1:: de se salientar que o nÍJmero de inscritos corresponde ao
cálcÚlo. previsto pelos técnicos do MEC e da Caixa Económica Fe·
dera!, ci "que comprova a segurança com que o Programa foi
elaborado.
São dados muito auspiciosos, tal como prevíamos. O univer·
sitário brasileiro, carente de recursos, encontrou o amparo financeiro que lhe faltava. Inútil o esforço feito em certos setorcs para im·
pedir o êxito do Programa, uma das diversas e salutares iniciativas
do Ministro Ney Braga, de enorme alcance social e, felizmente, totalmente vitoriosa.
,
No ano vindouro, o número de universitários que recorrerá ao
Programa do Crédito Educativo aumentará consideravelmente. 1:: o
que está previsto P,elo MEC e pela Caixa Econômica Federal, empenhados em proporcionar aos universitários carentes de recursos
que lhes propiciem realizar seus estudos com tranqUilidade e segurança.
Em tão curto espaço de tempo, I74.531 universitários se inscreveram no Programa. Este número é tão expressivo que não só consagra a patriótica iniciativa do MEC- CEF como desfaz o derrotismo
dos que procuram limitar o alcance da medida! Congratulamo-nos
mais uma vez com o Ministro Ney Braga pela sua iniciativa, bem
como com o Presidente da CEF. cuja gestão vem se caracterizando
por medidas inovadoras e de profundo alcance social! (Muito bem!)
\'

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.

Concedo a

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Piauí inteiro festeja neste mês de outubro, com justas alegrias,
o septuagésimo aniversário de instalação, na cidade de Tcresina, do
Colégio Sagrado Coração de Jesus.
O Colégio Setentão, como o denominou a festejada jornalista
d'Anunciação Carvalho (O Liberal, edição de 2 de setembro), ao longo da sua gloriosa existência vem prestando os mais assinalados serviços ao meu Estado, particularmente à Capital do Piauí, no campo
da formação moral e intelectual da juventude.
O Colégio das Irmãs, como é comumente conhecido, que mi·
nistra, ao lado do jardim de infância, cursos do 19 e do 29 graus, di vi
diu com a Escola Normal Antonino Freire, durante várias décadas, a
formação das professoras primárias, que, oriundas. de todos os municípios, hoje cobrem toda a geografia do ensino piauiense.
Por estas nobilitantes razões, a Associação das Ex-Alunas do
Colégio Sagrado Coração de Jesus, o Governo do Estado, a Prefeitura de Teresina, os estudantes, os professores, a imprensa e todas as
camadas sociais do Piauí preparam-se para tributar a seu mais querido educandário expressivas homenagens de carinho e de agradecime.ntos. ·
O vibrante jornal O Liberal, que se edita em Teresina, tomou a
iniciativa das festas aniversárias. E o fez através. do editorial
"Coli:gio Setentào", que peço faça parte integrante deste pronunciamento.
De minha parte, ao registrar nos anais do Senado Federal o feliz
evento, desejo. também enviar a todos quantos fazem o Colégio
Sagrado Coração de Jesus, de modo particular às Irmãs dos Pobres
de Santa Catarina de Sena, fundadoras e atuais dirigentes daquele
estabelecimento de ensino, os meus mais calorosos parabéns, a par
dos votos por que continue, ao longo do tempo, a prestar a colaboração e os serviços, que sempre desempenhou, em favor do desenvolvimento do Piauí.

I
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Associo-me, pois, a todos os piauienses, que neste mês de outubro aplaudem e festejam, e irmanados exaltam a o Colégio Setenti!o.
EDITORIAL A QUE SE REFERE O SR. HELVIDIO
NUNESEM SEU DISCURSO:
.
.
COL~GIO SETENTÃO

S4bado% 6501
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 478, del976, do
.Senhor Senador. Mauro Bcncvides, solicitando a transcri'çi!.o, nos
Anais do Senado Federal, do artigo de autoria de Dom Miguel
Câmara, intitulado "No Centenário de Vicente de Castro", publicado no jornal O Povo, de 17 de setembro de 1976.

d'Anunciação Carvalho
Ocorrerá em outubro próximo, sob as justas alegrias do povo
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal~es) -Item 3:
teresinense mais um aniversário do tradicional Colégio das Irmãs Discussão, em primeiro turno (aprcciaçi!.o preliminar da
que desta yez comemor~ o seu Setentão.
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento ln·
Fundado por irmãs italianas, verdadeiras abnegadas da causa
terno), do Projeto de Lei do Senado n9 19, de 1976, do Se·
cristã', o mais querido colégio de Teresina sempre contou, desde os
nhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a
seus primórdios, com a inestimável ajuda das autoridades locais.
concessão do abono de permanência em serviço ãs mulheres
Nesta oportunidade, em que a Primeira e Segunda Damas do
seguradas do lNPS. a partir de 25 anos de atividade, dando
Estado - Sr•s Maril! José Ferraz Arcoverde e Eutália Veloso são
nova redação ao §49 do art. 10 da Lei n9 5.890, de 8 de junho
integrantes do grande batalhão das ex-alunas do Colégio das Irmãs e
de 1973, tendo
também a Primeira Dama da Cidade Sr• Eugênia Parente Fortes FerPARECER, sob n9 187, de 1976, da Comissão:
raz, com umas outras tantas figuras relevantes de nosso mundo so-de
Consdtulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
cial, não resta dúvida, teremos uma comemoração das mais belas e
das mais reconhecidas às incansáveis Irmãs dos Pobres de Santa
A discussão do presente projeto foi adiada em virtude de requeCatarina de Sena, que, da Itália vieram difundir nos corações do rimento aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão na Ordem
mundo adolescente brasileiro, inclusive, piauiense, o amor pela ver· do Dia da Sessão de 13 de maio próximo passado.
dade, pela cultura, pela religião, pela Pátria e pela família.
.
O Regimento Interno, entretanto, no § 29 do art. 310, permite
:· Ã'"Associação das Ex-Alunas do Colégio Sagrado Coração de um segundo adiamento, por prazo não superior a 30 dias; Com esse
Jesus, como as demais associações das ex-alunas do Brasil, querem, objetivo foi encaminhado à Mesa requerimento que será lido pelo Sr.
·•nada mais natural e justo, promover uma homenagem ao tradicional 19-Secretário.
· Colégio que transmitiu conhecimentos, os mais salutares, a várias
~ lido o seguinte:
gerações que neste seu Setentão se renderão genuflexas diante do
REQUERIMENTO N95:ZO, DE 1976
bem recebido.
A Imprensa,· começando, desde ontem, pelo jornalista DeocléNos termos do art. 310, alínea e, do Regimento Interno, requeicio Dantas, que será naturalmente seguido pela maioria dos órgãos
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado:. n9 19, de
de imprensa ligados ao acontecimento histórico, nos dará, não temos
1976, a fim de ser feita na Sessão de 28 de outubro.
dúvida, todo o seu·apoio e cooperação.
Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1976.- FraliCO·Montoro.
Está, portanto, com este Editorial, lançado o movimento partiO SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A votaÇão do recipativo das ex-alunas do Colégio das Irmãs que já conta com a
adesão de grande número de ex-alunas gratas, desde a Primeira -querimento fica adiada por falta de quorum.
Dama da Cidade Sr• Eugênia Parente Fortes Ferraz, seguida pela~
O SR. PRESIDENTE.(Wilson Gonçalves) -Não há mais oraex-alunas Maria Nady Sady Ribeiro, Arabela Pereira Rego, Tere:lores inscritos.
sinha de Jesus Paz Magalhães, Ana Maria Ferraz Lago, Ieda Car·
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designanvalho Nunes, Carmem· Maria Pires, Maria do Amparo Pereira Cardo para a de segunda-feira próxima a seguinte
valho, Maria de Lourdes Carvalho Portela, Mirian do Rego Mon.teiro Furtado, Belisa Pereira Azevedo, Marília Eliette de Carvalho LoORDEM DO DIA
pes, Marilourde~ Carvalho Almeida. Lígia de Sousa Martins etc ...
Q SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais havenQueremos o apoio de Sua Excelência o Governador. Queremos
o apoio do Exm9 Sr. Vice-Governador do Estado; Queremos o apoio do a tratar, vou encerrar a Sessão, desig~ado para a ordinária de
·
do Exm9 Sr. Prefeito da Capital do Estado do Piauí, mas é óbvio, segunda-feira próxima, a seguinte
queremos sobremaneira, é imprescindível, a participação de todas as
ORDEM DO DIA
ex-alunas acompanhadas dos seus maridos e filhos para a nossa_ pro-1gramação.
Salve o Colégio Sagrado Coração de Jesus que vai comemorar
Votação, em turno único, do Requerimento n9 476, de 1976, do
em outubro o seu Setentão.
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está esgotada a Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo PrimeiroHora do Expediente.
Ministro japonês Takeo Miki c pelo Presidente Ernesto Geisel, em
Passa-se à
Tóquio, no dia 17 de setembro de 1976.

ORDEM DO DIA

Estão presentes na Casa, apenas, 30 Srs. Senadores.
Não há quorum para. deliberação. Em conseqUência, as matérias
constantes dos itens I e 2 da pauta ficam adiadas para a próxima
Sessão.
São as seguintes as matérias que têm sua votação adiada:
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 476, de 1976, do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos
Anais do ·senado Feõeral; dos discursos proferidos pelo PrimeiroMinistro japonês Takeo Miki e pelo Presidente Ernesto Geisel, em
Tóquio, no dia 17 de setembro de 1976.

_:z.;...
Votação, em turno único, do Requerimento n9 478, de 1976, do
Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo de autoria de Dom Miguel
Çâmara, intitulado "No Centenário de Vicente de Castro'', pllblicado no jorRai. O Po,o, de 17 de setembro de 1976.

-3Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da eonati·
tucionalidade, nos termos do art. 296.ao ~cgimentõ11'1lcriiõ'h do
Projeto de Lei do Senado n9 19, de 1976, do Scn hor Senador Franco
Montoro, que dispõe aobrc a conces~i'io do abono de permanencla
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em serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de de 28 de agosto de 1935, estendendo a exigência de gratuidade aos
atividade, dando nova redação ao§ 49 do art. IOda Lei n9 5.890, de 8 cargos dos Conselhos Fiscais, deliberativos e consultivos das Sociede junho de 1973, tendo
dades Declaradás de Utilidade Pública.- Sessão: 9-9-76.
PARECER, sob n9J87, de 1976, da Comissão:
·
Projeto de Lei do Senado n9 65, de 1974'- Senador Nelson
- de Consdtuiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, de· Carneiro- Alterá o art. 59 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960,
pendendo da votação do R~querimento n9 520/76, dt; adiamento da c dá outras providências.- Sessão: 9-9-76.
discussão.
Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1975 - n9 550-B/12. na
Casa
de origem - Institui o salário profissional, e dá outras proviO SR.'PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a
dências.- Sessão: I0-9-76.
Sessão.
P~ojeto de Lei do Senado n9 I5I, de 1975 - Senador Orestes
(Levanta-se às 15 horas e 15 minutos. • Quércia :_Uniformiza normas de caráter financeiro relativas a operações de crédito entre Prefeituras Municipais e entidades Bancárias
SECRETARIA GERAL DA MESA
OfiCiais, e dá outras providências.- Sessão: 10-9-76. . .
RESENHA DAS MAT~RIAS APRECIADAS
Projeto de Lei do Senado nY. 191, de 1975 - Senador Osires
DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 1976
Teixeira.
·
.
Instituí a obrigatoriedade de exame anual de vista· para estu·
(art. 293, inciso II, do Regimento Interno)
dantes do !9 e 29 graus, estabelece sua gratuidade, e dá outras provi·
Projeto aprovado em 19 turno e enviado à Comissio de Redação:
dências. - Sessão: I0-9-76.
Projeto de Lei do Senado n9 134, de 1974- Senador Nelson
Projeto de Lei do Senado n9 190, de 1976 - Senador italívio
Coelho - Dispõe sobre a não incidência aos Vice-Prefeitos muni- Carneiro - Acrescenta parágrafo ao art. 652 da Consolidação das
cipais da incompatibilidade prevista no art. 84, item I da Lei n9 Lçis do Trabalho.- Sessão: 13-9-76.
4.215, de 27 de abril de 1963- Sessão: I5-9·76.
Projeto de Lei do Senado n9 105, de 1976 - Senador Orestes;
Quércia - Acrescenta parágrafo ao art. 39 do Decreto-Lei n9 5.452,
Projetos arquivados nos termos do artigo 278 do Regimento Interno:
de J9 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho)
Projeto de Lei do Senado n9 81, de 1975 - Senador Nelson passando a ser 29 o parágrafo único.- Sessão: 13-9-76.
Projeto de Lei do Senado n9 261, de 1975 - Senador Nelson
Carneiro- Dispõe sobre a estabilidade provisória dos dirigentes de.
associações profissionais. -Sessão: 8-9·76.
Carneiro - Estabelece normas para a expedição de documentos esProjeto de Lei da Câmara n9JJO, de 1975 - n9 1.265-B/75, na. colares. -Sessão: I5-9-76.
Projeto de Lei do Senado n9 88, .de 1976 - Senador Orestes'
Casa de origem - Erige em monumento histórico nacional o imóvel
onde funciona o Instituto de Educação Caetano de· Campos, situado Quêrcia- Dá nova redação ao§ 49 do art. II da Lei n9 3.807, de 26~
na cidade de São Paulo.- Sessão: 9-9· 76.
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), amparando
Projeto de Lei do Senado n9 200, de 1975 - Senador Nelson a companheira de segurado da Previdência Social.- Sessão: 15-9-76.'
Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 1975- nY 63-B/75, na Casa.
Carneiro- Altera a redação do artigo 79 da Lei n9 5.537, de 2i oe .
de origem- Altera o Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei
novembro de 1968, e dá outras providências.- Sessão: 10-9-76.
Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1976- Senador Benjamim' 'n9 5.917, de lO de setembro de 1973, incluindo a ligação ferroviária!
Farah- Veda o funcionamento de estabelecimentos de ensino de J9 entre Mosso ró e Fortaleza.- Sessão: 16-9-76.
e 29 graus nos sábados, domingos e feriados nacionais. - Sessão:
Projeto de Lei da Câmara n9 52, de 1976 - n9 447-B/75, na·
13-9-76.
Casa de origem - Altera o art. II da Lei n9 605, de 5 de janeiro i:le,
Projeto de Lei do Senado n9 219, de 1975- Senador Vascon- · 1949 (Redação dada pelo Decreto-Lei nY 86, de 1976). - Sessão:
.
'
'
celos Torres- Dispõe sobre a obrigatoriedade da redação nos vesti- !6:9~76.
Projeto de Lei do Senado n9 187, de 1975- Senador Osires Tei-~ulares, e dá outras providências.- Sessão: I5-9·76.
· Projeto de Lei do Senado n9 102, de 1976- Senador Itamar xeira - Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação MoviFranco- Altera o artigo 49 da Lei n9 4.375, de 17 de agosto de 1964 mento Brasileiro Antitóxico - MÓBRANTO, e dá ·outras providências. - Sessão: 16-9-76.
- Lei do Serviço Militar.- Sessão: 29-9-76.
Projeto de Lei do Senado n9 II, de 1976 - Senador Orestes
Projetos rejeitados e enviados ao Arquivo:
Quêrcia - Introduz modificações na Consolidação das Leis do
Projeto de Lei da Câmara n9 21, de 1975 - n9 1.348-B/73, na Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de !9 de maio de
1943. -Sessão: 17-9-76.
Casa de origem- Reabre o prazo para opção de que trata o art. !9
Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1975- n9 602-B/75, na:
do Decreto-Lei n9 194, de 24 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a
.Casa
de origem - Inclui a filha viúva ou desquitada entre os Benefiaplicação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço às entidades
ciários
do Servidor Público Federal Civil, Militar ou Autárquico.-'
de fins filantrópicos, e dá outras providências.- Sessão: 19-9-76.
Sessão: 21-9-76.
,
Projeto de Lei do Senacio n9 121, de 1976 - Senador Orestes
Projeto de Lei da Câmara nY 69, de 1975 - nY· 683-C/67, na
Quércia - Estabelece normas de proteção salarial a serem cumpriCasa de origem - Regula o exercício das profissões de Oficial-Bar-'
das pelas beneficiárias de contratos de pesquisa de petróleo com
beiro e de Oficial-Cabeleireiro, e dá outras providências. - Sessão:,
"Cláusula de Risco".- Sessão: !9-9-76.
'21-9-76.
Projeto de Lei do Senado n9 84, de 1976 - Senador Nelson
Projeto de Lei do Senado n9 I81, de 1975 --' Senador Nelson
Carneiro - Acrescenta parágrafo ao art. 16 do Código Florestal -·
CarneiroEstende o disposto no§ 29 do art. 38 da Lei n9 3.807, de1
Sessão: 2-9-76 (Ex~~aordinária).
26 de agosto de 1960, com a redação que lhe deu a Lei nY 5.890, de 81
Projeto de Lei do Senado n9 132, de 1976- Senador Vascon·
de junho de 1973, e dá outras providências.- Sessão: 29-9-76. ·
celos Torres.- Outorga a regalia de prisão especial aos professores
Projeto de Lei do S~ado nY 201, de 1975 - Senador. Orestes,
do ensino primário e do ensino médio."- .Sessão: 2-9-76 (ExtraorQuércia
- Dispõe sobre inclusão da disciplina "Princípios de Segudinária).
rança do Trabalho", no currículo dos cursos de 2Y grau. -Sessão:,
Projeto de Lei do senado n9J41, de 1974- Senador Milton Ca- 29-9-76.
bral - Padroniza a Fabricação de Veículos Automotores RodoviáProjeto de Lei do Senado n9 25, de 1976 - Senador Nelson
rios para o Transporte Coletivo de Passageiros.- Sessão: 3-9·76.
Carneiro - Dispõe sobre a contribuição previdenciâria devida pelos
Projeto de Lei da Câmara n9 95, de 1975 - nY 399-B/75, na Jl1Unicípios ao Instituto Nacional de Previdência Social. - Sessão:
C'(lsa de origef!l- Dá nova redaçilo à letra c do art. IY da Lei n9 91, 29-9-.76.

P------------------------------------------------------------~--·----------------------------··-·--~---Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Projetos aprovados e enviados i Câmara dos Deputados:
Projeto de Lei do Senado nY 204, de i 976 - Senador Petrônio
Portella - Dá nova redação ao artigo 89 da Lei nY 6.341, de 5 de
julho de 1976, que dispõe sobre a organização e o funcionamento de
movimentos trabalhista c estudantil nos partidos políticos, e dá
outras providências.- Sessão: IY-9-76 (extraordinária).
Projeto de Lei do Senado n9 198, de 1976- Senador" José Lindoso- Dá nova redação aos artigos 99 e 106. da Lei nY 5.682, de 21
de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), alterada pela
Lei n9 6.043, de 13 de maio de 1974, e dá outras providências. Sessão: 2-9-76 (extraordinária).
. Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nY 15, de 1975·
- n9 I. 708-B/73, na Casa de origem - Acrescenta parágrafos ao
art. 59 da Lei nY 5.108, de 21 de setembro de 1966, que institui o
Código Nacional de Trânsito.- Sessão: 3-9-76.
Projeto de Lei do Senado nY 66, de 1976 - Senador Cattete Pinheiro - Altera a redação do art. 301 da Consolidação das Leis do
Trabalho.- Sessão: 17-9-76.
Projeto de Lei do Senado nY 145, de 1976 - Senador Itamar
Franco - Autoriza o Poder Executivo a transferir para o Museu
Mariano Procópio, o vagão de transporte pessoal utilizado pelo Imperador Pedro II.- Sessão: 21-9-76.
·Projeto de Lei do Senado nY 09, de 1976 - Senador Leite
Chaves .:... Dá nova redação ao art. 2Y da Lei nY 6.268, de 24 de novembro de 1975, que dispõe sobre a averbação do pagamento de
títulos protestados, a identificação do devedor em títulos cambiais e
duplicatas de fatura, e dá oütras providências.- Sessão: 22-9-76.
Projeto de Lei do Senado nY 199, de 1976 - Senador José Lindoso -Autoriza a doação de porções de terras devolutas a municípios incluídos na região da amazônia legal, para os fins que especifica, e dá outras providências. -Sessão: 22·9· 76.
Projeto de Lei do Senado nY 65, de 1976 - Senador ltalívio
Coelho - Dá nova redação ao parágrafo terceiro do art. 367 da Lei
nY 4.737, de 15 de julho de 1.965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei
nY 4.961, de 4 de maio de 1966.- Sessão: 23-9-76.
Projeto de Lei do Senado nY 5, de 1975- Senador Geraldo Mesquita- Dá nova redação ao art. 16 do Decreto-Lei nY 288, de 28 de
fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca de Manaus. - Sessão:
24-9-76.
Projeto de Lei do Senado nY 93, de 1976 - Senador Leite
Chaves- Acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei nY 6.015, de
31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei nY 6.216, de 30 de junho de
1975. -Sessão: 24-9-76.
Projeto de Lei do Senado nY 247, de 1975 - Senador Franco
Montoro- Assegura o amparo da Previdência Social aos Segurados
Incapazes para o trabalho nos casos que indica.- Sessão: 27-9-76. ·
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nY 57, de 1976
(n 9 2.380-B/76, na Casa de origem) - De iniciativa do Senhor
Presidente da República - Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes
ou que determinem dependência tisica ou psíquica, e dá outras providências.- Sessão: 30-9-76.

Projetos Aprovados e Enviados i Sançio:
Projeto de Lei da Câmara nY 61, de 1976- nY 2.382-B/76, na
Casa de origem - De iniciativa do Senhor Presidente da República
- Concede pensão especial a Antônio Rodrigues de Souza, e dá
outras providências.- Sessão: IY-9· 76.
Projeto de Lei da Câmara nY 64, de 1976 - nY 2.690-C/76, na
Casa de origem -Regula a indicação de candidatos a Prefeito, VicePrefeito e Vereadores onde não se tenham realizado convenções
partidárias.- Sessão: 2-9· 76 (extraordinária).
Projeto de Lei da Câmara nY 68, de 1976 - nY 2.555-B/76, na
Casa de origem- de iniciativa do Senhor Presidente da RepúblicaAI tem dispositivos da Lei de promoções de oficiais da ativa das Forças Armadas. -Sessão: 3-9· 76.
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Projeto de Lei da Câmara nY 62, de 1976- nY 1.795-C/76, na
Casa de origem- De iniciativa do Senhor Presidente da República
-Revoga a Lei nY 1.252, de 2 de dezembro de i 950, c dá outras pro·
vidências.- Sessão: 9-9· 76.
Projeto de Lei da Câmara nY 67, de 1976- nY 2.439-B/76, na
Casa de origem - De iniciativa do Senhor Presidente da República
- Acrescenta parágrafo único ao art. (Y do Decreto-Lei nY 1.028,
de 21 de outubro de 1969, que aprova o Estatuto da Federação das
Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro. - Sessão:
15-9-76.
Projeto de Lei da Câmara nY 90, de 197S - nY 277-D/75, na
Casa de origem - Acrescenta parágrafo ao art. 40 da Lei nY 4.878,
de 3 de dezembro de 1965, que "dispõe sobre o Regime Jurídico
Peculiar aos Funcionários Policiais Civis da União e do Distrito
Federal".- Sessão: 16-9-76.
Projeto de Lei do Senado nY 20, de 1973- Senador Nelson Carneiro - Revoga os arts. 39 e 4Y do Decreto-Lei nY 389, de 26 de
dezembro de. 1968, que "dispõe sobre a verificação judicial de insall!bridade e periculosidade, e dá outras providências". - Sessão:
30-9-76. .

Projetos Aprovados e Enviados à Promulgaçio:
Projeto de Decreto Legislativo nY 23, de 1975- nY ·25-B/75, na
Câmara dos. Deputados - Aprova o texto do Convênio sobre
Transporte Marítimo, assinado entre a República Federativa do
Brasil e a República Socialista da Romênia, em 5 de junho de 1975·Sessão: IY-9· 76 (extraordinária)
Projeto de Resolução nY 66, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Superintendência Estadual de Rios e Lagos - SEPLA
(Autarquia dos Estado do Rio de Janeiro)- a contrair empréstimo
no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros) -Sessão:
JY-9-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução nY 49, de 1976- Comissão de Legislação
Social - Autoriza o Estado de. Minas Gerais a alienar terras
públicas que esp~cifica. Sessão: 2-9· 76 (extraordinária)
.
Projeto de Oecreto Legislativo I'JY 24, de 1976 - nY 66-A/76 na
Câmara dos Deputados - Autoriza o Presidente da República a
ausentar-se do País, durante o mês de setembro corrente, em visita
oficial ao Japão.- Sessão: 2-9-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução nY 77, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (SC) a ele·
var em CrS 6.847.867,26 (seis milhões, oitocentos e quarenta e sete
mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte e seis centavos) o
montante de sua dívida consolidada.- Sessão: 3-9-76.
Projeto de Resolução nY 67, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê (SP) a elevar em CrS 1.600.000,00 '(um milhão e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.- Sessão: 8-9·76.
Projeto de Resolução nY 68, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Garça (SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS 6.000.000,00 (seis milhões de
cruzeiros)- Sessão: 8-9-76.
Projeto de Resolução nY 69, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia (SP) a elevar o
montante de sua dívida consolidada em CrS 12.100.600,00 (doze
milhões, cem mil e seiscentos cruzeiros) - Sessão: 8-9·76
(extraordinária).
Projeto de Resolução nY 70, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Andradina (SP) a realizar
operação de crédito no valor de CrS 7.365.100,00 (sete milhões,
trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) - Sessão: 8-9·76
(extraordinária).
Projeto de Decreto Legislativo nY 21, de 1976 - (nY 56-A/76,
na Câmara dos Deputados) - Aprova o texto do Convênio Internacional do Café de 1976, aprovado por ocasião da Sessilo Ple,nária, de
3 de dezembro de 1975, do Conselho da Organização Internacional
do Café.- Sessão: 9·9· 76.
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Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 1976- (n9 54-B/76,
na Câmara dos Deputados) -:- Aprova o texto do Protocolo que
modifica e complemen.ta a "Convenção entre os Estados Unidos do
Brasil, atualmente Repúblicá Federativa ,do Brasil~ é o· Japãó, destinada a evitar a dupla tributação cm matéria de impostos sobre
rendimentos", assinado em Tóquio, a 23 de março de 1976. Sessão de 9-9-76 (extraordinária).
P~ojeto de Resolução n9 71, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Bariri (SP) a elevar em
CrS 1,000.000,00 (hum milhão de cruzeir.os) o montante de sua dívida consolidada.- Sessão: 9-9-76 (el(traordinâria).
Projeto de Resolução n9 72, de 1976- Comi~s~o de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Bebedouro (SP) a elevar em
CrS 3.927.200,00 (três milhões, novecentos e vinte e sete mil e duzen~9S cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. - Sessão:
9-9-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 73, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar em
CrS 87,752.991.00 (oitenta e sete milhões, setecentos e cinqUenta e
dois mil, novecentos e noventa e um cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.- Sessão: 9-9-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 74, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Odessa (SP), a elevar
em CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada.- Sessão: 14-9-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 75, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Draccna (SP) a elevar em
CrS 2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil e
oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Sessão: 14-9-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 76, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Caiciras (SP) a elevar em
CrS 7.689.400,00 (sete milhões, seiscentos e qitenta e nove mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-9-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 78, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a elevar em
CrS 42.672.000,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e
dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-9-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 79, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a··Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada. - Sessão: 16~9-76
(extraordinária).
Projeto de Resolução n9 80, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho (SC).a elevar o
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16·9·76
(extraordinária).
Projeto de Resolução n9 81, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Taubaté (SP) a elevar o
montante de sua dívida consolidada. - Sessão: 16-9-76
(extraordinária).
Projeto de Resolução n9 82, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR) a elevar em
CrS 23.667.000,00 (vinte e três milhões seiscentos c sessenta e sete
mil cruzeiros) o montante de sua .dívida consolidada. - Sessão:
16·9-7ó (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 83, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo (PE) a elevar em
CrS 8.730.570,95 (oito milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e
setenta cruzeiros e noventa e cinco centavos) o montante de sua
dívida consolidada. Sessão: 17-9-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 84, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava (SP) a elevar em
QoS 6.9~2 . 100,00 (seis milhões, novecentos e doze mil e cem
cruzeiros) o mont~nte de ~ua díYida consolidada.- Sessão: 17·9·76
(cxtraordin:íri;l).
:
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Projeto de ~esoluçào n9 85, 'de ,19'i6 - Comi~sã?;~e Economia
-.Autoriza a Prefeitura Municjpal. de ltaquaquecct\ll:!a (SP) a elevar
em CrS 5.173.000,00 (cinco .milbõe~ •. cento e s,etenta. c três mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada . ....,. Sessão: 17-9-76
(extraordinária)
Projeto de Resolução n9 86, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) a elevar o
montante de sua dívida consolidada. - Sessão: 17~9.·76 (extraor·
dinãria~.
.
Projeto de Resolução n9 87, de 1976- Comissão de Econo'mia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis. '(MT) a elevar
o montante de sua dívida consolidada; -:· Sessão: 17-9-76
(extraordinária). .
. .
Projeto de Resolução n9 88, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco (SP) a elevar o
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 17-9-76
(extraordinária).
Projeto de Resolução n9 92, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Ivaiporã (PR) a elevar o
montante de sua dívida consolidada. - Sessão: 17·9-76 (extraor·
dinária).
Projeto de Resolução n9 94, de 1976 - Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Mairinque a remanejar parcela do empréstimo autorizado pela Resolução n9 95, de 5 de dezembro de 1975, do Senado Federal.- Sessão: 17-9·76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n9 95, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Ijuí (RS) a realizar operação
de crédito no valor de CrS 6.458.400,00 (seis milhões, quatrocentos e
cinqüenta e oito mil e quatrocentros cruzeiros).- Sessão: 17-9-76
(extraordinária).
Projeto de Resolução n9 89, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Embu (SP) a realizar operação de crédito no valor de CrS 14.733.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e três mil e quatrocentos cruzeiros)- Sessão: 21-9-76
(extraordinária).
Projeto de Resolução n9 90, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujâ (SP) a eÍevar em
CrS 17.907.400,00 (dezessete milhões, novecentos e sete mil e quatro·
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada - Sessão:
21·9· 76 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n9 91, de 1976 -:- comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em
CrS 6.663.900,00 (seis milhões, seiscentos. e sessenta e três mil e
novecentos cruzeiros) omontante de sua dívida consolidada - Sessão: 21-9-76 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n9 91, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Leme (SP) a elevar o
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 21-9-76 (Extraordinária).
Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de 1976 (n9 59-B/76, na
Câmara dos Deputados) - Aprova o texto do Tratado de Amizade,
Cooperação e Comércio entre a República Federativa do Brasil e a
República do Suriname, assinado em Brasília, em 21 de junho de
1976. Sessão: 22·9-76.
Projeto de Resolução n9 96, de 1976 - Comissão de Economia '
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa (SP) a elevar o mon· '
tante de sua dívida consolidada. Sessão: 22-9-76 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n9 97, de 1976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapcva (SP) a elevar cm
CrS 9.339.100,00 (nove milhões, trezentos. e trinta e nove mil e cerr
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 22-9-76 (Ex·
traordinâria).
Projeto de Resolução n9 98, de 1976 - Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Macedônia, Estado de São
Paulo, a elevar o montante de sua dívida consolidada. Sessão 22·9-76
(Extraordinária).
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Projeto de Decreto Legislativo n9 23, de 1976 - (n9 55-B/76, na
Câmara dos Deputados) - Aprova o texto da tradução do protocolo de prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de
1971, apróvado por ocasião da Conferência de Governos realizada
no Conselho Internacional do Trigo, a 20 de fevereiro de 1976. Sessão: 23·9· 76 (Extraordinária).
~~:l~~J~t~·.~e.R.~~~Iuçã?·n999, .de 1.976- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municapal de Cruzeiro (SP) a elevar em
CrS 5.902.300,00 (cinco milhões, novecentos e dois mil e trezentos
cr~eiros) o montante de sua dívida consolidada. - Sessão: 23·9·76
(Éxt~aordinária).
· Projeto de Resolução n9 100, de 1976- Comissão de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarani D'Oeste (SP) a elevar
em CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) o montante de sua dí·
vida consolidada.- .Sessão: 23-9- 7~inária).
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Projeto de Decreto Legislativo nq 19, de 1976- Nq 57-B/76, na
Câmara dos Deputados- Aprova o texto da Convenção Internacio~
nal sobre Responsabilidade Civil em danos causados por Poluição
por óleo, concluída em Bruxelas, a 29 de novembro de 1969.- Sessão: 30-9-76 (Extraordinária).
'
Projeto de Decreto Legislativo nY 25, de 1976- n9 58-B/76, na
Câmara dos Deputados- Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica, firmado entre a República Federativa
do Brasil e a República do Suriname, em Brasília, a 22 de junho de
1976.- Sessão: 30-9-76 (Extraordinária).
Matéria Sobrestada:
Projeto de Lei do Senado nq 240, de 1975 -Senador Nelson
Carneiro - Dâ nova redação do art. 173, do Decreto-Lei nq 2.627,
de 26 de setembro de 1940, que "dispõe sobre as Sociedades por
Ações". Sessão: 13-9-76.
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MESA

LIDERANÇA DA ARENA
EDA MAIORIA
39•Secretório:
Lourlval Baptista IARENA-SEI

Presidente:
Melgalhães Pinto IA.R~NA-MGI

Líder
Petrónio Partella
Vice-Líderes
Eurico Rezende
Jarbos Passarinha
José Llndoso
Moitas Leão
Osires Teixeira
Ruy Santos
Saldanha Derzi
Virgílio Tóvoro

19. Vice-Presldente:
Wilson Gonçalves IÁRtNA-CEI
49-Secretório:
Lenoir Vargas IARENA-~CI
29-Vice-Presjdente:
S,njamim Faroh IMOB.:..IUI

LIDERANÇA DO MDI
IDA MINORIA
Suplentes de Secretór:os:

)9.SecrAtório:
Oinarte Mariz IARENA-RNI

Líder
Franco Montara
Vice-Líderes
Mauro Benevides
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Evondro Carreiro

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-P.AI
Alexandre Costa (ARENA-MA)
Mendes Canele IARENA-MTI

29-Secretário:
Marcos Freire IMDII-PEI

COMISSOIS

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl)
17 Membros!

Oiretor:. José Soares de Oliveira Filho
local: Anexo 11 -

COMPOSIÇÃO

Térreo

Presidente: Cottete Pinheiro
Vice-Presidente: 11genor Mario

Teiefones: 23·6244" 25·8505- Ramais 193 e 257

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIIMANINTIS

ntularel

S~~~tlentea

Collete Pinheiro
José Guiomord
Teot6nio Vilela
Renato Franco
5, José Esteves

ARENA

1.
2i
3.
4.

Chefe: Claúdio Carlos Rodngues Costa
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313

I. Saldanha Derzi
2. José Sarney
3. Senedito Ferreira
MDB

I. Agenor Mario
2. Evandro Carreiro

(OMISSlo DI AGRICULTURA- (CA)
17 Membros!

I Evelósio Vieira

2. Gllvan Rocha

Assistente: lêdo ferreiro do Rocha- Ramal 312.
Reuniões: Terças-feiros, às I 0:00 horas.
(oca I: Sala "Epitócio Pessoa"..:.. Anexo 11- Romot6·15.

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)
COMPOSIÇÃO

(13 Membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Orestes Quércla
Presidente: Accloly Filho
)9.Vice-Pr,sldente: Gustavo Copanemá
29-Vice-Presidente: Paulo Brossard

•Vice-Presidente: Benedito Ferreira ·

ntvlar••

Suplente•

I. Vasconcelos Torres

1. Altevlr Leal

2. Paulo Guerra

2. Otalr Becker

3. Benedito Ferreira

3. Renato Franc?

4.

l~ollvia

ntularea

Suplente•
ARENA

ARENA

1.
2.
3.
4.
5:
7.
8.
9.

Accioly Filha
José Smney
José lindoso
Helvfdio Nunes
ltalívlo Coelho
turlco Rezende
Gustavo Capanema
Hettar Dias
Henrique de Lo Rocque

I.
2.
3.
4.

Dirceu Cardoso
L~jlte Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Brossord

6.

Coelho

5. Mendes Canele
MDB
I. Agenar Mariu

1. Adalberto Sena

2. Orestes Quércla

2. Amoral Peixote

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga -

Ramal706

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas.
Local· Sala "Eoit~cio Pessoa" -Anexo li- Ramal615

1. Moltosleõo
2. Oito Lehmann
3. Petrónio Portello
4. Renato franco
5. Oslres Teixeira

MDB

I. FN~nco. Montara
2. Mouro Benevldes

Assistente: Maria Heleno Bueno arandào- Roma1305.
Reunlõet: Quartas •.felras, às I 0:00 horas
Local: Sala "Clóvis Beviléqua"- Anexo li- Ral'nal62'3
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.,
COMISSlO DO DISTRITO PIDIRA.L...:., (éDP)

.

I

III Membros)

. COMISS~O DIIDUCAÇlO I CULTUIA...: (CIC):
(9 Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outra

Vice-Presidente: Adalberto Seno

Vice-Presidente: Henrique de lo Rocque

Titulare•

Suplente•.

Titulare•

I. Augusto Franco

l. Tarso Outro

2. Eurico Rezende

2. luiz Cavalcante

2. Gustavo Caponema

'1.

3. Renato Franco

3. José lindoso

3. João Colmon

4. Osires TeixeirC'

4. Virgílio Tóvoro

3. Joié Sorney
4. Ruy Santos .

Suplente•

ARENA

l. Helvídio Nunes

ARENA
Arnon d11 Mello

4. Henrique de lo Rocque

5. Saldanha Derzi

5. Mendes Canele

6. Heitor Dias

6. Otto Lehmonn

HolvídiÕ Nunes

MDB

7. Henrique de la Rocque
8. Otair Becker
MDB

l. Adalberto Sena

l. Evandro Carreir11.

2.. Lázaro Barboza

2. Nelson Carneiro

l. Evelósio Vieira

l. Franco Montoro

2. Paulo Brossard
3. Adalberto Seno

2. llomor Franco

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz- Romo1598.
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas.

3. Ruy Carneiro

local: Solo "Clóvis Bevilócqua" -Anexo 11 - Ramal 623.
Assistente: Ronoldo Pacheco oe Oliveira- Ramal 306.
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas.

COMISSlO DI fiNANÇAS- (CP)

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716.

tl7 Membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Amoral Peixoto

COMISSlO.DIICONOMIA- (CI)

Vice-Presidente: Teotónio Vilela

lll Membros)

Suplente•

Titulare•
ARENA

COMPOSIÇÃO
1. Saldanha Derzi

1. Daniel Krieger

Presidente: Milton Cabral

2. Benedito Ferreira

2. José Guiomord

Vice-Presidente: Renato Franco

3. Alexandre Costa

3. José Sorney

Titulare•

Suplente•
ARENA

4, Fausto Castelo-Branca

4. Heitor Dias

5. Jessé Fleire

5, Correte Pinheiro

6. Virgilio Tóvora

6. Osires Teixeira

l. Milton Cabral

1. Benedito Ferreira

7. Maltas leão

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

3. Jessé Freire

3. Ruy Scmtos

8. Torso Outro
9. Henrique de lo Rocque

4, luiz Cavalcante

4. Cottete Pinheiro

10. Helvídio Nunes

5. Arnon de Mello

5. Helvídio Nunes

11. Teotónio Vilela

6. Jorbas Passarinho

12. RuySantos
MDB

7. Poulo Guerra
8. Renato Franco

1. Amoral Peixoto
MDB

I. Franco Montara

1. Agenor Mario

2. Orestes Quérclo

2. Amaral Peixoto

3. Roberto Saturnino

2. lei te Choves

1. Donton Jobim
2. Dirceu Cardoso

3. Mouro Benevides

3. Evelósio Vieira

4, Roberto Saturnino

5. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- RamQJ 675.

Assistente: Marcus Vinicius Goulort Gonzoga- Ramol303.

Reuniões: Quartos-leiras, às 10:00 horas.

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas.

lacaio Sala "Epltócio·Pessoo" ~ An4!XO 11- ~omol615.

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Roma is 621 e 716.
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I

•

1

1

o

O-·

,

I.

COMISSlO DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS)
17· Membros!· • ·

,

,

1

I

•

I

1

COMISSAO DIIIUÇOU.IXTIIIOIIS ':"": (CII)

· · · ' ' · · · · · ·,is Meinbrosl

· · · •

•

COMPOSIÇÃO

•

I

I

•·

o

·' COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneiro
Vice.Presidente: Jessé Freire

!"residente: Daniel Krieger

1~-VIce·Presldente: 'luiz Viana
29. Vice·Presldente: Virgílio Tdvoro

Suplente•

Titulare a

I''

Suplentea.

ARENA

1. Virgílio Tdvoro
2. Eurico Rezende

I. Mendes Canele

2. Domício Gondim

ARENA

3. Accioly Filho

3. Jorbos Passarinho
4. Henrique de Lo Rocque
5. Jessé Freire
MOS

I. Lázaro Barboza
2. Ruy Carneiro

I. franco Montara

2. Nelson Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramol675
Reuniões: Quintos. feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilàcqua"- Anexo 11- Ramal623.

COMISSlO DI MINASIINIRGIA- (CMI)

1. Accioly Filho

1. DonieiKrleger
2. Luiz Viana
3. Virgílio Td~ora

2. José Lindoso
3. Cattete Pinheiro
4. Fauito Costeio-Bronco
S. Mendes Canele
6. Helv:dio Nunes

4. Jessé Freir&
5. Arnon de Mello
6. Petr6nio Portello
7. Saldanha Derzl
8. J,os~ Sorney ·
9. João Calmon
IO. Augusto Franco

17 Membros!

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente: João Colmon
Vice·Presidente: Domício Gondim

Suplentes

Titulares

I. Nelson Carneiro

1.
2
3.
4.

Donton Jcllim
Gilvan Rocha
Itamar Franco
Leite Oaves
5. Mouro Benevides

2. Paulo Brossord
3. Roberto Soturnino

ARENA

1. Paulo Guer~a

1. Mille~ Cabral
2. Arnon de Mello
3. Luiz Coval conte
4. Domício Gondim
5. João Colmon

2. José Guiomard
3. Virgílio Tdvoro

Assistente: C6ndido Hipperll- Romal676.
Reuniões: Quortas.felros, às 10:30 horas.
Local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 ~ Ramais.62,1' e 716

MOS

1. Gilvon Rocha

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

2. Leite Choves

COMISSlO DISAIJDI- (CS)
17 Membros!

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira ...:.. Ramal 306.
Reuniões: Quintos·feiros, às 10:30 horas.
Local: Solo "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Romol615.

COMPOSIÇÃÓ
Presidente: Fausto Castelo· Bronco
Vice-Presidenfe: Gilvon. Rocha

COMISSAO DI RIDAÇlO (CR)
ISMambrosl

Suplentes

Titulare a
COMPOSIÇÃO
ARENA
Presidente: Donton Jobim
Vice.Presidente: Renato Franco

Suplentes

Titulares
ARENA

1. Virgílio Tdvoro
2. Mendes Canele

1. José Lindoso
2. Renato franco
3. Otto Lehj;,ann

I. Fausto Costelo·Bronco

1. Saldanha Derzi

2. Cottete Pinheiro
3. Ruy Santos

2. Mendes Canele

4. Otair Becker
5. Allevlr Leal
MDB

MOS

1. Donton Jobim
2. Orestes Quércio

1. Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramal134.
Reuniões: Quartas·foiras, as 11:00 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" -Anexo 11- Ramal623.

1. Adalberto Sena
2. Gllvon Rocha

. 1. Evandro Carreira
2. Ruy Carneiro

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha- Ramal312.
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas.
Local: Solo "Epllóclo Pessoa"- Anexo 11- Romo1615.
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COMISSÃO ..,.. SIGUÜNCJ NACfd~Al ..:...'(é:SN)

COMISSlO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PUBLICAS- (CT)

'17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: José Guiomard
Vice-Presidente: Vasconcelos Torres

ntvlarel

. 17.Me.mbrosl.
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Costa
Vice-Presidente: Luiz Covalcanre

·Suplentea
ARENA· ·

1. Lulz Cavalcante
2. José Lindoso • '
3, Virgílio Távora
4. José Guiomard
5. Vasconcelos Torres

1. Jarbas Passarinho
2. Henrique de La'RaC:que
3. Alexandre Casta

MDB
1. Amaral Peixoto
2. Adalberto Sena

I. AgenorMaria ·
2. Orestes Quércio

1. AllllCondre Cosia
2. Luiz Cavalcante
3. Benedito Ferreiro
4. José Esteves
5. Paulo Guerra

I. Lázaro Barboza
2. Roberto Soturnino
Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Ramal301
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala. Ruv Barbosa.- Anexo 11- Ramal 621

·

I) SIRVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
I DE INQUIRITO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Lázaro Barboza
Vice·Presidenle: Otto Lehmann

Titularea
I. Augustp franco
2. Otto Lehmann
3. Heitor Dias
4. Accloly Filho
5. luiz Viana

Con'llalõel Temporárlaa
Chefe: Ruth de Souza Castro.
Local: Anexo 11 - Térreo.
Telefone: 25-8505- Ramal 303
1I Comissaes Temporários para Projetas do Congresso Nacional.
21 Comiss6es Temporárias para. Apreciação de Vetos.
31 Comiss6es Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Misto do Projeto de Lei Orçamentário lart. 90 do Regimento
Comum!.

Suplentea

ARENA

1. Mattof Leao
2. Gustavo Capanema
3. Alexandre Costa
MDB

I. Itamar Franco
2. Lázaro Barboza

1. Otto Lehmann
2. Mendes Canele.
3. Teotónio Vilela .

MDB

COMISSlO DI SRVIÇO PUILICO CIVIL;...:, (CSPc)
·

Suplentea
ARENA

I, Evandro Carreira
2. Evelósio Vieira

Assistente: Lêda Fe'rr~iro da Roch~ - Ramal312.
~euni6es: Quortas-,fl!iros, às li :30 horas.
Locai·. Sala "CI6vis.Beyilácqua" -Anexo 11- Ramal.623.

17 Membros!

ntularea

I. Danton Jablm
2. Mauro Benevides

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal '674,
oAiieu de Oliveira· Ramal 674: Cleide Maria B.F. Cruz· Rama1.598 Mauro
Lopes de Sá- Ramal 31 O

Assistente: Sonia Andrade Peixoto - Ramal 307
lleuni6es: Quintas-feiras, às 10:00 horas.
'.ocal: Sala Epitácio Pessoa - Anexo 11 - Ramal 615
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HORAS

Q!l.lll!A
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s
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HORAS

QUIM~A

09100 C.D.P.

·ASSISTE!i~E

c.c.J.

CLOVIS llEVIL.(CQtlA MARIA
:IIRLI'.NA
'""••l - 6"

C,!,

BPif.(CIO PESSOA

Ramal- 615

c.a.B.

C.E.C

O.A.

U100

llll'l lWU!OSA

c.a.

BPU.(CIO PESSOA
Ramal- 615

C.P.

llA!IIEL

c.s.11.

CLOVIS llEVILACQUA
Ramal - 623

L AS

BIJY BARBOSA

CLCVIS llEVIUCQUA

ASSIS~EiiTE

llONALDO

CLIIIDE

llamal - 623
EPU~CIO

PESSOA
Ramal - 61'

ll!!r BARBOSA

- · - 621 • 7lS

10:30

SONIA

IIARCUS
VINICIUS

Cl!IDIDO

C.II.E.

EPI~.(CIO

PESSOA
Ramal - 615

RONALDO

MARCUS

C.L.S.

éUIVIS lli!VIL.(CQUA
' Ramal - 623

PANIEL

VINICIUS

CLOVIS llEVIIACQtlA MARIA

Ramal - 623
UJ30

· c.s.P.c.

l!am&1• - 621 • 716

l0J30

,.

Ramal.• - 621 • 'll6'

10:00
10100

s

11:00

o. e.

LEDA

EPI~.(CIO

PESSOA

LEDA

Ramal - 615

CARIIEII
C.T.

CL.(UDIO
ll!!r BARBOSA
- · - 621 • 716 COSTA
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TERÇA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 1976

BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1-

ATA DA 174• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE

1976
1.1-ABEE,TURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficlos do Sr. 19oSecretárlo da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:
-Projeto de Lei da Camara n9 77/76 (n9 2.687-B/76, na origem),· de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
prorroga o prazo de validade de carteira de identidade para
estrangeiro.
-Projeto de Lei da Câmara n9 78/76 (n9 502-D/75, na origem), que inclui programa de melhoria de condicões de habitabilidade dos trabalhadores nos projetas de financiamentos
agropecuários.
1.2.2 -Pareceres
Referentes às seguintes matértas:
~Oficio S-n9 10/76 (n9 19-PMC/76, na origem), do Sr. Pre·
·sidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado
Federal, cópias das no!JIS taquigráficas e do acórdão proferido
nos autos do Conflito de Jurisdição n9 5.966, do Estado de São
Paulo, no quill o Supremo Tribunal Federal declarou a inconsti·tucionalidade, em parte, do art. 16 d11 Decreto-Li:i n9 6o, d
21-11-66, com a redação do Oecreto-I.ei n9 668, de 3-7-69.
•.
-Projeto de Lei do Senado n9 125/76, que autoriza os Governos Estaduais a implantar agências .de.Banco Oficial ou Caixa
·Econômica Estadual, nos termos que especifica.

1.2.3- Comualcaçio da Presidência
. -Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 20/76, do
Sr. Senador Orestes Quércia, que altera a redaçào do art. 413 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n9 5.452, de (9 de ll)aio de 1943, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões. a que foi distribuído. ·
1.2.4 -:- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 254, de 1976, de autoria do
Sr. Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre a emissão· de
selo comemorativo do centenário da morte do escritor José de
Alencar, e dá outras providências.

1.2.5- Requerimentos
N9 521/76, de autoria dos Srs. Sen~dores Lourival Baptíst~<
e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, General Ernesto Geisel, na solenidade
de encerramento do X Congresso Brasileiro de Radiodifusão,
promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio c
Televisão, no Centro de Convivência Cultural, cm Campinas,
São Paulo.
N9 522/76, de autoria dos Srs. Senadores Lourival Baptista
e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Sr. Governador Antônio
Carlos Konder Reis, quando da visita do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República ao Estado de Santa Catarina, no dia 24
de setembro último, na cidade de Blumenau.
·
N9 523/76, de autoria do Sr. Senador Henrique de:_ La
Rocque, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal.
da entrevista do Ministro Nascimento e Silva, da Previdência
Social, concedida ontem ao jornal O Estado de S. Paulo.
1.2.6 - Dlscunos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Transcurso do 239
aniversário de criação da PETROBRÁS.
SENADOR JARDAS PASSARINHO - Trabalho desenvolvido na 63• Conferência lnterparlamentar, realizada cm
Madri, Espanha, da qual S. Ex• participou como membro da
DelegaÇão Brasileira.
SENADOR LEITE CHAVES- Encarecendo a necessida·
de de atendimento, pelo Executivo, de requerimento de informa-·
ções sobre o Projeto de Lei do Senado n9 28f.76, .que veda aos
empregados ou dirigentes de entidades da administração fe~cral.
indireta a percepção de retribuição mensal superior ao valor .da
remuneração mensal fixada para o Presidente da República.
SENADOR VIRCilLIO. T.ÁVORA, como .Uder-'- Considerações sobre o as5unto abordado cm discurso pelo Sr. Leite
Chaves.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Reiterando
apelo ao Sr. Ministro da Educação c Cultura, cm favor da
conclusão das obras da Fundação Brasileira de Teatro, em Brasília-DF,

_.....

4- MESA DIRETORA

1.3- ORDEM DO DIA
_Requerimento n9 476/76, do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do S~nado Federal, dof
discursos proferidos pelo Primeiro Ministrei Japonês Takeo Miki
e pelo Presidente Ernesto Geisel, no dia J7·de setembro de 1976
Votacio adiada por falta de quorum.
- Requerimento n9 478/76, do Sr_ Senador Mauro Bçnevides, solicitando a transcrição, nos 'Anais do Senado Federal, do
artigo de autoria de Dom Miguel Câmara, intitulado "No
Centenário de Vicente de Castro", publicado no jornal O Povo,
de' 17 de. setembro de 1976~ Votaçio adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 19/76, do Sr. Senador Franco Montoro, . que dispõe sobre a concessão do abono de
permanência em serviço às mulheres seguradas do INPS a partir
de·25 anos de atividade, dando nova redação ao§ 49 do art. lO da
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. (Apreciação preliminar da,
constitucionalidade). Dlacullio sobrestada por falta de quorum
para votação do Requerimento n9 520/76, de adiamento de sua
.discu8são para a Sessão do dia 28 de outubro próximo.

1.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
I
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SENADOR LiZARO BARBOZA - Apelo 1 ao Presidente
do Banco Central, no sentido da liberação da carta-patente do
Banco da Amazônia S/ A, para instalação de uma .agência na
cidade de Anapólis--00. Aspectos do problema levantado pelo
Senador Leite Chaves na presente Sessão, referente ao não atendimento, pelo Poder Executivo, de pedidos de informações sobre
projetos em curso no Congresso Nacional

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI"
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2- CONSULTO RIA JURtDICA
-Parecer n9 52/76

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·

fES
r----SUMÁRIO DA ATA DA 167• SESSÃO •.- - - - - .
REALIZADA EM 24-9-76
RETIFICAÇÃO
Na publicação do Sumário, feita no DCN- Scção
II- de25-9-76, na pâgina 6298, I• coluna, no item 1.2.6,
Onde se lê:
1.2.6- Dlscunos do Expediente
SENADOR DINARTE MARJZ- Manifestação de
pesar pelo falecimento do Sr. João Gaivão de Medeiros.
SENADOR LiZARO BARBOZA -Considerações
sobre o Projeto de Lei do Senado n9 247/76, de sua autoria, lido e justificado da tribuna por S. Ex•, que dispõe
sobre a construção, em Brasília, de monumento em memória do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e
· dâ outras providências.

Leia-se:
1.2.6- DIIICIII'IOI do Expeclleate
SENADOR DINARTE MARJ:Z- Manifestação de
pesar pelo falecimento do Sr. João Gaivão de Medeiros. ·
·SENADOR LiZARO BARBOZA -Considerações
sobre o Projeto de Lei do Senado n9 246f76, de sua autoria lido e justificado da tribuna por S. Ex•, que disPõe
sobre a construção, em Brasilia, ile monumento cm.
memória do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,'
e dâ outras providêl;lcias.

...... , ....... ·······.··

3- ATAS DE COMISSOES

ATADA 174•SESSÃO,IM4DEOUTUBRO DE 1976
2f Sessão LegislatiYa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES
~ lido o seguinte

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Altevir Leal -'- José Guiomard - Jcise
Esteves - Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- Henrique de La
Rocque- ~elvídio Nunes- Petrô.nio Portella-: Virgí.li~ TâvoraWilson .Gonçalves - Ruy Carne1ro - Marcos Frc1re - Paulo
Guerra - Arnon de Mello - Lourival Baptista - Heitor Dias Ruy Santos- Roberto Saturnino - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Otto Lehmann.
.- Lâzaro Barboza - Mendes Canal e- Leite Chaves.

EXPEDIENTE
OFICIOS
Do Sr. lP-Secretário da Cdmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 77, DE l!n6
(N9 2.687-B/76, •eriaem)

'

DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Prorros• o Jti'UO de nlldtldt
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. JY-SccrcLário vai proceder à lci~~ado ExpediaM.

.

'

rae~kanplro.

8..,...

de ldeaddlde pa- ·

O C9nsreuo 1~acional dcc:reta:
Art. )9 O prazo de validade du carteiras de identidade pera cstranaeir06, Modelo 19, de que trata o art. 2t do Decreto-Lei n• 499,

oUiuhro de 1976
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de 17 de março de 1969, alterado pelo que dispuseram as Leis
·n9s 5.587, 5.815 c 6.110, de 2 d~ julho de 1970, 31 de outubro
de 1972 c 19 de outubro de 1974, respectivamente, fica prorrogado
até 19 de outubro de 1977, após o que deverão ser apreendidos aquc·
lcs documentos onde forem apresentados,· c remetidos ao Departamento de Pol!cia Federal.
Art. 29 Esta lei entrarã cm vigor na data da sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrãrio.
MENSAGEM N9 208, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do 3rt. SI da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição' de Motivos do Sr. Ministro de Estado da Justiça, o anexo:
projeto de lei que "prorroga o prazo âe validade de carteira de identi·
da de para estrangeiros".
·
Brasnia, 12 de a~osto de 1976.- Ernesto Gel~~el.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 GM/2514-B, DE 16 DE JUNHO DE 1976, DO MINIST~RIO DA JUSTIÇA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Exce·
lência o anexo anteprojeto de lei que prorroga, até )9 de outubro
de 1977, o prazo de validade da carteira de identidade de estrangeiros, "Modelo 19", de que trata o art. 135 do Decreto n' 3.010,de
20 dé agosto de 1938, o qual, nos termos do art. 1' da Lei n' 6.11 O,
de I' de outubro de 1974, terminafã em )9 de outubro do ano em
curso.
2. O Departamento de Polícia Federal ressalta, ao solicitar
essa providência, a impossibilidade de se atender, no prazo vigente, à
troca daquela ·carteira pelo novo documento de identidade para estrangeiro, pois, não obstante as sucessivas prorrogações jã concedidas, somente cerca de um terço dos seus portadores se habilitou à
substituição determinada em lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu profundo respeito. - Armando Falcio, Ministro
:!aJustiça.
LEGISLAÇÃO CITADA
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ra profissional a estrangeiros mediante a apresentação da carteira de
identidade aludida no artigo 19
Art. 49 Dentro de sessenta dias, a contar da publicação deste
Decreto-Lei, as repartições federais c estaduais encarregadas do registro e fiscalização de estrangeiros apresentarão ao Ministério da
Justiça e estimativa do número de carteiras de identidade para estrangeiros necessárias ao atendimento dos serviços a seu cargo.
Parágrafo único. As repartições expcdidoras ficam obrigadas
a remeter, imediatamente, ao Serviço Nacional de Identificação do
Departamento de Polícia Federal a individual datiloscópica do estrangeiro identificado para fins de obtenção da nova carteira criada
por este Decreto-Lei.
·
Art. 59 Este Decreto-Lei cntrarã cm vigor a )9 de julho
de 1969, revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 17 de março de 1969; 1489 da Independência e 81' da
República.- A. COSTA E SILVA- Lufs Antônio da Gama e Silva.
LEI N9 5.587, DE2 DE JULHO DE 1970
Altera a redaçio do art. 1' do Decreto-Lei n9 499, de 17
de março de 1969, que lnsdtul nova carteira de ldenddade para
.estraqelros, e dá outras provldêndas;
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanetono a seguinte Lei:
Art. )9 O.art. 2' do Decreto-Lei n' 499, de 17 de março de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redac;ão:
"Art. 29 As atuais carteiras de identidade "modelo 19",
de que trata o art. 135 do Decreto n9 3.010, de 20 de agosto
de 1938, perderão sua validade decorrido o prazo de trés
anos da vigência do Decreto-Lei n' 670, de 3 de ·julho de
1969, após o que deverão ser -apreendidas onde forem
apresentadas e remetidas ao Ucpartamento de Polícia
'Federal."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 kevogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1970; 1499 da Independência e 82' daRepública. - EMlUO G. M2DICI-'- Alfredo Buzald.

LEi Nt 5,815, DE31 DE OUTUBRO DE1972
Prorroga ·o prazo de validade para u carteiras de ldeadda·
Institui oova carteira de Identidade para atraaaefroa, e dá
de de estrangeiros "modelo 19".
·
,outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a seO Presidente da República, no uso da atribuição que lhe contere
o § )9 do art. 2' do Ato Institucional n' 5, de 13 de dezembro de 1968, · guinte Lei:
· Art. )9 O prazo de validade das carteiras de identidade de
Considerando _que a carteir~ de identidade para estrangeiros,
criada pelo art. 135 do.Decreto n' 3.010, de 20 de agosto de 1938, e estrangeiros "modelo 19", estabelecido pelo art. 29 do Decreto-Lei
denominada "carteira modelo 19", apresenta forma e conteúdo m- n9 499, de 17 de março de 1969, modificado pelo art. )9 da Lei
nY 5.587, de 2 de julho de 1970, fica prorrogado até 19 de outubro de
teiramentc obsoletos; e
1974, após o que deverão as mesmas. ser apreendidas onde forem
Considerando a necessidade de tornar efetivo tY contrõ1e, pelas
apresentadas e remetidas ao Departamento de Polícia Federal.
autoridades federais, da expedição da carteira de identidade para es-.
Art. 29 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação, retrangeiros com perm~nência definitiva no País, decreta:
vogadas
as disposições em contrãrjo.
Art. )9 Fica instituída nova carteira de· identidade para cs·
Brasllia, 31 ac outubro de 1972; 1519 da fndepcnacncia e 849 da
trangeiros, conforme modelo anexo, sistema plãsti~, vãlida para to
República.- EMILIO G. M2DICI- Alf'redo Buzald.
do território nacional, impressa cm série sob a orientação do Ministé
LEI N9 6.110, DE 19 DE OUTUBRO DE 1974
rio da Justiça, e que scrã fornecida, no 'Distrito Federal, pela Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras do Departamento de
Prorroga o pnzo de vallüde das c:artciras de ldeaidade
Polícia Federal e, nos Estados e Territórios, pelas Delegacias Rede estrangeiros "modelo 19", e dá outru providências.
gionais do referido Departamento ou, mediante convênio, pelas
repartições de polícia congêneres locais, e terã valor de carteira de
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a seidentidade ordinãria.
Art. 29 As atuais carteiras de identidade "modelo 19", de que guinte Lei:
·
trata o art. 135 do Decreto n' 3.010, de 20 de agosto de 1938, perdeArt, I' O prazo de validade das carteiras de identidade de
rão sua validade decorrido o prazo de um ano da vigência deste De- estrangeiros "modelo 19", de que trata o art. 135 do Decreto
creto-Lei, após o que deverão ser apreendidas onde forem apresen- n• 3.010, de 30 de agosto de 1939, estabelecido pelo art. 2t do Decretadas c remetidas ao Departamento de Polícia Federal.
to-Lei n' 499. de 17 de marco de 1969, modificado pelos arts. l9das
Art. 39 Decorrido um ano da entrada em vigor deste Decreto· Leis n9s 5.587 c 5.815, de 2 de julho de 1970, c 31 de outubro de 1972,
Lei, o Ministério do Trabalho c Previdência Social só cxpcdirã cartci- respectivamente, fica prorrogado até J9 de outubro de 1976, após o
DECRETO-LEI N9 499, DE 17 DE MARÇO DE 1969
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que deverão as mesmas ser apreendidas onde forem apresentadas e
remetidas ao Departamento de Polícia Federal.
Art. 29 A expedição da primeira via da carteira de identidade
instituída pelo art. )9 do Decreto-Lei n9 499, de 17 de março de
1969, com a redação dada pelo Decreto-Lei n' 670, de 3 de julho de
1969, está sujeita ao pagamento da taxa correspondente a 1/20 (um
vinte avos) do maior salário mínimo vigente no País.
Parágrafo único. O fornecimento de outras vias do documento
referido no caput deste artigo estará sujeito ao pagamento da taxa
correspondente a 1/10 (um décimo) do. maior salário mínimo vigente
no País.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, J9 de outubro de 1974; 1539 da Independência e 869 da
República. - ERNESTO GEISEL- Armando Falcio.
(À Cómissào de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 78, DE 1976
(N9 502-D/75, na origem)
Inclui programa de melhoria de eondiçoes de habitabilidade dos · trabalhadores nos projetos de financiamentos
agropecuários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 O beneficiário de financiamento para projeto agropecuário de que constem investimentos fixos fica obrigado a incluir no
respectivo l'rojeto proposta ou plano de aplicação de recursos não
superior a I 0% (dez por cento) do valor global da operação destinado a melhoria, ampliação ou construção de habitação para seus trabalhadores.
§ 19 A exigência constante deste artigo não se aplica ao financiamento:
I- por prazo igual ou inferior a 3 (três) anos;
II - de que seja beneficiárió aquele cuja propriedade já dis·
ponha de moradia condigna para seus trabalhadores; ou
III -destinado à aplicação em propriedade de terceiro.
§ 29 Entende-se por moradia condigna a habitação com um
mínimo de 40 (quarenta) metros quadrados, construída em alvenaria
devidamente revestida, coberta de telhas, com instalação sanitária· e
fossa séptica.
Art. 29 A não comprovação da extgência contida no art. J9 desta Lei acarretará· o indeferimento pelo estabelecimento de crédito
oficial da proposta de financiamento e o seu não cúmprimento o s~
jeitará à multa correspondente a 20% (vinte por cento) do total
financiado.
·
Art. 39 Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias o Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
A.rt. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Àrt. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
(Às Comissões de Agrirultlira de Economia e de Finanças.)

PARECERES
PARECER N• 806, DE 1976
Da Comlssio de Consdtulçio e Jusdça, aobre o oficio
"S" n' 10, de 1976 (Ofido n• 19-PMC, de 29-6-76, na
origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
encaminhando ao Senado Federal, c:6plas das notas
taqulgráfic:as e do ac:6rdio proferido nos autos do Conflito de
Jurlsdlçio a' 5.966, do Estado de Sio Paulo, no qual o STF
declarou a lneonsdtuclonalldade em parte, do art. 16 do
Decreto-Lei n9 60 de 21-11-66, com a redaçio do Decreto-Lei
n9 668, de 3-7-69.
Relator: Senador Otto Lehmann
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, com o
Ofício "S" n9 10, de 1976 (Ofício n9 19-PMC, na origem}, submete à
consideração ' desta Casa do Congresso Nacional, para os fins
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previstos n~ art. 42, VII, da Constituição do Brasil, cópias das notas
taquigráficas e do acórdão proferido nos autos do conflito de
jurisdição n9 5.966, do Estado de São Paulo, no qual aquele Pretória
Excelso, julgando P,rocedente o conflito e competente a justiça
comum, declarou a lnconsdtuclonalldade, em parte, do artigo 16 do
Decreto-Lei n9 60, de 21 de novembro de 1966, com a redação do
Decreto-Lei n9 668, de 3 de julho de 1969.
Examinando-se a matéria, verifica-se, originariamente, que o
Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, em votação
unânime de sua Quarta Câmara, decidiu não tomar conhecimento de
Carta testemunhável, da comarcá de São Paulo, em que foi
testemunhante o Banco Nacional· de Crédito Cooperativo S.A., e
testemunhada a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
determinando a subida dos autos ao Egrégio Tribunal Federal de
Re.cursos, arrimado no seguinte acórdão:
"O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A., com
fundamento no art. 76, da Lei 5.764/71, requereu a •
suspensão de executivo fiscal ajuizado pela Fazenda do
Estado contra a Cooperativa Agrícola Bandeirantes, cuja
liquidação foi decretada por despacho do eminente Juiz
titular da Primeira Vara da Justiça Federal.
Não merecendo acolhida o pedido, interpôs recurso, que
foi igualmente indeferido.
Requereu então a presente carta testemunhável para
fazer subir o recurso interposto.
O art. 16, do Decreto-Lei n9 60f66, com a·redação que
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n9 668, de 3-7-69, estabeleceu
que os feitos de interesse do requerente seriam processados
privativamente perante a Justiça Federal com os direitos,
privilégios e prerrogativas da Fazenda Nacional.
Assim, competente a Justiça Federal, não tomam
conhecimento da carta testemunhável, determinando a sua
remessa ao Egrégio Tribunal Federal de Recursos."
A superior instância da Justiça Federal, não conhecendo da
Carta Testemunhável, suscitou Conflito de Jurisdição perante o
Supremo Tribunal Federal, acolhendo voto do eminente Relator,
Ministro Sebastião Reis, que sustenta ter matriz constitucional a
competência da Justiça Federal, vedado ao legislador ordinário·
ampliá-la ou restringi-la, seja por via direta ou indireta.
·
Sustenta o Relator, que sendo· o testeniunhante uma sociedade
de economia mista, não merece tutela jurisdicional da Justiça
Federal, pois o pedido do Banco Nacional de Crédito Cooperativo,
com fundamento no art. 16 do Decreto-Lei n9 60, de 21 de novembrú
de 1966, com a reaação do Decreto-Lei n9 668, de 3 de julho de 1969,
faz a remissão a diplomas legais, onde o legislador ordinário
conflitou com as diretrizes constitucionais que regem a espécie.
Suscitado, assim, conflito· negativo de jurisdição perante o
Pretória Excelso, na forma do art. 119, J, letra e, da Carta Magna,
acolheu aquelll Egrégia Corte de Justiça:· por unanimidade, voto do
ilustrado Ministro Leitão de Abreu, julgando inconstitucional o art.
16 do Decreto-Lei n9 60, de 21 de novembro de 1966, com a redação
que lhe atribuiu o Decreto-,Lei n9 668, de 3 de julho de 1969.
No mesmo diapasão, o eminente Relator demonstra a colisão
do mencionado art. 16, com o art. 119, I, da Constituição de 1967,
como está em conflito, ainda, com a Emenda n9 I, de 1969, em cujo
artigo 125, I, se repete a regra do ·art. 119, I, da Constituição·
anterior, consubstanciada em idêntico parâmetro de que, aos juizes
federais compete processar e lulgar, em primeira instânclaa as cauus
em que a UNIÃO, entidade autárquica ou empresa pllbllca federal
forem Interessadas na eondlçio de autores, rês, assistentes ou opoentes.
Nesta. conformidade, cumpre-nos 'destacar, além do voto do
Ministro Relator, o do eminente Ministro Carlos Thompson Flores,
quando afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
em reiterados julgados, tem considerado que a competência da
Justiça Federal se exaure nas lindes que lhe fixou a Carta Magna.
Não poderia, pois, prevalecer quàlquer disposição legal que a
viesse ampliar ou limitar.
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Em síntese, u ementa consagm o entendimento de que ·a ordem
constitucional não Inclui na competência da Justiça Federal as causas
em que seja parte sociedade de economia mista.
No tocante ao disposto no artigo 42, inciso VIl, da
Constituição, que dispõe sobre a competência do Senado Federal
para suspender a execução da lei ou decreto declarado
inconstitucionul pelo Suprçmo Tribunal Fedem!, entendemos, como
Munod Gonçalves Fcrreiru Filho, que a "suspen,;itü n:I" pr~:.:.upõc
qualquer apreciação do mérito por parte do Senado. Não pode este
recusá-la por entender errônea a decisão. Apenas cabe-lhe verificar
se os requisitos formais especialmente o previsto no art. · I I6,
ocorreu". - ln "Comentários·. ·a Constituição Brasileira", Ed.
Saraiva, São Paulo, 1972, l9vol. pág. 254.
Assim, constatada a obediéncia aos aspectos formais
estabelecidos no art. 116 da Constituição, e tendo em vista o que
determina o art. 42, VIl, da Lei Maior, combinado com o art. I00, II,
do Regimento Interno do Senado, formulamos o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9102, DE 1976
Suspende a execução em parte do artigo 16, do DecretoLei n9 60, de 21 de novembro de 1966, com a redação do Decreto-Lei n9 668, de 3 de julho de 1969.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. t: suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
eni 9 de fevereiro ele 1976, nos autos do Conflito de Jurisdicão n9
5.966, do Estado de São Paulo, a execução do art. 16 do Decreto-Lei
n9 60, de 21.de novembro de 1966, com a redação do Decreto-Lei n9
668, de 3 de julho de 1969, na parte em que determina sejam "os
feitos de interesse do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.,
processados privativamente perante a Justiça Federal com os direitos, privilégios e prerrogativas da Fazenda Nacional".

Assim exercem tttis unidudes fcdcrativus, em plcuJtudc, os poderes de nuln-organizacão e autodeterminação, regendo-se por uma
Constituição própria (caput do art. I3) c pelas lei's que ado tarem, respeitadas, apenas, as restrições compendiad:ts nos itens c parágrafos
desse artigo c no artigo 14 da Constituição Federal.
Se não pode uma lei federal ordenar, sem previsão constitucional maior. preceituação adminislr:ttivu c muito mcnw. linanccira
p:mt os Estados- matérias do s<;u p~cLdia~ int~r~\\·; - '' norma
meramente concessiva ou autorizativa sofre a rmsmu falha de suportejurídico.
Decerto a lei simplesmente autorinttivu tem cubida na sistemática c:, no campo do Direito Administrativo, atende a,o princípio
d:t reserva legal, pois mune o gestor público do instrumento ncccssúrio 11 práticu do ato administrativo, que se apóia, necessariamente, numu autorização legislativa.
Mas, na matéria sob nosso exame, falece-lhe qualquer pressuposto constitucional e a iniciativa que o projeto pretende só pode ser
tomada pelo Governador ou pela Assembléia Legislativa Estadual.
De outr9 lado, a proposição pretende disciplinar procedimento
do Conselho Monetário Nacional, por via de revogação de dispositivos- não citados- da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
conforme se depreende da simples leitura do p:trúgrafo único do art.
19 e do art. 49 do projeto.
Também aqui a matéria incide em evid~nte eiva jurídica,
porque, implicitamente, disciplina "atribuições" de um órgão da
administração federal - o Conselho Monetário Nacional ou o
Banco Central- e, além disso, trata-se de matéria financeira, reservada à competência da iniciativa ao Presidente da República.
Assim. estariam ainda sendo elididos os seguintes artigos da
Constituição:
"Art. 57. t: da competêl\cia exclusiva do Presidente da
República a iniciativa de leis que:
1'- disponham sobre matéria financeira."
"Art. 8!. Compete privativamente ao Presidente da
República:

Sala das Comissões, 30 de setembro de 1976. - Gustavo Capanema, Presidente, em exercício - Otto Lehmann, Relator - Helvídio Nunes - Italívio Coelho - Dirceu Cardoso - Heitor Dias Leite Chaves.
PARECERN9807,DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de
Lei do Senado n9 125, de 1976, que "autoriza os Governos Estaduais a implantar agências de Banco Oficial ou Caixa Econômica Estadual, nos termos que especifica".
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V- dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administ~ação federal:"
Se cabe a um órgão 'federal a emissão de cartas patentes para o
funcionamento de estabelecimentos de crédito, tal pressuposto estaria sendo revogado pelo artigo 39 do projeto, verbis:

Relator: Senador Leite Chaves
Pretende o ilustre Senador Osires Teixeira, no Projeto sob nosso
exame, autorizar os Governos dos Estados a promover a implantação de agências de estabelecimentos de crédito em todos os
municípios dos respectivos territórios, mediante autorização do legislativo estadual e comprovação, perante o Conselho Monetário Nacional, da capacidade de capital dos bancos e caixas econômicas em
suportar nova agência, além de razões sócio-econômicas justificadoras da medida.
Trata-se de matéria financeira, cabendo, portanto, a esta
Comissão manifestar-se sobre o mérito da proposição. Neste ponto,
não hã por que discordar das intenções do projeto, reconhecido que
"a função principal do Banco Oficial Estadual é o incremento do
desenvolvimento regional", como afirma a Justificação.
· Se, porém, aceitável o intuito do legislador, desenganadamente
a Constituição opõe à iniciativa obstáculo infranqueâvel, que estâ
nos mandamentos protelares da autonomia estadual.
Diz o§ (9 do artigo 13 da Constituição:
"Aos Estados são conferidos todos os poderes que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedados por esta Constituição,"

· "Art. 39 Fica, para a criação das agências previstas na
presente lei, dispensada a exigência de Carta Patente."
Assim, embora obediente aos preceitos da tí:cnica legislativa e,
no mérito, aceitável sua intenção, somos pela rejeição do Projeto,
por inconstitucional.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1976. - Gustavo Capanemo, Presidente, em exercício - Leite Chaves, Relator - Heivrdio
Nunes - Otto' Lehmann - Eurico Rezende - Heitor Dias - Dirceu
Cardoso- Henrique de La Rocque- ltalivio Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Q Expediente lido
vai à publicação {Pausa.~
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 dt .•egi·
menta Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 20, de,I976, ao Sr. Senador Orestes Quércia, que altera a
redação do art. 413 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, por ter recebido
pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto) de lei que' vai ser lido pelo Sr. \9-Secretârio.

proje~o

Sobre a mesa,
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E lido o seguinte·
'

.

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 254, DE 1976
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REQUERIMENTO N9 523, DE 1976

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a·
Dispõe sobre a emissão de selo c~memorativo do centená- transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista do ~inistro'
rio da morte do escritor José de Alencar, e dá outras providên- Nascimento c Silva, da Previdência Social, .concedida ontem 'ao
Jornal O Estado de S. Paulo".
cias.·
Sala das Sessões, em 4 de oUtubro de 1976. -Henrique de La
O Congresso Nacional decreta:
Rocque.
Art. 1~ O Poder Executivo, através da Empresa Brasileira de
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o
Correios e Telégrafos, ·emitirá, no segundo semestre de 1977, selo
postal comemorativo do centenário de morte do escritor José Marti- . art. 233, § J9, do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão
submetidos ao exame da Comissão Diretora.
niano de Alencar.
H'á oradores inscritos.
Art. 29 O lançamento oficial do novo seio ocorrerá em solenidaConcedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
de a realizar-se Fm Fortaleza, capital do Estado do Ceará, terra natal
do referido escritor.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronunciíl o
·
Art. 3~ Esta Lt:i entn1rá em vigor na data de sua publicação, seguinte discurso.)- Senhor Presidente, Senhores Senadores,
revogadas as disposições cm contrário.
Para os brasileiros, em geral, como para os sergipanos, de modo
particular, a data de 3 de outubro é das de maior significação do
Justificação
nosso calendário, porque assinala a passagem de mais um aniversâ·
A 12 de dezembro de 1977, transcorrerá o primeiro centenário rio da Lei n9 2.004, qu_e criou a PETRO~RÁS.
da morte de José Martiniano de Alencar, vulto exponencial das leSe é verdade que ainda não conseguimos alcançar produção
tras nacionais.
petrolífera suficiente às nossas necessidades, dependentes que ai!lda
Justo será; pois, que o evento enseje a realização de solenidades somos de grande parte do combustível que consumimos, não se pode
e homenagens, destinadas a pôr cm relevo aquele notável escritor, negar a grande contribuição dada pela PETROBRÁS, nesses seus
cuja obra literária o consagrou perante as gerações porvindouras.
vinte e três anos de existência, para suprir o País de petróleo. Graças
Dentre tais homenagens, a emissão de um selo postal, por parte a ela já não dependemos do refino e se expandem as nossas possibi·
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem que poderia ser !idades no setor da petroquímica e dos fertilizantes, de modo a poderincluída, representando, sobretudo, uma manifestação de perma- mos aspirar a auto-suficiência a prazo relativamente curto. E suà,
nente reconhecimento do Governo àquele inolvidável homem dele- presença no campo da distriDúição também representa expressivo
tras.
·avanço, pois que, pela comercialização se obtêm os recursos necessâ~
É de esperar que a presente proposição, pelo nobre objetivo que rios a sustentar a níveis compatíveis com os interesses do País a·
visa :1tingir, venha a ser acolhida nas duas Casas do Congresso exploração petrolífera. 1:: preciso assinalar, ainda, o que dá rcpresen~
Nacional, transformando-se, após a sanção presidencial, em diploma ta em termos de paz interna e externa pelo fato de essa extraordinãria
le~:1l vigorante.
riqueza jacente permanecer em mãos de brasileiros, que dela pod~nÍ
Sala das Sessões, em 4 de outubro de 1976. -Mauro Benevides.
dispor, como ainda agora, quando se achou conveniente partilhar as
(Ãs Comissiies de Constituição e Justiça, de. Transportes, despesas de prospecção em forma de contratos de risco.
'E falo de paz interna e externa porque todos nós conhecemos ci
Cmmmicarões e Obras P1íh/icas e de Finanças.)
que tem sido a luta. pelo petróleo em P,aíses subdesenvolvidos, o.nd~
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será essa imensa fonte de energia é entregue exclusivamente à cobiçl! do
publicado e remetido às comissões competentes.
capital estrangeiro.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pdo Sr. 19-Secrctá·Não sou contra a entrada do capital de qualquer procedência;
rio.
mas entendo que, no caso específico do petróleo e de outras riquezas
fundamentais ao nosso desenvolvimento, o patriotismo e a prudênSão lidos os seguintes
cia aconselham que não devemos ·entregã-las, sem controle, aos
REQUERIMENTO N9 521, DE 1976
estrangeiros de qualquer nacionalidade. E é, felizmente, o que verti
fazendo o Governo do Presidente Ernesto Geisel.
Senhor Presidente,
E seguindo a mesma linha de raciocínio e pelas mesmas razõe~
. Nos termos do art. 233 do Regimento .Interno, requeremos a .jã expostas, desejo, nesta oportunidade, dar o meu ma~ entusiâstic~
transcrição. nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido e inte~ral apoio à criação da MINEROBRÁS, que instrumentarA o'
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Estado na êxploração dos nossos ~incrais Sólidos, 'inclusive do pótâs~
Ernesto Gcisel, na solenidade de encerramento do 109 Congresso sió, que, estou seguro, se transformará numa outra grande reserva d~
Brasileiro de Radiodifusão, promovido pela Associação Brasileira de · Sergipe, tãó precisado de trazer à tona as riquezas existentes no se~
Emissoras de R:ídio e Televisão, no último dia )9 de outubro, no subsolo.
1:: esta, a meu ver, a legítima intorvenção do Estado, quando
Centro de Convivência Cultural, em Campinas, São Paulo.
vem
em
socorro da econom-ia· privada, incapaz ainda de, com ampll·
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1976. - Lourlval Baptista dão
e
grandeza,
explorar riquezas e serviços que devem ser postos li.
Ruy Santos.
disposição do povo.
REQUERIMENTO N9 522, DE 1976
Entendo que a MINEROBRÁS serâ, com a ELETROBRÁS, a
TELEBRÁS c outras importantes empresas estatais, mais umà
Senhor Presidente,
forma de 'íncrementar ii riqueza brasileira, que· nil'o po,ac ftCill. çte~.
Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeremos a continuar escondida, quer sob as plataformas submarinas, quer
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido· debaixo da terra, como é o caso das ricas jazidas de potâss.io do meu .
pelo Senhor Governador Antônio Carlos Konder Reis, quando da Estado.
visita do Excelentíssimo Senhor ;>residente da República ao Estado
Congratulo-me pela passagem,' ontem, do 239 ànivcrsârio di!
de Santa Catarina, no dia 24 de setembro último, na cidade de criação da PETROBRÁS, que tem sido um lúcido exemplo de eco no~ ·
Blumenau.
mia estatal bem conduzida, de industrialização monopol!stica prati~
Saiu dus Sessões, 4 de outubro de 1976. - Lourlval Baptista cada com inteiro sucesso, mes,mq i:!p pals de economia de mcrcadd
Ruy Santos.
'
· como 6 o nosso .
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Foi ela que permitiu que o ouro negro, que, no meu Estado se
situa principalmente na plataforma submarina, fosse trvido à tona,
para elevar a produção nacional de petróleo e desse, modo proporcionar a economia de divisas ao tempo em que dava'trabalho a milhares de sergipanos.
Sr. Presidente, entusiasta que sempre fui da PETROBRÁS, cujo
processo de criação c crescimento acompanhei com o maior interesse, é-me extremamente grato festejar a data, congratulando-me c,
mais do que isso, reafirmando minha solidariedade c confiança 'na
sua ação, na competência c patriotismo de seus dirigentes, à frente·
dos quais coloca-se o General Arakcn de Oliveira, no seu corpo técni·
co c nos seus operários de todos os nrveis que trabalham cm prol do
engrandecimento de nossa Pátria.
Grandes são as nossas dificuldades, mas podemos confiar que
serão vencidas c superadas, pois doutra forma não poderia ser num
país que dispõe de uma empresa do porte, patriotismo c capacidade
da PETROBRÁS.
E: com satisfação muito especial que presto esta homenagem à
nossa maior e mais importante empresa.
Senhor Presidente, a MINEROBRÁS tem a incumbência de
explorar c industrializar as vastas jazidas de evaporitos descobertas e
dimensionadas pela PETROBRÁS oo meu Estado. Essa será outra
importante tarefa que lhe está sendo confiada.
A criação da MINEROBRÁS é vista como início de nova era
para Sergipe, cujas riquezas minerais serão exploradas e
industrializadas, propiciando a instalação no Estado de um poderoso complexo petroquímica. O povo sergipano sente que a batalha
para exploração de suas riquezas está, de antemão, ganha, pela
cqnfiança que deposita na PETROBRÁS, empresa presente no meu
Estado, hoje o segundo fornecedor de petróleo ao Brasil, extraído do
subsolo c da plaiafórma continental, num feito que basta pôr"si só
para comprovar,a capacidade da empresa estatal.
,
Sr. Presidente, reitero, pois, congratulações com todos os que
labutam na PETROBRÁS no dia do 239 aniversário de criação da
empresa e reafirmo minha confiança em que as esperanças do povo
scrgipano muito em breve se tornarão realidade, com a exploração e
'industrialização das riquezas minerais scrgipanas. E, sobretudo, que
logo ,se concretizarão no meu Estado projetes da maior significação
,para o enriquecimento de Sergipe, do Nordeste e do Brasil, lá se
montando novo e grandioso pólo petroquímica!
Senhor Presidente,
Enriquecendo este registro, faço intcgr_ar estas minhas palavras
do balance das atividadcs da PETROBRÁS, conforme publicação
do O Estado de S. Paulo, de 2 do corrente, bem como o quadro re·
'latívo aos investimentos realizados pela Empresa, produção brasileira de petróleo, até agosto, evolução do capital social da PETRO,
BRÁS de 1954 a 1976, campos petrolíferos submarinos descobertos
pela PETROBRÁS e capacidade de refinação nacional. Estes elémentos justificaram a iniciativa que me trouxe hoje à tribuna desta Casa.
(Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR!VAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: .

O BALANÇO DE 23 ANOS DE ATIVIDADES DA PETROBRÁS
Em vinte e três anos de atividades (iniciadas em maio de 1954) a
PETROBRÁS propiciou ao País economia de divisas da ordem de
5,858 bilhões de dólares (1,43 bilhão somente em 1975), conforme
relatório 'da empresa, divulgado ontem, a propósito da data. No
qUinqOenio 1971/75, a empresa investiu 28 bilhões de cruzeiros e pa·
ra este ano, estão previstas aplicações de CrS 18 bilhões, contra
Cr$ 11,8 bilhões em 1975.
O informe lembra que, cm 1954, as reservas brasileiras de petró·
Ice estavam avaliadas em 40,5 milhões de metros cúbicos (255
milhões de barris). Atualmente, estão estimadas em aproximadamen·
te 124,5 milhões de metros cúbicos, correspondentes a 783,105
milhões de barris. A produção de petróleo, que em 1954 foi de
157.776 metros cúbicos (992.409 barris), passou em 1955 a 321.447

metros cúbicos (2.021.900 barris) e até agosto deste ano, chegou a
6.524.000 metro~ cúbicos (47,3 milhões de barris).
Em 1955, a maior parte dos produtós petrolíferos consumidos
no ·País, era importada. Hoje, o Brasil é praticamente auto-su·
ficiente, inclusive com margem para eventuais exportações.
No setor de refinação, a capacidade efetiva de operação da
PETROBRÃS, que em 1954 alcançava apenas 400 ml diãrios (2.516
barris), situa-se no momento em 163.600 m3 por dia (I milhão de
barris).
Na' ãrea de transportes, _em 1954, a frota nacional de petroleiro~.
pertencentes à PETROBRAS, movimentou 2.618.960 toneladas e,
em 1955, 2.761.621 toneladas, com 1.221,.621 milhas navegadas. Até
agosto de 1976, foram transportadas 44,907 milhões de toneladas,
com 286, 294 bilhões de milhas navegadas.
No campo da prospecção, o trabalho da PETROBRÃS ê cada
vez mais intenso, sobretudo na plataforma continental, que tem revelado grande potencial petrolífero.
Até agosto deste ano a PETROBRÃS perfurou 292.650 metros,
contra 249.246 metros em igual período de 1975. No mar foram per·
furados nos oito primeiros meses deste ano 130.242 metros
superando os 125.021 metros verificados em época idêntica à do ano
passado.
No mesmo período, a plata_forma continental brasileira pro·
duziu 1,225 milhão de metros cúbicos de petróleo (7. 705 milhões de
barris), ou seja! IS% a mais que o obtido em igual período de 1975.
A produção brasileira de petróleo, inclusive líquido, 'de gâs
natural, até agosto, atingiu 6,725 milhões de metros cúbicos (42,300
milhões de barris), registrando-se média diãria de 173 mil barris, o
que representa um percentual2,05% abaixo do obtido em igual perío·
do de 1975 (6,863 milhões de metros cúbicos ou 43,168 milhões de
barris, com média diãria de 177 mil barris).
Este pequeno declínio deve·se ao decréscimo dos campos mais
antigos do Recôncavo Baiano, mas até o final do ano deverâ ser
compensado com o desenvolvimento da produção dos campos de
Ubarana, Dourado, Mero e Camorim, que entraram em atividade
este ano. Em 1977 o aumento da produção serâ ainda mais significati·
vo, principalmente pelo início de produção do sistema inicial de
Garoupa.
.
Até agosto as nove unidades industriais da PETROBRÃS pro·
cessaram 35,592 milhões de metros cúbicos (223,873 milhões de barris) de óleo, contra 33,195 milhões de metros cúbicos (208,796 mi·
lhões de barris) em igual período de 1975.
.Em 1970, o Brasil figurou como 289 país do mundo em reservas.
comprovadas de petróleo. Em produção chegou ao 249 lugar e em
consumo de derivados ao 139. Hoje, como produtor de petróleo estã
em 27vJugar e como consumidor de derivados em IOVIugar, segundo
"Wor1d Energy Supplles", 1974 ONU.
No período 1970/1974, o Brasil foi classificado entre os IS pri·
meiros países que mais efetuaram perfurações exploratórias, isto é,
aquelas destinadas a descobrir novas jazidas petrolíferas. Em nú·
mero de poços perfurados o País figurou em 6vJugar, com 445 poços,
mas em metragem ficou em 59 lugar, com 1.014 mil metros, ultrapassando a Argentina (804.000) e ficando abaixo apenas do México
(1.882.000), Indonésia (1.228.000), Canadâ (10.619.000) e Estados
Unidos (68. 724.000).
Em 1975, a PETROBRÃS entre as 50 maiores indústrias do
mundo ,em volume de vendas, incluindo-se as dos Estados Unidos,
foi-classificada em 389Jugar (em 1974 ocupara a 50• colocação). Fora
as indústrias dos Estados Unidos, a empresa classificou-se em 21v1u-,
gar, enquanto em 1974 estava no 269 e em 1973 no 889 (Fortune, ages·
to- 1975\.
CoJll capital social, inicialmente, de CrS 4 milhões (1954), hoje
atingindo a mais de CrS 17 bilhões, a PETROBRÁS é a maior em·
presa da América Latina. Enquanto isso, o Brasil estâ classificado co·
mo 39 produtor de petróleo do continente sul-americano, sendo
superado apenas pela Venezuela e Argentina.
Em 1957. o índice de nacionalizacão do total de compras reali·
zadas pela empresa atingia apenas 20%. Hoje, esse percentual jâ é da
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ordem de, 73,9%, não .atingindo· índices· mais. expressivos devido à
.necessidade de importação de ,parte dos equipamentos utilizados na
área de perfuração e produção.de petróleo- onde a nacionalização,
é de 60% e 40%, respectivamente - uma vez que existe certa dilicul-.
dade na obtenção de informações técnicas e know-how nesse campo.·
Até o final do ano o montante de compras de equipamentos e
mãteriais deverá alcançar cerca de Cr$ 2,922 bílhões, sendo
CrS 2,160 bilhÕes no País e CrS 762,800 milhões n~ extc;rior.
,
TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS
A PETROBRÁS tem procurado sempre aumentar a ~articipa
ção do empresariado brasileiro, principalmente no que se refere à
fabricação de equipamento e à utilização· de projetes industriais.
Recentemente a empresa promoveu· tomada de preços para
execução de projeto de engenharia da ampliação da refinaria de·
Mataripe, com participação exclusiva de firmas projetistas nacionais.
(0 Estado de S. Paulo- Sábado, 2 de outubro de 1976.}1
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS
PELA PETROBRÁS
1956/1976-Em milhões de cruzeiros.
Ano

Exploração
e Produção

1956
1960
1965
1970
1975
1976
(mais) Estimativa do Sistema
PETROBRÃS.

Produção Brasileira de Petróleo
Até Agosto (em mil ml)
1975
5.623
110
1.051
4.280

1916.

ferra .............................. .
5.299
Alagoas ...... ·...................... .
168
Sergipe ....................... '..... ..
1.078
Bahia .............................. .
3.881
Espírito Santo ....................... .
182
172
Mar ............................... .
1.037
1.225
Rio Grande do Norte ................ :
29
Alagoas ............................ .
16
Sergipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
733
799
Bahia .·..............................
304
381
Total Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.660
6.524
Líquido de gás natural . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
20i
Evolução do capital social da PETROBRÁS
(1954/1976)
Ano
Em milhões de cruzeiros
1954
1955
1960
1965
1970
1975
I!i76

4

6
40
345
2.947
13.311
'17.970
Campos Petroliferos SubmarlnQs
Descobertos pela PETROBRÁS

Campo
Dom Joilo (mar)
Guaricema
Caioba

Bacia
Bahia
Sergipe
Sergipe

Descoberta

Entrada
em Produção .

1954
1968
1969

1954
1973
1974

Descoberta

Eutrada
emProduçio
i976
1976
1976
i976
i977

Capacidade de Refinação Nacional
1950/1976- (Em mJ /dia)
Ano

3,450
24,409
298,065
1.488,800
11.849,000
18.131,000

Bacia

Dourado
Sergipe
1969
Camarim
Sergipe
1970
Ubarana
Potiguar
1973
Robalo
Sergipe
1973
Mero
Alagoas
i974
Garoupa(+)
Campos
i974
A;;ulha
Potiguar
1975
Bagre
Campos·
1976
Pargo
Campos
1974
Namorado
Campos
1975
Badejo
Campos
1975
Tainha
Sergipe
1975
Cavala
Alagoas
1975
(+) Entrada em produção prevista para setembro
de 1977, em sistema provisório.

Total.

1,276
6,464
142,848
588,400 .
3.300,000
6.983,000

Produção

Campo

Outubro de 1976 '

PETROBRÁS

1950
400
1954
800
1955
7.950
1960
22.950
1965
50.100
1970
74.100
1975
163.600
1976
(-) 163.600
(-)Até 31·8·76

Particulares
1.150
6.490
6.490
7.290
9.110
9.410
3.110
(-) 3.100

Total
1.150
7.290
14.440
30.240
59.210
83.510
166.710
(-) 166.700

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Uma experiência até aqui inédita para mim foi a d!j minha
participação na Delegação Brasileira à LXIII Conferência Interparlamentar, que se realizou em Madri, na Espanha, entre os dias 23 de
setembro e 19 de outubro corrente.
A Conferência, Sr. Pre,sidente, que contou com mais de setenta
delegações, realizou-se num momento da vida histórica espanhola.
bastante delicado e que permite façam~s algumas observações a esse
respeito, como analistas, ainda que de breve passagem por ,aquela
terra.
Relativamente à Conferência em si mesma, as teses fundamen·
tais foram as que se relacionavam com a urgência, no mundo,
·quanto à necessidade de diminuir a diferença de tenda entre os países
ricos e os países pobres, o que deu oportunidade a longa discussões·
por parte de representantes, sobretudo, do chamado Terceiro
,Mundo, sempre marcadas por uma nota de queixa em relação ao
alraso de suas nações, atraso que, de algum modo, eles debitam aos '
países colonizadores do passado.
Um dos fatos que me chamou a atenção, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, foi que, depois que um representante do mundo não
desenvolvido fez um apelo para que todos os parlamentares pri:sen·
tes votassem uma moção no sentido de que os países desenvolvidos
contribuíssem com mais de I% de suas rendas nacionais, com vistas·
ao auxílio que deveria ser prestado aos países em desenvolvimento, o'
representante da União Soviética, tomando a palavra, declarou-se
contrário a essa sugestão, sob o ponto de vista de que a União
Soviética nada tinha a devolver, porque nada roubara - e usou
precisamente o verbo "roubar" com~ expressão forte, da qual ele
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não 'fugiu - enquanto os países colonizadores e imperialistas teriam
Finalmente, foi aprovado um projeto de resolução de cooperasido os verdadeiros ladrões da economia das nações hoje queixosas ção entre todos os países no campo da Ciência e da Cultura.
Ido seu atraso, ··
.
Fato que parece alia~ente significativo para o Brasil nessa
Isso me fez pensar e, pensando, reafirmar uma convicção de que
não existe ajuda desinteressada, Certa feita, quando eu era ainda Go- LXIII Conferência Intcrparlamentar ocorreu no último dia desse
vernador do Estado do Parã, tive oportunidade de assinar, pela Conclave, ou seja, havia uma eleição di reta c'secreta para o preenchiprimeira vez, um acordo com a USAID, no campo da educaçáo, e mento de três vagas no Comitê Executivo- que é composto de onze
disse isso, precisamente, ao Embaixador americano. Eu me rcjubila- membros- da União Interparlamentar.
Deixavam o Comitê um representante dos Estados Unidos, um
.ya por ter obtido aquela ajuda com a qual oGoverno do Estado do
Parã teria ,que colaborar, de maneira a construir um determinado representante asiãtico e o representante do México, c o Brasil e mais
número de salas de aula, mas não acreditava cm ajuda desinteressa- quatro países se candidataram a essas três vagas. E a alegria nossa foi
da, embora, naquele caso, compreendesse que havia interesses verificar que o Brasil, na pessoa do Presidente da nossa Delegação, o
comuns, que eram os da América do Norte em prestigiar o esforço. Deputado Célio Borja, tinha sido eleito para preencher uma das
que fazíamos no desenvolvimento da educação brasileira e os vagas do Comitê Executiva (la União Intcrparlamentar. E o fato é
~ignificativo, na medida em. que estãvamos hã 14 anos fora dessa
brasileiros no mesmo sentido.
De modo que a opinião do representante da União 'soviética posição.
Finalmente, Sr. Presidente, os comentãrios extracongrcsso. O
teve uma objeção no mesmo teor, porque, embora ele·dissesse que
primeiro,
que me parece muito sugestivo, quando deixamos o Brasil
seu País prestava ajuda desinteressada, na verdade, haveria um intee
começamos
a ler os jornais dos países aonde vamos, é relacionado
resse que estava por trãs da suposta ajuda desinteressada, e este era
de natureza política. O próprio representante do Egito estava ali .com o problema económico. Então, verificamos, que a Europa estã
como uma das testemunhas de que a ajuda oferecida tinha, em .ain?a com a sua economia profundamente desarranjada. Não fosse
contrapartida, uma cobrança que talvez fosse muito mais dolorosa e muito trivial ,a comparação, arriscar-me-ia a dizer que quando fazemais grave do que a cobrança de juros em dinheiro, que era, precisa- mos as nossas tran~formações em pesetas, cada cruzeiro valendo
mente, a de identidade política na luta pela hegemonia mundial, que meia dúzia de pesetas, parecia que seria muito fãcil o próprio custo
de vida dos Delegados durante a Conferência. Mas o estranho é que
a União Soviética sustenta com os Estados Unidos.
.
Na segunda parte da Conferência, discutiu-se muito a urgência quando se fazia a totalização, por exemplo, de um simples almoço, o
de .reduzir tensão do mundo cm relação a uma corrida armameiúis- que verificãvamos é que estãvamos a· pagar simplesmente o dobro
ta. Esteve compondo o gru.po brasileiro que exami~ou este assunto o daquilo que pagamos no Brasil por uma alimentação comum. Não
nobre Senador Amaral Peixoto que, provavelmente, nesta Casa, ain- fosse mnito trivial, como eu disse, daria o exemplo· de um copo ·
da tratar,ã deste assunto, e o mais curioso é que, no período em que· .de refrigerante, de coca-cola. Um copo simples, custando mais que a
se anahsava esse fato, a tónica expressada pelos diversos repre- garrafa que aqui chamamos em linguagem familiar de "tamanhosentantes era que, enquanto os parlamentares falavam em redução família". A garrafa de tainanho-famflia de coca-cola no Brasil custa
do esforço armamentista, os países que esses parlamentares repre- ainda 4 pesetas menos que um copo de coca-cola n~ Espanha.
Pode admitir-se também que o brasileiro é mal acostumado em
sentavam, quando se tratava de nações desenvolvidas tinham feito o
maior empenho para aumentar o seu parque de equipamentos mili- termos de dieta, porque estã muito freqUentemente envolvido em
tares e para até desenvolver armamentos de tal ordem sofisticados comer carne em vez de verduras e mariscos em geral. Mas em Maque seriam capazes de produzir efeitos letais com superioridade à dri seria pior, porque sendo uma cidade central como é Brasflia,
.fizemos também algumas comparações entre nós, entre o custo dos
própria bomba de hidrogénio.
. A nós coube discutir o papel do Congresso como reflexo da . mariscos ou dos alimentos do fundo do mar, cm Mà.di-i; cómpãrado
estrutura social de um país. E, por nossa palavra, com o apoio de com esses custos no Brasil.
Tenho em mão um exemplar do ABC, tradicional jornal madritoda a Delegação brasileira, sustentamos que entendíamos. que esse
reflexo só se estava dando ou se daria na medida em que o Parhi- leno do dia anterior ao meu regresso ao Brasil. Numa passagem, ·
mento de um país refletisse, precisamente, os diversos segmentos da falando na "incerteza monetãria européia", mostra o esforço que a
população' nacional, e não bastava, apenas, que se tratasse de um Alemanha estava realizando pouco antes das eleições, comprando
reflexo da composição populacional, mas que, também, no tipo de maciçamente dólares, para evitar a queda da sua própria moeda.
eleição que se realizava esta estrutura social, estivesse presente na Enquanto isso a Itãlia afundava verticalmente na desvalorização da
representação, isto é, uma eleição livre. Numa eleição que faz com lira, e a Grã-Bretanha chegava à necessidade de um chamado "goverque os candidatos possam dirigir-se aos seus eleitores, trabalhar a no de salvação nacional", tal a queda brutal que a libra esterlina vem
sua ãrea eleitoral, e virem eleitos para compor o Parlamento, auto- sentindo.
maticamente, haverã uma diversificação diferente daquela que fazia
O jornal ABC p11blica um· quadro sobre a queda da libra que,
do Congresso uma espécie de monopólio das elites de uma nação. Esdiz, devora as melhorias salariais oferecidas pelo governo trabalhissa tese, felizmente, não teve contradita, e nós aceitamos que até certo .ta, onde se verifica, por exemplo, que, no ano de 1945, a libra esterliponto também não bastaria, como sustentava o relator alemão, que na valia 4 dólares; em 1972, jã ela estava apenas reduzida a 2.45 dólahouvesse uma eleição livre para que cÕm isso o Congressp fosse a res; em 1976, a 1.68, no começo do anQ, e agora, nestes últimos dias,
representação dos diversos segmentos populacionais, porque muitas a 1.66 dólar.
·vezes, sendo livre embora as eleições, havia fatores que interfeririam
Eis a moeda que foi o padrão de um grande período da· vida
fatalmente na composição do Congresso de cada nação e poderiam
humana, o padrão de solidez, que era a libra esterlina, e a completa
mascarar, perfeitamente, essa eleição livre. Citei, então, o que se insatisfação dos próprios trabalhadores que são, possivelmente, o·
parece que é hoje aceito como uma lição de Sociologia Política, em
maior contingente eleitoral do Partido Trabalhista inglês, em relação
qu~ os países se desenvolvem numa primeira fase, tendo apenas o
à queda da libra e, automaticamente, à perda dos valores da capa~feito do .carisma ou líder carismático; numa segunda fase, uma policidade aquisitiva do povo.
tica de chentela; numa terceira, uma política de pressões de grupos e
Vimos, Sr. Presidente, um país que se esforça de uma maneira
finalmente, numa quarta fase, uma politica de votação doutrinãria
admirãvel para, abandonado um período autrocrâtico rígido, reintroou ideológica.
duzir-se na democracia ou reencontrar-se com ela. Hoje, parece fora
Ainda foi discutida com a presença do Brasil, e, neste caso, atrade dúvida que o Rei João Carlos e a Rainha são figuras extremamenvés também de um Deputado do. MDB, a questão do Sul da África
te populares, não só em Madri como em toda a Espanha. E essa
em que o Brasil tomou uma posição condenatória às discriminações .popularidade estã na razão direta das esperanças que o povo esparaciais lã existentes.
nhol neles deposita para que, sob um grau de segurança bastante
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aceitável, possa fazer-se a transformação do processo autocrático em
um processo democrático.
Tive a oportunidade de ler as palavras de um homem em evidên·
cia hoje, lribarre, em que ele salientava que o grave equívoco de ai·
guns grupos expressivos e não apenas de algumas pessoas estava em
se pensar que o período pós-Franco seria equivalente ao período ante-Franco, e que isso não daria na Espanha.
E imediatamente, o que verificamos, Sr. Presidente? Um grupo
radical de esquerda, absolutamente desinteressado nas eleições espa·
nholas, fazendo todo o esforço possível para aliar-se a úm grupo radical da direita, para impedir o processo de democratização. O grupo
radical da direita é chamado BUNKER, o que seria aquele que mor·
re na posição mas não entrega, ou não se entrega e não se rende, e
automaticamente não aceita uma transformação liberal. E ao grupo
radical de esquerda, promovendo as ações de violência, para provocar, a partir do radicalismo de direita, a reação e a interrupção do
processo.
Ora, nós vimos infelizmente, aliás não vimos porque não fomos
testemunhas ocular, mas soubemos em seguida, que embora proibi·
das certas manifestações, e o Rei trabalhando no processo de liberalização progressiva, inclusive chegávamos no momento em que era
substituído o Vice-Ministro J9, como eles chamam, nós diríamos
.aqui J9 Vice-Ministro. Tratava-se do General Santiago que foi substi·
tuído pelo General Mellado, este considerado um homem de linha
bem mais liberal do que o seu antecessor, pois precisamente coin~
cidindo com isso, viu-se o Partido Comunista Espanhol, o Partido
Socialista Obreiro Histórico, promover as manifestações da rua que
estavam proibidas exatamente para colimar um fim. que, desgraçada·
mente, foi atingido, o da luta entre assistentes dessa manifestação, a
polícia e, afinal, a morte de um estudante universitário, causada não
por tiro partido de nenhum homem fardado, mas de duas pessoas à
paisana, e, ao deixarmos Madri, jâ havia a suposição de que se trata·
va de grupos radicais de direita, de milícias radicais de direita trabalhando à paisana.
O Sr. Lázaro Darboza (MDB - GO)- Permite V. Ex• uma
Tâpida observação?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço 0
nobre Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Apenas para dizer, no·
bre Senador Jarbas Passarinho, que, como ocorre na Espanha e em
qualquer outro lugar do mundo, os métodos de atuação das minorias
radicalizadas, quer na esquerda, quer na extrema-direita, são os mes·
mos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - ~ uma
observação lúcida com a qual estamos inteiramente de acordo, por·
que os grupos radicais que não estão interessados em democracia juntam-se, por incrível que pareça, precisamente nessas ocasiões; jun·
tam-se mas não se misturam, porque cada um deles gostaria de ser o
herdeiro do caos. A fabricação do caos é, evidentemente, o seu objeti·
vo, mas gostaria cada um, de per si, ser o próprio herdeiro.
A nossa esperança, Sr. Presidente, com a experiência que lã tivemos, é a de que a Espanha vença essa fase - e tivemos a oportuni·
dade, de como orador na Conferência, assim nos expressar - que é
realmente difícil, e aquele grande Pais e aquele nobre povo possam
marcar, dentro de pouco tempo, uma das mais vigorosas democracias da Europa Meridional. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Recebi de V. Ex•, no dia 20 de agosto deste ano, o seguinte ofí.
cio, que tomou o número SM/427:
"SM/427
Em 20 de agosto de 1976
Senhor Senador,
Em atendimento ao solicitado por Vossa Excelência na
Sessão de 22 de março do ano em curso, através do
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Requerimento n9 41, de 1976, tivemos o ensejo de solicitar,
pelo Ofício n9 82; de 24 de março de 1976, reiterado pelo de
n9 SM/236, de 24 de maio de 1976, informações à Presidên·
cia da República, destinadas a instruir a tramitação do Projeto de Lei do Senado n9 28/76.
2. Decorrido o prazo regimental sem que tenha sido
respondidos aqueles expedientes, comunico a Vossa Excelên·
cia que até a presente data, .não nos chegou nenhuma
resposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelên·
cia os protestos de minha perfeita estima e mais distinta consi·
deração.
Senador José de Magalhães Pinto, Presidente."
O requerimento dirigido a V. Ex•. e pela Casa regimentalmente
aceito, está lavrado nestes termos:
"REQUERIMENTO N9 41, DE 1976
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 239, incisos I, b, e III, do Regimento
Interno, requeiro à Mesa sejam solicitadas à Presidência da
República as informações seguintes:
I - Quais os valores dos salários mensais dos Di retores
das seguintes empresas p,úblicas e sociedades de economia
mista:
a) Banco Nacional da Habitação- BNH;
b) Banco Nacional de Desenvolvimento Económico BNDE;
c) Banco do Brasil S/ A.;
d) Banco Central do Brasil;
e) Petróleo Brasileiro S/ A.- PETROBRÃS;
f) Empresas
Nucleares
Brasileiras
S/ A.
NUCLEBRÃS;
g) ELETROBRÃS; e
h) Caixa Económica Federal.
II - Quais os valores e montantes das gratificações e
participações percebidas em cada um nos últimos 2 (dois)
anos pelos Diretores das entidades indicadas no item anterior.
III - O Requerimento em questão se destina a obter dados para instruir o Projeto de Lei do Senado n9 28/76 em
tramitação nesta Casa.
Sala das Sessões, 22 de março de 1976. - Senador Leite
Chaves."
A causa que ensejou o requerimento a que V. Ex• deu resposta
foi um projeto por nós apresentado à Casa em 17 de maio de 1976,
com a seguinte ementa:
"Veda aos empregados ou dirigentes de entidades da
administração federal indlreta a percepção de retribuição men·
sal superior ao valor da remuneração mensal lixada para o
Presidente da República."
Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi distribuído
ao Relator, Sr. Senador Henrique de La Rocque, e aquele órgão téc·
nico premido pela necessidade de informações, sobrestou-lhe o an·
damento, até que informações ali também solicitadas fossem aten·
di das pela Presidência da República.
Hã dias estou com esse oficio de V. Ex•, entretanto não medis·
pus a versar o assunto nesta Casa porque Sua Excelência o Senhor
Presidente da República estava em preparativos para uma viagem
importantíssima ao exterior, viagem esta que'Sua Excelência acaba
de realizar, ao que noticiam os jornais, com· grande sucesso. Não era
razoável que na ausência do Presidente da República se trouxesse ao
conhecimento desta Casa um assunto cuja resposta, constitucional·
mente, é da responsabilidade di reta de Sua Excelência.
Logo depois que o Presidente da República retornou, informei à
Liderança da Maioria que eu ventilaria o assunto, e o Senador Petró·
nio Portella pediu que o fizesse quando ele estivesse presente. Ocorre
que S. Ex• está de viagem ao que sei, e cu, nestes últimos dois ou três
dias, estou nos preparativos de uma conferência para a Faculdade
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Nacional de Direito, onde versaremos o tema do Senado atual, cm
comemoração às homenagens que aquela entidade presta ao Senado
'em razão do seu sesquicentenârio.
Mas creio que não faltarei aos meus deveres de cidadão, nem à
ética parlamentar versando o assunto nesta oportunidade, mesmo
porque registrado, como fica, o ilustre Líder do Governo ou a Li·
derança presente terão condições de responder às indagações que ora
formulamos no anseJo de que a Presidência da República preste à
Casa as informações necessárias ao andamento do projeto.

vesoc: um projeto em andamento. E mesmo havendo um projeto.
dessa natureza, em andamento, nós não merecemos, até agora, as in·
formações.
Agora, pergunta-se: que motivos teriam levado Sua Excelência
o Senhor Presidente da República a não responder ao Senado, a uma
consulta formal, estribada no Regimento e na Constituição? Seria
alguma resistência pessoal de Sua Excelência ao Senado? Seria uma
preocupação de desprestigiar esta alta Casa do Parlamento?

Não é o caso, exatamente, das mordomias que o Governo considerou encerrado, mas de outro, sobre vencimentos específicos das
empresas públicas e das sociedades de economia mista.
Quando apresentamos o mencionado projeto, fizemo-lo inspi·
rados nos mais elevados motivos de moral administrativa e voltado,
também, para o interesse público nacional.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Ou será que Sua
Excelência não teria condições formais de obter essas informações,
quer dizer, questões suportáveis apenas?
A verdade é a seguinte: Sua Excelência não está em fulcro. Esses
vencimentos existiram antes mesmo do Governo de Sua Excelência.
A Casa e a própria Oposição reservam a Sua Excelência o Senhor ·
Presidente da República o mais elevado respeito, a mais elevada
consideração. Então, apenas ignora as razões que levaram o mais
alto mandatário do País a recusar as informações, ou a não prestá·
las, de acordo com o q'ue a Constituição estabelece, Constituição
essa que dá a Sua Excelência os mais amplos e ilimitados poderes que
jamais alguém teve no Brasil.

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA).,.... Permite V. Ex• um apar·
te? (Assentimento do orador.) Tenho a impressão de que ouvi V. Ex•
dizer que pedia informação direta ao Presidente da República. Pela
primeira vez, nessa minha longa vida, encontro a informação pedida
diretamente ao Presidente da República, no art. 30, alínea d, da
Constituição: "A Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado
Federal encaminhará, por intermédio do Presidente da República",
os pedidos de informação aos Ministros e não diretamcnte ao Presi·dente da· República. Agora, para forcar a resposta do Ministro é que
o pedido é feito .Por intermédio do Presidente da República, c não o
Presidente da República, diretamcnte, tem obrigação de dar a res·
posta.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Seguramente V. Ex•
não me ouviu, porque li o próprio ofício do Presidente da Casa,
Senador Magalhães Pinto, dirigido a este Senador, informando que
as informações pela Casa pedidas à Presidência da República não fo·
ram até aqui respondidas.

i
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O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- À Presidência da Repú·
blica é uma coisa, c outra coisa é pedir diretamente ao Presidente da
República para ele informar.
o~wn~~ES~~-m--a~~~

dade di reta dessas informações é do Presidente.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Não, a informação é do
Ministro, Ex•
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Não há Ministro que
responda. Mas, hâ uma conseqUência, constitucionalmente a respon·
sabilidade seria do Presidente.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Com isso não quero justi·
ficar. Não vi a informação. Quero apenas colocar a coisa cm termos·.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas, não vem ao
caso, porque, digamos, a própria lei estabelece a responsabilidade do
Presidente.
Então, Sr. Presidente, este projeto teve esse alto alcance, quer
dizer. o seu intuito legis é estabelecer que ninguém no País deve
ganhar mais do que o Presidente da República. Ninguém pode dizer
que tem um cargo de mais responsabilidade, de maior dedicação, de
maior seriedade. E queríamos e desejaríamos que a lei também esta·
belecesse o princípio moral de que, no País ninguém pode ganhar
mais do que o Presidente da República. O projeto está obstado no
seu andamento por essa razão. Não é o problema da mordomia, em·
bora esse projeto ensejasse, ao que soube, um outro problema.
correlato. Mas ele é específico sobre salários dos diretores e presi·
dentes de sociedades de economia mista e de empresas públicas.
Nós vivemos, aqui, jâ sob um regime de muita limitação constitucional. O próprio Senado, para exercitar o seu mister, já encontra
muitas limitações si:rias. Um requerimento desses, para ter acolhida
regimental, tem que se referir a projetes em andamentos, porque
jamais alguém nesta Casa poderia obter uma informação se nilo hou·.

O Sr. VirgOio Távora (ARENA- CE)- Permite Ex•?

O Sr. Virgfilo Távora (ARENA -CE) - Ex•, parece-nos que
ouvimos V. Ex• falar em alternativas, ou razões da resistência, por
parte de interessados, em que viesse a lume quanto ganham, ou então
restrições que o Presidente faria ao Senado, ao Congresso de uma
maneira geral. Comecemos pelas últimas: Ex•, somos testemunha
absolutamente insuspeita, no caso. Muito ao contrário, o que de
consideração tem a Presidência da República com este Congresso é
traduzido em fatos absolutamente concretos. Acabamos de vir de·
uma viagem ao Japão, em que acompanhamos o Primeiro
Mandatário da Nação, junto com o Presidente da Comissão de
Relações Exteriores da Câmara. Não houve uma reunião a nível
ministerial, convocada por Sua Excelência- ao contrário de.viagens
outras - que fizesse questão da presença, do comparecimento dos
representantes do Congresso e de seu pronunciamento. Portanto,
por mais que queira vislumbrar aonde chega a primeira indagação de
V. Ex•, não enxergo qual o objetivo, senão o de receber a resposta
um não.
Quanto ao item primeiro, não! Quanto ao item segundo, já
declaramos, aqui, de público o montante desses vencimentos, e
V. Ex• naturalmente estava ausente. Vamos repetir, para que não
haja a menor dúvida. Solicitamos apenas a enumeração dos nomes
das empresas: BNDE, Banco do Brasil, BNH, Banco Central e Caixa
Econômica, exato? Ou há mais algum que V. Ex• solicitou?

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - PETROBRÃS,
NUCLEBRÁS, Caixa Econômica, Banco Nacional do Desen·
volvimento Econômico, além do BNH e Banco do Brasil.
O Sr. VirgOio Távora (ARENA- CE)- V. Ex• poderia ter só
um poquinho mais de paciência, porque a cabeça tem que raciocinar
em termos exatos. Então, BNH, BNDE, Banco do Brasil, Banco
Central, PETROBRÁS, NUCLEBRÁS, ELETROBRÁS, Caixa
Econômica Federal. Excelência, com exceção da NUCLEBRÁS, a
que não nos referimos, as demais aqui jâ foram objeto de explicação.
pública. O Presidente do BNH, BNDE, e do BACEN ganham a
mesmíssima coisa, este ano de 1976, exatamente 91 mil, 250
cruzeiros, por mês, com todos e todos os adendos que se lhe possam
dar.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Quem ganha?
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - BNH, BNDE,
BACEN. BACEN é Banco Central. Banco do Brasil, a Presidência
ganha 89 mil, 260 cruzeiros, por mês, computadas as participações,
gratificações, tudo, tudo, tudo. Aliás, lamentamos que esta
informação que V. Ex• deu à liderança, não fôssemos nós dela
conhecedores, porque estivemos primeiro ausentes e, depois, presos
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:~o Jeito. Scnào, tcrí:~mos trat.ido isso tudo dcwlhadamcnte, como já
o lit.emos de outru vez. Fultam: C:~ixu Económica: dias atrás, portaria de S. Ex' o Sr. Ministro Mário Simonsen lixou os proventos toluis, quer dizer, nem um tostão :1 m:IÍs, do Presidente da Caixa
Econômic:t, cxatamcntc cm SO mil cruzdros; PETROBRÁS e
ELETROBRÁS, m.>tivo forum de grandes discussões nossas com o
eminente colerw de V. Ex•, o Scn:~dor Luiz Cavulcante. Em números
redondos. roder-sc-iu dizer que um dirctor da PETROBRÁS tem 75
mil cruzeiros cx:~tos; c du ELETROBRÁS, 71 mil cruzeiros. Quanto
à NUCLEBRÁS, está de acordo com o despacho exarado por Sua
ExccJC::nciu nu propostu fciw pelo Sr. Chefe d:~ Cusa Civjl, baseado.
por suu vez, cm exposição de motivos do Sr. Diretor-Gerol do
DASP. classilicudu na segunda ordem de gmndeza das empresas. A
NUCLEBRÁS, o seu Presidente, com todos os acréscimos que se
poss:t lhc dur no vencimento, não pode ultrapassar o teto de 60 mil
cruzeiros. Acreditumos que demos resposta a V. Ex•, de todos os
quesitos.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a deferên·
cia da informação de V. Ex•
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visado era o Presidente do Banco do Brasil. Ele tinha- não me lembro bem, porque folheei e li - nos meses normais, em 10 meses, se
não me engano, sessenta e tantos. Agora, tinha, naqueles dois meses
-V. Ex• que é um bancário de conceito e atento aos problemas do
Banco do Brasil, sabe disso- naqueles dois meses, parece que julhc
e dezembro, ele subia para, se não me falha a memória, duzentos e
poucos, que dava a média mensal de oitenta e tantos, que era- dizie
a nota- o que percebia mais. O Governo deu a nota e justificou esse
vencimento alto, acima do Presidente da República: com a demanda
que há, V. Ex• sabe que na empresa privada certos diretores de
gabarito estão ganhando isso e muito mais do que isso. De maneira
que, por esse demanda, o Governo achava e dizia, na nota, que não
podia reduzir esses vencimentos.

O Sr. VirgDio Távora (ARENA- CE)- Já havíamos dito isso
aqui, estamos apenas repetindo.

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Mas como é em razão disso? Se o Governo teve condições de responder em nota oficial
por que não respondeu especificamente, de acordo com a sua atribuição constitucional, de acordo com o seu dever constitucional, ao
Senado? Por que não deu a resposta específica? Porque esta é a
resposta vaga. De que maneira podemos fazer prevalecer isso para
instruir um processo dessa natureza? ~ um processo em andamento '
é um processo legal. ..

O SR. LEITE CHAVES (MDB -PR)- Quero dizer a V. Ex•
que a informação a que a lei se refere ...

O Sr. VirgDio T'vora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
permite uma interrupção?

O Sr. VirgOio Távora (ARENA - CE) - Então não havia razão do temor de se esconder alguma. V. Ex• não apresentou alternativas?

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - ...é um projeto legal;
é um projeto que reclama o estudo desta Casa. E ele está paralisado.
De todos os nossos projetos, o que está paralisado, desde a sua ori·
gem, é esse, por falta dessas informações. As informações para o seu
deslinde, para que ele seja examinado.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Conjecturas. Quai
os motivos ...
O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA - CE) - Quais os motivos,.
enunciCiu a~ duas linhas. Mostramos a V. Ex•, que nem uma, nem
outra.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Admitindo a teoria
das possibilidades múltiplas, qual daquelas possibilidades presum!vcis haveria concorrido para isso? E mais: a informação a que a lei se
refere, tanto a Constituição quando o Regimento Interno, é uma
informação direta, formal, fática. Não é informação da Liderança,
que é vaga e de ordem política. Além do mais, o requerimento tem
um segundo item que diz: "Quais os valores e montantes das gratificações e participações percebidas em cada um dos últimos dois
anos, pelos diretores das entidades indicadas no item anterior?"
Qual o valor da soma desses proventos auferidos nestes últimos dois
anos? Mesmo porque, há um fato muito singular no estatuto do Banco do Brasil. O Banco do Brasil assegura aos diretores participações
nos resultados líquidos, mas não diz de quanto é essa participação. ~
a própria diretoria que lixa esse percentual. Isto nos parece inteiramente inseguro e irrazoável. O estatuto do Banco do Brasil estabelece que, por ocasião dos lucros de balanço, é assegurado à diretoria lixar os percentuais, não esclarecendo, quanto. Não quero dizer
que seja coisa recente. Vem de exercícios passados. Existe essa válvu.
la insegura, pela qual os próprios diretores fixam, à sua conveniência, e de acordo com os lucros, as suas vantagens.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• permite um apar·
te, nobre Senador?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com muita honra.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - V. Ex• deve ter lido,
porque eu li e V. Ex• é muito mais atento ao noticiário, a respeito.
V. Ex• deve ter lido a nota oficial da Casa Civil, quando esse proble·
ma foi levantado. E foi até publicado um ato estabelecendo que diretor de nenhuma empresa poderia perceber mais de oitenta mil cruzeiros. Tinha até uma cláusula que foi muito combatida e aqui foi citada, cláusula 12, que dizia que o que estivesse ultrapassando, seria
mantido para uma redução posterior. Quero dizer a V. Ex• que, com
essa nota oficial foi mandado até o contracheque, porq!le· o mais

As perguntas são concretas; são objetivas. Por que não a resposta di reta? V. Ex• fala que, realmente, houve a redução já em conse·
qífência desse projeto. Mas não é isso que se postula!
.O Sr. VlrgOio Távora (ARENA V. Ex• dizer que seja em conseqUência.

CE) - Não! Não podt

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- O que se quer é esta·
belecer a regra. Não é a fixação ao alvedrio de um Presidente ou de
um Ministro, porque se eles reduziram dessa maneira podem ampliá·
.lo depois. O que se quer é o estabelecimento de um princípio no País.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um adendo?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- No que diz respeito a
essas empresas, o País só não entende que diretor do Branco do Brasil possa ter participação nos lucros da empresa dessa forma, porque
não é um capitalista. Muitos deles são, inclusive, funcionários de
casa. Por que, se eles não têm o capital? Se não correm o risco, por
que participarem? Na grande maioria, todos têm outras funções; outros são funcionários aposentados e já têm admiráveis vencimentos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite um aparte, Ex•?
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Não queremos que
deixem de ganhar razoavelmente, mas o critério não é esse: dizer que
um diretor de multinacional ganha "x" e que eles· têm que ganhar
mais. Não! ~inverdade. Um diretor, só pelo fato de ser diretor do
Banco do Brasil, ou de qualquer outra empresa, tem um cargo de
alto galardão.
Mas não pode ser o critério de firma particular, porque é outro
o tipo de mercado.
Concedo o aparte ao Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Queria dizer a V. Ex• que
esse ofício que V. Ex• recebeu, e que deve ter sido enviado, também,
ao Pre~idente da Comissão de Constituição e Justiça, comunicando
que houve um pedido de informação e reiteração sem resposta, essa
comunicação é: para liberar a Comissão para se pronunciar, ante a
falta de·resposta.

I,
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.o SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- E nós indagamos
aqUI. Nós temos interesse dircto no projeto. Mas, por que não ares·
posta, se a resposta é duda ao País, se é dada em jornal? Por que a resposta não é dada formalmente como a lei estabelece? São casuísticas
as perguntas.
. O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Por que V. Ex9 quer
mformação diretu c nüo aceita de uma voz autorizada e veraz, como
a do eminente Senador Virgílio Távora?

.? SR. LEI~E CHAVES (MDB- PR)- Mas é uma resposta

polill~u.

quer dtzcr, que nüo tem consistência. Então, pergunto
cspecllicamcnte a V. Ex' V. Ex• diz que eu anoto ou que a Taquigralia ;mota. V. Ex• vai dizer o que eu quero, se disser satisfaz, mas dizer
com precisão.
São os vencimentos desses diretores num prazo de dois anos
quer dizer: incluindo o5 valores c os montantes das gratilicaçõcs ~
participações percebidas cm cada um nos últimos dois anos. São
espccílicos.
. De forma, Ex•. que o Senado é uma alta Casa de Parlamento.
rmalmente, nós somos eleitos, quer dizer, pelo menos Senadores temos o direito. de acordo com a Lei, de obter do País, das fontes SO·
ci~is, informações que não sejam informações ilegítimas. Aqui não se
extge .a revelação de algum segredo de Estado, sabemos que houve
essas mfo.rmações, mas sob um outro aspecto, quer dizer, correlato,
que deflutu desse projeto, mas nüo sob o projeto em si. De maneiru
que esperamos que S. Ex• responda ao Senado, ao País, responda a
essas indagações. Nüo há nenhuma suspéita contra o Senhor
Presidente, porque esses vencimentos altos já vêm de outras gestões:
e quero dizer a V. Ex• que, para o País, são muito mais perigosas as
verdades ocultas, as verdades que nüo se revelam, do que aquelas verdades conhecid;ts.
Então, a ratio legis desse projeto é outra, o princípio que se quer
estabelecer é este: ninguém pode ganhar no País mais do que o Senhor Presidente da República. O princípio é legítimo, o princípio é
jurídico. o princípio é salutar! Além do mais, não quero nem me referir aos Ministros de Estado, porque é nos defeso estabelecer a redução desses vencimentos, embora em relaçüo aos Ministros de Estado
os vencimentos estüo acima do que a própria Lei estabelece.
'
ta Lei nY 4.863, no seu art. 12. que estabelece, para os Ministros
de Estado. a lixaçüo de vencimentos. Diz o seguinte:
'' aetribuiçào dos dirigentes de autarquias e sociedades
de ecÓnomia mista em que participe a União ... "
E.~essas sociedades em muitas delas, não existe a paru~:ipação
?a Untao. Por isso, estüo liberadas para um projeto daquela natureza.
· ... não poderá ultrapassar os vencimentos dos Ministro~ d~ Estudo, enquanto essas entidades receberem transfcrencms do Tesouro e desfrutarem de favores !iscais".
Quer dizer, esses que receberam além dos Ministros de: Estudo,
porque süo presidentes de: uutarquias que: rc:cebem fuvores da Uniüo,
estüo no dever de devolver as diferenças recebidas, em face da lei já
existente. Quer dizer, aquelas autoridades dirigentes de autarquias,
de sociedades de economia mista em que a União participe, que receberum - e purece que houve informaçüo nesse sentido, - vencimentos superiores aos de Ministro de Estado, estão no dever derestituí-los, porque receberam-no ilegalmente, isto i:, alí:m do que a lei
coagente prclixu. Não é nem deste c;tso- que qualquer um pode exigir, atruví:s até de açào popular, ação direta- que se cogita, cogitu·
se aqui, no momento, das informações solicitadas pelo Senado Federal, de ucordo com a Constituição e o Regimento Interno, necessCtrias uo deslize c uo exame de um projeto que visa a introduzir novus nornu1s nu tixução ou nos critérios de pagumentos e vencimentos
de di retores e presidentes de sociedades de economia mista e também
de empresus públicus. E lica u dúvida: Por que S. Ex• pôde responder uo l'uís'! Se(: que respondeu, porque nós não tomumos conhecinwnln disso. Nós ouvimos informações sobre mordomiu mas sobre
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wncimcntns, não. Houve aqui dois requerimentos lidos sobre o
Presidente do B<tnco do Brasil, mas de uma forma vaga, nüo precisa,
nos dois Ctngulos. Quer dizer, contabilmente, quanto recebeu? Qual o
critério da fixaç(lo nu pu,rticipaçào dos lucros da empresa?
o' Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE)- V. Ex• dá licença?
(Assentimento do orador.) Tínhamos pedidos, há algum tempo o
aparte, apenas para dizer a V. Ex• que, amanhü, com a autorização
do próprio Presidente do Banco do Brasil, vamos repetir aqueles
números globais que havíamos oferecido quando tivemos o ensejo de
apartear o eminente Senador Paulo Guerra, de Pernambuco, vamos
trazer, cntüo, os extratos da conta, o contracheque não só dos primeiros meses de cada semestre - pois V. Ex•, que pertenceu ao
Banco do Brusil sabe como i: contabilizada a soma de proventos que
recebe um diretor de lá - como, também, dos meses seguintes.
V. Ex• verá que, bem ao contrário do que aqui dito - de informações vagas, não! - foram informações mais do que precisas,
_porque chegaram ati: às unidades que recebia S. Ex• Mas isso, nos reservamos para fazê-lo amanhü. A documentação deve estar no nosso
Gabinete.
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR)- V. Ex• vê que não é o
Banco do Brasil cm causa- são essas entidades ...
O Sr. Virgnio Távora (ARENA - CE) - Pois bem. Mas
V. Ex• referiu-se a uma. Vamos nos referir a uma outra: V. Ex• sabe
que o Banco Central, que o BNDE, tem os vencimentos dos seus
Presidentes c Diretores na equivalência dos do Banco do Brasil?
Vamos adiante: V. Ex• sabe que nenhum Diretor ou Presidente da
ELETROBRÃS pode pertencer à diretoria de qualquer subsidiária,
acumulando vencimentos: c apenas pode ser Presidente, sem perceber vencimentos. São coisas bonitas de se falar, mas são fatos qui:
devem ser, todos eles, aferidos com a realidade. Traremos amanhã,
para o conhecimento de V. Ex•. a documentação ...
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Mas a questão que se
debate é o porquê.

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- V. Ex• disse que as informações eram vagas c imprecisas ...
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- E süo imprecisas!
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Mas como imprecisas, se estamos trazendo provas?
. O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Lembro-me bem que
uma dessas informações de imprensa havia dito que todos ganhavam
menos do que umu certu importância, a exceçüo de cinco deles, ·sem
dizer quais emm.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perdão, nobre Se-·
nadar. As informações dadas, nesta Casa, não foram vagas e nem
formn impr~cisus.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Permite-me V. Ex• um
aparte'?
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Com prazer.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Em relação uo Banco
do Nordeste, por exemplo, eu trouxe e li, aqui, uma carta do Dr.
Hélio de Souzn Leão Santos, Diretor do Bunco do Nordeste, - e
tiw a satisfação de t~·lo iniciado na vida pública, pois, era um
simples funcionário com curso na CEPAL, e seu primeiro cargo público foi o de Diretor do Banco do Estado de Pernambuco, quando
fui Governador -. li, uqui, uma carta detalhada, informando
quunto percebe um dirctor de B.anco.
. O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Quando tivemos o ense;o dc, cm upartc:, dizer do seu talento.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)·- A quem foi dirigid;L
essa cartu do Bunco do Nordeste?
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O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Foi dirigidu a mim e eu
uli, :tqui.
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Mas aqui não há soli·
cituçào de infornwciio de vencimentos do Dirctor do Banco do Nordest~.

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Sim, mas os jornais ...
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Veja V. Ex• que
prcocup:tcão. Quer dizer, o que é necessário não se informa e vem inform:tr-sc o que niio se pede.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite-me V. Ex•,
Senudor Leite Chaves?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) -.As informações de
V. Ex• são vagus c há uma preocupação em se Luonultuar o processo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
Pediu-se umu informação concreta; ninguém pediu informação
sobre o Banco do Nordeste, aqui.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- V. Ex' permita que eu
conclu:t. V. Ex• tem um açodamento que não é tão nordestino. Os
nordestinos são uçodados, mas não tanto.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Só porque eu disse
que não pedimos informações do Banco do Nordeste?
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) Não. Porque eu
não tinh:t tcrminudo o meu aparte. Li também, em companhia do
eminente Vice-Líder Virgílio Távora, informações do Banco do Brasil. E. aindu nwis, temos no Banco do Brasil um funcionário, um
Dirctor. que pcrcebitt num banco particular 65 mil cruzeiros. Foi
com·ocado paru servir à região, ao Nordeste, ao Brasil. E ainda ún·
tem o Dirctor do Bunco rlo Rrasil. o Sr. Admom Ganem. deixava o
B:tnco pura ganhur mato r vencimento na Mercedes Benz. Por aí V.
Ex• vê que o mc,rcudo de trabalho para quem pensa e sabe onde tem
o nariz. num quem sabe gerir o dinheiro público, é muito alto.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Em que País nós esta·
mns'? Então o Senado formaliza um requerimento, encaminha um
pedido de informuciio, à Presidência da República, de acordo com a
Constituição que esse próprio Governo tem o dever e a obrigação de
cumprir. mesmo porque, se diz, baseado na Constituição, que todo o
poder do Presidente du República resulta dela, e vem o Senador Paulo Guerm com uma carta do Banco do Nordeste, uma carta particular. e acha que foi satisfeita a exigência? Em que país nós estamos?
Não existe lei? Que critérios pode o Senado adotar, que autoridade ...
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Com a mesma autoridade com que V. Ex• critica, e critica, às vezes, sem razão, eu posso
trazer e ler aqui qualquer documento. V. Ex• pode não dar crédito,
porqu~ esta questão de crédito é como crédito político: é muito diferente, princip:tlmente interiormente, nós sabemos a que crédito per·
tencemos. V. Ex• não pode é duvidar de uma carta autêntica.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Excelência, não é
uma questão de dúvida. O processo legislativo exige uma verdade formal, uma verdade que venha em termos, como a Lei estabelece.
Quando cu liz a consulta eu a fiz na condição de Senador. A Lei me
assegura esse direito. Eu posso, como V. Ex• pode.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Mas eu o fiz também na
condição de Senador ...
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PE)- Mas V. Ex• fez o que
não estava solicitado no processo; foi uma carta particular de V. Ex•
Por mais respeito que V. Ex• mereça, não tem o condão de suprir
uma exigência regulamentar. Tanto é que o !'residente do Senado ao
responder não disse que o Presidente não responrleu. mas que V. Ex•
n:spontlcu. A Prcsitli:ru:ht do Senado us:mtlo a verdade 10rmal, rcgimcnt:tl c constitucional, diz que a Presidência da República nào res-
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pondcu its informações destinadas a instruir a trarnttação do Proje,u
de Lei do Senado, nY 28 de 1976. Tanto uma carta niln ntende a ess~
exigência formal, que a Presidêncm do Senado não diz que o Senador
Paulo Guerra informou ou que a Liderança informou. Essas informações são de PlenÍirio. são informações, digamos. sem conteúdo
formal, obrigatório, quer dizer, cogente, que só a informação de ongem poderá satisfazer.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- V. Ex• devia é exaltar a
.iniciativa desses representantes dos Bancos do Nordeste e do Brasil,
cjúe, em homenagem ao Senado da República, conforme citaram na
carta c V. Ex' poderá disso certificar, consultando os Anais, apres·
saram-se em dar essas informações.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas ninguém peúiu
informação ao Banco do Nordeste. Também ninguém pediu informação ao Presidente do Banco do Brasil. Pediu-se informaÇões, através das vias regulamentares, dos vencimentos desses órgãos, desses
setores. Não foi informação pessoal, porque não estamos aqui para
situar pessoas.
Agora, na históna do Senado ficará isso em aberto, ipclustve para o Presidente da República. Amanhã ou depois quem quer que
queira pode, de acordo com essa Lei, invocá-lo, digamos, numa situação de irresponsabilidade, .porque deixou de responder ao Senado,
de acordo com a própria Lei que ele tem o dever de cumprir, como
seu expoente maior, que é o Presidente da República.
Concedo o aparte ao nobre Senador Lazaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Lembro a V. Ex•
que seu tempo já está esgotado.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Nobre Senador Leite
Chaves, serei muito breve em meu aparte. Ele nem teria mais raz~o
de ser, porque V. Ex•, já na parte final do seu discurso, se ateve ao
fato, à raiz dele. Não se trata aqui de discutir o fato de os eminentes
Senadores Virgílio Távora e Paulo Guerra terem trazido informa·
ções ao Senado. Trata-se. do preceito constitucional. Este País tem ou
não uma Constituicão?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Esta é que é a grande
indagação.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Embora nó~ facamos
restrições a esta Constituição pela sua origem, hâ uma Constituição.
E é dever do Senhor Presidente da República, é dever dos Srs.
Ministros de Estado assim, como é dever de V. Ex• e de todos nós,
cumprir e respeitar a norma do Direito Constitucional. Se se passa
impunemente sobre a Constituição, pergunto a V. Ex•: afinal, par!!
que serve uma Constituição?
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - V. Ex~ fulcrou
realmente a questão. A indagação é esta: existe ou não a
Constituição? Se existe a Constituição que estabelece a responsabilidade, por que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
deixou de responder ao pedido do Senado, um pedido regulamentar
e constitucional? Por que razão? Sua Excelência teria o desejo de não
levar em consideração o Senado? Seria uma preocupação em mostrar
uma autondade cada vez mais excepcional? Julga-se Sua Excelência
no dever de estar além da Constituição porque lhe é assegurado o
direito, às vezes. de anlicar o AI-S? f: esta a indagação que se faz.
Sr. Presidente, espero que o digno Senhor Presidente da
República responda ou os órgãos competentes respondam a esse
Oficio de V. Ex•· O Oficio está fulcrado no Regimento, está fulcrado
na Constituição, e é de extrema importância para elucidar uma
proposição em andamento. O Senado e o Pais desejam que essa
questão seja fixada por lei e não apenas por decreto ou por portaria.
Ninguém, no País, deve ganhar mais do que o Presidente da
República, isso é uma determinação salutar, isto é mais do que legítimo. Todas as informações contrárias a isto não são aceitas pelo bom
senso nacional.

'V'------.,.,._··----·--··,----'
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De forma que nós continuamos aguardando, Excelência, que a
Presidência da República responda precisamente a estas informações. São informações simples que podem ser respondidas de forma contábil, especílica, não só quanto ao volume, mas quanto ao
tempo fixado no Requerimento n9 4 I, de I976.
Quanto ao mais, muito grato a V. Ex• e grato à atenção da
Casa. (Muito bem!)
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O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a
palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Sr. Senador Virgílio Távora, como Líder.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ouvimos, não em
silêncio, mas procurando repor a questão nos seus verdadeiros pontos, o problema levantado pelo eminente representante pelo Paraná.
Desde já, não passa sem refutação formal a S. Ex• qualquer alusão a respostas a informações vagas e imprecisas.
S. Ex•. preocupado com o destino do seu Partido no Estado que
o elegeu, ausente esteve aqui de Plenário, quando, de sobejo, foi
explanado este assunto. Mas, nas poucas palavras que aqui vamos
proferir, cerrado está o compromisso de, amanhã, trazer os contraéheques, como S. Ex• assim deseja. Que não seja informação vaga, como diz Ex•, os diplomas que condicionam os vencimentos
do dirigente maior do BNDE, do BACEN e daqueles outros do
Banco do Brasil, com o montante de todas essas vantagens.

s:

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Concede V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Quando terminarmos.
Então, esta parte ficará bem clara. O Governo não escamoteou
informações de ninguém, já as deu por intermédio da Liderança que,
até prova em contrário, transmitindo a esta Casa as informações de
S. Ex• o faz de forma oficial: nem muito menos foi por causa de projeto a, b, ou c que estabeleceu os diferentes níveis constantes de decisão do CDE do conhecimento de todo o País.
Com prazer, ouvimos, agora, o aparte do nobre representante.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador, V. Ex• promete
trazer-nos o canhoto, o talão, o cheque ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não é o que
V. Ex• quer? V. Ex• disse ser vaga, imprecisa, a nossa informação:
pois vamos trazer o comprovante.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Nós não queremos bisbilhotar a vida de ninguém, queremos é informação normal, informação crível, não informação de talão de cheque de pessoas ou de
indivíduos, coisas personalíssimas. É a informação que os balanços
dessas entidades darão. É isso que queremos. Por outro lado, V. Ex•
diz que a Liderança responde. A Liderança responde ao nosso Partido, mas, a resposta, aqui, tem que ser dada ao Presidente do
Senado, ao representante de outro poder, do segundo poder, do Po·
der Legislativo. É informação de um poder a outro poder. Tanto é
verdade que, nem sequer, diretamente, nós podíamos fazer esse requerimento ao Senhor Presidente da República e sim, teria que ser
através do Presidente do Senado e ele somente o deferiu porque está
de acordo com a Constituição e com o Regimento. Não é uma
informação de Plenário, é uma informação entre poderes e a informacão entre poderes existe e exige o ato formal que constitua o fato da
prova. Esta é que dá credibilidade. É uma resposta através de ofício.
Isto é o que se quer e não V. Ex• trazer um talão de cheque, um che·
que mensal de um diretor, ou o Senador Paulo Guerra trazer uma
carta particular do Diretor do Banco do Nordeste, cujas informações
não foram aqui solicitadas e dá uma crença nacional de que houve
atendimento. Não houve atendimento, absolutamente! Tanto não
houw atendimento que o Presidente do Senado está aqui com uma
carta dizendo que não houve essas informucões. Vamos ser sensatos,
finalmente, uqui é o Senudo du República.
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, antes de responder a V. Ex•, como sabemos que o tempo
da Liderança é curto, daremos o aparte aos eminentes Senadores por
Pernambuco, pela Bahia, pelo Maranhão e, posteriormente, responderemos a todos. Mas, desde já, fica bem estabelecido, Sr. Presidente, que aqui, muito antes da questão agora levantí!da por S. Ex•
o Sr. Senador Leite Chaves, já foi dito o quanto ganhavam esses diferentes titulares dos casos citados e, mais ainda, se aqui falamos em
trazer canhotos, foi porque isso nos foi solicitado e cobrado de público, neste Plenário. E por quem? Justamente até por um representante
de nosso Partido, o eminente Senador por Alagoas, Luiz Cavalcante.
Portanto, quando dissemos que podemos trazer até o canhoto do
cheque do Banco do Brasil, é para espancar qualquer dúvida existente a respeito. Tem que falar assim, porque não é gago.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA aparte?

PE) -

Permite V. Ex• um

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-'- CE)- Com muito
prazer.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Se V. Ex• me permitisse uma sugestão, eu traria aqui a cópia das declarações de Imposto
de Renda, porque o nobre Senador Leite Chaves não gosta de canhoto, ele é da direita. Se V. Ex• insistisse muito, o Senador Leite Chaves irá levantar o Regimento contra V. Ex• que está armado aqui em
Plenário, quando o Regimento Interno não permite que V. Ex• ande
armado.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- A não ser, das
armas da razão, desconheço de outras.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar·
te?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Acho que o nobre Sena·
dor Leite Chaves tem razão. Estou com S. Ex• t honrosa, para nós,
a posição de S. Ex•, 9ue acredita muito mais na palavra do Presidente da República do que nos contracheques e nos documentos
aqui apresenwdos.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Asseguro a V. Ex• que
acredito, e talvez tenhu sido por essa razão que o Presidente da República não tenhu condições de informar, porque os contracheques não
~izem a verdade completa em situações dessa natureza.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador Henrique de La Rocque, logo depois responderemos a essa
heresia.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre Líder,
há um detalhe que reputo importante para a ordenação da discussão
que estamos a ouvir. O Senador Leite Chaves declarou que em
projeto por ele apresentado ao Senado e distribuído na Comissão de
Constituição e Justicu a nós outros, para relatá-lo havíamos pedido
informação ao Executivo, para que, com essas informações, fosse
possível o parecer ser prolatado. Relatou mais o nobre representante
pelo Eswdo do Paraná: disse que traria o assunto da não-resposta
por parte do Executivo, ao Plenário do Senado e que o Líder da
Maioria, nobre Senador Petrônio Portella lhe dissera que gostaria .de
estar presente para lhe prestar as informações necessárias. Foi dito
por V. Ex• o quanto percebe cada um dos titulares cujos vencimen·
tos desejava· indagar o nobre Senador Leite Chaves. A hipótese da
desatenção do Executivo Maior por esta Casa nos parece que não
deve, sequer, ser examinada; De modo que estamos convencidos, se a
resposta não foi dada, por certo algum impedimento houve, de
somenos importtincia. Se o nosso Líder aqui estivesse, o assunto
estaria, sem dúvida, encerrado, porque V. Ex• demonstrou que
nenhuma dificuldade tem o Executivo em prestar as informações
dcsejmJas pelo nobre Rcprcscntutllc do Estado do Paraná.
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O SR. VIRG1LIO TÁVORA (ARENA - CE) "'- Estamos
apresentando os dados reais. O que não pode, eminente Senador, é
passar também em julgado a afirmativa do combativo Senador pelo
Paranâ, que o contracheque, que o canhoto - como queiram - de
pagamento efetuado pela Tesouraria do Banco do Brasil não
represente a verdade.
S. Ex• tem a obrigação de, trazidos esses dados aqui, conferi-los
com o que reputa verdade e processar a autoridade se deu um falso
testemunho.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- V. Ex• me concede um
aparte?
·
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Não desejava entrar
11esse debate, mesmo porque eu o vejo muito bem esclarecido, mas
quanto à validade do contracheque, devo dar a V. Ex• o seguinte
testemunho: por duas vezes tentei fazer prova do meu rendimento
com o contracheque perante o Imposto de Renda e duas vezes isto
me foi recusado. Uma das vezes perguntei porque e a resposta foi
que "esses contracheques que V. Ex• está trazendo provam apenas o
quanto V. Ex• ganhou em cada mês, mas não mostram uma folha
suplementar que possa ter ocorrido no mês de julho, agosto ou outro
'qualquer, o que é muito comum no funcionalismo público".
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, estâ claro: demos a opção ao ilustre Representante do
Paraná, trazendo aqui os contracheques; se ele verificar que houve
falsidade, estâ na obrigação de processar o tesoureiro do Banco do
Brasil, porque trazemos exatamente o dado oficial. E a Oposição
estâ negando a evidência dos fatos. S. Ex• não aceita a palavra, a
informação de seus colegas e deseja algo mais concreto ...
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Senador Virgílio Távo·
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... Apenas
para mostrar que o Governo não tem nada a esconder, porque não
admitimos que palavra de ninguém seja posta em dúvida, já que não
colocamos as de S. Ex•; dizemos: vamos trazer os contracheques dos
meses do meio do ano e dos primeiros meses dos primeiros semestres
de c.adà ·ano. V. Ex• sabe perfeitamente, pertencente que é ao
Banco do Brasil, ainda está mais ciente do que e~tamos dizendo, que
no primeiro mês de cada semestre é contabilizado, justamente, numa
folha, o que recebe aquele Diretor, de participação, devido ao se:mestre anterior; e tudo isso vamos pôr a sua disposição. Agora, se
tudo isso for falso, V. Ex• estâ na obrigação de processar o tesoureiro do Banco do Brasil, que emitiu tal documento, repetimos.
ra...

: O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Virgílio Távora, se
V. Ex• me permite ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) - Um momento; ouço, primeiro, o Senador Ruy Santos. Depois, ouviremos
V. E~•
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Eu li para o nobre Se'nador Leite Chaves o dispositivo constitucional; agora, o regimental:
"Art. 240 - Em relação ao requerimento de informações serão
observadas as seguintes normas:
I -só serâ admissível:
a) como ato pertinente ao exercício da competência fiscalizadora do Congresso Nacional ou do Senado Federal; ,
b) para esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado;
II - serâ dirigido ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República;
·
III- deverá mencionar o fato sujeito à fiscalização do Congresso ou do Senado, assim definido em lei (Const., art. 45), ou fazer
remissão expressa à matéria legislativa em tramitação;
IV - não serão pedidas informações ao Presidente da Repúbli~!l s_obre maté.ria d~ sua competência privativa, nem ao Poder
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Judiciário, à Câmara dos Deputados e a órgãos dos Estados e Municípios.
Tal, o dispositivo regimental, a que nós estamos sujeitos.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer
ouvimos o aparte de V. Ex•
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- As informações não são deyidas a um Senador; nem à minha Bancada; nem ao meu Partido; são
devidas ao Presidente do Senado. Então, digamos, V. Ex• não 'iria
encaminhar ao Presidente do Senado contracheques, que são
documentos estritamente particulares desses Diretores. A informação se faz através de ofício; as informações são dadas pela
mesma maneira como são solicitadas, de forma que têm que ser específicas e dirigidas ao Presidente·do Senado. Se estou reclamando é
porque como Senador e como autor de um projeto, tenho interesse
no andamento desse projeto- como nos demais da Casa, aqueles de
nossa lavra, ou aqueles que nos pareçam justos. De forma que as informações não são devidas a um Senador. São devidas ao Senado,
como uma das Casas que constituem um dos tripés da República, um
dos Poderes da República. Então, não pode ser dado por contracheque, nem através de cartas como aquela a que se referiu o
ilustre Senador por Pernambuco. Tem que ser informação concreta.
Então, a resposta seria: ou dizer por que não responde, ou então dar
a informação. Agora, o que é estranho é o silêncio, a suspeita. Por
que o Presidente não responde, ou a Presidência não responder,
quando se sabe que esses vencimentos são grandes e vêm de antes do
Presidente? Quer dizer, Sua Excelência não tem responsabilidade.
direta por isso; a autoridade de Sua Excelência até se excederá, até
aumentará perante os olhos da Nação. Como se sabe, a maior autoridade não é, apenas, a que resulta da lei; é aquela que resulta de uma
verdade conhecida. Quanto mais revelemos os fatos de nossa responsabilidade, maior autoridade nós temos no País. Então, quando há
uma omissão dessa natureza, levanta-se uma suspeita nacional e
desta Casa. Mas, neste caso, não é só a suspeita; é que há um prejuízo de ordem legiferante. O projeto está parado e nós temos interesse no andamento dele.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presidente, mais uma vez aqui fica bem patente que o Governo não tem coisíssima nenhuma a esconder. Tanto não tem a esconder que a sua
liderança, inicialmente, deu os valores. Cobrado lhe foi; - S. Ex• o
Senador pelo Paraná, porque presente não estava, está esquecido que
cobrado foi a esta Liderança - "eu apresento", dizia o eminente
Senador por Alagoas, "o contracheque de quanto recebo; por que esse Presidente não apresenta o seu"? Quando aqui se vem dando,
além de informações, a resposta cabal mostrando por "a mais b mais
c" que não hã o que esconder mostrando-se que ganhou no ano de
1975 tanto e ganhará no ano 1976 quanto diz-se: "não! O contracheque não nos serve mais". Que documento pode provar que um homem ganha tanto, senão aquele gerado pela tesouraria da entidade,
da empresa de economia mista ou da empresa pública, ou da autarquia, a que esse homem estâ ligado? Desconhecemos, Sr. Presidente,
uma forma de, mais exatamente, se provar a verdade daquilo que
está se afirmando. Mas, isso amanhã teremos, Sr. Presidente, lamentando, apenas, que ausentes do País e depois presos ao leito, não
tivéssemos sabido das intenções de S. Ex•, o Sr. Representante do
Paraná, porque seria hoje, mesmo, neste momento, que daríamos
parcela por parcela. O Sr. Presidente do Banco do Brasil, por exemplo, ganha tanto de ordenado, tanto de gratificação no ano de 1975;
tanto de ordenado, tanto de gratificação no ano de 1976; a sua participação foi tanto, conforme creditado em sua conta no primeiro
semestre deste ano e no primeiro mês do segundo semestre deste ano.
Assim, Sr. Presidente, de uma maneira clara e insofismável, o assunto fica bem esclarecido: o Governo não tem nada a esconder.
(Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Henrique de La Rocque, nos termos do inciso VI
do art. 16 do Regimento Interno, para uma breve comunicação.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Para
uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
. Sim Senadores, ela jâ vos dominou alguma vez. ço.mo. a ânsia
mcontida de certa aspiração muito acarinhada c querida, ouvindo
seu·s sucessos na música dos sonhos, sentindo o sabor da ·vitória obtida no resplendor de um poema que retratasse a sua concretização
total.
Do Senado mais uma vez formulo um apelo, o mais caloroso,·ao
dinâmico c atento Ministro Ney Braga, para que realize o desejo de
Dulcina de Moracs, que tanto espera do seu Teatro de Arte e por ele
tem lutado a boa peleja, a dos convictos e dos que têm fé.
Não a frustre, Ministro, porque tantos, muitos, muitíssimos
mesmo, sem exagero afirmo, desejam que a Capital brasileira tenha o
seu Teatro como Escola de Arte, daquela Arte que nos engrandece e
nos enleva, arrebatando-nos tantas vezes da· vulgaridade da vida
para a beleza do esplendor da sublimação. (Muito bem!)
O SR. PRESiDENTE (Magalhães Pinto)- Está finda a Hora
do Expediente.
Passa-se à
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Anápolis, Sr. Presidente, é sem dúvidà uma das maiores c1aadcs
de Goiás, e que tem dado excelente contribuição ao desenvol~imento, não apenas do meu Estado, serviu também de base para a
Implantação de Brasília. Neste mês, lá será inaugurado o Distrito
Agroindustrial Avançado; e a Associação Comercial c Industrial de
~nápolis, através do seu Presidente Sultan Falluh e de seu Secretário, Nelson de Abreu, solicitam-me envidar gestões junto ao Banco'
Central do Brasil nesse sentido.
Fica, então, Sr. Presidente, registrado este apelo. (Pausa.) .
Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante dos debates aqui travados
há alguns minutos, não me cingirei apenas ao pedido feito pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis ao Banco. Central do
Brasil. Permito-me enfocar ·alguns aspectos da questão levantada
pelo eminente Senador Leite Chaves, no que tange à falta de informações do Poder Executivo no atendimento· de pedidos formulados
pelo Congresso Nacional ou, especificamente, por esta Casa.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, armou-se grande celeuma e·
os nobres Senadores da Aliança Renovadora Nacional procuraram:
jus~ificar, para o Senador Leite Chaves e perante o Senado, a falta
de Informação do Chefe do Poder Executivo para instruir matérias
em tramitação na Casa, como se o fulcro da questão residisse no fato
de não ter o Chefe do Poder Executivo prestado as informações que
foram supridas pelos nobres Senadores Virgílio Távora, Paulo Guerra e RuySantos.

Ora, Sr. Presidente, não é esta a primeira vez que o Executivo nega informações ao Senado. Quantas vezes, de acordo com o Regi.mento Interno e com o espírito de todas as Constituições que já vigeram neste País, se fizeram requerimentos de informações a algum
Ministério, através do Gabinete Civil da Presidência da República, c
concluído o prazo de 30 dias, reiterado o pedido, o Senado obtém co-.
mo resposta apenas o silêncio. Eu tenho por mim, Sr. Presidente, que;
-1interpreto aqui o pensamento do Senador Leite Chaves. S. Ex• foi
Votação, em turno único, do Requerimento n9 476, de 1976, do muito. claro, até. Não se trata de duvidar das informações prestadas
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos pelos eminentes Senadores da ARENA. Trata-se, Sr. Presidente, de
Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Primeiro· exigir do Poder Executivo que dispense ao Senado da República, peMinistro Japonês Takeo Miki e pelo Presidente Ernesto Geisel, em !~ men~s; Ós ~ais come~inhos princípios de urbanidade. O qu~ custaria a qualquer Ministério, ou à Presidência da República assinar,
Tóquio, no dia 17 de setembro de 1976.
~ um ofício de informações para o Congresso Nacional, Sr. Presiden-2. te? São tais fatos que absolutamente, a nosso ver, não condizem com
Votação, em turno único, do Requerimento n9 478, de 1976, do ~ o alto espírito que deve conduzir aqueles que, militando na vida púSenhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos blica, ocupam funções as mais relevantes neste País.
Anais do Senado Federal, do artigo de autoria de Dom Miguel .
Dis~ordo, portanto, da afirmativa do eminente Senador HenriCâmara, intitulado "No Centenário de Vicente de Castro", pu- que de La Rocque, de que não deveríamos analisar, aqui, o descaso
\ blicado no jornal O Povo, de 17 de setembro de 1976.
que é a negativa de informações. A meu ver, este é o fulcro da ques-.
tão.
-3Onde já se viu, Sr. Presiden.fe? O Senado da República faz uin
pedido
de informações com fundamento na lei, encaminha aos órDiscussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons·
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do gãos competentes e obtém, como resposta, o silêncio!
Tenho, Sr. Presidente, muito respeito por esta Casa, e é exaProjeto de Lei do Senado n9 19, de 1976, do Senhor Senador Franco
Montoro, que dispõe sobre a concessão do abono de permanência tamente em nome do respeito que tenho que não posso concordar,
em serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de que não fico em silêncio diante de tais fatos.
atividade, dando nova redação ao § 49 do art. IOda Lei n9 5.890, de 8
O Sr. Leite chaves (MDB - PR. Com assendmento do orador.)
de junho de 1973, tendo
- O pior não é o silêncio, é o seguinte: pedido de informações é feito
PARECER, soli n9187, de 1976, da Comissão:
com os pressupostos legais e em atendimente a essas exigências!
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. (Depen· constitucionais e regimentais; é feito por um Poder a outro; e vem a'
dendo da votação de Requerimento de adiamento da discussão.)
Liderança, no fato, e diz que um dia apresentou um contracheque e
considera
que a situação foi satisfeita. De outra parte, o ilustre SenaO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
dor vem e diz que recebeu uma carta particular, quer dizer, do Banco
ao nobre Senador Lázaro Barboza.
do Nordeste, sobre que não se pediu informaçã9 alguma, e se consi~
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o se· dera a situação sanada. Aliás, eu estou vendo, com muita satisfação, .
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. neste recinto, o ilustre Senador Petrõnio Portella, porque, tempos· .
Senadores:
atrás disse a S. Ex• que haveria de suscitar a questão. aqui, no SenaPretendíamos nesta tarde, Sr. Presidente, fazer, apenas rapi· do, e S. Ex• manifestou desejo de estar presente. Então, quero dizer
damente, um apelo ao Presidente do Banco Central, no sentido de ao nobre Senador Petrõnio Portella, reiterando o que declarei no inique S. S• estudasse a liberação inais rápida possível da carta-patente cio do meu pronunciamento, que, na suposição de que S. Ex• estivesdo Banco da Amazônia S/ A, para a instalação de sua agência na ci· se no Piauí e eu estando muito ocupado numa fé de importância do
dudc de Anápolis, no meu Estado.
Senad·o nestes dias, tendo que ir ao 'Parimá'!ogo depois da sexta-feiAcham-se presentes na Casa, apenas, 27 Srs. Senadores.
Não há quorum para deliberação. Em conseqUência, as matérias
constantes da pauta'têm sua apreciação adiada para a próxima Ses."
são.
São as seguintes as matérias que têm sua apreciação
adiada:
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ra, não teria oportunidade para este pronunciamento. Fa-lo-ia hoje,
como o fiz, mas na certeza de que S. Ex• não consideraria isso deselegância parlamentar, nem desrespeito às regras de estima pessoal,
mesmo porque tudo estaria registrado e S. Ex• teria, até, mais condi·
ções de uma resposta mais completa e mais perfeita a respeito do assunto.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Agradeço o
aparte de V.. Ex•;eminente Senador Leite Chaves. Realmente, não se
trata de analisar, aqui, o aspecto da credibilidade das informações
prestadas pelos nobres Senadores da Aliança Renovadora Nacional.
Na verdade, todos nós da bancada do MDB temos pelos nôssos colegas da ARENA o maior respeito.
Mas, Sr. Pr~sidente, ningúem deve estar acima da lei, nem o pró·
prio Senhor Presidente da República. As Constituições são feitas
exatamente, para garantir os governados contra, muitas vezes, o ex~
cesso de poder dos governantes. A primeira Constituição surgiu no
mundo, exatamente, para isso, na velha Inglaterra, que até hoje fornece ao mundo um exemplo de democracia. ~ poi' isso que existem as
Constituições. E ninguém deve estar acima delas, ou então não deveriam existir.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço, para honra minha, o eminente Líder do Governo, Senador Petrônio Portella.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Tenho a impressão
de que as considerações . ex pendidas por V, Ex•, relativamente à
superposição do Governo sobre a Constituição, não procedem,
principalmente se pretender estabelecer pertinência com o caso de
que se trata. Quando o problema foi, aqui, ventilado pelo nobre
Senador Leite Chaves, dei ciência a S. Ex• das conversas mantidas
com o Chefe da Casa Civil e de informações não oficiais, mas
oficiosas, das dificuldades de um levantamento râpido sobre a
matéria, exatamente porque os salârios são flutuantes em razão da
participação nos lucros de que gozam os gestores de empresas de
economia mista. Posteriormente, sabe V. Ex• do que se criou e
inventou sobre os ganhos astronómicos e fabulosos de gestores das
coisas públicas, assunto que foi regulamentado por decisão do COE.
Em seguida, levantou-se no Plenârio uma questão de ·natureza
jurídica, pertinente, séria, respeitâvel, a respeito da qual, também,
tomei a mim a tarefa de dar resposta, após .os estudos a que iria
proceder. O assunto reduz-se ao seguinte: havia uma Lei de 1965
regulando a matéria de vencimentos, gratificações e salãrios de
empresas de economia mista e autãrquicas, e leis posteriores
regularam, insistentemente, os vencimentos dos gestores de
administração indireta, mais precisamente de autarquias. ArgUiu-se,
então, a inconstitucionalidade da decisão do Conselho de
Desenvolvimento Económico, eis que aquele órgão não tem poder de
baixar sistema normativo que se contraponha à lei. Este o problema
que me foi posto e que procurei estudar para a resposta devida, que
ainda não foi dada por força da ausência do nobre Senador por
Minas Gerais, Itamar Franco. Amanhã, tratarei"de ambos os assuntos, não só aquele sobre o qual jâ falou, aqui, o ilustre Senador Leite.
Chaves, como o que abordou o nobre Senador Itamar Franco. Não
houve da parte do Governo qualquer desídia, nenhum descaso,
nenhum menosprezo, nada que significasse sobranceria em face da
lei. Ao contrãrio, houve até humildade, representada, exatamente,
na s~tisfação àquele.que era o .maior interessado em elucidar pontos
relativos a um prOJeto de let de sua autoria, em tramitação no
Congresso Nacional.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Nobre Senador
Petrônio Portella, agradeço o aparte de V, Ex•, e me permita
esclarecer-lhe que o fulcro da questão, neste instante, não é os altos
vencimentos discutidos em outras datas aqui, nesta Casa, e que
mereceram do eminente Senador Leite Chaves um projeto de lei,
procurando regulamentar a matéria. Antes do ilustre Senador Leite
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Chaves eu também tive oportunidade de apresentar um projeto nesse'·
sentido, c como V. Ex•, eminente Líder, bem se recorda, não fomos
nem nós da Oposição que tivemos· o privilégio de debater, pc'la
primeira vez, o assunto ligado aos altos vencimentos dos chamados
superfuncionârios do Brasil, foi um correligionãrio de V. Ex•, 0
nobre e honrado Senador Luiz Cavalcante. O que se discute aqui
neste instante, Senador Pctrônio Portclla, é cxatamcntc o fato de· os
nobres Senadores da bancada de V. Ex• pretenderem justi.ficar o
silêncio do Executivo, em face de informações solicitadas pelo Poder
Legislativo. V. Ex• sabe, e é testemunha, que de outras vezc$ 11.
Oposição, também, aqui protestou peta· falta dessas informações.
Não é a primeira vez que elas ocorrem. E se queremos que esta Ca•
sa ...
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Permita-me con·.
cluir o raciocínio e, cm seguida, ouvirei V. Ex• com muito prazer. Se
todos nós, eminente Senador, queremos. que esta Casa seja, cada vez
mais reespeitada e mais altiva, nós deveremos endossar qualquer a$",.
tu de de outro Poder que venha diminuir a importância do Senado'.
Ouço, agora, V. Ex•
·
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA -PI)- Tenho impressão de
que o longo aparte.~. que, não sou dado, atrapalhou urn pouco o t~Q
do meu raciocínio, evitando que me fizesse entender por V. Ex• Ini:
cialmente, desejei esclarecer exatamente a omis~ão do Exccútivo, quei
n~o era propositad~ e. nem tinha o sentido de menosprezo ao Legis.
lativo, de tal sorte que me fiz intérprete do Chcfê da Casa Civil junto
àquele a quem cabia dar as informações, para que pudesse, justifica.
dam~nte! defender seu projeto.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB :.... GO) - Mas, eminente
Senador, V. Ex• mesmo disse que era de forma oficiosa. E o Senado
não se dirigiu~..
.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - ... ao órgão do
Executivo de forma oficiosa, c sim de forma oficial.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Com todo o pra·
zer.

I

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- O inciso constitucio•
nal, que trata da matéria, exige, para pedido de informação, qua
tramite um projeto de lei, a ser esclarecido com as informações.
projeto de lei tinha um autor c este se chama Senador Leite Chaves.
A circunstância de eu, Líder do Governo, transmitir a S. Ex• cscla~
recimentos ~o Executivo. para mim, foi o bastante, c bastante foi
para S.. Ex• Posteriormente, superveniências houve, estabeleC(lf!d~
um teto, pelo que, de uma vez por todas, aquelas informações ante·
riormente solicitadas haveriam de caducar em ·face de uma nova
situação criada por força de uma decisão do Executivo de que nin·
guém pode perceber mais de oitenta mil 1cruzeiros. O teto estâ esta•
belecido e, conseqUentemente, o espelho da situação dos funcionA•
rios do Executivo, tamqém, estã a vista de todos. Esses os fatos cJai.
ros, à plena luz do dia postos. E a circunstância de o Chefe da Cas111
Civil não ter feito um oficio ao Senador Leite Chaves, ou mais preci~
samente ao Senado Federal, não afasta a justificativa que a lei cxig~
para a tardança, Se, por exemplo, S. Ex• me tivesse ponderado, na
oportunidade. que eu devesse dar, em nome do Governo, um cscla·
recimento da Tnbuna, nada me custaria fazê-lo, e .o teria feito praz.e•
rasamente.

a

O Sr. VlrgDio T4vora (ARENA - CE) - Mas, eminente Senador, nem isso ele aceitava, porque o fizemos.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eminent~
Líder, V. Ex• não devia uma explicação apenas ao nobre Senado~

·---..-.--··--··,----------------------------------
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Leite Chaves, V. Exv devia uma explicação oficial, então, ao Senado
da República, pois foi o eminente Presidente que dirigiu o ofício ao
Gabinete Civil da Presidência da República.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Permite V.
aparte?

Ex~

um

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-GO)- E, foi o eminente Presidente desta Casa quem encaminhou ao S..:n:tdor Lcit..: Chaves
um outro ofício, dizendo que esgotado o prazo regulamentar c reiterado o pedido de informações houve, novamente, o silêncio do Ext>cutivo em torno da matéria.
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mcntar o assunto. Ê por isso que, ncst:1 tarde, eminente Senador,
vimos 11 Tribunu c aproveitamos pura cobrar do Poder E.xccutivo que
dispense ao Scnudo d:1 Rcplihlica um pouco mais de uprcço, c que
diante de pedidos de inform:tção. não se negue u dú-los, porque, na
rculidade, o próprio Senhor Presidente da República e séus
Ministros de Estado upcnas se engrandecem ao cumprir as normas
leguis.
O Sr. Petrônio Portella (t\RENA- PI)- Permite V. Exq um
tpurtc?
OSR.LÁZAROBARBOZA (MDB-GO)-OuçoV. Ex•

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Em primeiro lugar,
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Permite V, · 'um '
V. Ex•. no urdor da discussrto, ziguezagueou.
aparte?

I'

I

!.

i
lj
li
1'1

li
I

I

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) -Quero dizer, mais
uma vez: V. Ex• cm parte tem razão, cu não devia ter feito como
habitualmente se faz nesta Casa. Normalmente, recebo solicitações
de companheiros, adversários e correligionários, e as encaminho
como do meu dever. Na oportunidade, o que me interessava era
demonstrar o apreço do Executivo para com um pedido de informa;ão que tem o objetivo e o único permitido pela Lei Maior - o de
esclarecer matéria, por sinal, de autoria do nobre Senador Leite
Chaves. Isso eu fiz. A circunstância de ter havido uma omissão, de o
Executivo não se haver dirigido a toda a Casa, isto é de somenos
importância porque, em verdade, ....
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Para V. Ex•,
porque para mim não é.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Bem, não é para
V. Ex•. mas V. Ex' também não é a Casa.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB 111embro da Casa como V. Ex• o é.

GO) -

Mas, sou

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - &: respeitável o
ponto de vista de V. Ex', mas estou demonstrando que, se erro
houve foi meu, baseado numa confiança que demonstrei ter para
com a Bancada de V. Ex•, no caso, representada pelo eminente
Senador Leite Chaves.
O SR. LÁZARBO BARBOZA (MDB - GO) - Eminente
Senador Petrônio Portdla, quando V. Ex• enfatiza, no seu longo
aparte, que muitas vezes, por cavalheirismo, V. Ex' procura oficiosamente atender, inclusive, a pedidos da Oposição, V. Ex•- não tem
d(tvida - retrata uma verdade. Muitas vezes V. Ex•. de forma
cavalheiresca, muito mais do que cumprindo um dever, V. Ex'
cumpre uma norma de urbanidade para com seus colegas. E eu,
eminente Líder, não estaria aqui, da Tribuna, a cobrar que daqui por
diante o Executivo, novamente, não silencie, diante dos p~didos de
informação do Legislativo, se fosse esta a primeira vez que isto
ocorreu. V. Ex• sabe, perfeitamente, que não é a primeira wz. E
quanto à regulamentação da matéria, quanto à regulamentação dos
vencimentos dos di retores de autarquias, de órgãos da administração
direta ou indireta, nobre Senador, como humilde Senador da
Oposição, como todos os membros da minha Bancada, nós nos sentimos bastante recompensados, porque foi exatamente a partir dos
debates aqui travados, depois da questão ser suscitada pelo eminente
Senador Luiz Cuvalc:mte, depois de discurso por mim proferido aqui
nesta Casa. pelo nobre Líder Franco Montoro, pelo Senador Leite
Chaves. e ci~oois de cinis proietos de lei - um de nossa autoria e outro de autoria oo eminente Senador do Paraná -i: que o Conselho
de Desenvolvimento Econômico se reuniu para, embora convenhamos, de forma um pouco canhcstra, regulamentar a matéria.
Canhestru. porque no bojo da regulamentação ficou explícito que os
funcionúrios que g:mhasscm mais do que aquele limite aguardariam
que o tempo se encarregasse de desvalorizar a moeda, quando novas
fixações fossem feitas, e então aquelas diferenças seriam absorvidas.
V. Ex1• mesmo concordou uqui, cm debute com o eminente Senador
Frunco Montoro, que essa não teria sido u melhor maneira de re~ula·

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) -

Fiz como

V. Ex•

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Neste passo, quando
ziguezagueio, quero ficar sozinho porque gosto de ficar sozinho no
erro. No caso, V. Ex• não está me imitando, talvez alguém mais próximo de V. Ex• Mas, veja bem, Senador. V. Ex• começou por se congratular com a Oposição pela primazia dos debates, mas antes teve a
oportunidade de dizer que a autoria era de um Senador da ARENA,
um colega nosso.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB- GO)- Fiz justiça a um
colega nosso e do mesmo Partido de V. Ex•
O :Sr. Petrônio rortella (ARENA - PI) - Primeiramente,
V. Ex• falou de sua bancada, depois se lembrou do preclaro nome
do meu ilustre correligionário c fez u concessão de um aditamento.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO). -Acontece que o
honrado Senador Luiz Cavalcante, no dia em que apresentamos aqui
o primeiro projeto de lei, procurando regulamentar a matéria, honrou-nos com um aparte, quando enfatizamos que ele, na realidade, o
responsável maior pelo projeto que apresentávamos, S. Ex•. num
aparte muito cavalheiresco, disse-nos que ele apenas levantou a questuo. mas que o mérito ficava mesmo com a bancada da Oposição.
que a concretizava numa propositura de ordem legal.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permita pelo meno5
que eu conclua.
O SR. LÁZARO BARBOZA (M DB- GO)- Eu pediria a V.
Ex' que procurasse cfetivamente concluir, eminente Líder!
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• sabe, inctustve, que sou especialista em dar apartes curtos. Acontece que V. Ex•
falou em mil assunws e preciso atacar um de c:tda vez. O problema é
nue V. ExY não se lixou nnm assunto só. V. Ex• fala num assunto,
salta para outro e i: evtaente que eu tenha que catar um para poder
falar, até em apreço a V. Ex'
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- O importante i: o seguinte: primeiro, todas as vezes que V. ExY registrur um:1 omissão
por parte do Executivo, no tocante a resposta a pedido de informação, peço que dê :1 sua colaboração, lembrando ou protestando
da Tribuna. porque somos os muis interessados cm que a lei se
cumpru. tanto nós quunto o Gowrno. V. Ex• citou um fato sobre o
qual já dei os esclarecimentos devidos e, inclusive, assumi a responsabilidade· pessoal e - vamos dizer - por uma falha de
processo. Quanto ao problema de a regulamentação ter sido canheslra. às veles, há certos homens que andam na ~ontramào, c, sendo
assim, pensnm cie forma diversa, eis o caso. O Governo agiu certo e
em nenhum momento, em nenhuma oportunii:Iuae, eu fui autor
citado c protesto contm isso. Declarei que o Governo teria leito oe
forma errónea, desacertada ou ambígua, ao regulamentar a matí:ria.
Nilo se rc)!istra nns Anais nada nuc nesse scntidn cu tenha dito,
razão cela quul não Procedeu invocação ao m~11 ""me ou a oalavrns
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por mim aqui não proferidas. t: um registro que queria fazer, cm
bem da verdade, a serviço da Qual espero que V. Ex• esteja.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - E aquele qu'
recebe 91'!

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Eminenh: Líder
Senador Petrõnio Porr.cllu, V. Ex• começou por acusar-me ...

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Vai receber 80, não
há dúvida.

V.

O Sr. Petrônio Portella (ARENA ao contrário ....

PI) -

Não, não acusei

Ex~.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- ... de ficar
ziguezagueando cm torno de vários temas.
.
·
.
Na realidade, eminente ·senador, o núcleo central do meu diS·
curso nesta tarde é só um: a preservação do Senado como instituição.
Este í: o fulcro do protesto que faço, nesta tarde. E tenho certeza de
que V. Ex~. brilhante parlamentar que é, já antigo nu Casa, ...
O Sr. Petrônio Portei!;; (ARENA- PI)- Não muito.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00) - ... tendo, inclusive. ocupado a sua Presidência, Líder de Partido que í:, V. Ex•, por
:erto tem amor à instituição, da mesma forma como nós, porque o
patriotismo não í: privilégio pessoal de nenhum dos Membros deste
Poder. Daí por que entendo que, ao lutar pela preservação da ima·
gcm do Scnad<l. cu deva ter a solidariedade de V. Ex• e de todos os
nossos pares, acima de partidos.
O Sr. ?etrônio Portcll& (ARENA- PI)- Cheguei a dizer que

V.

Ex~

conta cnmig,l todas as vezes cm que houver omissão.

C S?.. Li~Z/·.;10 3ARBOZA (MDB - GO) - Penhoradaagradeço, eX'·'
Hü pouco V. !::x' disse, que, de form3 alguma .concorda com as
colocações feitas Lk Cllle o Conselho de Desenvolvimento Económico
tivesse us:1do um pri~cípio canhestro para fixar normas para os ven·
cimentos dos dircturcs d~ aut:1rquias e de órgãos paraestatais do
Govc:rno.
Ora, eminente Líder Petrónio Portella, tenho absoluta certeza
de que, no fundo, V. Ex' concorda com as colocações que fazemo~
Permitu-m.:, apenas, ser niais claro.
Digamos que um dirctor de autarquia hoje receba de 90 a 95 mil
cruzeiros por mt:s.
mcnt~

O Sr. Virgíiia Távom (ARENA...:: CE)- Não existe.
O SR. LÁZARO EARBOZA (MDB- 00)- Que receba 91
mil cruzeiros, emin~ntc Senador.
O Sr. Virgílio Túvoru (ARENA- CE)- Também não i: autar·
quia. É uma cmpr~sa pública.
O SR. LÁZAl~O BARilOZA (MDB- 00)- V. Ex• ainda há
pouco, cm se referindo a um deles, disse que recebia mais de 90 mil
cruzeiros.
O S". '.'ir;;:;:" ·;,h·or:: (ARENA - CE) - Autarquia, não.
Empresa pt.lillit::l, "'·,is;, muito diferente; sociedade de economia
mista, 111uiw dil'cr<.:i:lc úe autarquia.

O SR. JL!,ZAilO 3ARBOZA (MDB- 00)- Autarquias ou
empresas públicas. Então, digamos que um diretor venha a ser afastado ou morra. c outro venha assumir o seu lugar. Um seu colega de
diretoria, que lú j{l estava, prestando o mesmo serviço, receberá 91
mil cruzeiros por mês, mas o que foi contratado ou eleito naquele
instante vai receber, muitas vezes, I /3 ou menos de I /3 do que o seu
colega.
O Sr. Virgílio Távor~! (ARENA- CE)- Por qui:'? Vai receber
80 mil ou at~ o milximo de 80 mil cruzeiros.

O SR. LÁZARO BARSOZA (MDB- 00)- Mas se o outro
recebe 91'!
O Sr. Pctrônio Portclln (ARENA - Pl)- Ele recebe o má.xi·
mo. A nu ele que recebe S1 v:li perceber, ncccssana1mnte, ~U. t n
nwximo.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Mas ele não
continua a receber 91. at~ que novos reajustes ábsorvam a diferenca?
. O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - V. Ex' dá licençl'
para a·um aparte'! (Assentimento do orador.)
• De. logo, vamos acabar com os números. Recebem mais de 80
mil cruzeiros: Presidente do Banco do Brasil, Presidente do Banco
Central, Presidente do Banco Nucionul do Desenvolvimento Econô·
mico, Presidente do Banco Nacional da Habitação.
E só.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Ora, eminente
Senador Virgílio Távora, já diziam os gregos, no seu princíoio de
eipieiqueia, que, tratar situações desiguais ou iguais de forma
desigual, é o cúmulo da desigualdade.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- V. Ex• está J'azcndo
um cuv:tlo de batalha p:;ra essas cinco coisas.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - üO) - Logo, não foi
dos mais sábios o princípio utilizado pelo Conselho de Desenvolvi-·
mento Económico para fixar os vencimentos dos di retores.
O Sr. Petrcinio Portclln (ARENA- PI)- V. Ex• permite um
aparte'! (Assentimento do orador.) - V. Ex• tachou o COE de ·
canhestro. Eu, :.~gora, qualifico V. Ex• de magnânimo, pois vem
V. Ex• defender a posição. a situação, de alguém que viesse a ser
nomeado em lugar de outro e percebendo menos do que o seu ante·
cessor. Em últim:1 inst:"mci:i, não sei bem a serviço de quem está
V. Ex•
O SR. LÁZARO BARSOZA (MDB- 00)- Estou a serviço
da Pútria, como :tdmito que V. Ex• tambí:m esteja a serviço dela.

O Sr. Petrônio ?ortella (ARENA- PI)- V. Ex• está a serviço
d:1 Pútria'? No caso, não hú, razão para ficar a lastimar...
O SR. LÁZARO BARSOZA (MDB - 00) - Nobre Líder
Petrônio Portclb. magnanimidade não se faz em administração
pública. Faz-se justiça, eminente Líder.

O Sr. Pctrônio Portclia (ARENA - PI) - Estou f:tlando em
m:1gnanimidadc de V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)-' Não! V. Ex•
disse que o Conselho foi magnânimo.

O Sr. Pctrônio Portclla (ARENA - PI) - V. Ex• já não está
mais ouvindo o seu ilustre colega, embora ilustre pelo título que
ostentu de Senador.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- V. Ex• permite um aparte'?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Canhestro, recende
para V. Ex• Eu é que lhe dei o título de magnânimo, defendendo que
estão os nove mil cruzeiros para um presuntivo herdeiro ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Um presuntivo presidente. porque niio é diretor.

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- V. ExY permite um aparte'?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Ouço V. Ex'
entiio, wnduir.

par<~.

O Sr. Lcile Chuves (MDB- PR)- Parece que o assunto ficou
bem posto dcr<Jis c.Ja interfer~ncia do nobre Scnador Pctrónio
Ponclla. qu<~ndn <liss~ que amanhã tr~1t~1rú daqueles dois casos:
alJUele susl'itad<> por nós ;:qui c ll do eminente Scn:1dor ltam:1r
Franco. FI! itiO, ·" h" viu ii qucsiiín- parece- com 111ab clarcz:t.
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por advogado c grande jurista que é, sem qualquer ofensa ao ilustre
Senador Virgílio Távora, que é engenheiro, e ao ilustre jurista Ruy
Santos, que é médico. Estamos diante de uma realidade formal. O
problema é este: existe o projeto, mas está parado, aguardando
aquela informação. Os ilustre Senadores achavam que a Casa se
satisfizera. porque apresentado aqui um canhoto de cheque· e o Senador Paulo Guerra ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Não foi afirmado isto.

!1
!
j

j

l

l

I

J

lr'j
I

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- ... teria lido uma carta do
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, por sinal não é uma das
entidades aqui referidas. Portanto, estamos diante desta realidade
formal que S. Ex• bem entendeu no nosso primeiro pronunciamento. Quer dizer, o Presidente pediu as informações, de acordo
com a Constituição c o Regimento. O projeto está com seu andamento ohstlldo, aguardando a informação. Esta não v~io. Na época,
o Presidente nos mandou um ofício, comunicando que as informações não tinham vindo. Então, suscitamos o caso aqui, só que S. Ex•
não estava presente. Tudo que S. Ex• disse é verdade: quando houve
o requerimento, S. Ex~ nos informou que estava havendo aquela
dificuld:!dc. Posteriormente, eu dissera que iria suscitar. No entanto,
fui ciente de que S. Ex~ estava no Piauí. pois os jornais divulgaram
uma sua cntrc:vistu naquele Estado. Esperei que S. Ex• regressasse.
Estou, no momento. muito ocupado com um caso que me leva a me
afastar de Brasília. para uma conferência na Faculdade Nacional de
Direito, onde S. Ex• estudou. conferência essa cm nome do Senado,
e, depois. irei uo Paraná. Ejá faz muito tempo que isso aconteceu ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Exato.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- No início do meu discurso.
afirmei que não supunha estivesse fugindo à minha regra de decência
parlamentar. em suscitar matéria sem que S. Ex• estivesse presente,
mesmo porque sei que. depois. o nobre Líder Petrônio Portella viria,
com a objetividade com que sempre trata os assuntos, focalizar a
questão. Por conseguinte, estamos diante de uma realidade formal.
Se S. Ex• diz que volturá a tratar amanhã do assunto com
tranqUilidade, ficamos satisfeitos. A questão que se põe hoje 6 a
seguinte: por que a Presid~ncia não responderia. de maneira formal,
a este caso específico'/ É isso que aguardamos de S. Ex~
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE) - Eminente Senador.
V. Ex• cstú me devendo um aparte.
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Então, ao Líder que agora chega. V. Ex• lhe põe, em renetrando no
plenário, a questão, como se estivéssemos procurando. com resposta
a essa alternativa, dar solução ao silêncio do Governo. Nós demos
resposta. e não podíamos ficar calados à alternativa lançada
pelo ilustre representante do Paraná. Deixamos isso bem claro, bem
entendido: 1 -Ao Governo não hã por que menosprezar o Congresso e, provamos hã pouco, inclusive com o fato verificado na viagem
ao Japão; 2 -Não tínhamos o que esconder, e mostramos os dados
que configuravam os vencimentos desses funcionários, prometendo.
ante à afirmativa do eminente Senador Leite Chaves que o Líder estava no Piauí- nós levantamos, sabe V. Ex•, do leito agora, estávamos inscientes dessa suposta viagem - trazer aqui a prova cabal daquilo que estávamos dizendo. E, em atendendo ao pregão. inclusive.
do Senador Luiz Cavalcante, dizer - a dúvida é esta, estão aqui os
canhotos, os talões de cheque que mostram quanto ganha o Presidente do Banco do Brasil e a legislação que regula a mesma coisa aos presidentes de bancos a, b ou c. Isso é que foi dito. Ninguém disse coisa
diferente daquilo que no momento estamos retratando.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço a
V. Ex•, Senador Virgílio Távora, pelo seu aparte c seus esclarecimentos.
Sr. Presidente. vou procurar concluir, manifestando. já agora.
esperança de que, diante das palavras dos eminentes
Senadores Petrônio Portella e Virgílio Tâvora. não venha daqui por
diante o Chefe do Executivo deixar de dar, em tempo oportuno, as informações que o Senado da República ou a Câmara dos Deputados
venham solicitar.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• mais
um aparte'?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Ouço V. Ex•.
como não!'?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) - V. Ex~ saib:t que a
respeito destes assuntos temos o cuidado até de periodicamente examinar se existe alguma pendência, geralmente pedidos de informação
a serem atendidos, tamanho o cuidado que a Lidcrança tem. e com
ela também o Governo. de cumprir rigorosamente as deterrr:inacões
da Lei Maior. De maneira que este apelo de V. Ex~- poderia dizer
- ~ at~ escusado.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- E nenhuma t~stemu
nha maior é do que o Senador Marcos Freire. cvm todos o~ seus pe'didos de informações.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço V. Ex•.
eminente Senador Virgílio Távora. uma das figuras mais queridas
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Emin~nte Sedesta Casa, para que não possa. de forma alguma. dizer que tenho nador Petrônio Portella. eu já dizia. encerrando o meu discurso. que.
diante das afirmativas de V. Ex•. secundad:ts p~ias do cmine:1te
:entra V. Ex' qualquer parti pris.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Seria unia surpresa. Senador Virgílio Távora. esperamos que, daqui por diante, outros
Desde jú quero deixar bem estabelecido o que ficou assentado, nesta casos como este nua se repitam. mesmo porque não l'oi o [lrimeiro.
Casa, e contra o qual se levantou o engenheirismo, e não o bachare- Daí o fato de termos aproveitado nossa ins.::riçt,o ~. dcstu :rihuna.
lismo- como queria o eminente representante do Paraná. Foi uma protestado, nobre Líder Petrônio Portella. pel:t l'alt:, tle ir.i'ornutc;õ.:s
questrto muito simples. Dizia: altc:rnativa- ou não podia responder oficiais. Cuso contrúrio, Sr. Pn:sidente. seriu o c:tsu ac n:l'ormar o
ou tinha menosprezo à Ct1sa. Em rápidas pinceladas. foi isso. E toda nosso Regimento Interno. fixando nele ou•ro princí;1io - as ina nossa discussrto l'oi mostrar primeiro - não havia menosprezo, c formuções solicitadas ao Chefe do Poder Executivo sc~iam respondemos as mzõc:s; segundo - não havia nada a esconder, tanto que didas oficiosamente por um dos nobres senudores du Aliança Renopodc:ríamos trazer. em repetição, informações que jC1 havíamos dado vadora Nacionul.
Era o que tínhamos <I dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
u esttl Casa - não uma, mas algumas vezes. Quanto a saber o fulcro
da questão - por mais ignorante que sejamos em bacharelismo O SR. PRESIDENTE (Magulhãcs Pinto)- :\ão hú mais oradonão che~u ti nossa inscii:ncia a este ponto. eminente Senador. res inscritos,
Sabemos~ rc:tlmcnte, aonde V. Ex• queria chegar. Mas. aonde
Nada mais havendo que tratar, vou cnc~m.r a Sessão,
V. Ex' desejava chegar. pruticando uma injustiça com o Governo. é designando para a próxima a seguinte
lá que não queríamos chegar. Mesmo porque não consideramos- já
que dcnlllS :1qui us inl'ormuções ao Plcnúrio, não uma. mas algumas
ORDEM DO DIA
vezes - este menosprezo ti que V. Ex• percute como existente,
porquanto, no item XI do art. 239 de nosso Regimento. a que V. Ex•
-1se refere, estú previsttt a hipótese de o Governo. pelo Poder Exe·
Votação. em turno único, do Rcqucrim~nto ~~v 476. de 1976, do
cutivo, n:to acorrer a tempo itqucltt solicitaçrto do Legislativo. É só
ler o item XI do art. 239 do nosso Regimento Interno. lsstl, sim. Sr. Senttdor Lourivul Buptista, solicitando u transcri~;:in. n.1s Anais
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do Scn3do Federal, dos discursos proferidos pelo Prim~iro-Ministro
Japonês T~tkco Miki c pelo Presidente Ernesto Geisel, em Tóquio, no
dia 17 de setembro de 1976.

-2Vot~tçào, cm turno único, do Requerimento n9 478, de 1976, do
Sr. Sen3dor Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo de autoria de Dom Miguel Câmara,
intitul3do "No Centenário de Vicente de Castro", publicado no
jornal O Povo, de 17 de setembro de 1976.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 72,
de 1976 (n~ 2.600-A/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente d3 República, que dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários c cria a Comissão de Valores Mobiliários- CVM, tendo
PARECERES. sob n9s 803 e 804, de 1976, das Comissões:
-de Economia, favorável: e
-de Finanças, favorável, com voto vencido do Sr. Senador
M3uro Benevides.

-4Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n9 8, de 1976, do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura
direitos dos empregados no caso de falência ou concordata da
empresa, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n9s 322 e 323, de 1976, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Legislação Social.

-5Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n~ 19, de 1976, do Sr. Senador Franco
Montoro, que dispõe sobre a concessão do abono de permanência
em serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de
atividade, dando nova redução ao§ 49 do art. 10 da Lei n9 5.890, de
8 de junho de 1973. tendo
PARECER. sob n9 187, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
(Dependendo da votação de requerimento de adiamento da
discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
Sessão.

(Levanta-se a Sessão às 16 horas e45 minutos.)
CONSULTO RIA JURlDICA
PARECER N9 52/76
Sobre Requerimento de José de Queiroz Campos, solicitando equiparação salarial.
José de Queiroz Campos, havendo prestado prova pública de
selecão para funções de Assessoramento, na especialidade de Direito
Constitucional, classificou-se em 49Jugar, com a média final de 70,82.
I!. A douta Comissão Diretora autorizou a contratação dos
dois primdros colocados de cada especialidade, para as funções de
Assessor, sob o regime da CLT obedecida a ordem de classificação.
Posteriormente, os demais aprovados, inclusive o Requerente, foram
contratados para as funções de .Técnico em Pesquisa e Assessoramento, também sob o regime da CLT.
III. Os Técnicos em Pesquisa e Assessoramento, em age sto d.
' 1974, foram incluídos no Quadro Permanente, de regime estat<Jiário,
nos cargos de "Técnico em Legislação e Orçamento", não senrl:.> o
Requerente atingido pela medida, por impossibilidade legal, dado
que, sendo funcionário aposentado da Câmara dos Deputados, não
poderia ocupar nutro cargo público efetivo.

Outubro de 1.976

IV. Vários Téc:;nicos em Legislação e Orçamento foram
nomeados para exercer em comissão cargos de Assessor, DAS-3, como o foram outros servidores, titulares de outros cargos efetivos,
assim como alguns outros Técnicos em Legislação e Orçamento
continuaram neste cargo.
V. Os Técnicos em Legislação e Orçamento, sujeitos ao regime
estatutário, passaram a fazer jus às vantagens próprias desse regime,
tais como gratificação adicional por tempo de serviço, de atividade,
percepção de diárias pelo comparecimento às Sessões Extraordiná·
rias, entre outras. O Requerente, sujeito a regime jurídico diverso, o
da Consolidação das Leis do Trabalho, continuou fazendo jus às vantagens a ele inerentes, como o 139 salário, horas-extras, FGTS etc ..
VI. Em abril de 1976, enfatizando as divergências de retribuição decorrentes da diversidade de regimes jurídicos, e aduzindo que
no Poder Executivo os cargos de Assessores Jurídicos têm a remuneração de CrS 14.000,00 o servidor, invocando as disposições
do artigo 153, parágrufo )9, da vigente Carta Política, e do urtigo
461, parágrafo 19, da Consolidação das Leis do Trabalho, pleitou
"equiparação de seu salário ao nível de vantagens dos Técnicos em
Legislação e Orçamento", do quadro estatutário.
VII. Pelo Ato n9 8, de 1976, da douta Comissão Diretora, que
aprovou o Quadro de servidores do Senado sujeitos ao regime da
CLT, o requerente foi enquadrado, nesse regime, como "Técnico em
Legislação e Orçamento", classe "B", com o salário correspondente
aos vencimentos dos cargos de Técnico em Legislação e Orçamento,
do Quadro Estatutário.
Vlll. Inconformado, o interessado requer, em 3 de agosto de
1976, "equiparação salarial aos Assessores concursados nomeados
em 1972", sugerindo as seguintes alternativas:
"I- permanecer enquadrado nos termos da Resolução
(Ato da Comissão Diretora do Senado Federal) n9 8, de
1976, mas com direito a vencer Sessões Extraordinárias, até a
pretendida equivalência salarial; com assento no artigo 153,
parágrafo 1~. da Constituição e no que preceitua o artigo 461
e respectivo parágrafo )9 da Consolidação das Leis do
Trabalho";
II - ser nomeado para o cargo em comtssao de
Assessor DAS-3, pois configurada a existência de vagas;"
III- alterar-se, pura e simplesmente, o seu contrato de
trabalho, sem enquadramento, com os vencimentos correspondentes às funções de Assessor DAS-3."
IX A vinda simultânea dos dois requerimentos a esta Consultaria propiciou sua apensação, para exame conjunto, dada a conexidade dos pedidos.
X As imputações de ilegalidade do Ato n9 8 da Comissão Diretora, no que concerne ao enquadramento do Peticionário, não têm
a menor procedência. respeitados que foram os direitos do empregado, inclusive quanto aos salários.
XI. A pretensão à equiparação salarial, tomando como
paradigma a remuneração - vencimentos e vantagens - de fun·
cionários do quadro estatutário sujeitos a regime jurídico diverso,
não encontra amparo legal, pela razão mesma da diversidade de regimes. A norma do' artigo 461 e seu parágrafo )9 da CLT, não tem
pertinência com os cargos públicos do quadro estatutário, situados
fora do campo de sua incidência. Aliás, o parágrafo único do artigo
gq da vigente Carta Política veda a "vinculação ou equiparação de
qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público".
XII. Quanto à primeira alternativa sugerida no segundo
Requerimento, acima transcrita, não tem ela qualquer amparo legal
ou jurídico. De fato, a percepção de diárias pelo comparecimento a
Sessões Extraordinárias realizadas fora do horário de expediente
normal é vantagem deferida pelo Regulamento Administrativo aos
funcionários estatutários, por ele regidos, e não alcança os
empregados sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do
Trabalho.

----Olltllbro de 1976
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XIII. A nomeação para car!Ul cm Comissão, de Assessor,
DAS-3, a que se refere o item 11 do Segundo. Requerimento, é 11t0 da
competência exclusiva do Senhor Presidente do ·senado, por força de
delegação da Cqmissão Diretora contida 'no Ato n9 2, de 1973,
sujeita entretanto à restrição do artigo. 49, parãgrafo 39, do
Regulamento Administrativo (Resolução n9 58, de 1972) que
estabelece:
"§. 39 Cargos de provimento cm comissão são os preenchidos mediante livre escolha dentre Servidores Efetivos do
Senado Federal, na forma estabeleeída no Regime Interno,
obedecidas as condições e exccções previstas neste Regulamento."
Ora, não atendendo o Requerente ao requisito estabelecido no
artigo 49, parãgrafo 39 do .Regulamento, jã que é contratadd pelo
regime da Consolidação das i.eis do ·Trabalho, entendemos que sua
pretensão à nomeação para o cargo em comissão não pode ser
atendida.
XIV Por último, a alternativa de alteração pura e simples do
contrato de trabalho, sem enquadramento, para atribuir-se ao
Requerente o salãrio correspondente aos vencimentos de Assessor
DAS-3, implicaria em total desvirtuamento de toda a sistcmãtica de
classificação constante do Quadro CLT aprovado pelo Ato n9 8, que
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refletiu o resultado de prolongados c complexos estudos elaborados
pela COREGE.
Além do mais, a Resolução n9 17, de 1973, que dispõe sobre a
estrutura_ção do Grupo Dircção c Asscssoramcnto Superiores,
prescreve em seu artigo 69;

e.

"Art. 69 :.tcdada a contratação, a partir da vigência
desta Rcsoluçãó·, a qualquer título c sob qualquer formii, de
serviços com ·pessoas fislcas ou jurídicas, bem àssim a
utilização de colaboradores eventuais retribuídos mediante
recibo, pari o desemprego de atlvldades Inerentes aos cargos
lntqrantes do Grupo Dlre:çlo e Assessoramento Superior."
Pelas razões expostas, conclui esta Consultaria que não houve
qualquer ilegalidade no Ato n9 8, de 1976, da Comissão Diretora,
não tendo o Requerente nenhum direito oponível quanto às suas
pretensões.
Embora possa ser justa a reivindicação, pois o Sr. Diretor da·
Assessoria nos fe~ pessoalmente ,elogiosas referências ao Requerente,
entendemos que as alternativas sugeridas não encontram embasa·
mcntolegal.
BrasOia, 4 de out1.1bro de 1976. - Paulo Nunes Aupsto de
Figueiredo, Consultor Jurídico.
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COMISSÃO DE REDAÇÃO
64• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AO
19 DIA DO Me.S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976.
Ãs dezoito horás e quarenta e cinco minutos do dia primeiro do
mês de setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a
Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Orestes Quércia,
José Lindoso e Mendes Canale.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Renato Franco, Vice-Presidcnte c Otto Lchmann.
lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Mendes
Canale apresenta a redação finaf do Projeto de Lei do Senado n9 204,
de 1976, que dã nova redação art. 89 da L~:i n9 6.341, deSde julho de
1976, que dispõe sobre a organização c o funcionamento de Movi-·
·mentos Trabalhista e Estudantil nos Partidos Pollticos, e dã outras.
providências.
.
Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a reunião, lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata
que, uma vez aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.

e.
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65• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AO
19 DIA DO Me.s DE SETEMBRO DO ANO DE 1976.
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Ãs dezoito horas e cinqUenta minutos do dia primeiro do mês de
setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comis~
são de Redação sob a Presidênêia do Senhor Senador D.anton Jobim,
Presidente, pr~;sentes os Senhores Senadores Orestes Quércia, Mendes Canale c José Lindoso.
D~ixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Renato franco, Vicc-Prcsidente, c Qtto Lehmann.
lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres cm que são apresentadas as
seguintes redações finais:
a) pelo Senhor Senador José Lindoso, do Projeto de Decreto Legislativo n9 23, de 1975 (n9 25-B/75, na Câmara dos Deputados) que
aprova o texto do Convênio sobre Transporte Marítimo, assinado
entre a República Federativa. do Brasil e a República Socialista da
Romênia, em 5 de junho de 1975; e

e.

b) pelo Senhor Senador Orestes Quércia, do Projeto de Resolução n9 66, de 1976; que autoriza a Superintendência Estadual· de
Rios e Lagos (SERLA)- Autarquia do Estado do Rio. de Janeiroa contrair empréstimo no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de
cruzeiros).
Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, urria vez aprovada,.serâ assinada pelo Senhor Presidente.
66• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
2 DIAS DO Mf:S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976..
~s dezcnove horas e guarenta minutos ·do dia dois do mês de setembro® ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comis·
são de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton Jobim,
Presidente, presentes ós Senhores Senadores VirgOio Tâvora, José
Lindoso c Mendes Canale.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, Otto Lehmann e Orestes
Quércia.
lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os seguintes pareceres:
a) em que o Senhor Senador Jos~ Lindoso apresenta a redação
do vencido, para o 29 turno regimental, do Projeto de Lei do Senado
n9 198, de 1976, que dâ nova redação aos arts. 99 e 106 .d:~, Lei
n9 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Polfti·
cos), alterada pela Lei n9 '6,043, de 13 de maio de 1974, e dã outras
providências;
, b) em que o Senhor Senador Virgílio Tâvora apresenta a rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1976 (n9 66·
A/76, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Presidente da Re·
pública à. ausentar-se do País, durante o mês de setembro do corren·
te, em visita oficial ao Japão;e
c) em que o Senhor Senador Mendes Cana1c apresenta a reda·
ção final do Projeto de Resolução n9 49, de 1976, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica.
Ncda mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião,
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata
que, uma vez aprovada, se~ã assinada pelo Senhor Presidente.

e.
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67' REUNIÃO(EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AOS 3 DIAS DO M&:S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976

Outubro de 1976

Presidência do Senhor Senador José Lindoso, presentes os Senhores
Senadores Mendes Camile e Vir~ílio Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Danton Jobim, Presidente, Renato Franco, Vice·
Presidente, Otto Lehmann e Orestes Quércia.

Às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia três do mês.
de setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a
Comi~são de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Danton
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores José Lindoso,
~lida e aprovada a ata da reunião anterior .
., Virgílio Távora e Mendes Canale.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Mendes
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Canale apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 68, de
·i Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, Otto Lehmann e Orestes
1976,.que autoriza a Prefeitura Municipal de Garça (SP) a realizar
Quércia.
·
'
operação de crédito no valor de CrS 6.000.000,00 (seis milhões de
i: lida e aprovada a ata da reunião anterior.
cruzeiros).
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador José
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
Lindoso apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 77, de
1976 que autoriza a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (SC) lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata
a elevar, cm CrS 6.847.867,26 (seis milhões, oitocentos e quarenta e que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
sete mil, oitocentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte e seis centavos),
71' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
o montante de sua dívida consolidada.
8 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
Às dezoito horas e trinta minutos do dia oito do mês de setemlavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata
bro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Redação sob a Presidência do Senhor Senador José Lindoso, pre68• REUNIÃO, REALIZADA
sentes os Senhores Senadores Virgílio Távora e Mendes Canale.
AOSS DIAS DO M&:S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Às onze horas do dia oito do mês de setembro do ano de mil Senadores Danton Jobim, Presidente, Renato Franco, Vice-Presinovecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob a dente, Otto Lehmann e Orestes Quércia.
Presidência do Senhor Senador José Lindoso, presentes os Senhores
~lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as
Senadores Mendes Canale e Virgílio Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores seguintes redações finais:
a) pelo Senhor Senador Virgílio Távora, do Projeto de ResoluSenadores Danton Jobim, Presidente, Renato Franco, Viceção n9 69, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cotia,
Presidente, Otto Lehmann e Orestes Quércia.
i: lida e aprovada a ata da reunião anterior.
(SP), a elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as 12.100.600,00 (doze milhões, cem mil e seiscentos cruzeiros);
seguintes reduções do vencido, para o 29 turno regimental:
b) e pelo Senhor Senador Mendes Canale, do Projeto de
a) pelo Senhor Senador Mendes Canale, do Projeto de Lei do Resolução n9 70, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Senado n1• 247, de 1975, que assegura o amparo da Previdência So- Andradina (SP) a realizar operação de crédito no valor .de CrS
cial uos segumdos incapazes para o trabalho nos casos que indica; e
7.365.100,00 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem
b) pelo Senhor Senador Virgílio Távora, do Projeto de Lei do cruzeiros).
Semtdn n•1 9, de 1976, que dá nova redação ao art. 29 da Lei
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
nY 6.26X. de 24 de novembro de 1975, que dispõe sobre a averbação lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
do P<tgumento de títulos protestados, a identificação do devedor em que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
títulos cambi;tis e duplicatas de futura, e dá outras providências.
72• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
Nada muis havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
9 DIAS DO M&:S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
lavmndo cu, Mariu Curmen Castro Souza, Assistente, a presente ata
que, umu vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Às quinze horas do dia nove do mês de setembro do ano de mil
novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob a
69' REUNIÃO(EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
Presidência do Senhor Senador José Lindoso, presentes os Senhores
AOS 8 DIAS DO M&:S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Senadores Dirceu Cardoso e Mendes Canale.
Às dezessete horas e vinte minutos do dia oito do mês de setemDeixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
bro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de Senadores Danton Jobim, Presidente, Renato Franco, Vice-PresiRedução sob u Presidência do Senhor Senador José Lindoso, presen- dente, Otto Lehmann e Orestes Quércia.
tes os Senhores Senadores Virgílio Távora e Mendes Canale.
.
i: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Mendes
Senadores Danton Jobim, Presidente, Renato Franco, Vice-Presi- Canale apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
dente, Or~stes Quércia e Otto Lehmann.
n9 21, de 1976 (n9 56-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o
i: lid<l e aprovttda tl ata da reunião anterior.
texto do Convênio Internacional do Café 'de 1976, aprovado por
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Virgílio
ocasião da Sessão Plenária, de 3 de dezembro de 1975, do Conselho
,, Távora apresenta u redução final do Projeto de Resolução n9 67, de da Organização Internacional do Café.
• 1 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê (SP)
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
a elevar, em Cr$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil cruzeiros), lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
,,, o montante de sua dívida consolidada.
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Nada mtlis havendo a tmtar, dá-se po"r encerrada a reunião,
73• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
,,, lttvrandu eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata
9 DIAS DO M&:S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
, · que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Às dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia nove do mês de:
70' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
setembro
do ano de 'mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a
AOS 8 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Danion
Às dezessetc horas do dia oito do mês de setembro do ano de mil Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Virgllio Távora,,
novecentos e setenta c seis, reúne-se a Comissão de Redação sob a José Lindoso e Dirceu Cardoso.

~--------------~
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores co, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores Orestes Qué1
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, Orestes Quércia e Otto cia, Otto Lehmann e Mendes Canale.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhorc
Lehmann.
E: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
Senadores Danton Jobim, Presidente, e José Lindoso,
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Virgílio
E: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as se
Távora apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 20, de 1976 (n9 54-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o guintes redações finais:
a) pelo Senhor Senador Orestes Quércia do Projeto de Reso
texto do Protocolo que modifica e complementa a "Convenção entre
os Estados Unidos do Brasil, atualme11te República Federativa do Jução n9 74, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nov:
Brasil, e o Japão, destinada a evitar a dupla tributação em matéria de • Odessa (SP) a elevar ·em CrS 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzei
impostos sobre rendimentos", assinado em Tóquio, a 23 de março de ros) o montante de sua. dívida consolidada; e
b) pelo Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de Reso
1976.
Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião, Jução n9 75, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dracen:
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata (SP) a elevar em CrS 2.514.800,00 (dois milhões, quinhentos
quatorze mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívid:
'que, uma vez aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
consolidada.
741 REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, la
9 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
varando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a. presente At:
Às dezoito horas e trinta e sete minutos do dia nove do mês de · que uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
setembro do ano de mil novecentos e setenta ·e seis, reúne-se a
77• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton
16 DIAS DO ME:S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores José Lindoso e
Virgílio Távora.
Às onze horas do dia dezesseis do mês de setembro do ano d<
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de Redação sol
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, Otto Lehmann e Orestes a Presidência do Senhor Senador Renato Franco, Vice-Presidente
Quércia.
presentes os Senhores Senadores José Lindoso e Mendes Canale.
E: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhore:
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as Senadores Danton Jobim, Presidente, Otto Lehmann e Orestes Quér·
seguintes redações finais:
cia.
a) pelo Senhor Senador José Lindoso, do Projeto de Resolução
E: lida e aprovada a ata da reunião anterior.
n9 71, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bariri (SP) a
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as seelevar em CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) o montante de guintes redações do vencido, para o 29 turno regimental, pelo Senho1
sua dívida consolidada; e
Senador José Lindoso:
b) pelo Senhor Senador Virgílio Távora, do P~ojeto de
a) do Projeto de Lei do Senado n9 6S, de 1976, que dâ nova re·
Resolução n9 72, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de dação ao§ 39 do art. 367 da Lei n9 4.737, de IS de julho de 196~
Bebedouro (SP) a elevar em CrS 3.927.200,00 (três milhões, novecen- · (Código Eleitoral), alterada pela Lei n94.961, de 4 de maio de 1966; e
tos e vinte e sete mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida
b) do Projeto de Lei do Senado n9 93, de 1976, que acrescenta
consolidada.
parágrafo único ao art. 14 da Lei n9 6.0 IS, de 31 de dezembro de
Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião, 1973, alterada pela Lei n9 6.216, de 30 de junho de 197S.
lavrando eu, Maria Carmem Castro Souza, Assistente, a presente
Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião,
Ata que, uma vez aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aptovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
75• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
9 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
78• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
Às dezoito horas e quarenta minutos do dia nove do mês de ·
16 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a
Às dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia dezesseis do
'comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Virgílio Távora, mês de setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a
·Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Renato
Mendes Canale e José Lindoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Franco, Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores José LiliSenadores Renato Franco, Vice-Presidente, Otto Lehmann e Orestes doso, Otto Lehmann e Dirceu Cardoso.
Quêrcia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Danton Jobim, Presidente, e Orestes Quércia.
E: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
E: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Virgllio
Távora apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 73, de
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas a:
1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar seguintes reduções finais:
em CrS 87.752.991,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e cinqUenta
a) pelo Senhor Senador José Lindoso, do Projeto de Resoluçàc
e dois mil, novecentos e noventa e um cruzeiros) o montante de sua
n9 76, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caieiras (SP) 1
dívida consolidada.
elevar em CrS 7.689.400,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta e nove
Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião,. mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada:
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata e do Projeto de Resolução n9 78, de 1976, que autoriza a Prefeitura
Municipal de· Contagem (MG) a elevar em CrS 42.672.000,0(
que, uma vez aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
(quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros) c
76f REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA montante de sua dívida consolidada;
AOS 14 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
b) pelo Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de ReÀs dezoito horas e quarenta minutos do dia quatorze do mês de solução n9 79, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comis- Pindamonhungaba (SP) a elevar em CrS 9.109.900,00 (nove milhões,
são de Redaçilo sob a Presidência do Senhor Senador Renato Fran- cento e nove mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dlvidà
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consolidada; e do Projeto de Resolução nY 81, de 1976, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Taubaté (SP) a elevar em CrS
. 1'3.445.800,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e
~itocentos cruzeiros) o montante de sua dívida.eonsolidada; e
c) pelo Senhor Senador Dirceu Cardoso, do Projeto de Resolução nY 80, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho (SC) a elevar em CrS 8.447.135,64 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e cinco cruzeiros e sessenta e
quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada; e do Projeto
de Resolução nY 82, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Guarapuava (PR) a elevar em CrS 23.667.000,00 (vinte e três
milhões, seiscentos e sessenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reúnião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a P,resente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
79• REUNIÃO, (EXTRARODINÁRIA), REALIZADA AOS
17 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às onze horas e quinze minutos do dia dezessete do mês de
setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de' Redação sob a Presidência do Senhor Senador Renato Franco. Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores Mendes Canale
e José Lindoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, so Senhores
Senadores Danton Jobim, Presidente, Otto Lehmann e Orestes Quércia.
J;: lida e aP,rovada a Ata da reunião anterior.
A ·comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as
seguintes redações finais:
a) pelo Senhor Senador Mendes Canale, do Projeto de Resolução nY 83, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo
(PE) a elevar em CrS 8.730.570,95 (oito milhões, setecentos e trinta
mil, quinhentos e setenta cruzeiros e noventa e cinco centavos) o
montante de sua dívida consolidada; do Projeto de Resolução nY 86,
de 1976, que autoriza u Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) a elevar
cm CrS 20.990.800,00 (vinte milhões, novecentos e noventa mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada; e do Projeto
de Resolução nY 87, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Rondonópolis (MT) a elevar o montante de sua dívida consolidada; e
b) pelo Senhor Senador José Lindoso, do Projeto de Resolução
nY 84, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava (SP)
a elevar em Cr$ 6.912.100,00 (seis milhões, novecentos e doze mil e
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada; do Projeto de
Resolução nY 85, de 1976, que autoriza a prefeitura Municipal de
Itaquaquecetuba (SP) a elevar em CrS 5.173.000,00 (cinco milhões,
cento e setenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada; e do Projeto de Resolução nY 88, de 1976, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Francisco (SP) a elevar em CrS
144.300,00 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
80• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA), R.EALIZADA AOS
17 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezessete do mês de
setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de Redui;ão sob a Presidência do Senhor Senador Renato Franco, Vice-Presidente:, presentes so Senhores Senadores Mendes Canale
.e José Lindoso.
r:
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Danton Jobim, Presidente, Otto Lehmann e Orestes Quércia.
J;: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Mendes
Canule apresenta a redução final do Projeto de Lei do Senado nY 66,
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de 1976, que altera a redução do art. 301 da Consolidação das Leis
do trabalho .
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
SI• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
17 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976 •
Às dezoito horas e quarenta minutos do dia dezessete do mês de
setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de reda.Ção sob a Presidência do Senhor Senador Renato Franco,
Vice-Presidente, presentes os Senhores Senadores Mendes Canale e
José Lindoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Danton Jobim, Presidente, Otto Lehmann e Orestes Quércia.
J;: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as
seguintes reduções finais:
a) pelo Senhor' Senador Mendes Canale, do Projeto de Resolução nY 92, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de lvaiporã
(PR) a elevar o montante de sua dívida consolidada; e do Projeto de
Resolução nY 95, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ijuí
(RS) a realizar operação de crédito no valor de.CrS 6.458.400,00 (seis
milhões, quatrocentos c cinqUenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros); e
b) pelo Senhor Senador José Lindoso, do Projeto de Resolução
nY 94, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mairinque
(SP) a remanejar parcela do empréstimo autorizado pela Resolução
nY 95, de 5 de dezembro de 1975, do Senado Federal.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
82• REUNIÃO (EXTRAORDINÀRIA) REALIZADA, AOS
21 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às onze hora~ do dia vinte e .um do mês de setembro do ano de
mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob
a Presidência do Senhor Senador Danton Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann e José Lindoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente e Orestes Quércia.
J;: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Otto
Lehmann apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado
nY 5, de 1975, que dâ nova redação ao art. 16 do Decreto-Lei
n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca de
Manaus.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Sciuza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
83• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
21 DIAS DO M~SDESETEMBRO DO ANO DE 1976
Às dezesseis horas e quarenta minutos do dia vinte e um do mês
de setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a
Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann e
José Lindoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, e Orestes Quércia.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Otto
Lehmann apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senadc
n9 145, de 1976, que autoriza o Poder Executivo a transferir para o
Museu Mariano Procópio o vagão de Transporte pessoal utilizado
pelo Imperador Pedro II.
Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a .Presente Ata
que, uma vez aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
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84! REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
21 DIAS DO MtS DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às dezoito horas c trinta c cinco minutos do dia vinte e um do
m~s de setembro do ano de mil novecentos e setenta c seis, reúne-se a
Comissão de Redaç1io sob a Presidência do Senhor Senador Danton
Jobim. Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann c
José Lindoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado. os Senhores
Sena~ ores Renato Franco, Vice-Presidente, e Orestes Quércia.
E lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as
seguintes reduções tinais:
a) pelo Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de Resolu·
cão nv 89, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Embu (SP) a· realizar operação de crédito no valor de
Cr$ 14.733.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e três mil e
quatrocentos cruzeiros): c do Projeto de Resolução nv 93. de 1976,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Leme (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada; e
• b) pelo Senhor Senador José Lindoso, do Projeto de Resoluçao nv 90, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Guarujá (SP) a elevar, em CrS 17.907.400,00 (dezessete milhões,
novecentos e sete mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada; e do Projeto de Resolução nv 91. de 1976, que
autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar, em
Cr$ 6.663.900,00 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil e
novecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria C_armen Castro Souza, Assistente, a presente ata
que, uma vez aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
85 1

REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
22 DIAS DO MtS DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às dezoito horas do dia vinte e dois do mês de setembro do ano
de mil novecentos e setenta c seis, reúne-se a Comissão de Redução
sob a Presidência do Senhor Senador Danton Jobim. PresÍde~te,
presentes os Senhores Senadores Virgílio Távora e José Lindoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, Otto Lehmann e Orestes
Quércia.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Virgílio
Tâvora apresenta a redução final do Projeto de Lei do Senado
nv 199, de 1976, que autoriza a doação de porções de terras devolutas a Municípios incluídos na região da Amazônia Legal. para os fins
que especifica, e dá outras providências.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata
que, uma vez aprovada. será assinada pelo Senhor Presidente.
86• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
22 DIAS DO MtS DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
dois do mês de setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis,
reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor
Senador Danton Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores
Otto Lehmann e José Lindoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, e Orestes Quércia.
1': lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador José
Lindoso apresenta a redução final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 22, de 1976 (nv 59-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre a
República Federativa do Brasil e a República do Suriname, assinado
em Brasília, em 22 de junho de 1976.
Nada mais haventlo a tratar, dá-se flOr encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souzu, Assistente, a presente uta
que, uma vez uprovttdu, será assináda pelo Senhor Presidente.
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87• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA AOS
22 DIAS DO MtS DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às dezoito horas c quarenta minutos do dia vinte c dois do mês
de setembro do uno de mil novecentos e setenta c seis. reúne-se a Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Scnudor Danton Jobim. Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lchm~nn.
Virgílio Túvom c José Lindoso.
Oeixam de comparecer, por motivo justiticttdo, o, 5.:nr.,)r<!'
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, e Orestes Quérci~.
É lidu e aprovudu u ata da reunião Unterior.
A Comissão aprovu os pttreceres em que são upresenl~lht' as:;~.
guintcs reduções tinais:
a) pelo Senhor Senador Otto Lehmann. do Projeto de Rcsolu·
cão n~ 96. de 1976. que autoriza a Prefeitura Municipal de Mococ.1
(SP) a elevar o montante de sua dívida consolidadtt: c do Projeto d~
Resolução n9 97, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municip.d tk
ltapeva (SP) a elevar em Cr$ 9.339.100,00 (nove milhões, trez.:nto:. c
trinta e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada: e
b) pelo Senhor Senador Virgílio Távora. do Projeto de Rc><llucão n9 98. de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mace·
dôniu- SP- a elevar o montante dé sua dívida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por t:nccrradu a reunião. lavmndo eu. Maria Carmen Castro Souza, Assistente. ti presente uw
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
88• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA AOS
23 DIAS DO Mt:S DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e três do
mês de setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis. reúne-se a
Comissão de Redução sob a Presidência do Scnhur Senador Dttnton
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Scnadorc:s Otto Lchmann c
Virgílio Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senudores Renato Franco, Vice-Presidente, José Lindoso c Orestes
Quércia.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas a> seguintes reduções tinais:
a) pelo Senhor Senador Virgílio Távora. do Projeto de Decreto
Legislativo n',. 23, de 1976 (n9 55-B/76, na Cftmara dos Deputados).
que aprova o texto da Tradução do Protocolo de prorrogação da
Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971. aprovado por
ocasião da Conferência de Governos rt:alizadu no Conselho Internacional do Trigo, a 20 de fevt:reiro de 1976: e do Projeto de Resolução
n9 100. de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarani
d'Oeste (SP) a elevar em CrS 1.000.000.00 (hum milhão de cruzt:iros)
o montante de sua dívida consolidada; c·
b) pelo Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de Resolução n9 99, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cruzeiro
(SP) a elevar cm CrS 5.902.300,00 (cinco milhões. novecentos t: dois
mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívidtt consolidada.

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza. Assistente. a presente ma
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
89• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA AOS
30 DIAS DOM tS DE SETEMBRO DO A NO DE 1976
Às dezessete homs c quarenta e cinco minutos do dia trinta do
mês de setembro do ano de mil novecentos e setenta c seis. reúne-se a
Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Dan to~
Jobim. Presidente, presentes os Senhores Senudores Otto Lehmann c
Dirceu Cardoso.
Deixum dt: compurecer, por motivo justitic<tdu. os Senhores
Senadores Renato Franco. Vice-Presidentc, Orestes Quérciu c José
Lindoso.
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É lidu c uprovudu u uta da reunião unterior.

A Comiss~o uprovu o purcccr cm que o Senhor Senador Otto.
Lehrm1nn upresent:l u redução final das cmendus do Scnudo uo'Projcto de Ld du Cúmara n1• 57, de 1976 (nQ 2.3SO-Bf76, na Casa de
origem), que dispõe sobre medidas de prevenção c repressão uo tráfc·
go ilícito c uso indevido de substâncius entorpecentes ou que determinem depcnd~nciu físicu ou psíquica, c dá outrus providências. ·
Nuda m:lis huvcndo :1 trat:lr, dá-se por encerrada a reunião, lavrando cu, M:1ri:1 Curmen Custro Souza, Assistente, a presente ata
que, unw vez aprovuda, serú assinuda pelo Senhor Presidente.
90' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA AOS
30 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às dezessete horas e cinqUenta minutos do dia trinta do mês de
setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a
Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Danton
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann e
Virgílio Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Renato Franco, Vice-Presidente, Orestes Quércia e José
Lindoso.
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Senador Otto
Lehmann apresenta as seguintes reduções do vencido, para o 29
turno regimental:
a) do Projeto de Lei do Senado nY 89, de 1974, que dispõe sobre
a denominação de vias e estações terminais do Plano Nacional de
Viação, e dá outras providências; e
b) do Projeto de Lei do Senado nY 190, de 1976, que dispõe sobre'
a não incidência aos Vice-Prefeitos Municipais da incompatibilidade
previsw no art. 84, item I da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmem Castro Souza, Assistente, a presentei
Ata que. umu vez uprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
91' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REAUZADA AOS
30 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1976
Às dezoito horns e trinta e cinco minutos do dia trinta do mês de
do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a
C,linissão de Redução soh a Presidência do Senhor Senador Danton
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann e
Virgílio Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senudores Renato Franco, Vice-Presidente, Orestes Quércia. e Josi'
Lindoso.
É lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Senador
Virgílio Távon1 apresenta as seguintes redações finais:
a) do Projeto de Decreto Legislativo nY 19, de 1976 (nY 57 /Bf76,
na Ciimun1 dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
lntern:1cional sohre Responsabilidade Civil em Danos Causados por
Poluição por Óleo, concluída em Bruxelas, a 29 de novembro de
1969:e
b) do Projeto de Decreto Legislativo nY 25, de 1976 (n9 58-B/76,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Científica e ncnica, firmado entre a República
Federativa do Bmsil e a República do Suriname, em Brasília, a 22 de
junho de 1976.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Atu
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
sct~mbro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
26• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 29 DE SETEMBRO DE 1976
Às dez horas do dia vinte e nove de setembro de mil novecentos
e setenta e seis, na Sala Clóveis Beviiácqua, sob a Presidência do Sr.
Senador Gustavo Capancnm, Primeiro Vice-Presidente no exercício
da. Presidência, presentes os Srs. Senadores Nelson Carneiro,
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Helvídio Nunes, Heitor Dias, Italívio Coelho, Eurico Rezendc, Otto
l.chmann, Henrique de La Rocque e Leite Chaves, reúne-se a
Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Srs. Senadores José Lindoso, José
'arney, Accioly Filho, Dirceu Cardoso e Paulo Brossard.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá início aos
;·abalhos da Comissão, sendo dispensada a leitura da Ata da
·cunião anterior que é, cm seguida, dada como aprovada.
Passa-se à apreciação dos projetos constantes da pauta: I)
Projeto de Lei do Senado nY 116/76- Inclui entre as atribuições do
MOBRAL a difusão de rudimentos de educação sanitária. Relator:
lenador Heitor Dias. Parecer: Constitucional e jurídico. Aprovado.
:) Projeto de Lei da Câmara n9 82/74 - Substitutivo de Plenário nstituí a "anotação de responsabilidade técnica" na prestação de
erviços de engenharia, de arquitetura e agronomia, e dá outra~
•rovidências. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: Constitu·
ionais e jurídicos o Projeto e o substitutivo, oferecendo as
;ubemendas nYs I a 4-CCJ. Em discussão, falam os Srs. Senadores
Eurico Rezende, Helvídio Nunes e Otto Lehmann. Em votação, é
aprovado o parecer contra o voto do Sr. Senador Otto Lehmann. 3)
Projetos de Lei do Senado nYs 96/76 - Altera a redação do alínea
"b" do art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho e n9 144/76
-Altera a redação da alínea "b" do art. 580 da CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n9 5.452, de I de maio de 1943. Relator: Senador Henrique de La Rocque. Pareceres: Constitucional e jurídico e de n9 96 e
prejudicado o de nY 144. Aprovado. 4) Projetos de Leis do Senado
nYs I~9 f76: Acrescenta dispositivos à Lei nY 2.800, de 18-6-56, que
"cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dispõe
sobre o exercício da profissão de Químico; n9 112/76 - Acrescenta
dispositivos à Lei nY 2.800, de 18-6-56, que "cria os Conselhos
Federal e Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da.
profissão de Químico, e dá outras providências e nY 119/76 Acrescenta dispositivos à Lei n9 2.800 de I 8-6-56, que "cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da
profissão de Químico, e dá outras providências. Relator: Senador
·ouo Lehmann. Pareceres: constitucional e jurídico, nos termos do
.;ubstitutívo que oferece o de n9 96 e prejudicados os de n9s 112 e 119,
!m face do substitutivo acima mencionado. Em votação, são aprovalos os pareceres. 5) Projeto de Lei do Senado nY 126/75 - Altera a
edação do art. IY da Lei nY 5.958, de 10-12-73, dispõe sobre a
retroatividade da opção pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Relator: Senador Heitor Dias. Parecer: Constitu;ional,jurídico e favorável quanto ao mérito. Em discussão, falam os
Srs. Senadores Eurico Rezende e Leite Chaves. Em votação, é
aprovado o parecer por unanimidade. 6) Projeto de Lei do Senado nv
:81/76- Dispõe sobre a uniformização do salário mínimo em todo
J País. Relator: Senador Henrique de La Rocque. Parecer: constitu:ional e jurídico. Em discussão, falam os Srs. Senadores Eurico
~ezende, Leite Chaves e Helvídio Nunes. Em votação, é aprovado 0
1arecer contra os votos dos Srs. Senadores Helvídio Nunes e Ott<'
-ehmann. 7) Projeto de Lei do Senado nY 94/76 - Introdut
modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, na partt
referente aos vogais das Juntas. Relator: Senador Otto Lehmann.
Parecer: Constitucional e jurídico e favorável quanto ao mérito. Em
discussão, usam da palavra os Srs. Senadores Eurico Rezende, Leite
Chaves e Heitor Dias, concluindo a Comissão pela rejeição quanto
ao mérito por não achar compatível que se retire dos Presidentes dos
Tribunais do Trabalho a competência que jâ lhe é assegurada para a
designação dos vogais. Vencido o Sr. Relator, é designado relator d >
vencido o Sr. Senador Heitor Dias. 8) Projeto de Lei do Senado nv
165/76- Dispõe sobre o cálculo da remuneração, a que se refere a
Lei nY 4.090, de 13-7-62, que institui a gratificação de Natal param;
trabalhadores. Relator: Senador Italívio Coelho, Parecer.
constitucional, jurídico e boa técnica legislativa, oferecendo a
Emenda nY 1-CCJ. Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado n9 147/76
- Determina que os empregados de estações do interior farão jús a
·emunerução correspondente ao regime de "prontidão", pelas hora~
JUe excederem à da jornada normal de trabalho. Relator: Senador
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Otto Lehmann. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 10)
Projeto de Lei do Senado nY 164/76- Altera a redação de dispositivos do Decreto-Lei nY 5.844, de 23-9-43. Relator: Senador Otto
Lehmann. Parecer: Constitucional, jurídico e favorável quanto ao
mérito. Aprovado. II) Projeto de Lei do Senado nY 185/76- Dispõe
sobre o enquadramento das empresas locadoras de serviços nos
aeroportos, e dá outras providências. Relator: Senador Henrique de
La Rocque. Parecer: Constitucional e jurídico. Aprovado. 12)
Projeto de Lei do Senado nY 257 /7? - Modifica dispositivos do
Decreto-Lei nY 3.365, de 21-6-1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Relator: Senador Helvídio Nunes.
Parecer: Constitucional, jurídico e favorável quanto ao mérito
Aprovado. 13) Projeto de Lei do Senado nY 243/76- Dispõe sobre o
Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal. Relator: Senador
Heitor Dias. Parecer: Constitucional e jurídico. Aprovado.
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nos termos do Projeto de Resolução que oferece. Aprovado. 6)
Projeto de Lei do Senado nY 19/75- Substitutivo da CSPG- Altera a redação do art. 19 da Lei nY 3.738, de 4-4-1960. Relator:
Senador ltalívio Coelho. Parecer: Constitucional e jurídico. Em discussão, falam os Srs. Senadores Eurico Rezende e Leite Chaves. Em
votação, é aprovado o parecer. 7) Projeto de Lei do Senado nY
162/74 -Introduz modificações na Lei n9 3.107, de 13 de setembro
de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Relator: Senador Heitor Dias. Parecer: Constitucional e jurídico.
Contrário quanto ao mérito. Aprovado. 8) Projeto de Lei do Senado
nY 131/74- Substitutivo da CEC- Disciplina grafia e uso de siglas
e abreviaturas. Relator: Senador ltalívio Coelho. Parecer: Constitucional, jurídico e contrário quanto ao mérito. Em discussão, falam os
Srs. Senadores Leite Chaves, Eurico Rezende, Heitor Dias. Em
votação, a Comissão decide, por maioria de votos, ser inconstituDevido ao adiantado da hora, o Sr. Presidente encerra a cional o substitutivo, abstendo-se de votar o Sr. Senador Otto
reunião, convocando outra para o dia trinta, às noves horas e trinta 'Lehmann, votando pela injuridicidade o Sr. Senador Leite Chaves e
contra a apreciação do mérito por não ser da competência desta
minutos, no mesmo local.
Eu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, lavrei a presente Comissão os Srs. Senadores Eurico Rezende e Henrique de La
Rocque. Designado Relator do vencido o Sr. Senador Heitor Dias.
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
9) Projeto de Lei do Senado nY 92/76 - Introduz modificações no
27• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
art. 472, da Consolidação das Leis do Trabalho. Relator: Senador
EM 30 DE SETEMBRO DE 1976
Helvídio Nunes. Parecer: Constitucional, jurídico e contrário quanto
ao
mérito. O Sr. Senador Nelson Carneiro, a quem fora dada vista
Ãs nove horas e trinta minutos, do dia trinta de setembro de mil
do Projeto, devolveu-o com voto em separado concluindo favoravel·
novecentos e setenta e seis, na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a
mente quanto ao mérito. Em discussão e votação, é o parecer
Presidência do Sr. Senador Gustavo Capanema, Primeiro-Vice-Presiaprovado. 10) Projeto de Lei do Senado nY 156/76 - Dã nova
dente, no exercício da Presidência, presente os Srs. Senadores Eurico
redução ao art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho. Relator:
Rezende, Otto Lehmann, Dirceu Cardoso, ltalívio Coelho, Leite
Senador Henrique de La Rocque. Parecer: Constitucional e jurídico.
Chaves, Henrique de La Rocque, Helvídio Nunes, Heitor Dias e
Contrário quanto ao mérito. Dada vista ao Sr. Senador Leite
Franco Montoro, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça.
Chaves. I I) Projeto de Lei do Senado nY 254/75- Estabelece a uniDeixam de comparecer os Srs. Senadores Accioly Filho, José
formidade dos períodos de férias escolares em todo o País. Relator:
Sarney, José Lindoso, Nelson Carneiro e Paulo Brossard.
Senador Heitor Dias. Parecer. Inconstitucional. Aprovado. 12)
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá início aos trabalhos da Comissão, dispensada a leitura da Ata da reunião anterior Projeto de Lei do Senado nY III /76- Altera a redação do art. 6Y da
Lei nY 5.107, de 13 de setembro de 1966 (FGTS) para assegurar aos
é, em seguida. daqa.como aprovada.
empregados
optantes, com dois ou mais anos de serviço, !Jm adiPassa-se à apreciação das seguintes matérias: I) Projeto de Lei
cional
correspondente
ao valor dos depósitos feitos em sua conta vindo Senado nY 178/76- Acrescenta parágrafo único ao art. 34 da Lei
culada, em razão de despedida sem justa causa. Relator: Senador
Complementar nY II, de 25 de maio de 1971, estabelecendo presOtto Lehmann. Vista ao Sr. Senador Leite Chaves. I 3) Projeto de Lei
crição qUinqUenal para as importâncias devidas ao FUNRURAL.
do Senado nY 125/76- Autoriza os Governos Estaduais a implantar
Relator: Senador Henrique de La Rocque. Parecer: Constitucional e
agências de Banco Oficial ou Caixa Económica Estadual, nos termos
jurídico. O Sr. Senador José Lindoso no dia I I de agosto devolveu a
que especifica. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: Inconstituproposição, de que solicitara vis!a, com voto em separado concorcional. Aprovado. 15) Projeto de Lei da Câmara n9 63/76- Dispõe
dando com o parecer. Em discussão e votação, é o parecer aprovado.
sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS e os PLC n9
2) Projeto de Lei do Senado nY 120/76- Dá nova redaçào ao§ IY
29/76, PLS nY 173 e 229, de 1975, 24, 39, 197 e 149, de 1976 a ele
do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Relator: Senador anexados.
Otto Lehmann. Parecer: Constitucional, jurídico e favorável quanto
ao mêrito. Aprovado. 3) Projeto de Lei do. Senado nY 206/76- Dá
Para questão de ordem, o Sr. Senador Franco Montoro pede a
nova redução ao parágrafo segundo do art. I32, do Decreto-Lei nY palavra e propõe que, de acordo com os artigos 130 e 13 I, do Regi5.452, de I de maio de 1943 (CLT). Relator: Senador Nelson mento Interno, o estudo da matéria seja feito em reunião conjunta
Carneiro. Parecer: constitucional e jurídico. O Sr. Presidente comu- das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de
nica que o Sr. Senador Nelson Carneiro não pôde comparecer por Finanças.
motivo de força maior, deixando assinados dois pareceres, a fim de
O Sr. Senador Henrique de La Rocque, pela ordem, solicita ao
que fossem apreciados pela Comissão. Assim sendo, submeto à
Sr. Senador Franco Montoro que considere as razões que passa a exComissão o pedido do Sr. Senador Nelson Carneiro. Aprovado. O
Sr. Senador Heitor Dias procede a leitura do parecer que é aprovado por: se for designado, na Comissão de Legislação Social, outro Repor unanimidade. bem como ao referente ao Projeto de Lei do lator, certamente serão enfocados outros aspectos e a matéria poderâ:
Semtdo nY 217/76- Dispõe sobre a transferência do aeroviário, e dá ser apreciada sobre ângulos diversos, o que não acontecerá se for um
outras providências, que conclui pda constitucionalidade e juridi- único Relator nas três Comissões.
cidade da proposição. Aprovado. 4) Projeto de Lei do Senado nY
O Sr. Senador Eurico Rezende tece as seguintes considerações
I31 /75 - Inclui a dona-de-casa entre os segurados facultativos da sobre a proposta em discussão: se, em tese, for esta aceita, trarã
Previdência Social. Relator: Senador ltalívio Coelho. Parecer: Cons- maior uniformidade aos nossos trabalhos e às nossas decisões. No entitucional, jurídico, nos termos do substitutivo que oferece. tanto, há uma situação de fato a ser examinada, isto é, não cabe soAprovado. 5) Oficio "S" nY 10/76 do Presidente do Supremo Tri- mente a Comissão de Constituição e Justiça decidir sobre a proposta
bunal Federal, encaminhando proferido nos autos do Conflito de Ju. formulada mas, ainda, as Comissões de Legislação Social e de Firisdiçào nY 5.966, Estado de São Paulo, no qual o Supremo Tribunal nanças terão que ser consultadas o que demandará tempo e atrasará
F~:deral considera inconstitucional, em parte, o art. IY do Decretoo estudo da matéria. Assim, peço desculpas ao Sr. Senador ,Franco
Lei nY 60, de 21-11-66, com a redução do Decreto-Lei nY 668, de 3 de Montoro, que tem demonstrado tanto interesse pela matéria, para dijulho de 1969. Relator: Senador Otto Lehmann. Parecer: favorável, vergir de Sua Excelência.
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O Sr. Sen:1dor Franco Montoro declara que, cm face da manifes·
tacão contrária d:1 M:lioria, retira a su:1 proposta pam não retardar a
apreciação de Projeto de tão relevante importdncia.
O Sr. Presidente conc~de a palavru ao Sr. Senador Henrique de
Lit Rocque que p:1ssa a rclatur o Projeto de Lei da Câmam n~ 63/76,
concluindo pela sua aprovação c oferecendo doze emendas de n~s I a
12-CCJ. Em discussão. falam os Srs. Senadores Franco Montoro,
Leite Ch:~w:;. I::O;rico Rezende e Heitor Dias. Em votação, é
t~pnwatl!• ,, r-:1···:•:•:r c rcjcitudu u Emenda n9 10-CCJ.
N:•.l:• n•tli~ '1uvcndo a trutar, encerra-se a reunião lavrando cu,
Muri:1 Hclenn Buenn Brandão, Assistentê, a presente Ata que, lida e
t~provada, scrú ussinudu pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
6~ REUNIÃO, REALIZADA
EM 30 DE SETEMBRO DE 1976.
Às nove honl': do dia trinta de setembro do ano de mil novecen·
tos e setenta •: c.;:s, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Sena·
dores Heitl•r D·~~ - Presidente, Adalberto Sena, Ruy Carneiro, Saldanha Der.: i. H•:nrique de La Rocque e Lãzaro Barboza, reúne-se a
Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Helvídio Nunes, Eurico Rezende, Renato Franco, Osires
Teixeira c Ota ir Becker.
Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente
declara abertos o~ trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada.
Em seguida. o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador
Henrique de Lo Rocque, que emite parecer favorãvel ao Projeto de
Lei do Scn:1do n~ 184, de 1976-DF, que "permite aposentadoria
voluntúria. nas condições que especifica, aos funcionãrios públicos
do Distritc• Fed-:ral incluídos em quadro Suplementar ou postos em
disponibifidude".
Cok•cuck •:1n discussão e votação, é o parecer aprovado sem restriclit!s.
Prosseguindo. o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Senador
Adalberto Sena. que relata favoravelmente o Projeto de Lei do Senadon~ 175, de 1976-DF. que "dispõe sobre os servidores públicos civis
da :1dministraçào din:tu do ·Distrito federal e de suas Autarquias,
segundo a nuture;::J _jurídica do vínculo empregaticio, e dã outras
providências".
Sumetidl• ;\ di·.c·;~sào e votação, é o parecer aprovado por unanimid:lde.
Nada n1ui~: h~·.-~ndo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Ronaltlo Pt~ch~c·:. 'ssistcnte da Comissão, a presente Ata, que, lida
c aprovada, serú ,~,,;,.a-:la pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE ECONOMIA
:.1• REUNIÃO, REALIZADA
EM 29DESETEMBRO DE 1976.
Às dez horas do dia vinte e nove de setembro de mil novecentos
e setenta e seis, na Sala "Epitãcio Pessoa", sob a presidência, nos termos do 39 do art. 93 do Regimento Interno, do Sr. Senador Ruy
Santos e, eventualmente, do Sr. Senador Arnon de Mello, e a presença dos Srs. Senadores Paulo Guerra, Franco Montoro, Agenor
Maria c Cattete Pinheiro, reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Milton Cabral, Vasconcelos Torres, Luiz Cavalcante, Jessé
Freire, Jarbas Passarinho, Renato Franco, Orestes Quércia e roberto
Saturnino.
~dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
São relatados os seguintes projetes constantes da pauta dos tra·
balhos:

*

Pelo Senador Arnon de Mello
Favorável, com as Subcmendas de n9s I e 2-CE, que oferece à
Emenda n9 I, de Plent~rio (Substitutivo) ao Projeto de Lei da Câinara

I·'
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L

r

n~45,

I

Je 1975, que altera dispositivo da Lei n9f.411, de 13 de agosto
de 1951, que "dispõe sobre a profissão de Economista".
Em discussão o parecer do Relator, o Sr. Senador Franco Montoro usa da palavra e pede vista do projeto. A presidência atende a
solicitação do Sr. Senador Frunco Montoro e concede-lhe vista do
referido processo.
Contrário ao Projeto de Lei do Senado n~ 263, de 1975, que
"Disciplina a vcndu, no comércio varejista, dos cereais acondicionados em pacotes p:1dronizados','.
A Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator.
Pelo Senador Paulo Guerra
Contrário ao Projeto de Lei da Câmara n9 16, de 1976, que
"determina levantamentos prévios de custo pura fixação de preços
dos produtos agrícolus".
Sem debates, a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer
do Relator.
Pelo Senador Ruy Santos

I
I

'

I.

IJ
I

I,
"

Contrário ao Projeto de Lei do Senado n~ 5, de 1972, que "esti·
mula o aproveitamento de empregados de idade mais alta, mediante
a fixação de contribuições variáveis para o INPS"; e, Projeto de Lei
do Senado n9 174, de 1975, que "dispõe sobre o aproveitamento de
mão de obra de pessoas com idade superior a 35 anos e dá outras
providências", em tramitação conjunta.
Usam da palavra, para discutir a matéria, os Srs. Senadores
Franco Montoro, Cattete Pinheiro, Agenor Maria e o Relator, Senador Ruy Santos. Em votação o parecer, é o mesmo rejeitado e designado relator do vencido o Sr. Senador Agenor Maria.
Projeto de Lei do Senado 'n9 I08, de 1976, que "torna obrigató·
ria a indicação no rótulo de bebidas dos aditivos empregados na sua
fabricação", concluindo o seu Voto em Separado pela rejeição do
projeto.
Durante a discussão da matéria, usam da palavra os Srs. Senadores Agenor Maria, Franco Montoro e o Relator, Senador Paulo
Guerra, que mantém o seu parecer favorável ao projeto. Encerrados
os debates, a Comissão aprova o Voto em separado do Sr. Senador
Ruy Santos, que passa a ser o parecer, contrário ao projeto, tendo votos vencidos dos Srs. Senadores Franco Montoro e Paulo Guerra, e
voto com restrições do Sr. Senador Agcnor Maria, passando, em conseqüência, o parecer do Sr. Senador Paulo Guerra, a Voto em
Separado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS
20' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 30 DE SETEMBRO DE 1976.
Ãs dezessete horas do dia trinta de setembro de mil novecentos e
seis, presentes os Srs. Senadores Tcotônio Vilela - Vice-Presidente
no exercício da Presidência, Heitor Dias, Danton Jobim, Cattete Pinheiro, Saldanha Derzi, Henrique de La Rocque, José. Guiomard,
Helvídio Nunes, Fausto Castelo Branco, Dirceu Cardoso e Mauro
Benevides, reúne-se a Comissão de Finanças na Sala de Reuniões
(Atrás do Plenário).
Deixam de comparecer, com motivo justificado, os Srs.
Senadores Benedito Ferreira, Alexandre Costa, Jessé Freire, Virgilio
Tãvora, Mattos Leão, Tarso Outra, Ruy Santos, Amaral Peixoto,
Leite Chaves, Roberto Suturnino e Ruy Carneiro.
O Sr. Presidente em exercicio, Sr. Senador Teotõnio Vilela, ao
constatur a cxistênciu de número regimental, declara abertos os tra·
bulhes, após ter sido considerada aprovada a Ata d:1 reunião ante·
rior, cuju leitura foi dispensadu.
Da pauta, são relatadas as seguintes matêrias:
Pelo Sr. Senador Henrique de La Rocque
I - Parecer l'avorávcl ao Projeto de Lei da C:imuru n~ 72, de
1976, que "dispõe sobre o mercado de valores mobiliúrios e criu u
Comissilo de Valores Mobiliârios- CVM".
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2 - Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 63, de clurar instalada a Comissão, manda distribuir as cédulas de votação
1976, que "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do para escolha de seus dirigentes e, designa o Senhor Senador
INPS e dá outras providências", com as alterações contidas nas Henrique de La Rocque para atuar como escrutinador.
Emendas aprovadas na Comissão de Constituição Justiça.
Colhidos e apurados os votos, verifica-se o seguinte resultado:
3- Parecer favorâvel ao Projeto de Lei do Senado n9 197, de
Para Presidente:
1976, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de remessa de relatórios
Senador Ruy Carneiro ......................... 12 votos
referentes a acidentes do trabalho aos sindicatos de trabalhadores,
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto
pelas empresas da respectiva categoria".
Para Vice-Presldente:
4 - Parecer pela. rejeição do Projeto de Lei da Câmara n9 29, de
Deputado
Daso Coimbra ...................... 12 votos
1976, que "acrescenta item ao Art. J9 da Lei n9 5.316, de 14 de setemEm
branco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto
bro de 1967, que integra o seguro de acidentes do trabalho na
Em cumprimento ao deliberado, o Senhor Presidente eventual,
Previdência Social e dâ outras providências".
5 - Parecer favorâvel ao Projeto de Lei do Senado n9_ 39, de Senador Gustavo Capanema, proclama eleitos Presidente e Vice1975, que "dispõe sobre a extensão do seguro de acidentes do tra- Presidente da Comissão, respectivamente, os Senhores Senador Ruy
balho rural aos Pequenos Proprietârios, Parceiros, Arrendatârios, Carneiro e o Deputado Daso Coimbra e convida o primeiro a
assumir a direçào dos trabalhos.
Posseiros e afins", nos termos da Emenda n91-CCJ.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Ruy Carneiro
6 - Parecer favorâvel ao Projeto de Lei do Senado n9 173, de
1975, que "restabelece em favor do aposentado que tenha agradece a honra com que foi distinguido, e designa para relatar a ,
·;
retornando à atividade o direito de receber os benefícios decorrentes matéria o Sen~or Senador Augusto Franco.
Nada mats havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, .
da legislação sobre acidentes do trabalho".
Os pareceres relacionados, apresentados pelo Sr. Senador para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Cernis· ,
Henrique de La Rocque, após terem sido submetidos à discussão e são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo ·
Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação.
votação, são finalmente aprovados.
Logo após, assume a Presidência o Sr. Senador Heitor Dias,
COMISSÃO MISTA
que, na oportunidade, concede a palavra ao Sr. Senador Teotónio
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensaaem n9 70,
Vilela.
de 1976 (CN), que submete i deliberação do Con&resso NacioAo Projeto de Lei da Câmara n9 36, de 1976, que "dâ nova renal texto do Decreto-Lei n9 1.481, de 9 de setembro de 1976,
dação ao caput do artigo 19 do Decreto-Lei n9 1.30 I, de 31 de deque "declara de Interesse da Segurança Nadonal, nos termos
zembro de 1973, assegurando ao cônjuge que opta pela tributação de
do parllgraro único do art. 89 e art. IS,§ 19, alínea b, da Consseus rendimentos, separadamente do cabeça-de-casal, metade do vatituição, os Munlcfplos de Senador Guiomar, Pl4cido de Caslor de encargos de família", o Sr. Senador Teotónio Vilela apresenta
tro, Mânclo de Lima, Manoel Urbano e Assis Brasil, no Estaparecer pela audiência prévia da Comissão de Constituição e Jutiça,.,
do do Acre, e d4 outras providências".
a fim de que sejam examinádos os aspectos referentes à
constitucionalidade e juridicidade.
11 REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
O parecer, após ter sido submetido à discussão e votação, é aproEM 27 DE SETEMBRO DE 1976
vado.
Às dezessete horas do dia vinte e sete de setembro do ano de 'mil
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
novecentos
e setenta e seis, no Auditório Milton Campos, reúne-se a
Nfarcus Vinicius Goulart Gonzaga, Assistente da Comissão, a
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
n9 70, de 1976 (CN) que "declara de interesse da Segurança Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 89 e art. 15, § )9,
COMISSÃO MISTA
alínea b, da Constituição, os Municípios de Senador Guiomard, ·
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 68,
Plácido de Castro, Mâncio Lima, Manoel Urbano e Assis Brasil, no
de 1976 (CN), que submete i delll!eraçio do Congresso NacioEstado do Acre, e dâ outras providências", presentes os Senhores
nal texto do Decreto-Lei n9 1.479, de 31 de agosto de 1976, que
Senadores Altevir Leal, Cattete Pinheiro, Luiz Cavalcante, Henrique
"acrescenta artigo ao Decreto-Lei n9 1.452, de 30 de março de
de La Rqcque, Virgílio Tâvora, Adalberto Sena e ~uy Carneiro e os
1976, que con~e lncendvo para projetos prlorltllrlos para a
Deputados Sinval Boaventura, Hélio Campos, Nabor Júnior,
economia nacional".
Antônio Pontes e José Carlos Teixeira.
Deixam de: comparecer, por motivo justificado, os Senhores
I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
Senadores
José Lindoso, Vasconcelos Torres, Evandro Carreira e
EM 23 DE SETEMBRO DE 1976
Augusto Franco e os Deputados Paulo Studart, Newton Barreira,
Às dezessete horas do dia vinte e três de setembro do ano de mil
!talo Conti, Nunes Leal, AIdo Fagundes e Aloísio Santos.
novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton Campos, reúne-se a
Em obediência ao que dispõem as Normas Regimentais, assume'
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 a Presidência o Senhor Senador Adalberto Sena que, após declarar'
68, de 1976 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional instalada a Comissão, manda distribuir as cédulas de votação para·',
o texto do Decreto-Lei n9 1.479, de 31 de agosto de 1976, que "acres- escolha de seus dirigentes e designa o Senhor Senador Cattete Pinhet--'
centa artigo ao Decreto-Lein9· 1'.452, de 30 de março de 1976, que
ro para atuar como escrutinador.
'·
concede incentivo para projetes prioritários para a economia.
Colhidos e apurados os votos, verifica-se o seguinte resultado:
nacional", presentes os Senhores Senadores Cattete Pinheiro,
Para Presidente:
Henrique de La Rocque, Augusto Franco, Ruy Santos, Gustavo
Senador Ruy Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos
Capanema, Otair Becker, Ruy Carneiro e Leite Chaves e os DepuEm branco ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . 1 voto
tados Daso Coimbra, José Ribamar Machado, Valdomiro Gonçalves, Santilli Sobrinho e Argilano Dario.
Paro Vice-Presid~nte:
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Altevir Leal, Mendes Canale e Amaral Peixoto e os DepuDeputado Hélio Campos ................ , ....... 11 votos·
Em !,rnnco ......... , ....... , , ....... , ... , .... , 1 voto
tados Nereu Guidi, Correia Lima, Ossian Araripe, Aldo Fagundes,
.,
Airton So'ares e Harry Sauer.
Em
cumprimento ao deliberado, o Senhor Presidente eventual,
t::m obediência ao que dispõe as Normas Regimentais, assume a
Senador
Cattetc Pinheiro, proclama eleitos Presidente e VicePresidência o Senhor Senador Gustavo Capanema, que após de-
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P~esidente da Comissão, respectivamente, os Senhores Senador R~y
Presidente da República submete à deliberação do Congresso NaCarneiro e o Deputado Hélio Campos, e convida o primeiro a cional o texto do Decreto-Lei n9 1.477, de 26 de agosto de 1976, que
"dispõe sobre correção monetãria nos casos de liquidação extraassumir a direção dos trabalhos.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Ruy Carneiro judicial ou falência das entidades que especifica, e dã outras
agradece a honra com que foi distinguido e, designa para retatar a providências".
matéria o Senhor Senador Virgílio Tãvora.
Deixam de comparecer, por mouvo justificado, os Srs. SenadoNada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, res Ruy Santos e Orestes Quércia e Deputados Célio Marques
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Fernandes,. Raymundo Diniz, Alcides Franciscato, João Gilberto,
Comissão, lavrei a presen.te Ata que, lida e aprovada, serã assinada · Frederico Brandão e Juarez Batista.
pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publi. -·
Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente, Deputado Milton
cação.
·
Steinbruch, comunica haver recebido ofícios da Liderança· da
COMISSÃO MISTA
ARENA no Senado Federal, indicando os Srs. Senadores Eurico
Rezende e Saldanha Derzi para integrarem a Comissão, em substituiIncumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 66,
ção
aos Srs. Senadores Renato Franco e Jessé Freire, respectide 1976-CN, pela qual o Senhor Presidente da República
vamente.
Comunica, ainda, ter redistribuído a matéria ao
submete à dellberaçlo do Congresso Nacional o texto do
Sr. Deputado Nunes Rocha para relatá-la, em virtude da ausência
Decreto-Lei n9 1.477, de %6 de agosto de 1976, que "dispõe
do Sr. Deputado Raymundo Diniz, anteriormente designado.
sobre correçio monetária nos casos de llquldaçilo extrajudicial
Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
ou falência das entidades que especifica, e dá outras providênque logo após é dada como aprovada.
cias".
Prosse~uindo, . o Sr. Presidente concede a palavra ao
2• REUNIÃO, REALIZADA
Sr. Deputado Nunes Rocha, que emite parecer favorável à MensaEM 30 DE SETEMBRO DE 1976
gem n9 66, de 1976-CN, nos termos do Projeto de Decreto LegislatiÀs dezessete horas do dia trinta do mês de setembro do ano de vo que oferece como conclusão.
mil novecentos e setenta e seis, no AuditÓrio Milton Campos, presenPosto em discussão e votação, é o parecer aprovado por
tes os Srs. Senadores Eurico Rezende, Saldanha Derzi, Luiz
Cavalcante, Arnon de Mello, Paulo Guerra, Cattete Pinheiro, Helví- unanimidade.
dio Nunes, Dirceu Cardoso e Danton Jobim e Deputados João
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para
Alves, Newton Barreira, Nunes Rocha, Milton Steinbruch e constar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a
Henrique Cardoso, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo
e pareCer sobre a Mensagem n9 66, de 1976-CN, pela qual o Senhor Sr. Presidente, demais membros da Comissão, e vai à publicação.
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MESA
Presidente:
Magalhaes Pinto IARENA-MGI

LIDERANÇA DA ARENA
EDA MAIORIA
J9.Seéretório:
lourlval Baptista !ARENA-SEI

Líder
Petrónio Portella
Vi.ce-líderes
Eurico Rezende
Jarbas Passa(inho
José llndaso
Mattosleão
Oslres Teixeira
Ruy Santos
Saldanha Derzi
Virgílio Tóvora

J9. Vlce-Presldente:
Wilson Gonçalves !ARENA-CEI

49-Secretório:
lenolr Vergas IARENA-~CI
29-Vice-Presidenle:
S,njamim Farah IMDB-IUI

LIDERANÇA DO MDI
IDA MINORIA
(9.Secrlltório:
DinarteMariz IAAfNA-RNI

Suplentes de SecretóriOS:

Líder
Franco Montoro
Vice-líderes
Mauro Benevides ·
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Evandro Carreira

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-P.AI
Alexandre Costa IARENA-M"'
Mendes Canele IARENA-MTI

29-Secretório:
Marcos Freire IMDB-PEI

COMISSOU

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl)
17 Membros)

Di reter: Joté Soares de Oliveira Filho
local: Anexo 11- Térreo
Telefones: 23-6244 e 25·8505- Rcimais.193 e 257

A) SIIYIÇO DI COMISSOIS PUMANINTIS

COMPOSIÇÃO
Presidente: Cattele Pinheiro
Vice-Presidenle: 11genor Mario.

Suplente•

Titular••

ARENA
I. Saldanha Derzi
2•. José Sarney.
3,' Benedito, Ferreiro

I. Cattete Pinheiro
2: José Guiomard
3. Teotónio Vilela
·4; Rena.to Frcinco
5... José Esteves

Chefe: Claúdio Cbrlos Rodr~gues Costa
local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313

MDB
I. Agenor Mário

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA)
17 Membros!

I Evelósio Vieira
2. Evandro Carreira
2. Gilvan Rocha
Assistente: lêda Ferreira da Rocha -llamal312.
Reuniões: 'l'erças-leiras, bs 10:00 horas.
local: Solei "Epilócio Pessoa"- Anexo 11 :- Ramal 6I5.

COMISSlO DI CONSTITU,ÇlO I JUSTIÇA - (CCJ)
W!Membrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Orestes Quércla
•Vlce-Presidente: Benedito Ferreira

luplentea

Ylhilarea
ARENA
I.
2.
3.
4,
5.

I. Altevlr leal
2. Otalr Becker
3. Renato Franco

Vasconcelos Torres
Paulo Guerra
Benedito Ferreira
ltallvlo Coelho
Mendes Canale
MDB

I. Agenor Maria
.2. Orestes Quérclo

I. Adalberto Sena
2. Amaral Peixoto

Assist~nte: Mdrcus Vini~ius Góulart 9onzago - Ramal 706
ReuniOes: Quartas-feitas, bs 10.30 horas.
.
loca lo. Sá la EpitÓcio Pessoa.::- Arieico LI.::..· Remoi 615

Presidente: Accloly Filho
G,ustavo Capanemó
29-Vice-Presidenle: Paulo Brossard

J9.Vice.-Pr~tsldente:

Titular••
I. Accloly Filho
2. José Sornéy
3. José llndoso
4. Helvicflo Nunes
5. lta!lvlo Coelho
6•. Eurico Rezende
7. GusJavo Capanema
.8. Heitor Dias .
?· Henrique de L~ Rocque

Suplente•·
ARENA
I. Mallosleão
2. 'Oito Lehmann
'3. PetrOnio Portella
4. Renato franco
5. Oslres Teixeira

MDB
I, ,Dirceu Cardoso
I. Fronco.Montoro
2. lttlle Chaves
2. Mauro Benevldes
3. Nelson Carneiro
-4. Paulo Brossard
Assistente: Maria Helena Bueno Brand~o- Ramal305.
Reunlãe~: Quarlas-.lelr.as, bs I0:00 hc;nas
local. Sala "Odvls Bevilacqua" - Anexo 11-.Rama1623.
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COMISSAO DO DISTRITO PIDIIAL- (CDP)

· COMISSAO DIIDUCAÇAO.I CULTUU- (CIC)

111 Membros!

(-9 MeiTjbros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outro

Vlce·Presldente: Adalberto Seno

Vlce·P.resldente': Henrique de lo Rocque

Titular••

Suplente•

Titulare•

Suplente•
ARENA

ARENA
1. Helvídio Nunes

1. Augusta Franco

1. Tarso Outro

2. HeMdlo Nunes
3. Jósé Sorney
4. Ruy Snntos

.t.rnon de Mello

2. Eurico Rezende

2. luiz Cavalcante

2. Gustavo Copanemo

3. Renato Franco

3. José llndoso

3. Joao Calmon

4. Osires TeixeirC'

4. Virgílio Tóvoro

4. Henrique de lo Rocque

5. Mendes Conale
6. Otta Lehmonn

5. Saldanha Derzi
6. Heitor Dias

MDB

7. Henrique de lo Rocque

1. Evelóslo Vieira

1. Franco Montara

8. Otair Becker

2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sena

2. Itamar Franco

MDB
I. Adalberto Sena

1. Evondro Carreira.

Assistente: Oelde Maria B. F. Cruz- Romal598.

2. lózaro Borbozo

2. Nelson Carneiro

Reuniões: Qulntas.feiras, às 10:00 horas.
Local: Sala "Clovis Bevilácqua" -Anexo 11- Ramal.623.

3. Ruy Carneiro
Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romol306.

~euni!Ses: Quintos·leiros, às 9:00 horas.

COMISSAO DI PINANÇAS- (CP)

Local: Sala "Ruy Barbosa·· -Anexo 11- Ramais 621 e 716.

117 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Amaral Peixoto

COMISSAO.DIICONOMIA- (CI)

Vice.Presldente: Teotónio Vilela

111 Membros!

Titularei
COMPOSIÇÃO

Suplente•
ARENA

I. Saldanha Derzi

'j
I. Daniel Krleger

1

2. José Guiomord

'i
.,i

'

Presidente: Milton Cabral

2. Benedito Ferreiro

Vice·Presidente: Renata Franca

3. Alexandre Costa

3. José Sarney

4. Fausto Castelo· Bronco

4. Heitor Dias

5. Jessé Fleire

5, Cattete Pinheiro

6. Virl!ílio Tóvora

6. Oslres Teixelro

Suplentes

Titular••
ARENA

I. Milton Cabral
2. Vasconcelos Torres

1. Benedito Ferreiro

7. Mattosleao

2. Augusto Franca

8. Tarso Outra

3. Jessé ~relre

3. Ruy Santos

4, luiz Cavalcante

4. Cattete Pinheiro

5. Arnon de Mello

5. Helvídlo Nunes

9. Henrique àe la Rocque
10.· Helvídlo Nunes
11. Teotónio Vilela
MDB

7. Paulo Guerra
1. Amoral Peixoto

8. Renato Franco
MDB

2. leite Chaves

1. Danton Joblm
2•. Dirceu Cardoso
3. Evelóslo Vieira

I, franco Montara

1. Agenor Mario

3. Mauro Benevldes

2. Orestes Quércla

2. Amoral Peixoto

4. Roberto Saturnlno

3. Roberto Soturnlno
Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramol675.

Il
i
I

12. Auy Santos

6. Jarbas Passarinho

I

5. Ruy Carneiro
Assistente: Marcus Vlnlclus Goularl Gonzoga- Ramol303.

Reuniões: Quartas. feiras, àslO:OO horas.

Reuniões: Qulntos.felros, às 10:30 horas

local: Sola "Eoitó.clo Pes10a"- Anexo 11- Ramal615.

Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 71 6,

Outubro de 1976 .
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COMISSlÕ'DrtiGISLAÇAO SÔCIÂL- (Cí.'SJ

· COMiSSAô Dllii.ÁÇi5d'IXTIRIORES- (CRI)

17Membrosl

115M emb rosl

.COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

·Presidente: Nelson Carneiro
Vice·Presidente: Jessé Freire

Presidente: Daniel Krieger
(9.Vice.Presidente: l~í: Viana
29.Vic~·Presidente: Virgílio Távora

ntular••

Suplente•
Suplentes

ARENA

1. Mendei Conale

1. Virgílio TávQro
2. Eurico Rezende
3. Accloly Filho

2. Domício Gondim
3. Jarbas·Passarinho
4, Henrique .de la Rocque
5. Jessé Freire
MDB

1. Ll!zaro Barboza
2. Ruy Carneiro

1. Franco Montoro
2. Nelson Carneiro

AssistenTe: Daniel Reis de Souza- Rori1oi67S
Reuniões: Quintas.feiras, às li :00 horas.
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexou·- Rama1623.

ARENA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Daniel Krieger
luiz Viana
Virgílio Távora
Jessé Freir6
Arnon de Mello
Petr6nio Portella
Saldanha Derzi
José Sarney
9. João Calmon
O. Augusto Francc

1.
2.
.3.
4.
5.
6.

Accioly Filho
José lindoso
Cattete Pinheiro
Fausto Castelo.Branco
Mendes Canal e
Helv:dio Nunes

COMISSAP DE MINAS EENERGIA- (CMI)
17 Membros)

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente: João Calmon
Vice·Presidente: Domício Gondim

ntularea

Suplente•
ARENA

I.
2.
3.
4.
5.

I. Paulo Guer~a
2. José Guiomard
3. Virgílio Távora

Milton Cobrai
Arnon de Mello
luiz Cavalcante
Damício Gandim
João Calmon

1.
2.
3.
4.
5.

I. Nelson Carneiro
2. Paulo Brossard
3. Roberta Saturnino

Danton Jobim
Gilvan Rocha
Itamar Franco
leite Oaves
Mr01ro Benevides

Assistent~: Cândido Hippertt- Rama1676.
Reuniões: Quartas. feiras, às 10:30 horas.
local: Sala "Rui Barbasa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716.

MDB

1. .Gilvan Racha
2. leite Chaves

I. Dirceu Cardoso
'2. Itamar Franca

COMISSlO DI SAODE- (Cii)
17 Membros)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306.
Reuniões: Quintas. feiras, às 10:30 horas.
local: Sola "Epitácio Pessoa"- Anexa 11- Ranial615.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castela· Branco
Vice·Presidente: Gilvan Rocha

COMISSAO DI RIDAÇlO (CR)
15Membrosl

Titulare•

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Danton Jobim
Vice·Presidente: Renato Franco

Suplente•

Titular••
ARENA

1. Virgílio Távara
2. Mendes Canele

I. José lindoso
2. Renato Franco
3. Otto Lehmann

I.
2.
3.
4.
5.

1. Saldanha Derzi
2. Mendes Canele

Fausto Caitela·Branco
Cattete Pinheiro
Ruy Santos
Otair Becker
Altevir leal
MDB

MDB
I. Danton Jobim
2. Orestes Quércla

Suplente•

1. Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal134.
Reuniões: Quartas·feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilacqu~"- Anexo 11- Ramal623.

1. Adalberto Sena
2. Gilvan Rocha

1. Evandro Carreira
2. Ruy Carneiro

Assistente: Lêdo Ferréira da Rocha - Ramal 312.
Reuniões: Qui.ntas.feiras, às li :00 horas.
locah Sala "Epltác:lo Pessoa"- Anexo 11- Rama1615.
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~MBSSlO DISIGÚRANÇA NAfi'ONAL- (CSN)
17 Membros!

COMISSlO DI TRANSPORTES, COMUNICAÇOI~
I OIRAS PIJBLICAS - (CT)

·

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Casto
Vice-Presidente: luiz Cavalcante

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Guiomarô
Vice-Presidente: Vasconcelos Torres

Suplente•

Tltulare.ll
ARENA

I. Jorbas Passarinho
2. Henrique de la Rocque
3. Alexandre Costa

I.
2.
3.
4.

Luiz Cavalcante
José lindoso
Virgílio Távoro
José Gulomard
5. Vasconcelos Torres
MDB

I. Agenor Mo ria
2. Orestes Quércia

I. Amoral Peixoto
2. Adalberto Seno

ARENA

I. Alexandre Costa
2. luiz Cavalcante
3. Benedito ferreiro
4. José Esteves
5. Paulo Guerra

I) S!RVJÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
I DE JNQU!RITO
Coml••ões Tomporárlcas

COMPOSIÇÃO
Presidentei Lázaro Barbozo
Vice·Presidente: Otto Lehmann

Chefe: Ruth de Souza Castro.
local: Anexo 11- Térreo.
Telefone: 25-8505- Ramal 303
1I ComissOes Temporárias paro Projetas do Congresso Nacional.
21 Comissões Temporórias para Apreciação de Vetos.
31 Comissõas Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária lart. 90 do Regimento
Comuml.

Suplenttl
ARENA
1. Maltas Leao
2. Gustavo Caaanema
3. Alexandre Costa
MDB
I. Oanton Joblm
2. Mauro Benevides

1. Itamar franco
2. Lázaro Barboza

I. Lázaro Borboza
2. Roberto Saturnino

Assistente: Claudia Carlos R. Casto- Ramal 301
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas.
local: Sala Rui Barbosa- Anexo 11- Ramal621

17 Membros!

Auausto franco
Oito Lehmann
Heitor Dias
Accloly filho
5. luiz Viana

1. Ot1o Lehmonn
2. Mendes Canele
3. Teotónio Vil elo

MDB

COMISSAO DISDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC)

I.
2.
3.
4.

Suplontes

Titularei

I. Evandro Carreiro
2. Evelásio Vieira

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Romo1312.
~eunlões: Quartas-feiras, às 11:30 horas.
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal 623.

Titulare a

Outubro de 1976

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -

Assistente: Sonia Andrade Peixoto - Ramal 307
ReuniõeS: Quintas-feiras, às 10:00 horas.
Local: Sola Epitócio Pessoa - Anexo 11 - Ramal 615

Ramal 674,

Ali eu de Oliveira - 67 4; Cleide Maria B.f. Cruz- Ramal 598; Máura lo pés
de Sá- Rama1310

J

j

SENAllO FEDERAL
SUBSBCRBTARIA DE COI!ISSOES
SERVIÇO lJE COI!ISSOES PER!4ANENTES
HOR.(!!J:O DAS REUIIIOI!S DAS COI!ISSOES PEI!MANl!NTES lJO SENAllO PEt'!J!8
PARA O ANO DE 1976

HORAS
10:00

TERÇA
C.A.R.

S. ·A L A

ASSISTENTE

EPI!r.t!CIO PESSOA

Ll!:DA

HORAS

'l
QUIN~A

09:00 C.D.F,

Ramal - 615
HORAS

QUARrA

8 A L A

10100
C.E.

s

·ASSISTENTE

C.E.C

CLOVIS BEVIL.t!CQUA MARIA
HELENA
Ramal - 621
EPI!r.<CIO PESSOA

Ramal- 615
C.R.E.

RlJY BARBOSA

C.R.

EPI!r.t!CIO PESSOA
Ramal - 615

DANIEL
CANDIIJO

CLOVIS BEVIL.t!CQUA

CLEIDE

C.F.

MARCUS
RlJY BARBOSA
Ramal. o - 6 21 • 716 VINICIUS
EPITACIO PESSOA
Raml - 615

l
I

EPIT.t!CIO PESSOA
Ramal - 61~

C.M.E.

J

.j

c.s.P.c.

lO:JO

c.s.K.

MARCUS

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 62J

C.L.S.

VINICIUS

CLOVIS BEVIL.t!CQUA MARIA

Ramal - 62J
1l:JO

RONALIJO

SONIA

RONALIJO

I

. :l

.j

i
J

'i\

c.A.

ll100

RllY BARBOSA

ASSISTENTE

Ramal - 62J

Ramal.• - 621 • 716

l01JO

A L AS

Ramaie • 621 e 1l6'

10:00
c.c.J.

s

11:00 c.s.

CARI!El4
L! DA

CLOVIS BEVIL.t!CQUA
Ramal - 62J

DANIEL

EPITACIO PESSOA

Ll!:DA

Rallllll - 615
C.T.

R!JY BARBOSA
CLAUDIO
Ramuio - 621 o 716 COSTA

i

l
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ANO XXXI- N9126

QUARTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 1976

BRASILIA- DF

SENADO FEDJ;RAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 175• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE
1976
1.1-ABER:I'URA
I.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Aviso do Sr. Ministro da Saúde
JÍ./9 514/76, encaminhando ao Senado informações daquele
Ministério referentes ao Projeto de Lei do Senado n9 55/16, que
regula o · reconhecimento de teses, teorias, pesquisas ou
.diiscõbertas científicas no campo da cancerologia e das doenças
.transmissíveis, hereditárias, contagiosas ou tidas como
incuráveis.
1.2.2 - Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:
- Projeto de Decreto Legislativo n9 32/76 (n9 69-A/76, na
Câmara dos Deputados), que aprova a prestação de contas da
Rede Ferroviária Federal S.A., e de suas subsidiárias, relativas
ao exercício de I973.
- Projeto de Decreto Legislativo n9 33/76 (n9 70-A/76, na.
Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÃS- relativas ao exercício de 1968.
- Projeto de Decreto Legislativo n9 34/76 (n9 68-A/76, na
Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Rede
Ferroviária Federal S.A., e de suàs subsidiárias, relativas ao
exercício de 1972.
1.2.3 - Comunicações da Presidência
-Recebimento das Mensagens n9s 164, 165, 166, 167 e 168,
de 1976 (n9s 30 I, 302, 303, 304 e 305, de I976, na origem), pelas
quais o Senhor Presidente da República submete· ao Senado
propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as
Prefeituras Municipais de São Miguel Arcanjo (SP), Moji Guaçu
(SP), Santo André (SP), Ouro Fino (MG) e o Governo
do Estado do Rio de Janeiro, sejam autorizados a elevar
temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62/75, do Senado, e possam realizar operações de
créditos, para os fins que especificam.

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 80/76, do
Sr. Senador Leite Chaves, que acrescenta um parágrafo ao artigo
224 da Consolidação das Leis ·do Trabalho, renumerando os
~em ais, para fixar em 5 horas a jornada do trabalho do bancário
qu,e prestar serviço de caixa, quer seja comissionado ou não,
por ter recebido pareceres· contrários, quanto ao mérito, das
comissões a que foi distribuído.
1.2.4- Aviso do Sr. Ministro da Saúde
N9 5 I5f76, encaminhando ao Senado informações daquele
Ministério a respeito do Projeto de Lei da Câmara n9 28/76, que
dispõe sobre o trabalho em laboratórios químicos e farmacêuticos que manipulam horinónios.
1.2.5- Fala da Presidência
- Referente ao expediente anteriormente lido.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Memorial enviado
por médicos mineiros ao Sr. Ministro da Fazenda, solicitando o
levantamento dos embargos contidos na Resolução n9 354f75,
para a importação de aparelhos e equipamentos médicos.
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Visita que fez
em companhia do Prefeito Marcos Ta,moyo a regiões administrutivas c obrus: que estão sendo realizadas na cidade do Rio
de,Janeiro.
SENADOR D/NARTE MARJZ- Homenagem de pesar
pelo falecimento do Dr. Creso Bezerra de Mello.
SENADOR V/RG/L/0 T.4VORA - Resposta ao discurso
proferido na Sessão anterior, pelo Senador Leite Chaves,
referente a pedido de informações ao Poder Executivo sobre a
remuneração de dirigentes de entidades da administração federal
indireta.
SENADOR PETRÓN/0 PORTELLA, como Líder Aduzindo novas considerações ao assunto tratado ,pelo seu
antecessor na tribuna, tendo em vista intervenções dos Srs. Leite
Chaves e Lázaro Barboza,
SENADOR FRANCO MONTORO, como Líder Indispensabilidade de resposta formalizada a pedido de informações dirigido ao E;xecutivo, despeito de esclarecimentos prestados pela Liderança do Governo. Contestação a aparte do Sr.

a
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Eurico Rezende, no tocante ao envolvimento do MDB em
irregularidades que teriam ocorrido na Assembléia Legislativa'
do Estado de São Paulo.
SENADOR PETRON/0 PORTELLA, como Líder Considerações relativas à segunda parte do discurso do Sr. Fran·
co Montoro, tendo· em vista restrições feitas pelo orador ao
comportamento do Governo em casos que menciona.
SENADOR FRANCO MONTORO, como Líder- Sentido
do discurso de S. Ex• e a validade da CPI, instaurada na
Assembléia Legislativa paulista, como forma de procedimento
democrático.
SENADOR PETRON/0 PORTELLA, como Líder
Reparos ao pronunciamento do seu antecessor na tribuna.
1.2.7 - Comunicação da Presidência
-Convocação de Sessão do Congresso Nacional a realizar·
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.2.8- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 255/76, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a proibição de
aterrar terrenos de marinha, e dá outras providências.
1.2.9 - Requerimento
N9 524/76, de autoria do Sr. Senador ·Vasconcelos Torres,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Exm9 Sr. Ministro das Relações Exte·
riores, Embaixador Azeredo da Silveira, durante o banquete que
lhe foi oferecido pelo Secretário de Estado norte·americano
Henry Kissinger, e publicado no Jornal do Brasil em 5 de
outubro de 1976.

1.3-0RDEM DO DIA
- Requerimento n9 476/76, do Sr. Senador Lourival
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
dos discursos proferidos pelo Primeiro-Ministro japonês Takeo
Miki e pelo Presidente Ernesto Geisel, em Tóquio, no dia 17 de
setembro de 1976. Aprovado.
- Requerimento n9 478/76, do Sr. Senador Mauro
Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado

Federal, do artigo de autoria de Dom Miguel Câmara, intitulado
"No Centenário de Vicente de Castro", publicado no jornal O
Povo, de 17 de setembro de 1976. Aprovado.
- Projeto de Lei da Câmara n9 72J76 (n9 2.600-A/76, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre o mercado de; valores mobiliários e
cria a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Discussão
encerrada, voltando às comissões competentes em virtude de recebimento de emenda em Plenário. ·
-Projeto de Lei do Senado n9 8/76, do Sr. Senador Franco
Montoro, que assegura direitos dos empregados no caso de
falência oil concordata da empresa. Discussão adiada para a
Sessão do dia 4 de novembro vindouro, nos termos do
Requerimento n9 525/76.
- Projeto de Lei do Senado n9 19/76, do Sr. Senador
Franco Montoro, que dispõe sobre a concessão do abono de
permanência em serviço às mulheres seguradas do INPS a partir
de 25 anos de atividade, dando nova redação ao § 49 do art. IOda
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. Discussão adiada para a
Sessão do dia 28 do corrente, nos termos do Requerimento n9
520/76.
1.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Ineficiência dos
serviços prestad'os pela TELERJ aos seus usuários.

I.S - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ·
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO
ANTERIOR
- Do Sr. Senador Leite Chaves proferido na Sessão do dia
29-9-76.
3- ATO DO PRESIDENTE
N9 14, de 1976. (Republicação.)

4- MESA DIRETORA
S- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6 COMPOSIÇÃO
MANENTES

DAS

COMISSOES

PER·

ATA DA 175• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1976
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDt:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- Alexandre
Costa- Fausto Castelo-Branco- Helvidio Nunes- Petrônio Por·
tella - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz Domicio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo
Guerra - Augusto Franco - Lourival Baptista - Eurico Rezende
- Vasconcelos Torres - Danton Jobim - Magalhães Pinto Franco Montoro -Orestes Quércia- Mendes Canale - Saldanha
Derzi- Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o compareciemnto de 25 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. (9-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO SENHOR MINISTRO DA SAÚDE
N9 514/76, de 'I ao correme, encammhando ao Senado infor·
mações daquele Ministério referentes ao Projeto de Lei do Senado n9

55, de 1976, que regula o reconhecimento de teses, teorias, pesquisas
ou descobertas cientificas no campo da cancerologia e das doenças
transmissíveis, hereditárias, contagiosas ou tidas como incuráveis.
I Ã Comissão de Saúde.)

OFI CIOS
Do Sr. /?-Secretario lia Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 32, DE 1976
(N9 69-A/76, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)
Aprova a prestação de contas da Rede Ferroviária Federal
S.A., e de suas subsidiárias, relativas uo exercido de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. (9 E aprovada a prestação de contas da Rede Ferroviária
Federal S.A., e de suas subsidiárias. Rede Federal de Armazéns
Ferroviários S.A .. e Urbamzadora Ferroviária S.A., relativas ao.
exercício de 1973, na forma do urt. 34 da Lei n9 3.115, de 16 de março
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de 1957, resalvados quaisquer valores que eventualmente venham a
ser apurados junto a responsâveis, ordenadores de despesas ou gesto·
res de fundos.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrarâ em vigor na data de
sua publicação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 34, DE 1976
(N9 68-A/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas da Rede Ferroviária Federal S.A. e de
suas subsidiárias, relativas ao exercício de 1972.
O Congresso Nacional decreta:

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N9 3.115, DE 16 DE MARÇO DE 1957
Determina a transformação das empresas ferroviárias da
Unlio em sociedades por ações, autoriza a constituição da Rede Ferroviária S.A., e dá outras providências.

... .. ..... .. ............. .... .... ... .. ................... .
;,

Art. )9 São aprovadas as contas prestadas pela Rede Fcrroviâria Federal S.A. e suas subsidiárias, Rede Ferroviâria de Armazéns
Ferroviários S.A. e Urbanizadora Ferroviária S.A., relativas ao.
exercício de 1972, na forma do disposto no art. 34, parágrafo único,
da Lei n9 3.115, de 16 de março de 1957, ressalvados quaisquer valores que eventualmente venham a ser apurados junto a responsâveis •.
ordenadores de despesas ou gestores de fundos.
· Art. 29 Este Decreto Legislativo entrarã em vigor na data da
sua publicação.

Art 34 O relatório anual da-Diretoria da RFFSA, os .balanços, as contas de lucros e perdas da Sociedade e da suas subsidiârias,
em cada exercício, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal serão encaminhados, até o dia IS de março, ao Conselho Consultivo,
LEGISLAÇÃO CITADA
que se manifestarâ sobre o relatório, formulando críticas e sugestões
LEI N9 3.115, DE 16 DE MARÇO DE 1957
que reputar convenientes sobre, a gestão das empresas. Com ou sem
parecer do Conselho Consultivo, o relatório, balanços e contas serão
Detelmina a tra115formação das empresas ferroviárias da
remetidos aó Tribunal de Contas da União até o dia 31 de março de
União em sociedades por ações, autoriza a constituição da Recad:!ano.
de Ferroviária S.A., e diÍ outras providências.
Paragrâfo único. O Tribunal de Contas examinarâ e darâ parecer sóbre as con'tas e balanços, considerando-os à luz dos princípios e
Art. 34. O relatório anual da Diretoria da RFFSA, os
normas da administração e contabilidades privadas, e os enviarâ ao
Cóngresso Nacional, para julgamento, até 30 de junho impreterivel- balanços as contas de lucros e perdas da Sociedade e de suas subsidiãmente. Julgados pelo Congresso Nacional, adotarâ este medidas ten- rias, em cada exercício, acompanhados .do parecer do Conselho Fis-·
dentes a melhorar o funcionamento da RFFSA e restituirâ as contas cal serão encaminhados, até o dia IS de março, ao Conselho
e balanços ao Poder Executivo para que este promova imediata- Consultivo, que se manifestará sobre o relatório, formulando críticas
mente as providências necessârias contra os responsãveis pelas ir- e sugestões que reputar convenientes sobre a gestão das empresas.
Com ou sem parecer êlo Conselho Consultivo, o relatório, balanços c
regularidades e abusos verificados.
contas serão remetidos ao Tribunal de Contas da União até o dia 31
de março de cada ano.
Parãgrafo único. O Tribunal de Contas examinará e darã pareIÀs Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
cer sobre as contas e balanços considerando-os à luz, princípios e
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 33, DE 1976
· normas da administração e contabilidades privadas, e os enviarâ ao
(N9 70-A/76, na Câmara dos Deputados)
Congresso Nacional, para julgamento, até 30 de junho impreterível·
mente. Julgados pelo Congresso Nacional, adotarã este medidas
Aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A.
tendentes a melhorar o funcionamento da RFFSA e restituirã as•
PETROBRÁS, relativas ao exercicio de 1968.
contas e balanços ao Poder Executivo para que este promova
O Congresso Nacional decreta:
imediatamente as providências necessârias contra os responsâveis
Art. 19 São aprovadas as contas prestadas pela Petróleo pelas irregularidad~s e abusos verificados.
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, relativas ao exercício de 1968, de ................. ........................................ .
conformidade com o parâgrafo único do art 32 da Lei n9 2.004, de
(Às Comiss'ões de Constituição e Justiça e de Finanças.) ·
3 de outubro de 1953.
Art 29 Este Decreto Legislativo eotrarâ em vigor na data de
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)....,.. O Expediente lido
sua publicação.
vai
à
publicação. (Pausa.)
LEGISLAÇAO CITADA
A Presidência recebeu as Mensagens n9s 164, 165, 166, 167 e
LEI N9 2.004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953
. 168, de 1976 (n9s 301, 302, 303, 304 e 305, de 1976, na origem, de 4 do
corrente), pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos
Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define as do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado
,atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociepropostas do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que as
dade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá
Prefeituras Municipais de São Miguel Arcanjo (SP), Moji Guaçu
outras providências.
(SP),
Santo André (SP)" Ouro Fino (MG) e o Governo do Estado do
~
Rio de Janeiro, sejam autorizados a elevar, temporariamente, os
Art. 32. A PET,ROBRÁS e as sociedaeles, Clela subsidiárias parâmetros fixados pelo Art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, desta
enviarão ao Tribunal de· Contas, até 31 de março de cada ano, as Casa, e possam realizar operações de crédito, para os fins que especontas gerais da Sociedade, relativas ao exercfcio anterior, as quais cificam.
serão por aquele remetidas à Câmara dos Deputados e Senado Fe·
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de
dera!..
ConstituiÇão e Justiça.
Pllrágrafo único. O Tribunal de Contas limitar-se-á a emitir
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
parecer sobre as contas que lhe forem enviadas. E o Congresso Nacomunica
que, nos termos do art. 278 do Regimento interno, deterciona1, depois de tomar conhecimento das mesmas sem julgá-las e do
parecer do Tribunal, adotarâ, por qualquer de suas Casas, quanto ao minou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 80, de 1976,
assunto, as medidas que a sua ação fiscalizadora entender convenien· do Sr. Senador Leite Chaves, que acrescenta um parágrafo ao artigo
224 da Consolidação das Leis do Trabalho, renumerando os demais,
tes.
para fixar em 5 horas u jornada de trabalho do bancário ~úe pres'tar
(Às Comissões de Constitllição e Justiça e de Finanças.) serviço de caixa, quer seja comissionado ou não, por .ter ·.recebido
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pareceres contrários, quanto ao mérito, das Comissões a que foi
distribuído.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEIJ DISCURSO:

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

Brasília, 5 de julho de 1976.

Eminente Ministro
Professor Mário Henrique Simonsen.
A circunstância de ter como profissão a medicina, a cujo eltercíAVISO DO SR. MINISTRO DA SAÚDE
.
cio dediquei no interior do nosso País e em centros de expressão da
N9 515 j76, de 4 do corrente, encaminhando ao Senado informa- região nordeste, largos anos de minha vida, permitiu que tomasse
ções daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei da Câmara n9 conhecimento e vivesse os problemas que meus colegas têm
28, de 1976, que dispõe sobre o trabalho em laboratórios químicos e enfrentado para o melhor desempenho de sua nobre missão.
farmacêuticos que manipulam hormônios.
Mes.mo depois de ingressar na vida pública e de a ela entregarme
totalmente,
não deixei de prosseguir acompanhando o desenvolviO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pintá)- Com referência ao
mento
das
atividades
no setor médico-social em nosso País. Assim,
expediente que acaba de ser lido, a Presidência esclarece que a Comisnão têm sido raros os pedidos recebidos de recantos da Pátria, no·
são de Saúde solicitou além da audiência do Ministério da Saúde a
sentido de fazer-me porta-voz de reivindicações· coletivas de colegas
do Ministério do Trabalho. A fim de aguardar a complementação da
meus. Ainda agora em Belo Horizonte, assistindo a dois pequenos
diligên.cia, a Presidência determina que o documento seja anexado ao
netinhos, que foram atendidos pelo emérito Professor e grande
processado do Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1976.
oftalmologista Doutor Hilton Rocha, na clínica que mantém no HosO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Há oradores pital São Geraldo, fui procurado por crescido número de médicos
inscritos.
residentes do aludido Hospital, os quais me colocaram problema,
Concedo a palavra ao nóbre Senador LoUrival Baptista.
que considero, pela sua importância, gravidade e urgência, merecedor da atenção de Vossa Excelência.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
Trata-se, Senhor Ministro, das restrições impostas pela
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Resolução n9 354, de2 de dezembro de 1975, à importação de instruRecentemente, em Belo Horizonte, aonde fui para acompanhar mentos cirúrgicos imprescindíveis à realização de uma série de exadois netos que necessitavam de tratamento médico especializado, to- mes em operações altamente especializadas; no campo da oftalmei conhecimento das dificuldades quase incontornáveis que estão mologia e de outros setores da Medicina .
.existindo para a quisição de aparelhos e equipamentos médicos.
Para que Vossa Excelência se digne de examinar a questão e darTambém esse item das )mportações foi alcançado pela Resolução lhe tratamento capaz de resolvê-la, permito-me encaminhar à sua ele354, de 2 de dezembro de 1975. Essas restrições vêm preocupando vada consideração os documentos que anexo à presente: Ofício que
seriamente os meios médicos e científicos, principalmente os profis- sobre o assunto os médicos do Hospital São Geraldo de Belo
sionais recém-formados.
Horizonte dirigem a Vossa Excelência e a mim.
Na certeza de obter uma resposta favorável, subscrevo-me,
Todos sabemos da importância do problema médico-social em
atenciosamenteLourival Baptista.
nosso País, bem como do imenso avanço da medicina brasileira, que
hoje conta com tantos nomes do maior conceito internacional, basBelo Horizonte, 3 de julho de 1976
tando mencionar. entre inúmeros outros, os Professores Hilton RoAo
cha, Sílvio Fraga e Paulo Niemeyer.
Excelentíssimo Senhor
Senador Lourival Baptista
Impressionou-me o relato das dificuldades encontradas pelos
Senado Federal
novos médicos para a aquisição de material de fabricação não naBRAS! LIA- DF
cional. Nesse sentido·, aliás, escreveram-me os Drs. Gelmires
·Machado de Araújo e Newton Dias Falcão, eltpondo o problema, e
Vossa Excelência
solicitando fosse eu portador de um memorial assinado por algumas
Tendo tomado conhecimento do interesse de Vossa Excelência,
dezenas de médicos mineiros ao Ministro Mário Henrique Simonno que concerne à importação de aparelhos, nós médicos
sen, a quem dirigem apelo para o levantamento dos embargos ou res-. oftalmologista,s e outros colegas, grandes implicados no problema,
trições. Entendendo justa e procedente a pretensão, capaz de ser atendesde já vos oferecemos nossos agradecimentos.
dida através de critérios seguros que não prejudiquem a política de
Grande polêmica nos círculos sociais tem sido a criação da Lei
contenção das importações visando ao equilíbrio de nossa balança n9 1.470 a respeito das viagens ao exterior. No entanto, a bem da
comercial, enviei ao Ministro da Fazenda carta acompanhada do
verdade e àa justiça é necessário que aqui citemos a Resolução
referido memorial, a fim. de colocar S. Elt' a par; no sentido de que
n9 354, de 2 de dezembro de 1975, relativa às importações, .relegada
encontre uma solução que concilie os interesses em choque: o de repor muitos ao esquecimento.
dução das importações e aquele relacionado com o bom exercício da
Lei esta, muito mais vital. e importante, principalmente porque
profissão médica, ambos de relevante interesse nacional.
nela se enquadra por muitas vezes, sem exagero algum, o destino de
uma preciosa vida humana.
Sr. Presidente, com o propósito de colaboração com a classe que
Os menos interessados talvez pensem haver nestas palavras
tenho a honra de integrar,junto a este meu pr.onunciamentq'o memorial dos médicos do Hospital São Geraldo, de Belo Horizonte, a car- muita dramaticidade, mas a verdade é que esta Lei mina quase que
ta que me foi enviada por dois deles e, também, aquela que dirigi ao completamente as possibilidades e esperanças de um jovem médico,
que por mais brilhante não conseguirá triunfar a menos que conte
Ministro Simonsen, a 5 de julho do corrente ano.
com alguns instrumentos imprescindíveis a cada dia mais difíceis de
E concluo, formulando um apelo a S. Elt• para que apresse o es- ·serem conseguidos, em grande parte devido à Resolução n9 354 que
tudo do assunto, visando a uma solução racional e adequada à gravi- se torna muito pesada aos principiantes, que a cada ano deixam as
Universidades, desejando tentar algo em prol desta humanidade dudade do problema, pois hão me parece possível Pílrar e, . muito
menos, fazer regredir a medicina brasileira, hoje de larga projeção plicada a cada dia, necessitando portanto de muito maior assistência
mundial. Estou seguro de que o assunto, devidamente estudado, terá a fim de conseguir sobreviver numa época que os mais pessimistas
solução .que harmonize os interesses em causa, de forma a atender à qualificam de decisiva, quando não catastrófica.
justa pretensão exposta pelos médicos mineiros c, sem dúvida,
A Lei n~ 1.470 tem sido discutida a cada instante, mas porque a
compartilhada pela classe em todo o País. (Muito bem! Palmas.)
354 é deixada em segundo plano? Isto tem sido muitas vezes rcs~
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ponsável pelo colapso ·de um ideal, hoje raramente encontrado nesta·
humanidade que a cada dia se torna mais egoísta e fria. Este sonho
de curar, ajudar, pode estar sendo impedido de se tornar realidade,
devido à falta de recursos, vigente na maioria dos médicos principiantes, que dificilmente aqui encontram o que necessitam, e quando o
conseguem, o fazem com sacrifícios devido ao preço exorbitante·
exigido pelos especuladores que se aproveitam da lei em vigor e da;
desculpa d~ crescente inflação.
Como dissemos anteriormente, grande parte de nosso.p~obicma
se deve aos depósitos que devem ser feitos, e como se tal ooo ·
bastasse, tivemos ainda outro golpe; não mais contamos com o·
financiamento da compra destes aparelhos, que impàrtãncia vital
adquirem no diagnóstico c combate de uma doença, que muitas
vezes pode se tornar fatal.
Nós, médicos recém-formados do Hospital São Geraldo, de Belo Horizonte, nos vemos obrigados a apelar às autoridades c àqÚeles
que nos lêem, a fim de tomarem providências e nos propiciarem, não
só a nós, mas todos os médicos, uma maior facilidade na aquisição
de aparelhos, estes, como é sabido por todos, importados e de suma
necessidade em nossa profissão.
.
. Nossa gratidão é a única coisa que de real valor nós podemos oferecer, e, saiba sê-la sincera.
Agradecemos atenciosamente, - Dr. Gelmlres Machado de
~raújo, Dr. Newton. Dias Falcio, Representantes dos Residenlês.
Belo Horizonte, 3 de julho de 1976.
Ao Excelentíssimo Senhor
Professor Mário Henrique Simonsen
DO. Ministro da Fazenda
Brasília ...:... DF
Excelência,
Grande polémica nos círculos sociais tem suscitado o Decretolei n9 1.470, a respeito das viage~s ao exterior. No entanto, a bem da
~erdade e da justiça, é necessário que aqui citemos a Resolução n~
354, de 2 de dezembro de 1975, relativa às importações, relegada por
muitos ao esquecimento. Diploma legal, este último, de vital ~por
tância, principalmente, porque nela se enquadra, por muitas vezes,
sem exagero algum, o destino de uma preciosa yida humana.
Os menos interessados talvez pensem haver nestas palavras
muita dramaticidade. Mas a verdade é que ·esta lei mina quase que
completamente as possibilidades e esperanças de um jovem médico,
que, por mais brilhante, não conseguirá triunfar, a menos que conte
com alguns instrumentos imprescindíveis, a cada dia mais difíceis de
serem conseguidos, em grande parte devido à Resolução n9 354, que
se torna muito pesada aos principiantes que a cada ano deixam as
Universidades, desejando tentar algo em prol desta humanidade duplicada a cada dia, necessitando, portanto, de muito maior assistência a fim de conseguir sobreviver, numa época que os mais
,pessimistas qualificam de deci.siva, quando não catastrófica.
·
O Decreto-Lei n9 1.470, --iem sido discutido a cada instante, mas
por que a Resolução n9 354 é deixada em segundo plano? Isto tem
sido muitas vezes responsável pelo colapso de um ideal, hoje raramente encontrado nesta humanidade que a cada dia se torna mais
egoísta e fria. Este sonho de curar, ajudar, pode estar sendo impedido de se tornar realidade devido à falta de recursos, como é o caso
da maioria dos médicos principiantes, que dificilmente aqui encontram o que necessitam, e, quando o conseguem, ·o fazem com sacrifícios devido ao preço exorbitante exigido pelos especuladores, que
se aproveitam da lei em vigor e da desculpa da crescente inflação.
Nós, médicos recém-formados do Hospital São Geraldo, de
Belo Horizonte, nos vemos obrigados a apelar às autoridades e
àqueles que nos lêem, a fim de tomarem providências e nos propiciarem, não só a nós, mas a todos os médicos, uma maior facilidade
na aquisição de aparelhos, estes, como é sabido por todos, importados e de suma necessidade em nossa profissão, indispensáveis
muitas vezes para salvaguardar uma vida humana.
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Desde já agradecemos ao Eminente Ministro o estudo do
assunto exposto, pois assim fazendo resolverá um problema que visa
atender aos reclamos de uma classe que dentro da medicina procura
minorar o sofrimento do seu semelhante.
Atenciosamente, segue folha anexa com assinatura dos Residentes~~ Hospital São Geraldo.
Ass.) Gelmires Machado de Araujo - Marcelo Lopes Costa Joel Edmur Boteon - Ivan Lage -Newton Leopoldo da Câmara
~lho - Paulo Ferrara de Almeida Cunha - Wesley Ribeiro
Campos - Gilberto Magliocca Junior - Cleber José Godinho Sergio Penna Barbi - Otávio Nesi - Mareio Ribeiro Sotto Maior
- Agenor Paes de Melo Sobrinho - Rogério Rocha Lacerda Hélcio Luiz Barreto de Faria- Almir Alberto Rezende Werdine -·
João Marcelo Soares de Santana- Fernando Luiz Cançado TriiJ-.
dade- Caio Manso Franco de Carvalho - Carlos Artur Coulon -·
Artur Vandenberg Junior- Luiz Kazuo Kashiwabuchi - Ricardo
Queiroz Guimarães - Cristiano Jorge Frange Miziara - Jorge
Hage Amaro- Angelo Ferreira Passos- Manoel Tolentino Filho
-Samuel Teles Engel- Sebastião Cronemberger Sobrinho- Luis
Fernando Siqueira da Cruz - Newton Dias Falcão - Ariovaldo
Renato de Oliveira - t:rico Otaviano Brandão .,.... Valenio Perez
França - Ricardo Cordovan Guzmán - Mario de Paula Dias Tulio Cezar Duarte de Vasconcelos- Antonio de Medeiros Batista
- Astenio Cezar Fernandes- Luiz Gonzaga dos Reis.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre.Senador Virgílio Tâvora. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Pronu'ncia
o ~eguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Tendo sido honrado com o convite do Prefeito da Cidade do
Rio de Janeiro, Engenheiro Marcos Tamoyo, para, em sua compan'hia, visitar as diferentes regiões administrativas da Capital do Estado
que represento nesta Casa.
Estou praticamente matriculado numa universidade de conhecimentos de problemas e também de pessoas, com o Magnífico Reitor Tamoyo, que me tem impressionado pela sua capaCidade de diálogo, pela sua sinceridade nas audiências públicas, ao responder aos
inúmeros postulantes que pleiteiam desde o calçamento de ruas,
melhorias no serviço de iluminação, abastecimento d'água, coleta de
lixo.
Está sendo deveras valioso para mim esse contacto direto, e eu
já dei conta, aqui, nesta Casa, da última jornada, empreendida na
área administrativa de Jacarepaguá e em outros lugares. Hoje, ocupo
a tribuna, embora, ultimamente, eu tenha preferido enviar à Mesa,
dentro dos termos regimentais, as minhas falas. Até nem sei como,
neste momento, a graça divina me favoreceu, incluindo, evidentemente, a boa vontade do meu grande chefe e amigo, Presidente
Magalhães Pinto, porque, aqui no Senado, com todo o apreço e toda
a amizade o digo, existe um número de vedetes, e só estas falam ou
pela Liderança, ou pelos artifícios que encontram, e nós, humildes.
coristas, ficamos na situação de não poder deixar de dar o recado e
de ter que nos prevalecer dessa faculdade que o Regimento nos
concede, de enviar à Mesa o nosso pronunciamento, o que faz com
que o Diário do Congresso Nacional circule forçadame.nte em "mala
di reta", pois eu, pelo menos, quando um dos meus modestos di~
cursos são publicados, peço ao Sr. 19-Secretário Dinarte Mariz .que
me mande cem ou cento e cinqUenta exemplares. t: um meio de fazer
com que a minha fala jâ não diria seja divulgada, mas, no mínimo,
chegue aos meus companheiros, aos meus prefeitos, aos meus vereadores, para que tomem conhecimento de que tratei dos problemas
municipais. Isso não me vexa. Não me vexarei jamais, embora o
Senado, - e aqui Sr. Presidente, tenho aprendido muito - seja a
Casa, segundo alguns filósofos pollticos, em que só se trata, de pro-
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blemas nacionais. Eu não penso assim - jâ muito embaixo no varejo Senado de seis ·Senadores que tem o Estado do· Rio; fui o único,
-porque acho que não custa nada veicular uma pretensão dessa ou ~epito, o único 'varão ...:. os outros são varões também; mas cm
daquela unidade administrativa municipal, e tenho tido êxito. termos de ARENA, fui o único varão. arcnistil a. defender
Algumas vezes faço reclamações sobre estradas, a Assessoria do exaustivamente a idéia de junção dos dois 'Estados federados. Mas
DNER apanha o discurso, e recebo um ofício, o que ocorre, tam- ainda não conseguimos, principalmente às camadas mais pobres da
bém, com outros ministérios, não com todos - em relação, por população, dizer o que pertence ao Município ou ao Estado - e
exemplo, a TELERJ, o que falo aqui só vai mesmo para o 016rlo do aqui aproveito a oportunidade para dizer que, entre as muitas
Congresso Nacional, e a antiga famigerada Companhia Telefónica dificuldades que o Prefeito enfrenta, uma é a falta de iluminação Brasileira não toma conhecimento, não dâ sequer uma satisfação, jâ' que coincidentemente estâ chegando aqui agora -:- falta luz .no
não a mim, que sou Senador, mas também a Deputados. Não dâ li- plenário e não é com a Prefeitura; o problema da âgua estâ entregtJc
gação, parece estar sempre ocupada para qualquer discagem que fa-. ao Estado, à CEDA E. Hã uma série de reivindicações que são feitas
e que não podem ser atendidas. A propósito, cu quero ver se
çamos, no sentido de chamar a atenção para determinado problema.
Mas, reportando-me ao início da ·minha fala, quero dizer que encontro, senão agora, porque estamos prestes terminar' este
me impressionou muito, na quinta-feira passada, a visita que fiz a períoão legislativo, mas, pelo menos, no·ano vindouro; um meio de
área administrativa de Bangu. f: uma jornada de trabalho que come- modificar a Lei da Fusão, no que diz respeito a um artigo que
ça às 8 horas da manhã. Quando chove, nem todas as ruas, ali, estão determina que os bens do Estado ou da União serão entregues ao
calçadas- temos que enlamear o sapato, apanhar chuva. O Prefeito Município. Nenhum deles, Sr. Presidente. Próprios que poderiam
entra em contato com os líderes locais, as obras que estão sendo ini- pertencer à Municipalidade são desviados para outras finalidades. Já
ciadas são fiscalizadas, os pedidos, feitos, e aproveito a oportunidade não .quero falar em algo que, de fato, não aceito, que é o Teatro
para, também, ouvir, a meu modo, as reclamações dos moradores. Municipal do Rio de Janeiro pertencer ao Estado. E o próprio nome
Em Bangu, na quinta-feira última, houve um ponto alto, quando o continua sendo Teatro Municipal.
Ç>utra coisa também difícil de se aceitar é o Estádio Maracanã
Prefeito anunciou a construção de um parque de lazer, na 17• Região·
pertencer
ao Estado e não ao Município. Então, as rendas dimiAdministrativa. O Prefeito, sem burocracia maior, resolveu instalar
um parque. Um jornalista que o acompanhavá perguntou: "Qual se- nuem, tornam-se· escassos os recursos, e o Prefeito, realmente, passa
rá o nome do parque?" E S. Ex• - com a maneira descontraída que a enfrentar dificuldades seríssimas para resolver inúmeros problemas.
Quanto à parte da iluminação, falei há pouco, o Prefeito, dentro
o caracteriza, quando fala- deu um nome, Sr. Presidente, fora dada
órbita
que lhe compete, tem procurado resolver, mas a âgua é
quela corte que se faz aos poderosos do dia, ou então do "puxasaquismo'' a alguns mortos ligados a vivos, que querem ver imortali- inteiramente impossível.
zados os nomes de seus entes queridos nos logradouros públicos Sr. Presidente, quero registrar fato auspicioso para mim, jâ que
S. Ex• declarou, e isso foi ouvido debaixo de aplausos, que o parque tive- vou falar a palavra certa - a sorte de falar aqui, quer dizer,
se chamaria: Sombra e Água Fresca. Isso estâ na linguagem popular, no terceiro time ao qual pertenço, é sorte falar, e tive mais· sorte,
e acho que identifica muito o Prefeito Tamoyo, nesse sentido de quando vi que os oradores que falam mesmo foram chegando depois
comunicação de massas. Perguntaram porque - se aquilo era um de mim.
parqué de Jázer - teria esse nome de Sombra e Água Fresca. E ele
(Apagam-se as luzes.)
respondeu, muito apropriadamente, que o endereço telegrãfico do laO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Suspendo a Sessão
zer é SOJ11bra e água fresca. Isso, para mim, é muito importante, um
até
que
se restabeleça a iluminação.
homem ·oriundo das camadas mais humildes da população, ver um
homem asSim, e esse batismo é realmente oficial, serâ uma denominaO SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Sr.
ção. Lá, em Bangu, às ruas que não têm nome, S. Ex• resolveu dar o Presidente, se V. Ex• permite continuo. Foi, embora em Brasília a
de frutas; Rua Banana, Rua Pera, Rua Maçã, Rua Romã, e-também companhia fornecedora seja estatal - o aparte da Llght ao meu
o de peixes, porque não falta quem queira. Para mim, Sr. Presidente, , discurso. (Risos.) Sou teimoso, quis continuar falando.
isso vai ser e~celente- se Deus me der vida - no capítulo que pre~ão agradeço à Llght o aparte que me deu através do apagar
.tendo escrev~:~r. a exemplo do que tenho feito com a minha atuação das luzes, e sim a V. Ex•, Sr. Presidente, a gentileza ao me permitir
parlamentar, e como fiz relativamente a cana-de-açúcar, e como falar.
-,
·
agora estou lbzendo em relação à indústria automobilística, como
Anuncio essa visita à Ilha do Governador. Posteriormente, irei
vou fazer tajnbém para os trabalhadores metalúrgicos e outros, relatâ-la aqui, como as outras que serão feitas na Capital do Estado,
inclusive, tenho até o título "Patrão, o trem atrasou", e como pre- na Cidade do Rio de Janeiro. De qualquer maneira; exalto o trabatendo fazer no Senado - cujo título dispenso-me de mencionar, lho meritório do Prefeito Marcos Tamoyo, · a quem jâ tive
agora, porque poderia parecer provocação.
oportunidade de fazer reparos aqui, mas com a-sinceridade que me
A visita t'oi iniciada com inspeção às obras de drenagem e caracteriza, reconhecendo em S. Ex• um administrador à altura, um
saneamento na Estrada Marechal Mallet, orçadas em 2 milhões, 160 Prefeito digno, com uma capacidade física invejâvel e que sabe se
mil cruzeiros, provenientes do empréstimo de 900 milhões de cru- comunicar. f: por este motivo que o MDB anda assustado no Rio de·
zeiros, feitos na Caixa Económica Federal. Em companhia do Prefei- Janeiro. Marcos Tamoyo inscrito na Aliança Renovadora Nacional,
to, percorri as 8 ruas do loteamento da Imobiliária São João, e 9 ruas sem fazer uma política sectária e facciosa, estâ inclusive prestigiando
os candidatos a Vereador da ARENA. E com muita democracia,
do Jardim Novo Realengo, que serão pavimentadas.
Visitei a Praça dos Cadetes, em Realengo, com 8 mil metros porque, se chega uma camioneta do MDB, como vi em Bangu, em
quadrados, e S. Ex• anunciou que, antes do seu mandato terminar, Jacarepaguá, eles podem incorporar-se à comitiva, porque a visita é
dará - e aí vai uma terminologia dele, que estâ se comunicando de certo modo administrativa, mas não se pode desvincular a
bem, ajudando a nossa querida ARENA, do Rio de Janeiro por característica política do Prefeito Marcos Tamoyo e a minha, Sr.
causa disso - "uma guaribada violenta na praça", inclusive ilu- Presidente, que vou em sua companhia e do Deputado da região c
minando-à. Anunciou, também, que a drenagem, saneamento e dos nossos candidatos a Vereador. Eu, por exemplo, estou tendo
pavimentação da Estrada General Americano Freire, com 500 me· oportunidade de conhecer os Vereadores do MDB, no Rio de
tros de extensão e saída para a Avenida Brasil, ficarão prontos até o Janeiro, graças a esse entendimento fraterno que existe. Agora, é
evidente que a Oposição lá não pode faturar essas obras, que são
fim do ano. ·
Sr. Presidente, eu me senti na obrigação de relatar essas visitas. feitas pelo Governo da Aliança Renovadora Nacional, na Cidade do
Já depois de amanhã, em companhia de S. Ex•, estarei na Ilha do Rio ~e Janeiro.
Voltarei à tribuna, se me for permitido, como no dia de hoje, cm
Governador, onde vários problemas esperam o Prefeito, a desafiaque
o
meu horóscopo foi inteiramente favorável. Aqui, como eu disrem uma solução. Eu fui um entusiasta da fusão. AIU1s, aqui no

a.
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se, poucos falam, mas hoje, Sr. Presidente, vou ver qual o signo do
dia, porque fui abençoado com esse privilégio, esperando poder relatar ao Senado. a visita à Ilha do Governador e as outras regiões
administrativas, quando elas se realizarem.
Era o que eu tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
DfJCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VASCON·

CEL~ TORRE~ EM SEU DISCURSO.
Promessa

· O §r. Marcos Tamoyo prometeu recuperar a Praça dos Cadetes,
com 8 núl metros quadrados, antes da conclusão de seu mandato.
Destacou que darâ "uma guaribada violenta na praça", inclusive
iluminando-a. Anunciou também que a drenagem, saneamento e
pavimentação da Estrada General Americano Freire, com SOO metros de extensão e saída para a Avenida Brasil, ficarão prontos até o
fim do ano.
O centro interescolar em construção no Conjunto Cardeal
Camara, com três pavimentos e capacidade para I mil c 200 alunos,
serâ inaugurado ainda este ano·. A obra é financiada pelo BNH, através de um empréstimo solicitado pela Prefeitura. Atendendo à Associação Comercial de Padre Miguel, o Prefeito disse que destinarâ aos
,pedestres a Rua Andorra.
.
Prometeu também construir uma ponte sobre o Rio Sarapuí,
ligando a Avenida Brasil ao Jardim Bangu, mas recusou-se a atender
a reivindicação para a construção de uma escola próxima ao local
porque, segundo ele, existe um estabelecimento de ensino na ârea.
lnspecionou os trabalhos de pavimentação da Rua Coronel Corte
Real e da instalação do Centro Municipal de Saúde Valdir Franco,
que teve uma doação de CrS 43 milhões, 322 mil e 10 centavos da
Sociedade Mobilizadora dos Amigos do Rio.
Destaque
A inspeção à ârea do futuro parque público, em Bangu, foi
considerada "o ponto.alto" da visita pelo Prefeito Marcos Tamoyo.
A ârea - SOO mil metros quadrados- corresponde à metade do Parque do Flamengo e é duas vezes maior do que a da Quinta da Boa
Vista. Tem muitas ârvores e ganharâ uma piscina. As desapropriações e obras iniciais consumirão CrS 30 milhões.
Trezentos mil metros do terreno foram declarados de utilidade
pública, ontem, pelo Prefeito. A ârea estâ dividida em duas partes:
uma começa na Avenida Ministro.Ari Franco e termina na Rua lmeari; outra vai da Estrada do Engenho à Rua Janarite, onde passam os
Rio Tintas e Lúcio.
A Prefeitura estâ investindo na Região Administrativa de Bangu
CrS 4S milhões. A pavimentação de ruas custarâ CrS 16 milhões, 110
mil; a manutenção de galerias e cursos da âguas pluviais, CrS
I milhão, 3S2 mil. Na contenção de encostas serão aplicados
CrS 912 mil. Na reforma de 17 escolas, CrS I milhão, 314 mil, e na
construção de três Cr$ 9 milhões, 464 mil.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
· Sepultou-se no Rio de Janeiro, a 27 de setembro passado, o Dr.
·creso Bezerra de Mello. Foi um dos grandes servidores do Rio Grande do Nort~, galgou vârios postos, na administração pública, onde teve uma ascensão râpida, para logo depois voltar às suas atividades de
alto funcionârio da Fazenda Federal,' apesar de formado em Medicina. Exerceu também a sua profissão com sucesso. Desapareceu aos
62 anos de idade.
Filho de um educador da nossa terra, o professor Severino
Bezerra de Mello, iniciou os seus estudos exatamente no colégio do
seu pai, onde chegou até a auxiliâ-lo, em determinada época, nas li·
des de pr<lfessor. Formou-se cm Medicina pela Faculdade de Medi-
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cina do Recife. Fundou, em Natal, a PolicHnica do Alecrim, uma casa de saúde que ainda hoje présta relevantes serviços à população
natalense. Casou-se com D.lracema Guedes Bezerra de Mello, tendo
do matrimónio seis filhos: Luciano, Maria Lúcia, Laércio, Edna,
Márcia e Flávio. Deputado Estadual, foi constituinte pela Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte cm 1947, reelegendo-se em
1950 Prefeito de Natal e Deputado Federal. Morre agora aposentado
como Agente Fiscal da Fazenda Nacional.
·
Era indiscutivelmente um rio-grandense-do-norte ilustre, dedicado à sua terra, tendo granjeado simpatia na sociedade natalense e de·
todo o Rio Grande do Norte. Desaparece ainda moço, deixando
uma lacuna na vida pública e social da nossa terra; Lamentável é
que, apesar de um sucesso tão grande no início de sua carreira polí tica, a tivesse abandonado ainda moço.
Pertenceu às fileiras do Partido Social Democrático, tendo sido
membro da sua Diretoria e um dos mais jovens animadores daquele
Partido que tantos serviços prestou a este País.
Expressando daqui o sentimento de pesar à família enlutada,
deixo também o registro desta Casa e do Rio Grande do Norte àquele que honrou a vida pública de sua terra e do nosso País, sempre voltado para as boas causas. (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENÀ- CE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Se-.
nadores:
Lamentamos não estejam presentes os eminentes representantes
da Oposição para, consoante prometemos ontem, ouvir o nosso
quinhão na resposta que a Maioria dâ às críticas formuladas por
S. Ex•s. E vamos ater-nos justamente aos pontos bâsicos de nossa
resposta ontem externada apenas ilustrando-os com números.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) ....., Permite um aparte, nobre Senador Virgílio Tâvora? (Assendmento do orador.) Apenas para
dizer que eu estou aqui, bem próximo de V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) - Então já
começamos bem o nosso discurso, Sr. Presidente, porque temos, pelo
menos, a audiência de um dos debatedores de ontem.
Dizíamos que vamos nos ater àqueles dois itens: a) o Governo
não tem menosprezo para com este Congresso; b) 'o Governo nada
tem que esconder. E como nada tem que ocultar, ~udo o que ~ntem
foi dito vai ser, aqui, traduzido em números, ficando justamente a·
discussão legal, jurídica, da questão a cargo da Liderança.
'
lnicialménte, procuraremos sintetizar o problema dos honorários da Diretoria. Comecemos pelo Banco do Brasil. Eram, como
todos os de uma sociedade de economia mista, assentes, pela A,ssembléia Geral Ordinária de Acionistas, aliás, de acordo com a lei vigente. Não hã dúvida nenhuma.
' Qual o maior acionista do Banco do Brasil? curial, todo o
mundo o sabe, a União. Portanto, aos representantes do Tesouro NacioJial cabia, na referida Assembléia Geral Ordinária, a palavra final
sobre o quantum ganhariam esses diretores.
A fixação, então, dos honorários, gratificações, percepção de
participação nos lucros da empresa por parte dos diretores e do Presidente do Banco do Brasil é da Assembléia Ge·ral de Acionistas. E
vamos logo aqui atacar o primeiro ponto: quantos são esses proventos?
E será: aqui perguntado, por que inicialmente se procurou cnfocar o problema do Banco do Brasil? Po.rque, justamente, as mais instituições, BNH, BNDE e Banco Central têm, por decisão do Conselho Monetário Nacional- que por sua vez mostraremos que tem
capacidade legal par!l tal - fixados as remunerações dos seus dirigentes no mesmo pé de igualdade daquelas do Banco do Brasil.
Devíamos, então, tomar aquela instituição que serve de referência,
para mostrar como funciona a fixação desses vencimentos, dessas
gratificações, dessas participações, a que altura estão e, lpso facto,
ter-se o que aquelas três outras instituições bâncarias apresentam
como remuneração de serviço dos seus gestores.

e.
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Inicialmente, vejamos a do Presidente; a dos outros, sendo um
corolário. Damos os números e vamos explicar.
Todo o primeiro dia, do primeiro semestre de cada ano, é apu.
rado o lucro da instituição em apreço, em referência ao semestre an·
terior. Primeira decorrência desta afirmativa: a participação do Presidente e dos diretores do Banco do Brasil é uma em um semestre; e
outra em outro semestre, conforme haja sido o lucro líquido .e a parcela destinada pela Assembléia Geral de Acionistàs à participação
desses dirigentes.
Um exemplo claro poderíamos dar para o ano vigente, ou seja,·
o ano de 1976. Assim, como já estamos no segundo semestre e nes'te i
momento não há - pausa neste momento para acolhermos com
prazer a chegada do eminente Senador· Leite Chaves; o auditório
quanto aos debates parece que se completou - mais duvido quanto
a números que desaliam qualquer contestação.
Em 1975, no ano passado, o Presidente ganhou em média, quer
dizer, um mês por outro -a média justifica o que dissemos, num semestre ganha mais, no outro ganha menos, vamos decompor depois
isso.- Cr$ 70.138,56. Vejamos como: honorários e verbas de repre-;
seniação: Cr$ 37.739,20; participação nos lucros líquidos,
Cr$ 32.399,36. No ano de 1976, que é o atual, um semestre pelo·
outro, e já explicamos porque - desde o dia primeiro de julho já se
pode saber o quanto vai ganhar no ano o Presidente e os diretores da
instituição, pelas razões atrás referidas, isto é, sempre a percentagem
da percepção diz respeito ao semestre anterior-, temos o. Presidente
ganhando CrS 89.631,94. Como poderíamos dividir tal montante:
honorários e verbas de representação, CrS 45.826,94; participação
nos lucros líquidos, Cr$ 43.805,00. Isso no ano de 1976.
Os diretores, no ano de 1975, receberam CrS 52.603,91, dos
quais: honorários e verbas de representação, CrS 28.304,40; ao
passo que de participação de lucros tiveram Cr$ 24.299,51.
No ano em curso: média mensal, pelas razões já expostas atrás:
honorários e verbas de representação, Cr$ 34.370,20; participação·
nos lucros líquidos, CrS 32.853,75.
Assim, temos o que ganba o Presidente, o que ganha cada diretor do Banco do Brasil, seja no ano de 1975, seja no ano de 1976.
Uma observação a mais se faz mister: .
Para que não haja mais dúvidas, poderíamos adiantar que no
ano de 1976, conquanto haja o Banco do Brasil, ein 25 de abril deste.
ano, aprovado a estruturação do seus quadros e carreiras, beneficiando todo o funcionalismo, as vantagens decorrentes desta medida
não se estenderam à Diretoria.
E por que, aqui, isso afirmamos? Porque, por decisão da.
Assembléia Geral Ordinária de 20 de abril de 1967- mais de nove
anos atrás - confirmando orientação anterior, os honorários do
Presidente e dos Diretores do Banco do Brasil correspondem à remuneração do ocupante do último posto da carreira de CqntabilidadeChefe de Seção - acrescida do adicional do padrão mais altoj
comissionado existente (Chefe de Gabinete da Presidência). A título·
de representação, percebem ainda verbas equivalentes a: Presidente
I00% dos respectivos honorários; Di retores - 50% dos respectivos.
honorários.
Além da remuneração mensal, têm o Presidente e os Diretores,
na fonria do artigo 19, dos Estatutos do Banco, conforme aqui já
referido, direito à percentagem de meio por cento sobre os lucros
líquidos verificados em cada balanço, respeitado, porém, o limite
individual máximo equivalente à soma efetivamente percebida pelo
Presidente ou Diretor, como remuneração, durante o semestre
encerrado.
Assim, vigente a sistemática antiga, poderia o Presidente do
Banco do Brasil perceber até Cr$ 91.268,00. Por que não o faz? Justamente aqui estão bem mostradas as três parcelas que compõem a
remuneração tanto do Presidente quanto dos Diretores. E a parcela
da participação no primeiro semestre, composta com aquela do
segundo semestre, não vai dar ainda esse total, total que anda'
pertíssimo daquilo que seria obtido no segundo semestre deste ano.
O Sr. Lázaro
aparte?

Bt~rboza

(MDB- GO) - Permite V. Ex• um

O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não.
O Sr. Lázaro. Barboza (MDB - GO) - Eminénte S~nador
Virgílio Távora, em primeiro lugar, quero louvar a conduta. de
V. Ex• em, pacientemente, reiterar da tribuna informações a respeito
dos vencimentos dos executivos que servem à administração direta e
indireta. Realmente, eminente Senador, não é demais repetir, para
conhecimento do Senado e da Nação inteira, quanto ganham,
quanto percebem pelo seu trabalho os executivos contratados pelo I
Governo. Mas me permita apenas dizer a V. Ex• que as razões que
me trouxeram ontem à tribuna para protestar, não se prenderam
especificamente ao montante. de vencimentos pa~os aos executivos
oficiafs, mas, a questão central, o fulcro central, era o descaso do
Chefe do Poder Executivo e dos Ministros de Estado em responder
às informações da Casa. Era apenas a achega que eu me permitiria
dar ao discurso de V. Ex•, agradecendo a V. Ex• a boa atenção em
prestar esclarecimentos à Casa e à Bancada da Oposição)
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Já mqstramos, na par~e pertinente ao assunto tocad~ por V. Ex• e pelo. Senador Leite Chaves, a Liderança tomou a st a resposta, acredttamos·
que com o brilho de sempre, quanto à parte legal- engenheiro não
discute muito lei - embora, neste ponto, também, possamos dizer
que o Governo está absolutamente coberto, mas aqui, o que. nos.
trouxe a debate, ontem foi a afirmativa de não existir nem O·descaso,,
que as informações eram dadas, como também nada havia a
esconder. V. Ex• deve se recordar que nos fixamos tenazmente·
nesses dois pontos. O Governo não tem nada que esconder. e, uma
balela a afirmativa que se ouve aí, de dirigentes ?e empresa estatal
ganharem mais do que 'cem mil cruzeiros. Não é verdade. No segundo semestre deste ano, mercê das injunções aqui citadas, o Presidente do Banco do Brasil, nesse segundo semestre- tem-se que ver·
o quanto ganha por mês compondo os dois semestres - neste.
mesmo semestre, o homem que ganha efetivamente e por direito, dentro da legislação que estamos apresentando, a mais alta remuneração
chega a Cr$ 91.653,00.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Em primeiro lugar as
minhas boas-vindas pelo seu regresso do Japão.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- "Touc!re".
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- 'ES)- Número 2, como diz
V. Ex•: quando V. Ex• esteve ausente, fervilharam, aqui, os econo-,
mistas do MDB. Nós estávamos habituados só com o Senador:
Roberto Saturnino, mas, t~ndo V. Ex• feito a decolagem gloriosa
para o País do Sol Nascente, praticamente todos os Senadores do
MDB passaram a discutir assuntos econô'!lico-financeiros. Ago·
ra ...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está suspensa a
Sessão por falta de energia. ·
(Suspende-se a Sessão às 15 horas e 21 minutos e é reaberta às IS
horas e 22 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está reaberta a
Sessão.
O Sr. Eurico Rezende (ARE.NA ,.;...· ES)- Dizia eu a V. Ex•,
Sttnador Virgílio Távora, reatando a intervenção, que, durante a sua
saudosa ausência, a Bancada do MDB virou, aqui, uma universidade
de ciências econômicas. (Risos.) Era um fervithamento·de temas .. do
gênero, num realejo incessante.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não tenho
que V. Ex• deve ter rebatido muitíssimo bem.

d~vida de

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não, boa-vontade me1
sobra, mas me escasseiam engenho e arte. Mas, agora, vejo que, com'
o regresso de V. Ex•, parece que o MDB estâ indo para outro!
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assunto, que é o dos salários dos dirigentes executivos em termos de
O SR. VlRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não dissemos
administração indireta e, precisamente, de empresa pública. Mas que ganham cem mil cruzeiros. Dissemos que o que ganha mais,
entendo que o MDB tem um assunto' para Ô qual devia fazer voltar a percebe Cr$ 91.653,00.
totalidade da suá a'tenção: é aquela chocadeira de ilicitude, que
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR}- Pois bem! V. Ex• não sabe
operou a toda carga, sob a paraninfia do· MDB, na Assembléia
que
essa importância, digamos, se a pagamos a um Presidente do
Legislativa de São Paulo. Enquanto o MDB não apontar os seus
Banco
que tem essas vantagens, como V. Ex• haverá de convir que
companheiros e colocá-los no banco dos réus, perante a opinião
pública, não deve estar cuidando de outros assuntos, porque me existem. Essa modéstia importância, a que V. Ex• se refere, que é de
pareée que lhe faltará um pouco de autoridade ética. V. Ex• jâ I00 mil cruzeiros que eles ganham por mês ...
explicou, e me parece que mais de uma vez, que· não hã ·ilicitude
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA CE} nenhuma nesta questão de salários de diretores de empresa. Isso já Cr$ 91.653,00.
foi demonstrado, isto consta de documentos oficiais, mas o MDB
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR}- ... corresponde no País""""
precisa agora de ver se distrai a opinião pública, fazendo retornar à
para
um operário ganhar esse mesmo valor, ele teria que tra~alhar 16
tona do noticiário essa balela·, essa mentira em torno dos salários dos
dirigentes executivos, para que o escândalo emedebista da anos, isto é, 100 mil cruzeiros são duzentos salários mínimos- um
Assembléia de. São Paulo, fique em segundo plano, ou pelo menos operário teria que trabalhar 16 anos para ganhar isso. Agora, já que
fique diluído. Mas, a verdade é que não hã nada de censurável na V. Ex• põe o debate neste sentido e nós saímos da macroeconomia,
percepção salarial daqueles dirigentes, e hã tudo de censurável na que o Governo nunca aceitou de nossa sorte, quando aqui elevaconduta do Movimento Democrático Brasileiro, em termos de . damente discutíamos este assunto, e fomos, nesta Casa, os primeiros
Assembléia de São Paulo. Era essa a intervenção que gostaria de a mostrar que, naquela época, quando chegamos aqui, o País não
praticar, pedindo mesmo a V. Ex•. para que não faça o jogo do tinha condições de pagar uma cjívida de 20 bilhões- e V. Ex• ne·
MDB, que é distrair a opinião pública para outros assuntos quando, gou, e depoisI os fatos confirmaram...
na verdade, o que interessa agora, o cardápio do dia, é a chocadeira
O SR. VlRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE}- E a prova é
de ilicitudes instalada na Assembléia de São Paulo pelo MDB.
que está pagando.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA - CE} - Eminente
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR}- Certo! Então, deixamos de
colega, V. Ex• não esteve presente aqui ontem quando justamentenão atribuímos este ou aquele intuito à nobre Oposição - foi dita discutir aquela economia, para discutir a economia doméstica, pois
em letra de forma, a má conduta governamental por 'nós são dois setores que estão comprometendo o Governo - não só a
contraditada de maneira mais formal. Prometemos, hoje trazer macroeconomia como, também, a economia doméstica, porque,
elementos que justamente baseassem aquela nossa afirmativa. neste ponto, V. Ex• diz que um ?iretor destes ganha 100 mil
Primeiro, face à leitura de um documento da Mesa pelo eminente cruzeiros ...
Senador Leite Chaves, no debate, apareceu, na parte que atribuímos
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA - CE) - Cr$
resposta, a nós, na ocasião, que havia essas alternativas: ou um 91.653,00. O Diretor, não, mas o Presidente do Banco do Brasil, no
menosprezo total do Legislativo por parte ·do Executivo, ou existia segundo semestre deste ano. Quando se tem que verificar quanto gaqualquer coisa que não podia ser trazida a público. Então, procura- nha por ano, há que se proceder a média entre dois semestres, o
mos, sem exaltação, colocar o problema no seu devido lugar, resultado multiplicando-se por doze.
deixando com a chegada do Líder de V. Ex• e nosso, o Senador
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR} - Nestes valores estão
Petrônio Portella, a ele a parte jurídica, deixando, desde já, a ressalva
de que para ela também as devidas explicações. Mas, como havia contidos os fins benéficos, isto é, custo de casa, de cartão, de automótomado a palavra o Líder do nosso Partido, ·que se comprometeu a vel, de avião, da mercearia semanal dos empregados? Gostaria que
examinar a parte jurídica da questão levantada pela Oposição, V. Ex• afirmasse se existem ou não existem?
(0 Presidente faz soar a campanhia.)
ficamos noutra parte. O que queremos é que fique constando nos
Anais deste Senado o quanto ganham os dirigentes desses diferentes
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE}- Eminente
órgãos de uma vez por todas, e deixar o desafio à eminente Senador, eu poderia dar uma resposta terminante a V. Ex• Seria
Oposição, para que, caso um desses dados não esteja exato, processe ·como v .. Ex• haver levantado a bola e cortássemos, como se diz em
o tesoureiro da entidade respectiva, que é o responsável pela emissão voleibol: V. Ex• está enganado! Poderíamos dizer: não, Senador, e
dessas informações.
··
dar-lhe uma contestação V. Ex• está equivocado e admiramos muito
O Sr. Leite Chaves (MDB.:..... PR)- V. Ex• dá licença para um
aparte?
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE}- Pois não.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Nós louvamos o esforço de
V. Ex• no sentido de convencer não a nossa Bancada, mas a opinião
pública nacional, de que realmente os pagamentos não são
disparatados. Mas, a questão não se resolve assim. O que está em discussão é o entendimento entre dois Poderes. A resposta teria que ser
formal. Houve umpedido constitucional e regimental feito pelo Senado Federal à Presidência da República e por aquela via teria que
ser respondido. V. Ex•. entretanto, vem com essas explicações que
até certo ponto aceitamos, não para aquela finalidade, porque não
satisfaz, mas, para o debate. V. Ex• diz que eles ganham apenas cem
mil cruzeiros.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE} -Não vamos
dizer apenas, não. Essa palavra "apenas" não foi dita. Nenhum
ganha cem mil cruzeiros.
O Sr. Leite Chaves (M DB - PR) ~ Então, ganham cem mil
cruzeiros por mês.

que V. Ex• pe(tencendo ao Banco do Brasil, e peça tal indagação.
Resposta: negativa.
Mas, o que nós estamos dizendo e repetindo i:, primeiro: o que
perceb.em, o que foi fixado, Segundo: por que ganha? Não fugiremos
da questão levantada por V. Ex• que permita-nos dizer, não é
pertinente ao assunto, mas nós diremos, o porquê estâ ganhando 91
mil. 653 cruzeiros. V. Ex• jâ vai ver! Presidente do Banco dei Brasil
não tem mordomia, mui!o menos cartão de crédito.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na parte referente ao
Banco do Brasil esperamos que ningutm, aqui, neste Plenârio, de sij
consciência- a não ser que consiga provar que são falsos os ~ados
apresentados - venha dizer que seu Presidente e seus Diretores
ganhem coisa diferente do que aqui afirmamos. Assim sendo, passamos para diante:
·
Banco Central, criado através da Lei n9 4.595, de 31-12-64. O
Conselho Monetário Nacional, em Sessão realizada em i3-5-65, COJ:ll
base no inciso XXV do art. 4, anexo 11, da lei mencionada, deliberou
que ao Presidente do Banco Central e demais Diretores se atribua os
mesmos honorários e vantagens que são conferidos à Diretoria do
Banco do Brasil":
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Anexamos até o documento para V. Ex's lerem, porque parece
que a fé visual ai está dominando V. Ex•s. Mais explicitamente:
Diário Oficial, com a Ata do Conselho Monetário· Nacional, que
assim dispôs.
Da mesma maneira, em 1971 o Conselho Monetário Nacional
decidiu no mesmo sentido em relação ao BNH. Vai anexo ao nosso
pronunciamento, também, a Ata do Conselho Monetário Nacional.
Então, entendido.
Chegamos, agora, ao BNDE e damos à Oposição a grata notícia
de que, embora, também por decisão do CMN, o BNDE cujo titular
maior lã também tem assento- BNDE, BNH, BB e Banco Central,
são as quatro entidades bancárias maiores que têm assento: no
Conselho Monetário Nacional,'- deva seguir esses valores, até o dia
de hoje a Presidência do BNDE não fez uso dessas 'prerrogativas e
assim, o Presidente do BNDE ganha 67 mil cruzeiros e os seus Dire·
tores 58 mil cruzeiros até a promulgação ou a edição. como desejam,
da norma do Conselho do Desenvolvimento Económico, que, justamente, deu, por parte do Governo, um tratamento lógico e um
escalonamento de vencimentos aos diretores de todas as sociedades
de economia mista e empresas públicas.

Outubro de 1976

Então, parece-nos que estão respondidas aquelas indagações, o
que mostra não ter o Governo o menor intuito de esconder coisa
.alguma. E, para que dúvidas não pairem no espírito da nobre Oposição, permitimo-nos fazer acompanhar nosso pronunciamento dos
documentos anexos que mostram, de maneira irrefutável, que houve
decisões de quem podia, legalmente, o fazer e que, justamente, nada
foi efetuado às escondidas. Ficou uma interrogação: Caixa Econó·
mica. Por que razão aqui não foi citada a Caixa Económica? Porque
nós não queríamos tripudiar sobre a nobre Oposição. O Presidente
da Caixa Económica, até dias atrás, Senhores, - o gestor dos
dinheiros depositados no segundo maior Banco deste País , porque
realmênte ela o é, em termos de atendimento ao público - ganhava
58 mil cruzeiros. E foi fácil uma representação do Sr. Presidente
deste órgão, ante as propostas, a competição absolutamente desigual
que as instituições de São Paulo faziam a seus Diretores dirigida ao
Sr. Ministro da Fazenda. Realmente o Sr. Presidente da Caixa teve,
por este, a autoridade competente para fixar, por lei, as .remunerações, e, de acordo com a faixa n9 I do documento já citàdo que se
refere à decisão do Conselho de Desenvolvimento Económico - os
seus vencimentos fixados em 80 mil cruzeiros. Tinha esses seus vencimentos congelados há anos. E o que sucedia? Estava perdendo os
representantes mais credenciados da direção.
Assim, Senhores, após uma exposição como esta, fazendo um
apelo ao bom senso, o Governo tem alguma coisa para esconder? A
resposta só pode ser: Não.
Nossas palavras, Sr. Presidente, foram longas, como não
poderiam deixar de ser, porque, justamente, tinham que abranger todas as instituições percutidas ..
A segunda parte, que vai ser justamente o desmanchar o castelo
de cartas jurídicas formado em torno da Lei 4.863, quando depois
dela saiu o Decret~-Lei n9 200- de que a eminente Oposição se está
esquecendo e os seus artigos e incisos (máxime o art. 94), que
naturalmente serão aqui citados,- isso fica a cargo da Liderança.
Mais uma vez, o que ontem dissemos, repetimos, não eram
palavras vãs. São os fatos apresentados pelo Governo que, mais uma
vez, embora isso pareça ser caturrice, repetimos, desafia que os
conteste. Enfim, é o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem. Palmas).

Recordamos à nobre Oposição - e aí, ao contrário, nós le·
vantando a bola para que, justamente, ela possa cortar quando quiser - que há empresas públicas e sociedades de economia mista.
Então. na empresa pública como senhor absoluto e nas sociedades de
economia mista como votante majoritário da vontade predominante
da Assembléia-Geral. o Executivo estabeleceu os tetos já referidos e
a serem observados por seus representantes. Mas, antes de nos
adiantarmos, repetimos o que sempre frisamos, para depois não nos
ser cobrado ou alegado que, agora, estão ganhando 60 mil, quando
V. Ex• disse que eram 73.
A PETROB~ÃS desafia qualquer contestação. O seu
Presidente ganha, mensalmente, no ano de 1976, 74 mil, 354 cruzeiros; o Presidente da ELETROBRÃS, 63 mil, 750 cruzeiros; médias mensais; o Presidente da NUCLEBRÃS, 48 mil, 841 cruzeiros.
A Cia. Vale do Rio Doce, que aqui foi apresentada como ganhando
centena de milhares de cruzeiros, tem o seu Presidente percebendo 5 I
mil, 009 cruzeiros. média mensal.
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ANEXO II
••••••••••••••• o •••••••••••••• o o •••••••••• o ••••••••••••••• o

Art. 4~ Compete privativamente ao Conselho Monetârio Nacional:
•••••••••••• o •• o. o •• o ••••••••••• o •••••••••••••• o ••••• ••.• •• o

XXV :.... Decidir da estrutura técnica e administrativa do Banco
Central da República do Brasil e fixar seu quadro de pessoal, bem como estabelecer os vencimentos e vantagens de seus funcionários,
servidores e diretores cabendo ao Presidente deste apresentar as
respectivas propostas:
•••••• '
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ANEXO III
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
6• Ata~ de 13-5-1965
A seguir, o Exm~ Sr. Presidente apresentou o voto abaixo:
Banco Central da República do Brasil· Honorários da Dlretorla.
"Na forma do que dispõe o art. 49, inciso XXV, da Lei n~ 4.595,
de 31-12-64, é da competência do Conselho fixar os honorários do
Presidente e Di retores do Banco Central da República do Brasil.
Proponho, em conseqüência, que ao Presidente do Banco Central se atribuam, a contar da data de sua posse, os mesmos
honorários e vantagens que ora são conferidos ao Presidente do
Banco do Brasil S.A. Aos demais Diretores serão mantidos os mesmos honorários e vantagens dispensados aos Dirctores do Banco do
Brasil S.A .. continuando os diretores Aldo Baptista Franco da Silva
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Santos e Luiz à'iolchini a auferir os referidos honorários e vantagens
do Banco do Brasil S.A .• enquanto desempenharem funções de
membros da Diretoria daquele Estabelecimento.
Oportunamente, ao ser resolvida a questão geral da organizaçãc
administrativa e técnica do Banco Central, deliberaria o Conselho
ém termos definitivos, sobre a matéria.
Por outro lado, considerando que os Conselheiros Gastãc
Eduardo de Bueno Vidigal e Ruy de Castro Magalhães são domiciliados e residentes, respectivamente, em São Paulo (SP) e Belo Hori·
zonte (MG), arbitrar-se-lhes-ia ajuda de custo para as despesas de
viagem e estada, a qual poderia ser inicialmente fixada em
CrS I00.000 por sessão,
Aprovada a proposta."
ANEXO IV
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
185• Ata· de 16-12-1971
Banco Nacional da Habltaçio • Remuneràçio da Dlretorla:
Através do anexo Ofício GP/475/6103/71, de 9-12-71 (*), solici·
ta o Banco· Nacional da Habitação, nos termos do "art. 6~ da Lei
n~ 5.049, de 29-6-66", sejà submetida à apreciação do Conselho
Monetário Nacional proposta no sentido de serem equiparados os
vencimentos e vantagens de seu Presidente e de seus Diretores aos
daqueles titulares do Banco do Brasil S.A.
1: o que submeto à consideração de Vossas Excelências,"
Aprovado.
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ANEXO V
Di retores

Presidente
Remuneração da Diretoria

Honorários e verba de representação ........................ .
Participação nos lucros líquidos ............................ .
Total •••••••.•••••••••••••••• ••• ••• ••• •••• •• • • •• ••• ••• •••

I Honorários e verba de representação ..... : . .
Médias Mensais I Participação nos lucros líquidos ........... .
I Total .................................. .
REMUNERAÇÃO MENSAL M~DIA DO PRESIDENTE
DO BANCO DO BRASIL S.A
19 Semestre de 1976
- Honorários e verba de representação . . . . . . . . . . . . . 45.826,94
- 1/6 da gratificação recebida no semestre .......... 41.783,07
Média Mensal • • • • • .. • • • • • • • .. • • • • • • • . • • • • • • • • 87.610,01
29 Semestre de 1976
- Honorários e verba de representação . . . . . . . . . . . . . 45.826,94
- I/6 da gratificação recebida no semestre . . . . . . . . . . 45.826,94
Média Mensal • • • • • • • • • • • • • • .. • • • .. • • .. .. • • • • • 91.653,88
Ano de 1976
- Honorários e verba de representação . . . . . . . . . . . . . 45.826,94
- 1/12 das gratificações recebidas no ano . .'.. .. .. . . . 43.805,00
Média Mensal • • • • .. • • • • • • • • • • .. • • • • • .. .. • • • • • 89.631,94
ANEXO VI
BANCO CENTRAL DO BRASIL
PRESID.ENCIA
Brasília (DF), 30 de agosto de 1976.
PRESI-891 /76
À Sua Excelência o Senhor
Professor Mário Henrique Simonsen
DD. Ministro de Estado da Fazenda

Senhor Ministro,
Refiro-me ao despacho de 4 de agosto corrente, do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, homologando deliberação do
Conselho ·de besenvolvimento Econômico, .relacionado com 0
estabelecimento de limites máximos· de remuneração média mensal
dos Presidentes das empresas sob controle, direto ou indireto, do Governo Federal.
2. A propósito, tendo em vista a orientação estabelecida por
V. Ex• sobre o assunto, comunico que este Banco Centra! passou a
adotar, a partir de 1-8-76, os seguintes níveis de vencimento mensal
para os membros de sua Diretoria:
Presidente
- honorários: Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros);
- parcela a ser paga, em carâter pessoal, com base no inciso IX
da referida decisão: CrS I L653,88 (onze mil seiscentos e cinqUenta e
três cruzeiros e oitenta e oito centa-vos).
Diretores
- honorários: CrS 64.000,00 (sessenta e q~atro mil cruzeiros);
-parcela a ser paga, em caráter pessoal, com base no inciso IX da
referida decisão: Cr$ 4.740,40 (quatro mil setecentos e quarenta cruzeiros e quarenta centavos).
Valho-me do ensejo pura renovar a V. Ex• os protestos de
minha elevada estima e consideração. - Paulo H. Pereira Lira,
Presidente.

1975

1976

1975

1976

452.870,48
388.792,20
841.662,68

549.923,28
525.660,08
1.075.583,36

339.652,79
291.594,10
631.246,89

412:442,40
394.245,00
806.687,40

45.826,94
43.805,00
89.631,94

28.304,40
24.299,51
52.603,91

34.370,20
32.853,75
67.223,95

37.739.20..
32.399,36
70.138,56

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (\Vilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador Petrónio Portella. que falará como Líder.da ARENA.

O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA -

PI.

Como Lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente:
Gostaria de abordar, hoje, dois problemas aqui
suscitados por ilustres membros da Oposição. Todavia,
em razão da ausência do ilustre Senador Itama1
Franco, deixo ie fazê-lo na parte a ele concernente
para situar-me, apenas, no que diz respeito ao que foi
insistentemente argüido contra o Governo, pelo ilustre Senador Leite Chaves, secundado pelo nobre representante de Goiãs.
Sr. Presidente, pelo Requerimento n.O 41/76, e nos
termos do Art. 239, incisos I e In, letra "b", do Regimento Interno que por sinal repete, apenas, o constante do permissivo constitucional, o ilustre Senador
Leite Chaves solicitou informação ao Executivo com
o objetivo declarado, absolutamente circunscrito a
um fato e indlspensãvel a que o mesmo pudesse ser
aceito, que era o de obter dados para instruir o
Projeto de Lei de sua autoria n.0 28, em tramitação
nesta Casa.
Pois bem, Sr. Presidente, sabem V. Ex.a. e a Casa
que, hoje, na conformidade da Constituição em vigor,
os pedidos de informação hão de estar vinculados a
assuntos submetidos à apreciação da Casa, e só em
função deles os requerimentos podem ser formulados.
Com base nisto, é que se fundamentou o ilustre Senador Leite Chaves para dirigir o requerimento, estrepitosamente· abordado em prosa e, se mais tardar,
sê-lo-ã, também, em versos, pela ilustre Oposição
com assento nesta casa.
Considerando as flutuações salariais a que se referiu, abundante e exaustivamente, o nobre Senador
Vir~ilio Távora, não foi de logo possível ao Executivo
apresentar os dados solicitados pelo ilustre Senador
pelo Estado do Paranã e, em razão disso, na qualidade
de Líder do Governo procurei S; Ex.a. e lhe dei os
esclarecimentos devidos, para que assim se configurasse, não a desídia, que não era o caso, mas a atenção do Executivo à casa e aos seus deveres de obediência à. letra maior, a letra da Constituição.
. Posteriormente, Sr. Presidente, tendo em vista a
necessidade de estabelecer gabaritos para as vãrias
entidades da administração indireta, em reunião do
CDE, o Governo deliberou fixar em 80 mil cruzeiros
o mais alto teto e uma disposição transitória pela
qual aqueles que ultrapassassem esse montante poderão ser mantidos, em carãter pessoal, até absorção
pelos futuros reajustamentos. Essa disposição foi
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·ontem considerada canhestra pelo ilustre Senador
Lázaro Barboza, que dormiu em cima do texto legal,
esqueceu as normas jurídicas e olvidou a hierarquia
do sistema normativo do Pais, porque só assim S. Ex.•
estaria autorizado a chamar de canhestra uma medida que visava e visa tão-somente ao resguardo das
normas legais vigentes no Pais.
·
Por que o Governo Federal estabeleceu aquelas
exceções? Simplesmente porque·existe um sistema legal regulando as sociedades anônimas e esse sistema
legal não poderia jamais ser derrogado por uma norma emanada do Conselho de Desenvolvimento Económico. A um órgão menor não caberia baixar um
sistema normativo capaz de derrogar um sistema de
maior força.
O Sr. Lázaro Barboza. (MDB - GO) - Permite-me um aparte, eminente Líder?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI)
.....,. Com o maior prazer.
O Sr. Lázaro Ba.rboza. (MDB - 00) - Senador
Petrônio Portella, veja V. Ex.a. que realmente um
erro grave se dava na administração pública indireta, pois foi o próprio Conselho de Desenvolvimento
Econômico que, ao se .reunir .P8f1t· :nxar normas, resolveu fixar. um teto de 80 mil cruzeiros· como o
maior vencimento aos executivos da empresa estatal
e paraestatal. Mas havia gente que recebia mais do
que isso, que recebia e recebe 91 mil cruzeiros. Veja
v. Ex.a. que a Oposição tinha inteira razão de debater
o assunto e, só depois dos debates aqui travados,· foi
que o Conselho de Desenvolvimento Económico ·se
reuniu para coibir o abuso que se praticava. Portanto,
v. Ex.a., ao acusar o modesto Senador de Goiás de ter
dormido sobre a norma mas. não ter atentado para
as suas di-sposições, comete utna injustiça.
O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA - Pn
- Sr. Presidente, bein se vê difícil argumentar com
alguns eminentes Lideres da Oposição; abordo determinado assunto e S. Ex.llfl pulam para outro, inteiramente diverso. Isto é um problema de politica administrativa do País. A partir do momento em que o
Chefe do Executivo, debruçado sobre uma realidade
e verificando certas disparidades ou divergências, deliberou adotar uma política de uniformidade, com
isso não reconheceu erro, mas estabeleceu uma politica mais sistemática e de sentido aperfeiçoador. Isso
não quer dizer que importe numa retificação de rumos, mas num aperfeiçoamento que é indispensável
à administração que pretende servir à coletividade.
Mas, não é esse o assunto que me traz à tribuna.
Entretanto, se querem desviar, também me sinto muito à vontade de ir ao campo chamado por v. Ex.e.s
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Permite
V. Ex.a um aparte?
·
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA· - PI)
- Com muito prazer.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Honestamente, não queremos desviar; queremos, até, que o
assunto se exaura, porque ele não vai se exaurir nesta
Sessão e tanto é verdade que uma provocação feita
pelo Senador Eurico Rezende não foi aceita neste debate. Sê-lo-á, objeto de resposta oportuna, porque a
Oposição 1e o Pais têm interesse em que esse assunto
se exaura de maneira clara. Aliás, a única forma de
ele se (xaurir, ou se ter exaurido, é se a resposta viesse-formal, da maneira como foi solicitada.
'
O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA - PI)
- Vou chegar lá, V. Ex.a. não...
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Pois bem,
mas quero, no aparte, situl!-r-me. V. Ex.a disse que não
houve redução dê vencimentos -de· determinados seto-
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res de economia mista, porque - digamos - o Conselho não· o poderia fazer. Mas, quero dizer a V. Ex.•
o seguinte: as normas de uma Sociedade de Economia
Mista, embora sejam normas da Sociedade Anônima.,
da Lei n.0 2.627, no que diz respeito aos diretores, ao
direito· de serem nomeados e a vencimentos, não implicam em que haja direito adquirtdo quanto a isso.
Quer dizer: eles são demlssiveis ad nutum. Então, o
Presidente pode determinar que a Assembléia reduza,
inclusive; e quero dizer a V. Ex.a. o seguinte: o ético
que queríamos estabelecer é que ninguém ganhasse
mais do que o Presidente da República. Este é o ético
nacional. E o Presidente, ao que parece, ganha, fixados pelo Congresso Nacional, quarenta e dois mil
·Cruzeiros, enquanto um desses diretores ganha noventa· e um mil cruzeiros, como S. Ex.a. afirmou. E
.Parece que o Senador Vlrgilio Távora fugiu a essa
questão. Eu não quis nem falar em mordomia, porque
la dar um caso nacional. Nós falamos em frtnge
benefits .

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Primeiro, não fugimos coisa nenhuma. Respondemos ao que
V. Ex.a. nos argüiu no momento.
(0 Presidente faz soar a. campainha.)
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Queria saber
se essas pessoas não têm as mesmas vantagens particulares, as mesmas vantagens do Presidente, no que
diz respeito aos gastos pessoais, aos gastos de famil1a..
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) V. Ex.a. há de convir, principalmente depois de demonstrado pelo Senador Virgílio Távora, que as
diferenças são mínimas, que não se justificava de
maneira. alguma esse trabalho a que V. Ex.a. se refere.
Muito mais normal seria, e foi, que S. Ex.a. o Sr. Presidente da República determinasse um sistema nor-·
mativo, a partir do qual todos aqueles que representem a União nas sociedades de economia mista, nas
assembléias de entidades da administração lndireta,
sigam aquela orientação, porque, antes, todos usavam de atribuições, de acordo com a lei. Este o sentido que quis emprestar às minhas palavras.
Quanto ao que V. Ex.a vem de se referir, é fácU
explicar: já esclarecemos, aqui, em várias oportunidades, que pensamos de forma absolutamente oposta
aos conceitos que V. Ex.a vem expendendo, concernentes aos salários de gestores das entidades de economia mista. Eles não se devem reger pelo sistema
estatutário; eles têm, evidentemente, que estar si. tuados em termos de mercado de trabalho, considerando, exatamente, as entidades privadas que, naquele plano, atuam no mercado. É fundamental que
tal aconteça, sob pena de estarmos transferindo todas as figuras categorizadas para a administração
privada ...
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite
V. Ex.a. um aparte?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) . . . esvaziando, por consegui!lte, um corpo técni~o
que é indispensável ao bom exito da admlnistraçao
pública.
Ouço o nobre colega.
o Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Ainda ontem, eminente Líder Petrônlo Port~lla, fiz lembrar
aqui que o. Banco do Btasn acaba de perder dois dos
seus Diretores, desses que ganham tão bem como falam nesta Casa. Um, foi convocado para ser Dlretor
da Mercedes Benz, o Dr. Edmon Ganen. Outro, o Sr.
Gigante, foi ser Superintendente do Banco União,
percebendo muito mais do que no Banco do Brasil.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Sr. s~mador Paulo Guerra, V. Ex.a, através de fatos
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quentes, ilustra de forma admirável a minha tese,
demonstrando sobejamente que não é possfvel separarmos essas entidades congêneres que atuam no
campo público, e no campo privado. Do contrário,
tiraremos a oportunidade da competição útil, estaremos a condenar o esforço público por ocupar os
espaços económicos vazios, estaremos reduzindo a
zero o esforço governamental de conduzir bem as
eoisas da administração indireta.
.
O Sr. Paulo Guerra CARENA - PE) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) Pois não.
O Sr. Paulo Guerra CARENA ;.... PE) - Quando
Governador de Pernambuco, recebi honrosa solicitação do saudoso Presidente Castello Branco para convidar, numa escala sucessiva, quatro nomes de Professores da Faculdade de Direito do Recife, para nomeá-los Ministros do Supremo Tribunal Federal. Enviando-lhe os quatro nomes, no mesmo dia, ele pediu
que convidasse, em seu nome, o Dr. Murilo de Barros
Guimarães, que recusou o convite, alegando que passaria a ganhar muito pouco. Em seguida, mandou
que convidasse o Dr. Torquatro de Castro, jurista e
clv111sta também, que igualmente recusou o convite.
O Dr. Lourival Vilanova tamobém recusou. Tudo em
um dia, alegando que, como Mlnlstro do Supremo
Tribunal Federal passariam a ganhar multo menos
do que como Advogados e Professores da Faculdade
de Direito, juntando as duas atividades. Em seguida.,
Dr. Lulz Maria da Silva Delgado não aceitou o cargo
pelas mesmas razões. E constantemente estamos vendo vagas no Supremo Tribunal Federal e Tribunal
Federal de Recursos porque juristas ilustres não desejam ocupá-las, dada a pequena remuneração desses cargos.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Exatamente.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) Dou sempre preferência à Oposição.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) - Senador
Petrônio Portella, queria apenas refrescar a memória
de V. Ex.a, que começa a se irritar, não sei porque,
para lembrar-lhe que a diferença entre 80.000 cruzeixos e 91.653, que continuam percebendo os executivos
mais bem pagos, não é tão pequena assim; cerca de
15 vezes a média do salário mínimo vigente no Pais.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Sr. Presidente, tenho a impressão de que não me fiz
entender, ou os valores que submeti à consideração
deste Plenário foram de todo olvidados pelo ilustre
representante do Estado de Goiás. Não estou a fazer
{:Otejo de números, estou a examinar uma realidade,
palpável, sensível, que a todos há de, necessariamente
sensibilizar, e que não foi objeto de atenção desse
vibrante Senador da República, que em boa hora o
povo goiano nos enviou.
O Sr. Lázaro Ba.rboza (MDB - GO) - Multo
()brigado.
O Sr. Leite Chaves CMDB - PR) - Senador,
V. Ex.a disse que dava preferência ao aparte para a
Oposição.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Vou dar a preferência, mas quero voltar à tese de
V. Ex. a Vim à tribuna por causa-de V. Ex.a ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) -A Maiona é generosa.
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O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Agradeço
muito. Mas, V. Ex.a em todos os pronunciamentos, é
de uma clareza muito grande e sempre se situa bem
em qualquer problema, não só pelo talento, que todos
reconhecemos, .•.
O SR.· PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Muito obrigado.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - •.. como pela
vocação parlamentar admirável ••.
O Sr. Virgílio Távora. CARENA - CE) - Obrigado,
não há de que.
O-Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - ... e pela.
cultura extraordinária que V. Ex.a tem. Mas, queriamos apenas fornecer subsidies para V. Ex.a sair de
uma situação aparentemente contraditória em que
se situou.
O SR. PETRONIO. PORTELLA CARENA - PI) 1!: só a aparência, mesmo.
O Sr. Leite Chaves CMDB- PR) -V. Ex.a disse
que o Presidente. da República, numa preocupação
de estabelecer o minlmo de moralidade administrativa, prefixou em 80 mil cruzeiros .••
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Moralidade, eu não falei, porque não estava em jogo.
O Sr. Virgílio Távora. CARENA - CE) Disciplina, ...
(0 Sr. Presidente faz soar· a campainha.)
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR) -V. Ex.a disse
que houve uma prefixação quanto ao máximo desses
vencimentos; e, por outro lado, v. Ex.a vem dizer que
o Governo é francamente favorável a uma economia
de livre mercado, no que diz respeito ao salário dos·
executivos. Não sei, então, onde é que V. Ex. a se situa:
se os salários devem oscilar, na llvre procura do mercado, ou se deve haver essa fixação, de cunho moraIistico-administrativo, que foi o objeto já da preocupação do Senado, exatamente através de um de
seus modestos Senadores, ao apresentar essa proposição.
O SR..PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) A resposta está nos números. Se evidente, o Senhor
Presidente da República esquecesse o problema~do
mercado, estaria a fixar, como pretenderam V. Ex.as,
estabelecendo o teto máximo à base do vencimento
do Chefe da Nação.
Sua Excelência estabeleceu um teto, tendo em
vista o estudo técnico que foi feito do mercado. Estabeleceu não o ideal, mas o aproximado, considerando certas características que ainda tem a empresa pública em relação à empresa privada .. Criou um
sistema aproximativo, não seguiu uma linha vamos
dizer ortodoxa - que seria aquela de fixar tudo num
plano estrito da administração direta e muito menos
estabeleceu aquele sistema muniflcente a que são dadas as empresas privadas, cada dia. mais sequiosas
de terem a seu serviço os ·melhores executivos, os
mais capazes agentes administrativos. Não há nenhun;.a contradição. H:á senso de equilibrio que falta
a V. Ex.ae
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - O Senado
não entendeu bem essa prefixação. Quer dizer: houve
ou não houve? Caso tenha havido, em que terllliOs foi
feita? Como foi feita, quanto ao máximo, quanto ao
te to?
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) Já deixei bem claro. Exatamente foi estudado o mercado, tendo em vista os setores congêneres. Não foi
estabelecido o teto máximo da empresa particular.
Foi um teto mais ou menos intermediário, visando a
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não criar uma. disparidade muito grande entre emO Sr. Leite Chaves (MDB - PR> - Embora bripresa privada e empresa pública.
lhantes os argumentos, V. Ex.a. deixa o Governo numa
O Sr. Leite Cha.ves (MDB - PR) - De quanto situação mais difícil ainda, na. sua orientação geral.
Todos os países do mundo civilizado, sobretudo os
foi esse teto?
países que têm muito mais larga experiência do que
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) o nosso, têm uma preocupação de prefixar num
Foi 80. Não foi dito?
máximo os vencimentos de quem quer que seja, tanto
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Quer dizer, do setor público, quanto do setor privado. Na Inglaterra, por exemplo, por lei, ninguém pode ganhar
então houve uma fixação 1
quinze vezes mais do que o salário minimo ali doO SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) minante.
E quem disse que não houve !lxação?
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE) - O que
O Sr. Leite Chaves CMDB - PR) - · Então, se há é que o Presidente da República ganha pouquíshouve fixação, o Governo não optou. Viu que não era simo ...
de vantagem essa questão de oscilação, de economia
O Sr. Leite Chaves CMDB - PR) - ... Isto é que
de mercado, de procura e oferta ...
é uma preocupação governamental. Então, o Governo,
aqui, ao invés de limitar ...
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) V. Ex.a. sabe que os aumentos e as cUminuições sü
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - P!) sempre periódicos. Isso não quer dizer que perma- Sr. Senador
...
nentemente o teto vá ficar em 80 mil.
O Sr. Leite Chaves CMDB - PHJ - . . . os venO Sr. V!rgílio Távora. CARENA - CE). - A pró- cimentos,
inclusive de executivos, de outras firmas,
pria resoluçao diz ...
que pode fazer. . .
·
O ~R. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) SR.
PETRONIO
PORThY.A
O
E~e sera modificado por necessidade da administra- Sr. Sendor, permita-me v .. Ex.a. ••• CARENA - PI) çao, quando for o caso.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - . . . ele fica
_O Sr. Leite Chaves CMDB - PR) - Então, temos condicionado,
seus pagamentos e nas suas desrazao em querer solucionar o assunto através de uma pesas, àquelas nos
determinações, sobretudo quando salei. Porque se a coisa, através de uma medida desta bemos que a multinacional
ainda usa os maiores cripartida da Presidência ou de outro setor é oscilável'
ql:!er dizer, fica ao arbítrio de fontes, evidentemente' térios para aliciar ...
nao se resolveu coisa nenhuma. Quer dizer, aquele
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) éticq que se quer colocar nos ganhos dos executivos Permite V. Ex.a.? Peço a V. Ex.a. que não me internos ganhos sobretudo dos técnicos, da tecnocraciá rompa mais, até porque este assunto não é rigorosaque a única coisa que fez no País foi o milagre dos mente pertinente ...
seus vencimentos- e sabemos que V. Ex.a está disO Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Como Ex.•?
cutindo ....
:S: uma politica salarial!
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) :S: onde se fixa a enganosa posição de V. Ex.a. O Se- . . . -O SR.
Dá
licença? - àqullo de que vim tratar.
nhor Presidente da República não quer, não pretende
Sabe V. Ex.a. que para o Governo mudar de orien- e com ele, a sua Bancada com assento no Contação precisaria de mudar a índole ou a natureza
~esso Nacional - a fixação em lei, exatamente para
nao criar um sistema rígido ao ponto de não acom- das empresas públicas, dos seus objetivos, dos seus
panhar, amanhã, a flutuação do mercado. Não é pos- fins; teria de mudar tudo isto para que pudesse aceisível prender.;se a um sistema legal, quando em ver- tar a tese de V. Ex.a. e nivelá-la aos órgãos da admidade se. impõe a sensibilidade para acompanhar as nistração direta.
necessidades que o mercado determine à administraV. Ex.a. está fazendo ...
ção para que esta acompanhe a situação das empresas privadas.
. O Sr. Leite Chaves CMDB - PR) - Não é economia
de mercado, não é capitalismo ...
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE) - V. Ex.a.
permite um aparte? (Assentimento do orador.) EmiO SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) . . . um paralelo absolutamente superficial e simplónente Líder, acreditávamos nós que, uma vez mostrada a parte puramente numérica, quanto à qual rio com os países de maior cultura e desenvolvimento,
não pode haver discussão, e ante a brilhante expo~ onde existe ...
sição de V. Ex.a., não houvesse nenhuma contradita.
Sr. Leite Chaves CMDB - PR) - Mas, como,
Mas, permita-nos dizer: por que a Oposição acha que Ex.a?O Mas,
é a mesma natureza de regime? A
o Governo está saindo de cânones legais? Mas o que diferença é não
que
é um pais mais evoluído.
ele faz não está exatamente autorizado pelo Decreto0
Lei n. 200, no art. 294, no seu inciso VI, que manda
O 'SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) fazer a remuneração de acordo com o mercado de Sabe v. Ex.a que o problema da disparidade salarial
trabalho? Mais ainda, o CDE foi ou não suficiente- não se coloca nestes termos. V. Ex.a. sabe que está
mente prudente, cauteloso, de maneira que no inciso em relação à capacitação intelectual dos cidadãos. :!
VIII dissesse que os valores fixados no inciso I, contra isto; é o problema educacional que separa, que divide
o qual tanto se bate o eminente Senador Leite Cha- os homens em termos de relações salariais. Mas, esse
ves, serão reajustados nas mesmas épocas dos reajus- assunto será objeto de novas discussões entre nós,
porque o que me traz aqui é, exatamente, rebater, de
tes salariais do funcionalismo público?
irretorquível as alegações ontem feitas de que
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- forma
o
Governo
está descumprindo a lei, não dando os
Exatamente o que eu acabei de dizer.
esclarecimentos há muito solicitados pelo Poder LeO Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Então, gislativo.
I),ós não estamos fazendo nada mais do que atender
Sr. Presidente, vou, em pouco, terminar, pru;a diaos ditames legais ...
zer que o Poder Executivo poderia ter-se dispensado
de dar os esclarecimentos hoje vastamen~ transm.1<o Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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tidos a esta casa pela Liderança, através do Senador
Virgilio Távora, porque os tetos necessários à orientação do autor do requerimento e na conformidade de
sua própria justificativa foram, aqui, já prestados e
estariam fornecidos simplesmente pelos tetos estabelecidos pelo CDE. Mas, não satisfeitos com isso, aqui
estamos em nome do Governo, oficialmente, para
prestar 'os esclarecimentos sollcltados, dlscrlminando
os vencimentos daqueles servidores, objetos de pedido
de informação e alvos de sérias increpações por parte
da Oposição.
Sr. presidente, a verdade seja_ proclamada: nós
esclarecemos porque nenhuma razao temos para esconder coisa alguma que diga respeito a esta ou a
qualquer administração revolucionária. Os Jatos estão
elucidados. Não se diga que estamos a faze-lo de forma imprecisa, ou de forma ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Vaga.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Não estamos fazendo sim, oficialmente, porque nem
o aegimento pode impor a forma de o Poder Executivo se manifestar, perante esta casa, no cumprimento do seu dever. E não há voz mais autorizada,
não há voz mais quallficada para falar em nome do
Poder Executivo e dos seus interesses nesta Casa do
que a Liderança. E é exatamente como Lideres que
nós ambos falamos nesta tarde para responder ao pedido de informação, no c~prtmento da lel e no respeito sagrado à Constituiçao.
Sr Presidente o mais esconde - isto sim - propósitos que não são os nossos; o mais esconde objetivos que não são os do interesse público, porque estes nós os perseguimos e a estes damos indefectivelmente a nossa atenção. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB _: SP)- ~clara a situa·
çào, Sr. Presidente. O requerimento foi encaminhado à Mesa, esta o
considerou normal e. o encaminhou. Não é apenas o caso de matéria
em tramitação na· Casa que justifica os requerimentos de informa·
ções: eles cabem também sobre todas aquelas matérias sobre as quais
recai o poder de fiscalização do Congresso.
Mas, essa matéria já está julgada pela Mesa, que considerou
normal o requerimento e o encaminhou. Receb'emos muito bem e de
braços abertos, e nos congratulamos com a Liderança da ARENA
pelas explicações que trouxe, mas estas explicações não dispensam a
resposta por escrito, regulamentar, ao requerimento feito.
I

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O Sr. Virgnio Távora (ARENA- CE)- Onde foi V. Ex• inventar isto?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - E a todos os
itens, inclusive o item seguinte, que diz respeito ao total de vantagens
recebidas nos últimos dois anos.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Mas, não quero, Sr. Presidente, antecipar ou reabrir uma discussão que, exaustivamente, já se travou. Agradecemos as informações trazidas, ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Só quero um aparte
ligeiro.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... aguardamos
as demais, mas como aqui se falou muito em sensibilidade, quero
mostrar qual é o aspecto que sensibiliza o MDB. Não é o caso pessoal desses funcionários, é o aspecto mais sério e mais grave, denunO Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a . ciado por nós, do MDB, e que vem se agravando, e reconhecido, em
parte, por alguns dos representantes da ARENA: é que o nosso
palayra, como Líder.
desenvol.vimento está se processando com uma grave injustiça. O
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palaPaís está mais rico, mas como se distribui esta riqueza?
vra, como Líder, ao nobre Senador Franco Montoro.
A tese que o MDB sustenta, interpretando os fatos da nossa
realidade,
é de que está havendo um desajuste cada vez mais grave
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Líder,
eotre
aqueles
que trabalham. Há hoje dois brasis: um integrado pela
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
maioria
da
massa
trabalhadora brasileira, que vive de salários, e cuja
Presidente, Srs. Senadores:
O debate que acaba de se travar exige uma intervenção em nome situação é cada vez mais difícil, e outro representado por uma peda liderança do Movimento Democrático Brasileiro. Hã pontos quena minoria, para a qual vão indo, na sua maioria, os resultados
controvertidos que, em parte, acabam de receber uma explicação da desse desenvolvimento.
Liderança da Maioria.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- V. Ex• me permite
O requerimento, formulado regularmente pelo nobre Senador um aparte?
Leite Chaves, solicitava dois tipos de esclarecimentos: um relativo
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Esta é a tese
aos vencimentos dos funcionários ali indicados, diretores de autarquias, do banco: e a outra pergunta expressa: qual o total de van- .que o MDBsustenta.
Darei, em seguida, o aparte a V. Ex•, mas antes eu me pertagens recebidas nos últimos dois anos? Essa segunda parte não foi
mitiria colocar, nos termos em que devemos ver o problema, essa
ainda respondida.
Trata-se de um requerimento escrito, articulado e que, cer- ,questão dos vencimentos e dos salârios.
Um dos aspectos para medir a injustiça social, um indicador
tamente, vai merecer uma resposta por escrito, articulada, em relasocial válido é o salário e, principalmente, a diferença entre o menor
ção à totalidade das solicitações feitas.
e o maior salário. Este é o ponto fundamental da questão.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ora, em países
de relativo equilíbrio social, como a Alemanha, por exemplo, eu
assisti, no começo deste ano, um acordo sindical pelo qual se fixava
que entre a menor e a maior remuneração, na Administração Pública, não poderia haver diferença maior que oito vezes. No Brasil ti·
vemos uma lei fixando esse limite em 18 vezes. Notem, Srs. Senadores: 18 vezes a remuneração entre o menor e o maior salârio
significa que aquilo que um recebeu num mês vai exigir de outro que
trabalhe um ano e meio para receber a mesma coisa.

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Tenho para mim que
hã um engano muito grande de V. Ex• Se de fato o requerimento se
baseia no inciso constitucional, a resposta já havia sido dada, em pri·
meiro lugar, com a simples fixação dos tetos do COE. Mas, ainda
assim, nós o ilustramos com as várias informações prestadas da tribuna pelo nobre Líder Senador Virgílio Távora. Não basta o pedido
de informaçã9, é preciso que ele se vincule a pendência determinada,
em curso ou em tramitação nesta Casa. E não estou vendo nenhuma
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
pertinência com o simples fato circunstànciado tal como V. Ex• o·
. aparte?
exp?e nesta Casa.
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB -: SP) - Darei cm se·
guida, mas peço permissão apenas para completar o raciocínio.
Essa diferença é grave e vem se acentuando. O Governo diz que
quer fazer justiça social. Vem a lei que fixou os novos padrões de ven·
qimentos do funcionalismo, e essa diferença que, no Brasil, já estava
em 36 vezes- o que é realmente um absurdo- pelo novo reajuste
passou a ser de 44 vezes. Quer dizer, um funcionário humilde deve
t~abalhar 4 anos para receber aquilo que um recebe num mês.
Injustiça social grave, que precisa ser combatida, mas ela se
agrava porque as leis que chegam;· os projetes, as medidas governa·
mentais vão ampliando essa diferença. E, hã pouco, o Governo fixou
isso, levado por razões objetivas.
Não estamos culpando pessoalmente o Presidente da República,
este ou aquele Ministro; o assunto é mais sério e mais grave, é toda
uma estrutura que precisa ser revista.
O Governo, alegando necessidade de mercado, fixou em 80 mil
cruzeiros o vencimento maior na administração indireta. Mas, o que
significa 80 mil cruzeiros? Aproximadamente li Osalários mínimos.
Acaba de se declarar que os functonários, bancários, presidentes
e diretores mencionados pelo Senador Virgílio Távora ganham 90
mil cruzeiros. São 130 salários mínimos. Esta situação está se tor·
nando cada vez mais grave!
Então, um estudo disso não visa, de uma forma mesquinha, atingir este ou aquele servidor. Talvez não tenha havido outra solução
senão pagar um vencimento como este, como acaba de demonstrar o
nobre Senador Paulo Guerra, de funcionários que recusaram o
trabalho, mas istQ revela uma situação grave.

,.1

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Esta é a significação do~ apelos feitos pelo MDB, em conhecer o que existe. Há indicações, há notícias de abusos, de excessos que devem ser corrigidos.
~ função da Oposição pedir esclarecimentos para que esses fatos
sejam apurados.
Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Em primeiro lugar,
cumpre-me discordar de V: Ex• no ·concernente à interpretação que
dá de que a informação do Executivo teria que ser formalizada. Não
hã, absolutamente, obrigatoriedade de forma, para que o Executivo
preste as informações.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Discordo de
V. Ex•
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - E tenho, para mim
que. muito mais do que um mero ofício, dirigido pela Casa Civil ao
Senhor Presidente, será a voz do Líder, expressa aqui ao Presidente e
ao Plenário. Seria uma forma, aliás, até muito mais qualificada de
prestação de contas e de informaÇões.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Desde que a
informação corresponda aos vários itens formulados. E isso não ex·
clui o dever do Executivo.
I

~
1
i

!

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) -I:: evidente. Quanto à
outra parte, aliás. V. Ex• mesmo, em várias oportunidades, já fez um
elogio, aqui, do próprio Governo do Presidente Geisel, pela
preocupação que tem com o distributivismo, procurando, evidente·
mente, fazer retificações salariais e melhorar, inclusive, o salário indi·
reto, também.' com providências do maior alcance no mundo social.
O que V. Ex• vem de registrar, é o que nós, constantemente, também
consignamos, ·produto de uma disparidade de educação muito
grande, que separa os homens em salários, também profundamente
desiguais e injustos. Essa realidade nós a conhecemos e estamos procurando corrigi-la, e não poderá ser objeto de corrigenda, apenas.
por parte de um governo e nem me~mo de uma geração. Só conheço
duas formas de, corrigirmos isso: uma será através desta, que estamos
realizando. e a outra serâ através da revolução socialista, em que já
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aí as coisas sejam feitas através da violência, em que não creio,.
repudio e que considero altamente lesiva ao interesse da coletividadc..
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Há, nobre Sena·
.dor, outros caminhos.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) - Gostaria de conhêlos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• reconhece, portanto, o fato. Há aí uma injustiça clamorosa, que deve ser cor·
rígida.
Acontece, entretanto, nobre Senador, que essas diferenças vêm
sendo agravadas. Acabo de demonstrar, com dados, que aumenta essa diferença. E é essa, precisamente, a grande crítica que o Movi:
mento Democrático Brasileiro faz ao atual modelo de desenvol·
vimento brasileiro, apesar das intenções do Presidente da República,
proclamadas, e cuja sinceridade reconhecemos. Acontece que a má·
quina montada, essa tecnocracia que, de certa forma, governa o Bra·
sil, está nos levando para outros rumos.
Vou dar mais um argumento atual.
.
Estão em andamento, nessa Casa, dois projetes mandados pelo
Governo: Acidentes do Trabalho e Lei das Sociedades Anónimas.
Em lugar de diminuir a diferença, o que fazem as duas leis? A Lei de
Acidentes do Trabalho retira uma série de direitos do trabalhador.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não apoiado.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O "não apoiado" não tem nenhuma validade a não ser formal, porque a ARENA
inteiramente reconheceu isso, tanto que acaba de aprovar 10 emcn·
das para corrigir o erro e para restabelecer um direito que tinha sido
tirado no projeto mandado ao Congresso Nacional.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Para aprimorar,
quando muito.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Portanto, é
patente, o projeto tirava e estamos procurando consertar. O Gover·
no mandou, pelos seus técnicos, um projeto que tira direito do tra·
balhador, e mandou a Lei das Sociedades Anónimas que beneficia os
grandes conglomerados.

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não apoiado! A
prova mais provada é do eminente Deputado Tancredo Neves,
quando diz isso.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V. Ex• permite um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Essas matérias
são profundamente explosivas. Mas quero tornar claro, da forma tão
serena quanto possível, a nossa posição.
Este projeto tirou direito do trabalhador acidentado, e a Lei das
Socieades Anónimas veio, confessadamente- e basta ler o projeto
para se verificar - favorecer os conglomerados, as possibilidades
dos grupos financeiros, em virtude de um modelo que se quer introduzir no Brasil, e que repousa e faz repousar todo o nosso desenvolvimento na grande empresa, na imitação do processo de deseiJVolvimento de outros países industrializados.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• ainda agora
estava citando, para certos efeitos, a Alemanha.
O Sr. Eurico rezende (ARENA- ES) - V. Ex• não concede
apartes?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Eu me permito
acrescentar, Sr. Presidente, que até mesmo uma lei, uma emenda,
apresentada por vários setores, que tentou defender, nas sociedades
anónimas, o pequeno acionista, está sendo motivo de uma guerra, comandada pelos órgãos govermentais, para eliminar esta garantia do
pequeno acionista, em relação ao majoritário, ao forte, ao que tem o
conlrole. 1:: uma legislação .de proteção ao grande, contrariando,
· inclusive, a intenção manifestada pelo Presidente da República no 11
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PND, que dizia que esta Lei das Sociedades Anónimas viria garantir
o pequeno acionista. Passou a emenda e hã luta para que·no Senado
se anule este ponto, que corrigiu uma proteção ao grande em detrimento do pequeno.
Sr. Presidente, é evidente que aí hã temas que, debatidos, nos
levariam até o fim da Sessão. Queria mostrar, apenas, que quando o
MDB se interessa por esse problema não é para levantar escândalos,
é para apurar um fato,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA -ES)- O MDB não estã mesmo podendo falar em escândalo, ultimamente.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) E agora, Sr. Presidente, concedo o aparte ao Senador Eurico Rezende, a quem vou
'dedicar a segunda parte da minha intervenção.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• fez referência
ao projeto de lei acidentária, e afirmou, com toda ênfase e desenvoltura. que o projeto retira direitos dos trabalhadores. Isso não é verdade!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- O projeto retira, evidentemente.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• vai permitir
concluir o aparte, ou então não o concede. É uma opção. Permite-me V. 'Ex• apartear? Com toda a serenidade, diante da simpatia
de V. Ex•?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ~claro, V. Ex•
está com o direito de apartear. Mas, nada impede que se faça um diá·
logo, uma leve interrupção, na longa intervenção que V. Elt• promete.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Então, faço duas
afirmativas. Primeira: o projeto altera os mecanismos de concessão
de direitos, que serão integralmente mantidos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não é exato.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Se não é eltato, quero
fazer um desalio a V. Ex• Estão na Casa os presidentes das federações de trabalhadores. Pediria a V. Ex• que fôssemos a eles, após o
seu pronunciamento, para que a minha palavra e·a de V. Ex• fossem
por eles julgadas.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V. Ex• permita-me dizer, está fazendo uma pequena celeuma.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Vai V. Ex• ouvir deles ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Que o projeto é
hom'!

O Sr. ~urico Rezende (ARENA -ES)- ... a afirmativa de que
V. Ex• não tem razão. Mas V. Ex• não aceita esse desalio.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Aceito. Quero
que V. Elt• concretize o seu ponto de vista, e não ê preciso ouvir ninguém. A simples proposta de V. Ex• mostra, ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Já o concretizei. Diz
V. Ex• que os trabalhadores estão sendo prejudicados.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... claramente,
o erro.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA T ES) -Os trabalhadores estão sendo atendidos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Onde estão
sendo atendidos'?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Esta lei deve ser vota·
da esta semana. e com o aplauso das federações representativas dos
trabalhadores. V. Ex• está fazendo uma afirmação que não' terá a
menor ressonância no espírito dos trabalhadores, aqui representados.
O Sr. Pctrônio Portella (ARENA - PI)- Vou responder a
V. Ex• Eles estão sendo atendidos, exatumente, pela ARENA e pelo
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Governo. Não tente separar-nos, porque hã um absoluto
entendimento e uma sensibilidade profunda para o problema, de tal
sorte quç os interesses dos trabalhadores haverão sempre de ser
respeitados.
O SR. FRANCO MONTOÍW (MDB - SP) - Pretendendo
contraditar intenções, V. Ex• veio confirmar exatamente o que cu
tinlta dito. Eles estão sendo átendidos pela ARENA e pelo MDB.
Direi até mais: como o relator pertence à ARENA, os trabalhadores
estão sendo atendidos mais pela ARENA. O nobre relator Henrique
de La Rocque é da ARENA, e os atendeu. Então, V. Ex•s confessam
que o projeto do Governo não atendia.
• O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V. Ex•s estão
argumentando com a correção que estamos fazendo. Assim, não
vamos brigar por coisas inúteis. O que estou dizendo é que o
Governo mandou para cá projeto tirando direitos, e V. Ex• acaba de
confirmar que mandou o projeto tirando direitos, ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Não.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) ... e que esses
direitos agora estão sendo restabelecidos, por iniciativa da ARENA.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Não retirou direitos.
Só mudou o mecanismo.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Dá licença, Senador?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não retirou,
não. Propôs que se retirasse.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA serenamente, um aparte?

PI) - Permite V. Ex•,

O SR. FRANCO MONTORO (MDB Governo a prescrição ....

SP) -

Quer o

O Sr. Petlônio Portella (ARENA - PI) - Concede-me o
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Claro.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• nega a índole
do nosso sistema. V. Ex• esquece que somos um Congresso e aqui
existem Maioria e Minoria. A Maioria integrada num sistema
também governamental. A partir do momento em que começamos a
agir- opinamos e aluamos nessa ou naquela direção - nós o fazemos também sintonizados com o Executi~o. Não divorcie o Executivo das nossas ações, porqt·e, do contrário, V. Ex• estaria a determinar impasses institucionais, que não são do nosso interesse nem do
interesse do regime
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Vamos tornar
as coisas claras, Sr. Presidente.
Tudo o que está sendo dito é verdade. Mas tudo isso confirma a
afirmação que fiz. O projeto não é intenção. O projeto está aí. O
projeto tira esses direitos. Esperamos que, ao sair do Congresso
Nacional a proposição, sejam restabelecidos esses direitos. Estamos
de pleno acordo. No entanto, o que disse - e reafirmo - é que o
projeto enviado ao Congresso Nacional pelos técnicos governamentais retira, pelo menos, dez direitos do trabalhador acidentado.
Isto é confessado com as emendas que estão sendo aproveitadas.
Sr. Presidente, o objetivo principal da nossa intervenção não é
apenas o de restabelecer o problema, mas refutar, com a maior
veemência um aparte inoportuno, injusto, do Senador Eurico
Rezende. Quando levantâvamos juntamente com os nobres
Senadores Leite Chaves e Lázaro Barboza, o problema das vanta·
gens tidas por esses funcionários ou superfuncionários, o nobre
Senador Eurico Rezende declarou:
"Entendo que o MDB tem um assunto para o qual devia
fazer voltar a totalidade da sua atenção. É aquela chocadeira
de ilicitudes que operou a toda carga sob a paraninfatura do
MDB na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo."
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O Sr. Eurico Rezénde (ARENA "paraninfatura." Disse paraninfia.

ES) -

Não disse

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Paraninfia ou
paraninfatura, não vou entrar na questão. Posso concordar com
V. Ex•, mas tenho o rascunho em mãos.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Se paraninfatura
rimasse com falcatrua, eu aceitava. Mas como não rima ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ~por isso que
V. Ex• deve aceitar o que lhe vou dizer. Sr. P.residente, o MDB, no
episódio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, tem
uma declaração, que encaminho neste momento, porque provocado
pelo aparte, a meu ver infeliz, do nobre Senador Eurico Rezende,
declaração essa que consubstancia algo de forma muito clara e muito
nítida. ·
Houve denüncius de irregularidades. O que fez a Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, pela maioria do MDB?
Constituiu uma Comissão Especial de Investigações; apurou os fatos
com portas e janelas abertas; entregou o trabalho de relator a um
homem da ARENA. Apuradas as irregularidades e indicados os
caminhos para que fossem encontrados os responsáveis e eles fossenr
punidos, a Assembléia determinou que essas providências fossem
tomadas. Foram afastados dez funci<l'Jários, e o que conta com
menos tempo de serviço naquela Assembléia tem 15 anos, tempo em
que a ARENA era Governo.
Então, o que acontece com a diferença entre a ARENA e o
MDB na Assembléia?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- A ARENA não tem
IS anos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Os
funcionários estão lã há mais de IS anos, e os últimos Presidentes e
as últimas Mesas eram todas da ARENA.
A diferença é que o MDB apurou os fatos e a ARENA os
abafou. A linha do MDB é a seguinte: na vida pública os erros
dev~m ser investigados e não escondidos.
Portanto, está de parabéns aquela Assembléia, que tem a
coragem de constituir uma Comissão de Inquérito, apurar os fatos e
promover a responsabilidade.
E agora devolvo ao nobre Senador Eurico Rezende - que a
ARENA faça a mesma coisa em relação a qualquer das denúncias
que sejam feitas sobre esses acontecimentos.
Lembro, para a memória de todos, uma luta extraordinária,
mantida durante dias ou semanas no Plenário da Câmara dos
Deputados, em que o nobre Líder do MDB, Sr. Pedroso Horta,
pedia, com uma série de fatos escandalosos- não de 100 ou 200 mil
cruzeiros, não de funcionários que vão receber excessos de horas
extraordinárias ou mais 10 ou 20 litros de gasolina no automóvelmas bilhões e trilhões da ponte Rio-Niterói, e a ARENA não
concordou com uma simples investigação. E em todos os demais
fatos em que eram denunciados as mordomias, os superfuncionários,
houve, por acaso, da parte da ARENA essa posição que t~ve o MDB
na Assembléia Legislativa de São Paulo?
O Sr. Eurico Rezende (ÂRENA - ES) - Houve a explicação
cabal, nobre Senador.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Não tão cabal assim,
Senador.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Constituiu-se
uma Comissão e chamaram o MDB para participar? Não! O que
está acontecendo, Sr. Presidente, é um grande farisaísmo nesta terra,
e nos tiram a televisão, o rádio e os meios de comunicação, para
podermos responder.
Deixo, neste momento, um desafio à ARENA • permitam que
os Líderes do MDB, no Senado e na Câmara, vão à televisão e ao
rádio para debater estes e outros problemas nacionais.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem!
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Hã uma semana, quarenta milhões de brasileiros viram os candidatos presidenciáis
norte-americanos, falando em inglês, discutindo os problemas dos ·
Estados Unidos. Eu peço - e acho que não hã nisso nenhuma
demagogia, nenhuma subversão e nenhum atentado ao interesse
nacional- peço que a mesma estação, com igual auditório, permita
que os Líderes do MDB, no Senado e na Câmara, ocupem a televisão
para debater, perante a Nação, estes e outros problemas de interesse
do País.
Fora daí, o que teremos é um ato profundamente lamentável,
que só encontra paralelo num trecho dos Evangelhos: "aquele que vê
algo de insignificante nos olhos do vizinho e não vê uma trava nos
seus próprios olhos".
~contra esse farisaísmo que, em nome do MDB, levanto o meu
protesto, e faço um convite à Maioria para que tome as providências
do seu lado, no sentido de que um debate público, perante o País, se
possa fazer e a opinião pública seja esclarecida.
Era o que eu tinha a\!izer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Petrônio Portella (ARENA Sr. Presidente.

PI) -

Peço a palavra,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Tem a palavra o
nobre Senador Petrônio Portella, como Líder.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI. Como Lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) --" Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Lamentavelmente, o nobre Lider do Movimento
Democrático Brasileiro uma vez mais exorbita e toma
o caminho fácU do ataque ao invés de se defender.
Não entro, evidentemente, no mérito da questão
S'!,Scitada na Assembléia Legislativa de São Paulo.
Nao conheço os seus meandros. Sei, todavia, aquilo
que foi agora por S. Ex.a. narrado, para conhecimento
da opinião._públlca, diz respeito apenas a um resultado
que só alcançou número reduzido de funcionários,
qp.ando, em verdade, se questionou uma administraçao da Casa, sob a superintendência dos mandatários
do povo. Estranho apenas o resultado da sindicância,
sem entrar no seu mérito, sem pretender a ninguém
acusar, porque temo muito a leviandade ...
O Sr. Fran.co Montoro (MDB- SP)- Muito bem!
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) . . . como lamento profundamente a afoiteza, sobretudo quando ela se faz sentir na tribuna do Senado
da Repúbllca.
Sr. Presidente, o caso das mordomias foi exuberantemente tratado na tribuna do Senado Federal e
,por todos os órgãos de publlcidade.
Em nota oficial, o Senhor Presidênte da Repúbllca, com a fé pública que merece, e ninguém lhe
nega neste Pais, esclareceu todos os fatos, repondoo~ nos seus devidos lugares, sem nenhuma preocupaçal? de esconder ou ocultar nada. Fez mais: buscou,
onde necessário foi, sob rígido sistema normativo,
colocar homens e fatos nos seus devidos lugares, para
que as exorbitâncias não ocorressem jamais e pudesse, sob a garantia de regulamentação, correr bem a
administração pública.
Abrir inquérito sobre fatos gerais é simplesmente
agir com leviandade, porque é prejudicar valores
maiores em busca de valores menores.
No caso em espécie, Sr. Presidente, defendo, com
toda a veemência, a honorabilidade do Governo da
República, atingida pelo impeto combativo do ilustre
Lider da. Minoria, dizendo a S. Ex.a.: saberemos sempre cumprir o nosso dever dentro da ética. Não abandonaremos jamais o caminho do dever e estaremos
estritamente cumprindo o que a nós se impõe ·como
dever ético e não buscaremos ensinamentos de nln-
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guém, porque este Governo persegue os objetlvos superiores do Pais.
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE) - V. Ex,&
dá licença para um aparte, nobre Senàdor?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Pols não.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE) - ·Apenas
para deixar bem fixado - V. Ex.a. já vai passando
para outra parte - que quanto ao fato aqui percutido
pelo eminente Senador por São Paulo, da Ponte RloNiterói, o Governo fol além: mandou seu Ministro sub.:
meter-se à verdadeira sabatina na Câmara dos Deputados. All, em Plenário durante horas a fio, respondeu a toda e qualquer interpelação, colocando todas
os documentos necessários à disposição da Oposição.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Ia chegar lá, Sr. Senador, para refrescar a memória
do ilustre Lider da Minoria e demonstrar a S. Ex.a. que,
àquela época, num episódio pretérito por ·s. Ex.a. referido o Governo buscou o mais preclaro dos Plenários,
pará. elegê-lo forum do debate, pondo os fatos à disposição de todos, e submetendo-se ao julgamento da
opinião pública brasileira.
O Sr. Franco Montoro CMDB - SP) - Aceitou
uma Comissão Parlamentar de Inquérito? A Assembléia Legislativa de São Paulo aceitou. Eis a diferença.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Dois membros da Mesa pediram licença..
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Sr. Presidente, evidente que a escolha dos caminhos o
Governo não foi pedir ao ilustre Lider da Minoria.
Cabia ao Governo escolhê-los, com o objetivo de esclarecer e elucidar os fatos.
Muitos há que duvidam que a Comissão Parlamentar de Inquérito, às vezes marcadà. e não raro
eivada da paixão partidária, seja o melhor dos caminhos. Por isso mesmo é que o Governo preferiu o
vivo e· intenso debate, onde homens e fatos referidos
foram examinados e julgados.
sr. Presidente, não desejo entrar- e o repito nos fatos lamentáveis da Assembléia Legislativa de
São Paulo. Apenas digo ao nobre Senador Franco
.Montoro que eles rião tiveram essa tranqüilldade referida por S. Ex.a., como se tudo que lá tivesse sido
:feito, todas as diligências lá processadas, tivessem tido
a aceitação universal dos seus próprios correligionários. Não é verdade. Protestos houve, inconformismos
foram demonstrados, o que prova que talvez não haja
sido encontrado o melhor dos caminhos para que a
verdade fosse desvendada.
como disse, não desejo emitir conceitos, multo
menos julgamentos. Simplesmente, afirmo que a Maioria, que representa nesta Casa o Governo do Presidente Ernesto Geisel, defende, com a intransigência
devida e com a consciência de que fatos imorais ou
ilegais não serão jamais, acobertados; a maioria protesta, com toda a veemência, contra as insinuações
cavilosas, contra as arremetidas grosseiras, contra,
·em última instância, atentados à nossa honorabilldade, que repelimos. (:Muito bem! Palmas.)
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O SR. FRANCO MONT.ORO (MDB - SP. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Não o
farei, Sr. Presidente, mas é necessário que a verdade seja claramente
definida.
Os agredidos fomos nós, os insultados fomos nós.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- O caso foi circunscrito à Assembléia Legislativa de São Paulo. V. Ex• voltou-se contra
nós em termos gerais.
O .SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Foi dito pelo
nobre Senador
... Eurico Rezende ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - E, agora, com a
responsabilidade de Líder, V. Ex• em relação à ARENA.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... que o MDB
não tinha autoridade moral para tratar desses assuntos, em virtude
dos acontecimentos da Assembléia Legislativa de São Paulo.
Não desejo julgar a honorabilidade de governantes. Apresentei
fatos objetivos, e os mantenho. A resposta dada pelo nobre Líder da
1
Maioria mostra a diferença. Disse S. Ex•: no caso da mordomia, houve uma nota oficial do Governo, houve discurso da tribuna. No caso
da ponte Rio-Niterói, veio o Ministro para discutir.
Tudo isso são fatos, eu os reconheço, mas há uma diferença: o
meio de se apurar os fatos não é permitir simplesmente que o
acusado se defenda e apresente a sua versão. 1:: a constituição de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)'- Lá, essa é contestada.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... figura que
pertence à estrutura do processo legislativo.
·Todos esses fatos, e graves, foram relatados, e não houve Comissão Parlamentar de Inquérito. Em São Paulo, houve a Comissão,
chamados os representantes da ARENA para integrá-la, e o relatório. Entendo é este o sentido da minha colocação, não para diminuir,
mas para elevar a classe política e a vida pública brasileira- os erros
devem ser investigados. Dever-se-ia, em cada fato, constituir-se uma
Comissão, com representantes da ARENA e do MDB, para apUrar
os fatos e, afinal, apresentar-se os seus resultados.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Quero lembrar,
para destacar. a desproporção, porque, hoje,' como disse no .seu
aparte, muito significativo, o nobre Senador Eurico Rezende, tem-se
a impressão de que na Àssembléia Legislativa de São Paulo existe o
maior escândalo do Brasil e que dinheiros públicos estão sendo
dilapidados.
Sr. Presidente, tenho os dados em mãos. Qual é o total de recursos da Assembléia Legislativa, em relação ao Orçamento do
Estado de São Paulo? Tudo que ela gasta com funcionários,
parlamentares, material, serviços, tudo, chega a 0,2%.
O Sr. Eurico Rez:ende (ARENA- ES)- Imagine se fosse mais!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- O gabinete do
Governador do Estado tem uma dotação seis vezes maior, e o Chefe
da Casa Civil saiu com uma declaração: "deixo a Casa Civil pela corrupção lá existente".

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a
palavra como Líder.

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) - Permite V. Ex• um
aparte?
O Sr. Lázaro Barboz:a (MDB- GO)- E não houve Comissão
de Inquérito. Não se esclareceram os fatos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra a V. Ex•
·Apenas lembro aos nobres Líderes que estamos quase às 17 horas e ainda não pudemos entrar na Ordem do Dia.
1:: direito que assiste a V. Ex•s, mas faço um apelo no sentido de
que não seja sacrificada a Ordem do Dia da Sessão de hoje.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
quero esclarecer os fatos: não quero discutir intenções, não quero
acusar ninguém. Quero dizer que o MDB não teme o confronto e o
desalio, c pede que a ARENA faça da mesma maneira: crie Comissão de Inquérito para apurar os fatos graves, não sobre pequenas
quantias, sobre pequenos funcionârios, sobre pequenos automóveis,
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mas sobre aviões executivos e jatos e sobre uma série de outras
denúncias que têm vindo à Imprensa, que têm sido denunciadas pelo
Tribunal de Contas. Faço questão de replicar a fala do Lrder da
Maioria para repor nos seus devidos lugares a nossa intervenção; nós
nos defendemos de uma acusação que nos foi feita de sermos coniventes com as irregularidades, e apontamos o que se deu, na sua
simplicidade. Apontado o fato, a maioria da Assembléia, que é do
MDB, decidiu instituir uma· Comissão Parlamentar de Inquérito,
que apurou os fatos e está promovendo a responsabilização de todos
os culpados. Que esse exemplo sirva para todos.
Não acuso a ninguém, mas afirmo um procedimento constitu'cional, democrático e parlamentar, este, sim, moralizador c capaz de
realizar no Brasil a correção de inúmeros dos seus desvios.
O que nos tem faltado é precisamente a crítica,. é a apuração das
irregularidades. Todos dias, os jornais dão notícias de que, em um
Estado, o Banco oficial entrou com cinqUenta por cento do capital
para construção de uma fábrica de cigarros, em companhia de uma
empresa estrangeira. Apurou-se?
Uma outra notícia foi dada, de que uma estação de televisão foi
adquirida por um grupo do Governador, financiada totalmente pela
Caixa Econômica Federal. Foi denunciado. Apurou-se?
O que eu acho, Sr. Presidente, o que acha o MDB é que esse
exemplo, o processo adotado pela Assembléia, longe de ser apontado
como algo que deva ser afastado - os males, as irregularidades,
enfim -foi um ato de coragem, que deve ser seguido por outros ates
de coragem semelhantes, para que os erros e os desacertos não sejam
escondidos, mas sejam investigados e descobertos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço
a tolerância de V. Ex• para me conceder a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não é tolerância,
é um direito de V. Ex• Apenas apelei para a compreensão de V. Ex•,
pois já ultrapassamos a hora da Ordem do Dia.
V. Ex• tem a palavra.
O SR. PE'IRONIO PORTELLA (ARENA - PL

Como Lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Não conheço, Sr. Presidente, os
J)ormenores do incidente de que foi protagonista. o
ex-chefe da Casa Civil do Governador de São Paulo,
por isso, não o discuto. Quero fazer três reparos apenas. O primeiro deles diz respeito à Comissão Parlamentar de Inquérito.
Sr. Presidente, a. administração de uma. Casa é
apontada. como tendo praticado irregularidades; ela.
institui uma Comissão P,arla.mentar de Inquérito
para. apurar fatos a. ela. imputados. t questionâvel
esse expediente.
Não gostaria de entrar no assunto em si, mas
quero mostrar a inadequação do instrumento de que
a Assembléia se valeu.
Esse, o primeiro reparo que de logo faço, para
mostrar que não é tão tranqüilo o eJq>edlente ut111zado pela. Assembléia Legislativa de São Paulo.
Segundo: S. Ex.a reprovou o fato de eu haver
mencionado, aqui, que debatemos amplamente o problema das mordomias e o Sr. Ministro dos Transportes foi à Câmara. dos Deputados levar dados e fatos
à consideração e ao juizo dos Srs. Deputados.
Momentos antes, o ilustre Lider da. Minoria convidava-me - e com que prazer eu atenderia. o convite
- para debatermos, através do râdio e televisão, porque é através do debate que os fatos se elucidam e a
capacidade dos homens se toma bem clara perante a
opinião pública. Ainda hâ pouco, a apologia do dlâIogo e do debate; logo em seguida, a proclamação da
sua invalidade. Veja ...
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite
v. Ex.a um aparte?

.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) '-

Eu não devia dár-lhe o aparte. . .
.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Então,
Excelência, não responderei.
O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA - PI) Pode apartear.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Responderei brevemente a V. Ex.a
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Pode fazê-lo.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Nobre
Senador, quando falei da importância das Comissões
Parlamentares de Inquérito, não diminui a. importância. do debate parlamentar e muito menos do debate
pela televisão; ambos são processos democrâticos, um.
não exclui o outro, vamos adotar ambos. Não hâ.
razão de não fazê-lo; ninguém tem medo,de ninguém,
vamos adotar os dois processos.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA -

PI) -

Valha a declaração. O.s processos devem adequar-se
aos fatos. A suspeição contamina os instrumentos.
O terceiro, Sr. Presidente, é que S. Ex.a, quando
entra. no dominio sacrossanto da. ética, discrimina os
valores materiais: pouco dinheiro, cifras pequenas,
irrlsórlas, rldiculas, outras cifras maiores poderiam.
ser preferentemente questionadas, como se nesse plano da. moralidade o problema. de cifras, maiores·· ou
menores, diminuisse o crime ou o descaminho do homem públlco. Este é um. argumento para. mim 1mprocedente, como, de resto, improcedente foi toda a
argumentação.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite
v. Ex.a um. aparte para.' uma. pequena opservação?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Pois não.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Quel'Ó
apenas destacar a. insignificância. das verbas com
que lida a Assembléia Legislativa.: 0,2% do orçamento
do Estado. As autarquias, em São Paulo, e as Empresas de Economia mista. ...
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Não tem nada a ver uma coisa com a outra.-· •
·
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) ... têm uma
movimentação de cinco vezes o orçamento. Hã uma
grandeza.; sacrificar os recursos públicos em trilhões
ou em dez mil cruzeiros, hã uma grande diferença.. 1:
claro que do ponto de vista da moralidade o problema.
permanece o mesmo, mas a gravidade é muito maior. ·
:J!: a diferença entre o cisco e a trava.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Permita que eu conclua, ligeiramente, minhas considerações.
Sr. Presidente, não tendo
nenhum argumento, esgotado, exaurido em sua capacidade de criar,
S. Ex.a apelou para o irrisório dos números. Para. mim,
todos os números são relevantes. O que importa, o
que significa, o que vale.. .
.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA ..._ ES) ..;... Está
criando a figura do crime proporeional.
·.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) . . . o que é de fato importante é que os homens
públicos cumpram o seu dever. e não caiam no descaminho quando a coisa pública. lhes é entregue.
Isto é que me cumpria dizer. (Muito bem !'!Palmas).

mais

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Através da
Mensagem n9 71, de 1976-CN, o Senhor Presidente da Rcpllblica
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Sobre a mesa, requerimento de autoria do nobre Senador Vas·
encaminha à deliberação do Congresso Nacional o Projeto 'de Lei n9.
12, de 1976-CN, que autoriza Poder Executivo a abrir c~éditos. concelos Torres quc.será lido P.clo Sr. 19-Sccretário.
·adicionais até o montante de Cr$ 10.861.800.000~00 (dez bilhões,
~lido o seguinte:
oitocentos c sessenta c um milhões c oitoccntos.mil cruzeiros), para
REQUERIMENTO N9 5%4, DE 1976
os fin's que especifica.
.Com vistas à leitura da matéria, a Presidência convoca Sessão
Senhor Presidente,
Conjunto a realizar-se hoje, às dezoito horas c trinta minutos, no
Requeiro nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do
Plenário da Câmara dos Deputados.
Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor Ministro das
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
Relações Exteriores, Embaixador Azcredo da Silveira, proferido
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secrctário.
· ·durante o banquete que lhe foi oferecido pelo Secretário de Estado
~lido o seguinte
'norte-americano Henry Kissingcr, c publicado no Jornal do Brasil
em 5 de outubro do corrente.
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 255, DE 1976
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1976.- Vasconéelos Torres.
Dispõe sobre a prolblçio de aterrar terrenos de marinha, e
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Na forma
dá outras providências.
regimental,
o requerimento será submetido a exame da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Dirctora.
Art. (9 ~ proibido realizar aterros e outras obras de que
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
resulte ampliação ou qualquer modificação nos terrenos de marinha
José· Esteves- Jarbas Passarinho _:-Henrique de La Rocquereferidos. no Decreto:Le1 n9 2.490, de 16 de agosto aé 1940 elegisJessé Freire- Marcos Freire- Arnon de Mello.- Heitor Diaslação pertinente posterior.
Ruy Santos- Dirceu Cardoso- João Calmon - Roberto SaturniArt. 29 As obras que se realizarem com infração ao disposto
no - Gustavo Capanema - Otto Lehmann - Lázaro Barboza nesta lei serão i.niediàtamente embargadas, mediante di:nÚfiCÍa de
ltalívio Coelho- Accioly Filho - Mattos Leão - Otair Becker qualquer interessapo.
·
Daniel Krieger.
·
Art. 39 O Poder Executivo estabelecerá, cm regulamento,
penas pecuniárias para as pessoas fisicas, empresas ou autoridades
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está terminado o
públicas que infringirem as disposições desta lei.
período destinado ao Expediente,
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Presentes na Casa, 44 Srs. Senadores. Hâ número regimental
revogadas. as di~posições em contrário.
para votação.
Passa-se à
J usdficaçio
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Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
O SEGUiNTE Ó DISCURSO PROFERIDO . PELO
PRIMEIRO-MINISTRO TAKEO MIKI:
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 476, de
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos
proféridos pelo Primeiro7Mmistro japonês Takeo Miki e pelo
Presidente Ernesto Geisel, em Tóquio; no di~ 17 de setembro
de 1976.

Estabelece novas normas para o aforamento dos terrenos
· de marinha, e dá outras provlilênclas.

00

IF

Item 1:

DECRETO-LEI N9 2.490, DE 16 DE AGOSTO DE 1940

O O

i

ORDEM DO DIA

A medida aqui pleiteada tem a aparência de configurar matéri!l
da competêntia dos Estados-membros ou mesmo dos Municípios.
Contudo, temos para nós que envolve questão atincnte a terreno
d.e marinha e que só a União pode legislar a respeito.
O que se objetiva com a proposição é, primordialmente, colocar
um paradeiro nos quase criminosos aterros que ultimamente se vêm
realizando na Baía da Guanabara, com o objetivo único de atender
aos interesses de especulação imobiliária de certos grupos.
Tais aterros, como toda gente sabe e tem proclamado aos
ouvidos moucos das autoridades locais responsáveis, causam
evidentes prejuízos ecológicos à região, além de desfigurarem a
'lendíiria e decantada paisagem à volta da dita Baía. A destruição da'
'fauna e da flora locais é a conseqUência inevitável de tal açodado
apetite por novos espaços imobiliários.
~ verdade que o progresso implica em o homem alcançar
formas de dominar a natureza. Mas, nesta questão de espaços
terrestres para finalidades imobiliárias - dado principalmente o
exagero com que se age contra o mar, tentando aumentá-los - cremos que o homem deveria contentar-se com o que a natureza lhe
proporcionou.
Sala das Sessões, em 5 de outubro de 1976. - Vasconcelos
Torres.
LEGISLAÇÃO CITADA
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(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalycs)- O projeto será publicado e remetido às comissões competentes.

;;~com muita honra e grande alegria que faço realizar este banqüete de boas-vindas em homenagem ·a Vossa Excelência e a Ex·
·celentíssima .Senhora Geisel, bem como aos dignos membros da
comitiva oficial de Vossa Excelência.
Sinto-me profundamente feiiz; permita-me expressar minhas
mais sinceras boas-vindas a Vossa Excelência e a todos ·os que, aqui
presentes, vos acompanharam desde o Brasil, um dos países mais distantes do Japão·.
Desde a crise do petróleo, muitos países passaram a sofrer inflação e recessão econômica. Faz algum tempo, no entanto, vai-se
recuperando a economia mundial, que se defronta, nos dias que
correm, com importantes momentos na busca dos caminhos da prosperidade, livres de inflação. O Brasil dchoje, sob a liderança preclara
e inteligente de Vossa Excelência, vai vencendo várias dificuldades
econômicas e vai-se encaminhando, a passos firmes e decididos, no
sentido do desenvolvimento nacional. Realizam-se nessas condições,
grandes projetos, como a construção da Transamazônica e a
industrialização do alumínio, no norte do País; a construção da
usina hidrclétrica de Itaipu, com capacidade aproximada de 10
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l
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milhões de KV, no sul do País; a: construção da usina siderúrgica de
Tubarão, na região Centro-Oeste, e a exploração agrícola do
cerrado, na região Centro-Oeste. Tais projetos, ora em curso no
Brasil, constituem uma das obras mais grandiosas a ·serem
executadas pelo homem na segunda metade do século XX. este um
magnífico surto de progresso. Como se costuma dizer entre os brasileiros, "ninguém segura este país".
Permita-me expressar, Senhor Presidente, minhas mais sinceras
palavras de respeito e admiração por esta auspiciosa e denodada
obra, que vai sendo realizada pelo Governo de Vossa Excelência.
Afirmam alguns analistas, ao observar o acelerado crescimento
económico do Japão nos últimos anos, que o século XXI serã um sé·
culo japonês. Entretanto, à vista do desempenho económico do
Brasil, sustentam outros analistas que aquele século serã brasileiro.
Desejo que os dois países, o Brasil e o Japão, que visam o maior
desenvolvimento no futuro, mantenham e ampliem suas cordiais rela·
~ões de cooperação, a fim de que nossos dois países continuem a
progredir ininterruptamente.
· t com muita satisfação que vejo numerosas empresas japonesas participarem desses programas económicos, que se vão
concretizando, orientados pela mais alta prioridade atribuída pelo
Governo brasileiro. Esforçam-se nossas empresas em contribuir sem·
pre para os interesses brasileiros. O Governo japonês desse inodo,
pretende envidar os maiores esforços possíveis para, a seu turno,
oferecer maiores incentivos às atividades empresariais japonesas em
terras brasileiras.
Ocupando quase metade do continente sul-americano, o Brasil
tem recebido, com carinho, emigrantes de: diversos países desde o
Século XIX. Vosso País se desenvolve e tem mantido sempre uma
convivência harmoniosa, de âmbito nacional, com aqueles emigrantes, usufruindo inteiramente suas características raciais ·positivas.
Vejo neste aspecto de vosso País uma realidade digna de admiração,
uma demonstração de grandeza do Brasil. para mim motivo de alegria verificar que os emigrantes japoneses e seus descendentes
também participam, como brasileiros, dos esforços de desenvolvi·
mento do Brasil. No setor cultural, é também motivo de alegria para
nós, japoneses e brasileiros, registrar a inauguração, hã poucos dias,
do Centro de Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo. Os
estudos sistemáticos sobre a cultura japonesa, a serem empreendidos
nesse instituto de pesquisas, têm particular importância para o apro·
fundamento da compreensão recíproca entre o Japão e o Brasil.
Espero, nessas condições, que, cada vez mais, se aperfeiçoem os trabalhos daqu~le centro de estudos culturais nipónicos. Estreitam-se os
laços de amizade entre o Brasil e o Japão, ao mesmo tempo em que
se torna mais freqUente a troca de visitas de altas personalidades
entre os dois países. Em 1974. por exemplo, o ex-Primeiro-Ministro
do Japão, Kakuei Tanaka, fez uma visita oficial ao vosso País; seguiu-se, no ano passado, a visita ao Brasil do Vice-Ministro Takeo
Fukuda: ainda este ano, ocorreu a visita do Ministro da Indústria e
do Comércio Internacional, Toshio Kohmoto. O Japão, a seu turno,
recebeu, no ano passado, a visita do Senhor Quandt de Oliveira, Mi·
nistro das Comunicações, e, em janeiro deste'ano, a visita do Senhor
Shigeaki Ueki, Ministro das Minas e Energia. Reconheço· que todas
essas visitas têm contribuído amplamente para a maior compreensão
e e confiança recíproca entre nossos dois países.
Truta-se, desta feita, da visita de Vossa Excelência e da Excelentíssima Senhora Geisel ao nosso pais. Esta visita, Senhor Presidente, sem dúvida, auspicia o estreitamento dos laços de amizade
entre o Japão e o Brasil: este acontecimento marca época na história
do relacionamento entre nossos países. Estou certo de que, doravante, as relações fraternas que mantemos, sejam económicas, sejam
culturais, serão cada vez mais aperfeiçoadas.
Dada a existência, em nossos dias, de fatos que conduzem à in·
tcrdependência internacional, só poderá ser alcançada (1 paz mundial
se houver prosperidade em cada país, se houver bem-estar para a humanidade. Não poupamos, por conseguinte, nossos melhores esforços para a consecução da paz mundial no ponto de vista in ter·
nacional.

e.

e.
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Espero que, neste curto lapso de tempo da vossa visita, Vossa
Excelência e Excelentíssima Senhora Geisel, bem como os membros
da vossa comitiva, possam conhecer mais profundamente o Japão de
hoje, travando contato com a liderança das nossas mais diversas atividades, estando presentes nos mais variados lugares deste país. Na
antiga capital de Kyoto, por outro lado, desejo que, sob as ameni·
dades do começo do nosso outono, passem um dia proveitoso e feliz,
e que possam freqUentar as preciosidades c relíquias culturais do
velho Japão.
Rogo, pois, a todos os presentes, que, comigo, ergam suas taças
para bebermos à felicidade pessoal do Excelentíssimo Senhor Presidente Geisel e Senhora e à prosperidade do grande povo brasileiro."
E O SEGUINTE O DISCURSO PRONUNCIADO PELO
PRESIDENTE ERNESTO GEISEL:
Ontem, nas palavras com que agradeci, à Sua Majestade, o
Imperador, a honrosa homenagem que prestava ao chefe de. Estado
do Brasil, tive a oportunidade de salientar quão próximos se sentem
os nossos povos, por simpatias naturais, não obstante a distância
geográfica que nos separa e as diferenças históricas e culturais na
formação de cada país.
Essas simpatias, espontâneas no plano do relacionamento entre
nossos povos, encontram correspondência ao nível das relações entre
os nossos governos.
Tem sido norma de conduta de meu governo encarar as relações
internacionais com sereno pragmatismo, pragmatismo que nada
mais deseja ser do que uma clara percepção da realidade para adequar os meios de ação aos objetivos nacionais, dentro de um quadro
de rererência que se confunde com a própria realidade brasileira.
Não me cabe interpretar a política externa japonesa. Na medida, porém, em que é próprio do esforço diplomático buscar
coincidências de objetivos c estimular convergências de interesses
entre as nações, vejo nítidos os traços de aproximação entre nossas
políticas.
Para países de grandes potencialidades, a complexidade do
quadro internacional é um desafio à presença: não deve ser incentivo
ao isolamento. E essa presença, no mundo de hoje, é necessariamente
universal, ecumênica.
Ressalto como coincidência fundamental, cm nossas políticas
externas, o compromisso, em ambos os países constitucional, de servir à causa da paz. Nem se apartam nossos governos no entendimento de que a paz é, também1 outro .nome da justiça, da segurança, do desenvolvimento, da liberdade com responsabilidade soei~.
.
Senhor Primeiro-Ministro:
A causa da paz reclama o diálogo. De nossa parte, a ele não nos
temos furtado onde quer que nossa presença possa ser útil e propiciar ajuda.
Partilhamos com o Governo e o povo do Japão da convicção de
que o mundo de agora é, de fato, "um mundo só". A interdependên·
cia entre os estados não é apenas uma opção política- é uma condição de sobrevivência.
Sabemos, também. que a interdependência não deve significar
renúncia à independência. E que ela só é legítima quando fiel ao compromisso de justiça e de igualdade, que é a própria base da convivência internacional.
· Sensíveis a essa realidade, nossos países investem-se de
responsabilidade específica na construção da nova ordem internacional, uma nova ordem que seja verdadeiramente benêfica a
todos os povos que ainda enfrentam a batalha ãrdua do desenvolvimento.
Por todas essas razões, a finalidade do diâlogo entre Brasília e
Tóquio não se esgota no plano dos interesses bilaterais e imediatos.
Creio que, na esrera da politica internacional, o Brasil e o Japiío
encontram reais motivos para o diálogo e entendimento construtivos.
Estou certo de que as conversações que mantivemos, e ainda vol·
taremos a manter, fornecerão contribuição positiva à cooperação
entre os nossos governos no plano internacional.
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O Japão desfrutou, sempre, de reconhecida capacidade de atuação no cenário mundial, compatível com as grandes responsabilidades que seu povo e seu Governo podem assumir. O mundo do futu·
ro requererá, mais e mais, essa participação japonesa, em decisões
que afetam e tocam a humanidade. Essa, a conseqUência irrecusável
da projeçào externa dos interesses nacionais.
Meu país é novo no plano universal. Conta-se por anos o período recente no qual a projec;ão dos nossos interesses nos levou a sentir que nada do que é humano, no plano universal, pode os ser estranho. Mas chegamos a esse sentimento por um processo de conscientização progressiva e racional. Temos, por isso, como povo e
como Governo, noção clara de nossas responsabilidades, objetivos e
possibilidades. E estamos dispostos a reivindicar a nossa parte de
benefícios, tanto quanto. em contrapartida, a aceitar a nossa parte de
obrigações no vasto complexo das relações internacionais.
Porque esses são os nossos objetivos, queremos que a paz preva·
Ieça para toda a humanidade. E não cremos possa ela ser construída
nem pela força, nempor nobres ilusões. A ordem iryternacional duradoura não dispensará a convicção madura, por parte dos estados, de que a cooperação é mais eficaz do que o antagonismo,
como, também, não poderá dispensar o comportamento conseqUente que terá de se car~cterizar pelo irrestrito respeito recíproco
entre os estados, a não-interferência, a genuína consideração das
vontades nacionais.
Nos entendimentos que tive com Vossa Excelência, Senhor
Primeiro-Ministro, pude comprovar ampla margem de convergência
nas preocupações fundamentais de nossos governos.
Como o Japão do pós-guerra, o Brasil segue uma diplomacia de
paz, voltada para os interesses nacionais de desenvolvimento econó·
mico e social, desprovida de preconceitos, preocupada em assegurar,
às gerações presentes e vindouras, a segurança e a prosperidade a que
fazem jus.
Tais objetivos levam-nos a assumir responsabilidades crescentes, na esfera internacional. Encaramos esse papel com realismo e
modéstia. Sabemos que essas responsabilidades envolvem exposição
maior, decisões mais graves a tomar,. riscos a enfrentar, mas que ·
representam também maior margem de ação, mais amplas oportunidades de escolha, canais novos de expressão; em suma, instrumentalidade mais variada para o exercício da vontade nacional.
Nesse sentido, as relações entre o Brasil e o Japão alcançaram,
progressivamente, elevada importância política. Minha presença em
Tóquio é um símbolo dos vínculos sólidos e duradouros que unem as
duas nações.
Por seus fundamentos e suas potencialidades, as relações entre
nossos países inserem-se, necessariamente, numa perspectiva de longo prazo. Elas exigem, por isso mesmo, um entendimento pleno, de
Governo a Governo, que preserve o diálogo em bases autenticamente nacionais. Nossa cooperação bilateral é e o será profícua, porque
repousa em bases sadias e estáveis: uma cooperação entre parceiros
livres que buscam o benefício comum. Essa colaboração tem sido
isenta de conflitos e de temores porque se fundamenta no genuíno
respeito de um país pelo outro. A confiança recíproca que tal espírito
ger.ou preservará a associação entre nossos povos e nossos governos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -ltem2:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 478, de
1976, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo de autoria de Dom Miguel Câmara, intitulado "No Centenário de
Vicente de Castro", publicado· no jornal O Povo, de 17 de
setembro de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
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E O SEGUINTE O ARTIGO CUJA TRANSCRIÇÃO
SOLICITADA:
.

E

NO CENTENÁRIO
DE VICENTE DE CASTRO

Dom Miguel Câmara
O tempo correu célere desde que desapareceu de nosso meio a
figura de Vicente de Castro, falecido na cidade do Rio de Janeiro, a 7
de janeiro de 1942.
Se vivo fora, completaria hoje o primeiro centenário de existência ...
Seus pais foram Francisco Pinheiro de Almeida e Castro e D.
Maria de Santana de Almeida e Castro.
Homem bondoso e de coração reto, Vicente Alves de Ameida e
Castro guardou sempre a alma simples e destemida dos seus antepassados, criados nos amplos sertões de Quixeramobim. Ele mesmo nasceu na Fazenda Golfos, naquele muncípio, a 18 de setembro de 1876.
Foi sempre um forte. A busca de um lugar na sociedade de seu
tempo, ele a empreendeu numa luta hoResta que o fez subir nas lides
comerciais até conquistar um~ de inatacável reputação. Cedo,
associou a seu trabalho, a1mlo mais velho, o qual, moço, ainda,
passou a ser a presença constante ao lado do pai e o seu sucessor na
empresa que ambos dirigiram por vários anos.
Se na vida sócio-económica do Estado, Vicente de Castro ganhou destaque comum dos líderes que soube honrar as classes produtoras pela lisura de negócios e apreço à palavra dada, elogio também
ele merece no seio da família, onde foi esposo dedicado e pai sempre
extremoso. Fez o que pôde para dar aos filhos o devido encaminhamento na vida, desdobrando-se em cuidados para que cada um deles
· encontrasse meios e condições de alcançarem a própria realização.
Eles, os filhos, Abigail, Zilda, Vicente, Francisco, Anita, Hugo, José
Eduardo, Zilma, constituíram ao lado da esposa, D. Ana Figueira
Barbosa de Castro, sua maior riqueza. Todos estes e, depois, os genros, noras e netos formavam a constelação que abria claridades a
seus passos de homem da família. Alguns dos filhos já se foram deste
·mundo. Todos, porém, na consciência desta vida ou na visão da eternidade, hão de reconhecer o valor do pai que os colocou na existência, a seriedade de seus conselhos, a sabedoria de sua experiência.
Vicente de Castro rião limitou suas atividades ao quadro da
família ou as ocupações do mister profissional. Foi um homem sensível ao bem comum, aos interesses dos outros. Amigo da família,' nunca se esqueceu dos parentes humildes e pobres, que recebia e ajudava
com carinho, nos duros confrontos da existência. De meu pai, que
ficara órfão em tenra idade, Vicente de Casto, primo duas vezes de
minha avó -assumiu uma quase paternidade, tal o desvelo e apoio
revelados em todos os momentos. Esta é uma história que conhecemos e prezamos na intimidade da família e que nos faz cercar de
uma auréola de imorredoura gratidão, a figura, hoje centenária, do
querido parente.
Guardo como das mais delicadas lembranças de Seminário um
encontro com ele, no velho casarão da Prainha. Era numa fase difícil
para minha família. Muitos, os irmãos em idade escolar. Alguns deviam buscar, nos internatos de Fortaleza ou em casa de parentes prestimosos, a continuação dos estudos que, via de regra, nas cidades do
interior, não iam além do antigo curso primário. Quanto não significava isto para a reduzida receita de meu pai, chefe de numerosa família. Tio Vicente me chama a portaria do Seminário e me diz. "de agora em diante, você não pedirá mais nada a seu pai, eu vou responder
pelas despesas de sua formação". Isto se traduzia não apenas na prestação financeira que ele generosamente fazia. Mas ainda nos gestos
de amizade e de preocupaÇão por tudo que dizia respeito à minha
própria pessoa. Por sua morte, deixou um legado, pensando sempre
na minha vocação ao sacerdócio.
Mas não basta enumerar este fato. Seu pensamento voltou-se para os menos bafejados pela sorte e de seus recursos, sempre retirou
dotações para instituições de benemerência e carida~e. tais como o
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antigo orfanato do Colégio da Imaculada 'conceição, a Santa Casa
de Misericórdia, o Asilo do Bom Pastor e outras.
Participou dos legítimos ideais da comunidade çearensc que nele
encontrou um aliado para as boas causas. Por isto mesmo, porque
foi um homem que pensou nos outros homens c soube honrar a sua
terra, sua efígie está em Quixaramobim, na sala nobre da Câmara
Municipal, entre a galeria dos filhos ilustres. ·
Seu nome figura não só numa das ruas da cidade de Fortaleza,
onde viveu a maior parte da sua vida, mas foi dado também a uma estação da Rede Ferroviária Federal, num dos distritos do município
de Quixeramobim.
Foi um cidadão abnegado e altruísta e bem merece ser recordado sempre, pelas gerações de hoje e de amanhã, pois na imitação
de nossos grandes é que construímos a grandeza da terra comum.
De minha parte, esta p'ãgina de saudade, escrita na evocação
centenária de Vicente de Castro, esconde uma prece que diariamente
faço pela sua paz e felicidade junto de Deus!
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 72, de 1976 (n9 2.600-A/76, na Casa de origem), de iniciati·

va do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o
mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores
Mobiliários- CVM, tendo
PARECERES, sob n9s 803 e 804, de 1976, das
Comissões:
-de Economia, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido do Senhor
Senador Mauro Benevides.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. (9-Secretário.
~lida a seguinte
EMENDAN9l
(De Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n9 72/76, que dispõe sobre o
mercado de valores moblll4rlos e cria a Comlssio de Vaiores
Mobiliários- CVM.
Acrescente-se, no art. 37, a expressão "contábil", depois de
"Somente as empresas de auditoria" e "contadores autônomos",
entre vírgulas, após a expressão "ou auditores independentes".
J ustificaçio
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Não havendo quem queira discuti-los vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada. A matéria irá às comissões competentes, cm virtude
do recebimento de emenda em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 8, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro,
que assegura direitos dos empregados no caso de falência ou
concordata da empresa, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 322 e 323, de
1976, das Comissões:
-de Constituição e'Justiça; e
-de Legislação Social.
Sobre a mesa, requerimento que Vfli ser lido pelo Sr.
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N9 525, DE 1976

)9.

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requei·
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 8, de
1976, que assegura direitos dos empregados no caso de falência ou
concordata da empresa, a fim de ser feita na Sessão de 4 de nevem·
bro.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da
Sessão de 4 de novembro.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item S.
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 19, de 1976, do Se-·
nhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a
concessão do abono de permanência em serviço às mulheres
seguradas do INPS a partir de 25 anos de atividade, dando
nova redação ao § 49 do art. IOda Lei n9 5.890, de 8 de ju·
nho de 1973, tendo
PARECER, sob n9 187, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
(Dependendo da votação de requerimento de adiamento
da discussão.)

A experiência nos mostra, a cada passo, que o interesse público
Na Sessão do dia (9 do corrente, foi lido o Requerimento
sai prejudicado, sempre que a lei é omissa, naquilo em que não.
n9
520,
de autoria do Senador Franco Montoro, pelo qual requer o
deveria nem poderia sê-lo.
adiamento
da discussão da matéria, a fim de ser feita na Sessão de 28
Ocorreria. no presente caso, exatamente isso. Fixas atribuições
para Auditorias, em assunto de tanta importância como este de que do mês em curso. Por falta de quorum, deixou o referido requeri"
trata o Projeto, sem explicitar que são Auditores Cont4bels e que os mente de ser votado em sessões anteriores.
Em votação o requerimento.
auditores independentes devem ser, necessariamente, contadores
Os
Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
autônomos, abriria caminho a abusos. Vamos evitar, pois, que isso
sentados. (Pausa.) Aprovado.
aconteça.
A matéria sai da pauta, devendo ser incluída na Ordem do Dia
Estamos, no caso, no terreno bem definido de prerrogativas fixada
Sessão
de 28 do corrente.
das em lei, para o exercício de uma profissão. ~ privativo do
contabilista, assinala-se, a prestação de auditoria contábil e não
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ esgotada a
convém que o projeto em referência, aludindo a auditorias, silencie matéria da Ordem do Dia.
sobre isso.
Não hã oradores inscritos.
Observe-se, a propósito, existirem no Brasil, habilitados
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Peço a palavra,
legalmente ao exercício da profissão, 250.000 contabilistas. Desses,
Sr.
Presidente.
cerca de 50.000 trabalham como "contadores autônomos".
A prevalecer a redação atual do projeto, os contabilistas estaO SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
riam ameaçados em seus direitos legítimos e incontestados. Existe, nobre Senador Vasconcelos Torres.
assim. inteira pertinência para o que propomos.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
Sala das Sessões, em 5 de outubro de 1976. - Vasconcelos
o
seguinte
discurso'.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Torres.
No Departamento Comercial da TELERJ, ex-CTB, confortavel·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em discussão o mente instalado em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, na sobre·
projeto e a emenda que acaba de ser apresentada. (Pausa.)
loja de um ediflcio situado na esquina das Ruas Visconde de Uruguai·
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com Amaral Peixoto, filas imensas são formadas para reclamações.
Obviamente muito bem orientada pelo setor de Relações Públicas, a
direçilo da companhia colocou três simpáticas e elegantes
recepcionistas, além de um guichê para informações e atendimento
ao público. Cadeiras maravilhosamente estofadas junto às mesas das
recepcionistas, bem como poltronas para os que aguardam a sua vez
de ser atendido, dilo uma çerta sensação aos nervosos clientes de que
os problemas serão resolvidos. Entretanto, nem sempre o bom tratamento das simpáticas e bem humoradas recepcionistas consegue acalmar os nervos dos clientes massacrados da TELERJ, principalmente
em se tratando de mulher.
E por que tudo isso, Sr. Presidente' e Srs. Senadores? Qual a
razão da colocação dessas poltronas e cadeiras muito bem estofadas
junto às mesas das belas c simpáticas moças da TELERJ?
Resposta simples e abrangente: são cada vez mais freqUentes as
reclamações dos usuários da TELERJ, em relação aos serviços
prestados pela empresa. Os constantes erros nas cobranças das
contas e a morosidade na instalação de novos aparelhos do plano de
expansão tém deixado diversas comunidades descontentes.
Sr. Presidente, Deus foi muito bondoso em não me dar o dom
do pessimismo. Enttêtanto,· não hã vez que, conversando com um
usuário da riquissi'ma e poderosa TELERJ, esse não apresente um
desserviço prestado, com presteza inquestionável, pela empresa telefê nica do Rio de Janeiro.
Seria interessante que os dirigentes da TELERJ saíssem um' pouco de suas suntuosas salas e verificassem de perto o que os usuários
têm a dizer a respeito das contas apresentadas, onde, muitas vezes,
são cobrados telefonemas interurbanos até para localidades onde a
pessoa apenas conhece ponnapa ou televisão. E quando se reclama
da cobrança inadequada ou indevida, recebe-se como informação se bem que com um belo sorriso das recepcionistas - que a únicll
solução seria, primeiro, pagar a conta para não ter que quitá-la com
juros, posteriormente. Depois, tirar uma fotocôpia da mesma,
anexando-a a uma reclamação por escrit".
De maneira geral, os problemas são sempre os mesmos em
relação à apresentação de contas. Porém, existem também aqueles
que se referem à demora da instalação de novos aparelhos. A despeito desses fatos, há uma kombi da TELERJ que, com alto-falantes e
faixas, anunciando a última oportunidade para a aquisição de aparelho telefõnico, pelo plano de expansão. Diversas pessoas interessadas, desconhecendo os problemas cjue existem hoje na companhia,
acorrem ao chamado e fazem suas inscrições, confiando na
propaganda distribuída, garantindo a instalação do telefone antes
mesmo do total pagamento do carnê.
Sr. Presidente, como se falar em novo plano de expansão, de novas vendas, novas instalações, quando ainda hoje diversas pessoas
que, inclusive, já pagaram todo o carnê, estão esperando a colocação
desses benditos aparelhos! Para que nova expansão se as vendas antigas ainda não foram totalmente completadas?
Sou tot,almente favorável a qualquer plano que vise o
desenvolvimento, ainda mais no que diz respeito às telecomunicações, onde há poucos dias vimos o nosso Pals ligado diretamente
ao Japão, através do DDD, em que o Sr. Ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira falava com o Senhor Presidente
Ernesto Geisel como se estivessem aqui em Brasília. Entretanto,
jamais posso conceber que se fale ou se propale sobre novas vendas
às custas do sacrfício daquefes que àinda não viram instalados, em
suas residências, o telefone comprado e, às vezes, até quitado.
Apelo ao Sr. Ministro das Comunicações para que observe o
que está ocorrendo na TELERJ, principalmente no que diz respeito
à cobrança de telefonemas inexistentes ou chamadas excessivas,
porque, como resposta, somente se acusa aquele que não pode se
defender verbalmente: o computador.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais
havendo a tratar, vou ·encerrar a presente, designando para a
.próxim'a Sessão Ordinária a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO SE LEI DA CÃMARA N9 63, DE 1976

~

i
~;

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9.
29, de 1976, e com os Projetas de Lei do Senado n9s 173 e 229, de
1975, e 24, 39 e 197, de 1976.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 63,
de 1976 (n9 2.409-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre o seguro de acidentes do
trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências (dependendo de
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças).
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 390, inciso IV,
do Regimento Interno.)

-2PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 29, De 1976
(Tramitando em conjunto com o de n9 63, de 1976 e com os
Projetas de Lei do Senado n9s 173 e 229, de 1975, e 24, 39 e 197, de
1976.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 29,
de 1976 (n9 495-B/75, na Casa de origem), que acrescenta item ao
artigo 14 da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 1967, que integra o
seguro de acidentes do trabalho na Previdência Social, c dâ outras
providências, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n9s 564 e 565,.de 1976, das
Comissões:
-de Legislação Social; e
-de Finanças (dependendo de pareceres das Comissões citadas
e da Comissão de Constituição e Justiça em virtude da aprovação de
requerimento de tramitação conjunta).

i'

i'·

I·

I
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-3PROJETO DE LEI DOSENADON9173, DE 1975
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da Câmara n9s
63 e 29, de 1976 e com os Projetas de Lei do Senado n9s 229, de 1975,
e 24, 39 e 197, de 1976.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
173, de 1975, do Sr. Franco Montoro, que restabelece, em favor do
aposentado que tenha retornado à atividade, o direito de receber os
benefícios decorrentes da legislação sobre acidentes do trabalho
(dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça,
de Legislação Social e de Finanças).

-4PROJETO DE LEI DO SENADO N9 229, DE 1975
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da Câmara n9s
63 e 29, de 1976 e com os Projetes de Lei do Senado n9s 173, de 1975,
e24, 39 e 197, de 1976.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
229, de 1975, do Sr. Senador Leite Chaves, que considera crime
contra a liberdade ou organização do trabalho a não adoção, por
parte da empresa, das providências c cautelas legais destinadas a evitar o acidente de.trabalho (dependendo de pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça e de Legislação Social).

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N9 24, DE 1976
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da Câmara n9s
63 e 29, de 1976 e com os Projetes de Lei do Senado n9s 173 e 229, de
1975, e 39 e 197, de 1976.)

'I
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
24, de 1976, do Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o
seguro de acidentes do trabalho em favor dos trabalhadores
autónomos, tendo
PARECERES, sob n9s 592 e 593, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, nos termos de substitutivo que apresenta; e
-de Legislação Social, pelo sobrestamento
(Dependendo de pareceres das Comissões citadas em virtude da
aprovação de requerimento de tramitação conjunta,)

-6PROJETO DE LEI DO SENADO N9 39, DE 1976
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da Câmara n9s
63 e 29, de 1976 e com os Projetes de Lei do Senado n9s 173 e 229, de
1975, e 24 e 197, de 1976.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
39, de 1976, do Sr. Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a
extensão do seguro de acidentes do trabalho rural aos pequenos
proprietários, parceiros, arrendatários, posseiros e afins (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de
Legislação Social, de Agricultura e de Finanças).

-7PROJETO DE LEI DO SENADO N9 149, DE 1976
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da Câmara n9s
63 e 29, de 1976 e com os Projetes de Lei do Senado n.9s 173 e 229, de
1975, e 24, 39 e 197, de 1976.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
149, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a
concessão de gratificação de risco de vida aos trabalhadores na
construção civil (dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Legislação Social).

-8PROJETO DE LEI DO SENADO N9 197, DE 1976
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da Câmara n9s
63 e 29, de 1976 e com os Projetes de Lei do Senado n9s 173 e 229, de
1975, e 24 e 39, de 1976.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
197, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de remessa de relatórios referentes a acidentes do
trabalho aos sindicatos de trabalhadores, pelas empresas da respectiva categoria (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Economia).
O SR. PRESIDENTE (Wilso·n Gonçalves)- Está encerrada a
Sessão.
I Levanta-se a Sessão, às I7 horas e lO minutos. i:

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 29-9-76 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE:
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis·
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como todos nesta Casa sabem, a minha eleição foi extremamen·
te singular. Fui um homem que saiu de uma vida desconhecida e pri·
vada. Se não digo totalmente privada, mas de uma vida de
semiconhecimento, mesmo no meu Estado, para esta Casa do Par·
lamento.
Entretanto, o meu mandato não resultou de nomeação, e sim de
uma eleição muito renhida, muito lutada, em que tive que percorrer·
todos os 300 municípios do meu Estado.
Nesse contato humano, Sr. Presidente, tomei conhecimento das
circunstâncias as mais singulares passiveis. Aquele Paraná, que eu
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conhecia da visualização material, apenas, enfeixava e guardava outro Paranâ. Sob certo aspecto extraordinârio, sob certo.,.espe~·
pungente e constrangedor, descobri nessa iden tificaçào, através do's
contatos renovados e repetidos e sobretudo do conhecimento de
milhares de fatos sociais, humanos e económicos, que a maior fonte
de informação legislativa, a maior fonte de informação parlamentar,
ou mesmo executiva, é o povo.
Cheguei, também, à conclusão de que todo poder que não
emane do povo ou dessas fontes é um poder que se pode frustrar cm
seus resultados ou nos seus objetivos.
Constatei, depois, que não é apenas a inteligência ou o preparo o que leva o homem a acertos na vida pública. Governa-se não
apenas com inteligência ou com preparo intelectual, governa-se e
legisla-se com intuição.
A intuição é uma qualidade que está para além da inteligência
ou do conhecimento. ~ aquilo que muitas vezes nos leva a acertar
quando técnicos erram, porque eles não recebem em forma de carga
aquelas informações que apropria sociedade fornece.
Em razão daquele conhecimento admirâvel, daquela eleição que
constituiu na minha vida quase que um doutoramento, é que freqUentemente desta Casa volto a minha base, para me fortalecer no conhe·
cimento dessas causas e não me tornar um burocrata, como sóc
acontecer com ausências prolongadas.
A vida pública para mim, que não conhecia isto, tem uma
dimensão muito maior do que eu supunha. As leis para os técnicos,
como discutíamos, são visualizadas e vistas sob um prisma; até
mesmo para o jurista, sob o crivo do direito. Mas, para o homem que
vem a esta Casa, elas são vistas sob diversos ângulos, como se fossem
cristais maravilhosos.
Então, às vezes não temos conhecimento específico de um fato,
mas quando temos de tomar posição em relação a ele muitas vezes
atentamos para todas as conseqüências, para todos os seus desde·
bramentos, enquanto o técnico fica apenas no seu setor, no seu mis·
ter. Isto faz com que muitos homens que não surgiram do seio do po·
voou de eleições, que ainda às vezes exerçam mandatos, sejam esque·
cidos nos seus nomes e nas suas ações, enquanto outros que dessa
forma surgiram, e que governaram com sensibilidade e amor,
permaneçam tão vívidos e presentes como se não tivessem saído da
história.
Foi, Sr. Presidente, nesta campanha, que, dentre outros
assuntos e fatos que motivaram projetes meus, tomei conhecimento
de uma coisa deplorável nesse Paraná que aqui represento com tanta
honra, embora sem a competência necessária para fazê-lo.
Deste fato trouxe testemunho a esta Casa, em um dos meus pri·
meiros discursos; parece-me que foi no segundo discurso, proferido
em junho, porque o primeiro foi apenas de apresentação, onde eu di·
zia dos motivos que me traziam até aqui. Dizia, até, que, naquela
oportunidade, outros candidatos, até qualificados do que eu, como
Nelson Maculan, que já honrou esta Casa e que está em Plenário, po·
deriam ter sido Senadores, mas eram homens que não podiam
naquele momento correr o risco de uma derrota, porque estavam
com as suas eleições asseguradas à Câmara dos Deputados. Então,
desconhecido, tive que aparecer, porque o meu Estado e o meu par·
tido careceram de mim.
Pois bem, os fatos foram extraordinários. Mesmo que houvesse
sido eleito - confesso a V. Ex•s que aquela eleição significou para
mim um doutoramento magistral -. eu. que antes já tivera oportunidade de fuzer um curso dessa natureza no nível da minha profis·
são, creio que não teria alcunçado resultados tão valiosos como os
dessus eldções a que me submeti, se houvesse feito uma reciclagem
ou repetisse um curso dessa nutureza.
Pois bem, neste instante, tomilvamos conhecimento de um fato
gruvíssimo que corroía o Puraná, que comprometia a sua futura
estubilidude econõmicu, e, mais do que isso. ofendia-o na sua pujan·
ça: era o problemu do trubalhudor rural, que foi objeto do meu
segundo discurso, nestu Casa, quando pela primeira vez se tratou
desse ussunto e dessa gente: o problema do "bóia fri:1", do trabulhu·

6574 Quarta-re!n 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

Outubro de 1976

Como eu vi ontem, em' Terra Roxa, de três fazendas enormes,
dor rural desempregado. Em razão do estatuto, que muitos fazendei·
ros não queriam ou não podiam cumprir, vieram as despedidas em aonde os proprietários jamais estiveram, foram jogadas na rua 85
massa: homens em quantidade eram jogados nas estradas; passavam fa""+ias, cada uma com cinco pessoas. Uma criança nasceu no asfal·
a aumentar as favelas e daí continuavam a servir ao mesmo to. Foram usados para o despejo 130 policiais. Mas, a situação era de
deslderatum, nas fazendas, mas não mais com a pousada, com a casa, tanta violência, de tanta desumanidade, que os policiais criavam o
lugares fixos em que serviam, e, sim, como animais humanos, naque· clima da violência e do terror; mas, na hora de agarrar aqueles
Je drama dos caminhões às cinco horas, da manlia na praça, andrajosos, aquelas crianças, e jogâ-los fora dos barracos, para
selecionados pelo "gato". EncheiJ·Se os caminhões, e eles têm que incendiar os mesmos, sabem V. Ex•s o que é que eles usavam? Os
prestar serviços em fazendas e a pessoas que não conhecem, às vezes "bóias-frias". E os "bóias-frias" chegavam pedindo perdão àqueles
nãó sabendo a que hora voltam. Basta que haja uma chuva, que os outros, que haviam de aumentar a fileira infeliz dos desempregados.
caminhões se atolem, para que uma noite toda de infortúnios ocorra Então, os "bóias-frias" pediam até perdão por aquele ato, dizendo:
"Estamos morrendo de fome e temos de fazer isso. Vocês nos
entre aquelas famílias.
Ãs vezes, são pais que vão com mães e com filhos para aquela perdoem".
faina infernal, sem segurança mesmo para a humilde moralidade de
Foi em Terra Roxa, perto de Guaíra, um Município que ontem·
filhas que mal começam na puberdade. Os jornais freqUentemente sobrevoamos e onde anteontem eu estive, inclusive, nessas fazendas,
dão notícias disso, e até teses jâ foram escritas depois de nosso discur· assim como em Santa Rita. Uma é a fazenda Paulista, outras, as
so. Os jornais dão notícias, alegando: "Hoje, virou um caminhão de Fazendas Espigão e Santa Isabel. E· o pior: conseguiram um simula·
"bóia-fria". Morreram 60".
do de despejo, para uma ârea de 50 alqueires, a fim de que isso se
O nosso pronunciamento revestiu-se da veemência do conheci· fizesse numa área de mais de 6 mil alqueires. Oitenta e cinco famílias
mento direto dos fatos, e o País todo noticiou essa situação. Até o para cada fatenda, no mínimo, porque, no conjunto, elas c)legavam
Presidente da República, dois meses depois, através da palavra de . a 200 famílias. Aqueles caminhões tinham de carregar essas famílias.
seu Vice-Líder, aqui, para o ·setor econõmico, que é o Senador Para que o crime e a violência não ficasse na vista do povo, os:
Virgílio Tâvora, através de discurso afirmou.aestaCasa.e llo...Paranâ, caminhões eram levados para os lugares mais distantes possíveis.
diretamente ao Senador do Paraná, que o problema havia sido Uma leva ia para Iporã, outra, para Guaíra. Então, milhares de
constatado pela Presidência e que o Presidente haveria de dar uma pessoas foram dispersadas assim, dessa forma, e sob a ameaça-de que
solução o mais rápido possível aos casos do Paraná, de São Paulo e não voltassem, porque, caso contrário, seria pior. Prosseg~iam,
de Pernambuco.
dessa maneira, assim como o criminoso que mata e procura esconder
Entretanto, a despeito da boa vontade de S. Ex•, em quem a arma com a qual cometeu o crime, fugindo do corpo de delito. Isso
acreditamos por conhecer-lhe páginas do passado, embora nunca ti· . é uma violência no estado dessa natureza.
vesse exercido mandato direto, mas jâ exerceu funções públicas no
Na época em que a Revolução se fez, o Presidente Castello.
setor civil, na Paraíba, o fato não foi solucionado, continua presente;.
Branco criou uma lei, aprovada por este Congresso, naquelas cir·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me concede cunstâncias, que, sob certo asP,ecto, era mais avançada do que as· leis
um aparte?
que, naquela época, se buscavam para a situação da fixação do ho·
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) -:- Darei o aparte a mem do campo. Então, foi criada a Lei do IBRA que, depois, se
transformou em INCRA. A Lei oferece os meios para resolver situa·
V. Ex• assim que termine esse pensamento.
Voltei, agora, ao Paraná; cheguei de lã, ontem; inclusive, estive ções como essas. Bastava o inicio da ameaça de despejo para que o
lã com uma Comissão de Senadores, e constatei que além do proble· INCRA desapropriasse aquelas terras mantendo ali pessoas residenma não haver sido resolvido, ele se agravou de proporções, ele se tes hã mais de dez anos. Podiam, mediante simples desapropriação
agravou na sua crueza. A causa que determinou, antes, a formação do INCRA, com pagamento em título da vida pliblica, que a lei
dos desempregados no setor do campo, foi inicialmente o Estatuto permite, manter aquelas pessoas fixadas, trabalhando hã mais de dez
do Trabalhador Rural, que muito não podiam ou não queriam anos na terra. Ali entraram para desbravar a terra mais dificil do
cumprir; mas, hoje, hã uma causa nova, independente daquela, que é mundo. Depois de desbravarem-na e de lã se instalarem, fazendo as
o trator. Onde entra o tratar, sai o trabalhador. Para cada trator que suas casas, pagando rendas superiores ao que a lei estabelece,
entra, são 25 famílias que saem, que são jogadas nas estradas, pagando por cereais 35%, pagando por menta 50%; aí vem o despejo,
e joga todo mundo na rua.
impiedosamente.
Esses tratares são financiados pelo Banco, a juros baratos. O
Como casos desses jâ haviam ocorrido em Cascavel, quando
. fazendeiro que pode, sobretudo, o médio ou o maior, adquire o noticiamos aqui o maior despejo da História, e também em Goio·
tratar. Dois problemas se resolvem: o do financiamento para que as Erê, denunciamos o fato e apresentamos um projeto nosso, que estâ
multinacionais vendam o tratar, aliás, aos preços m~is caros do nesta Casa, mas que, lamentavelmente, vem encontrando dificuldamundo, e o lavrador, encontrando prazo e juros módicos, o adquire des na sua tramitação. !:: aquele que estabelece que "ninguém pode
e despede as famílias.
• (.
ser despejado do campo ou da cidade sem que haja, previamente,
Mas, as conseqUências não são avaliadas, vêem-se dois ângulos intimação do INCRA ou do BNH". No INCRA, para que haja
da questão, apenas: o da fabricação e o da comercialização, mas não possibilidade de desapropriação da terra ou a consecução de outro
se vêem as conseqUências humanas sobre os pobres trabalhadores do lote para famílias que sejam despejadas. Do BNH, para a possibilida·
setor rural. !:: por isto que digo que, ainda que não exista mâ-fé ou de de compra do imóvel em que o inquilino more na cidade,
desejo de apenas beneficiar determinados setores, o técnico ou o
Mas, foi um projeto que não resolvia o assunto. Pelo menos,
homem que não saia do povo não atenta para essas conseqUências e
nem lhes dá importância, e o País passa a ser administrado como se obviava, tornava menos violento ou menos freqUente a possibilidade
fosse uma empresa em que nesse particular tivesse que fabricar e ven· de despejos desses, que estão se fazendo em todo o Brasil.
Na época, citava notícia do O Estado de S. Paulo, dando escri·
der trator, quando os resultados de uma administração de um País
ta
de
que casos desses ocorriam também em Mato Grosso e, depois
ou de um Estado não são resultados comerciais, como os da empresas comuns, e sim resultados sociais e humanos. A esta causa, que que o INCRA era avisado, chegava e punha fogo. O Estado de S.
continua presente e grave, uma outra se ajuntou, para fazer do meu Paulo publicava em manchete: "Depois de tudo isso, vem o INCRA
Estado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e de muitos outros da Fe- e põe fogo". Está nos Anais, isso é real, e não houve contestação.
deração. uma caldeira de desumanidade: são os despejos, os despeja- Porque essa lei foi feita pura justificar os aspectos humanitários da
dos, os despejados a qualquer pretexto, sobretudo, os despejados do Revolução utual, mas houve um meio de frustur a sua aplicação; é
um meio muito hâbil, que os espertos usam.
setor rural.
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Não havendo condições de mudar a lei, o que mudaram?
Exatamente a mentalidade existente no INCRA. Puseram lã pessoas
de mentalidade, assim, tipo de TFP e que vivem divulgando, no
Brasil, que o mal no País não é o latifúndio, que eles defendem, e sim·
o minufúndio. Eles estão, mesmo no Paraná, concorrendo para a
formação do latifúndio. Não sei se V. Ex•s têm conhecimento de que
no nosso Estado, detentor das terras mais férteis do mundo, uma
das razões do seu progresso agrícola não é exclusivamente a fertilidade. Esse grande progres~o do Paraná decorreu, sobretudo, na
racional divisão da terra.
Lamento que não esteja, na Bancada do Partido do Governo,
um Senador para ouvir esses fatos, extremamente verdadeiros, e
levar ao conhecimento dos setores oficiais, pelo menos, a notícia de
suas fontes, a fim de que a coisa não continuasse a se agravar nas
,proporções em que está se agravando.
Terra fértil, porém, mais do que a fertilidade, o que concorreu
para a grandeza do nosso Estado, para a sua pujança, a ponto de'
colocar no primeiro lugar no País, entre os produtores de gêneros
alimentícios, foi o fato de ser racionalmente dividida. Primeiramente, veio Companhia de Terra, uma companhia inglesa, que colonizou
Londrina. Maringâ, Cianorte e outras cidades. E, a partir daí, diversas outras firmas, seguindo o exemplo, criaram outras colonizações,
com extremo sucesso, em regiões que a propriedade, em média, era
determinada pelo tipo da cultura, não se permitindo a venda de lotes
acima das possibilidades de quem, efetivamente, pudesse trabalhálos.
Agora, em decorrência desses fatos, estamos eliminando, além
dessa tranqUilidade social e económica, a propriedade racional,
criando, no Paraná, o latifúndio.
Entra o trator e são jogadas fora diversas famílias. Ao lado da
grande fazenda, ficam o médio· e o pequeno sítios. Enquanto aquela
usa o trato r, comprado a longo prazo e juros fáceis, que o pequeno
produtor não pode comprar, enquanto que o grande adquire adubos,
por metade do preço, porque compra-o em grande quantidade, e às
vezes usando créditos, o pequeno fica disputando com o trator a
faina diária da enxada, com a família. Então, não tem condições de
sobrevivência. Forçado também por outras circunstâncias, vende o
seu lote ao vizinho, e o latifúndio começa a agigantar-se. Todos esseS·
fatos seriam vistos por qualquer governo do Estado ou do· Pais que
saísse de eleições, que nas suas campanhas quando fossem buscar o
mandato, sentissem esses problemas na carne ou na realidade.
Pois bem, dias atrás, um desses despejados de Terra Roxa,
juntamente com uma comissão, esteve aqui. Eu nem os conhecia.
Eles disseram: o Senhor é o Senador Leite Chaves? - Eu respondi:
Sou. Eles disseram: Pois Chaves, olha aí a desgraça que fizeram.
Olha aqui meus filhinhos, Chaves. E uma mulher caiu no choro.
Eram 6 ou 7 e contaram-me esta história: que foram despejados, sem
indenização da menta; que os jogaram na estrada; que um deles foi
preso junto com o pai; que famílias foram separadas. Os nomes
todos estão aqui, os lugares, tudo- para não se dizer que é o ML>B
quem exagera. Pelo contrário, o MDB tem sido de uma grande
moderação porque o MDB sabe que só o fato de existir sua voz aqui
já e um bem para esses interesses miseráveis que, de outra sorte, nem
sequer seriam trazidos ao conhecimento do Senado.
Quando tomei conhecimento daquilo eu disse: Mas o INCRA
tem condições de uma proteção. Tive informações de que o INCRA
tem terras para venda a lavradores que, como vocês, têm condições
excepcionais de trabalho, condições provadas, através da abertura
da mata, da instalação, da permanência, do pagamento de renda até
muitas vezes superior ao que a lei estabelece.
Pedi então um carro ao Senado e mandei que fossem ao
INCRA, com uma carta dirigida ao Presidente daquela entidade
dizendo: esse pessoal é de Terra Roxa no Paraná e contei a história.
O Presidente não pôde recebê-los, melhor não ,quis recebê-los - há
uma importância excessiva entre esses técnicos. Para receberem
Senador, - aliás eu nunca fui lã, nem vou - eles não recebem,
porque são muito importantes - como é que vão receber pobres e
miseráveis despejudos de Terra Roxa?
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Então o que é que ele faz? Ele não recebe, mas um subalterno
recebe essa gente - aí diz: Vocês vão para Curitiba - Vejam
V. Ex•s- só uma comissão que queria falar com o Presidente.
Pois bem, eles não são recebidos no INCRA, são remett<los para
Curitiba. Chegam a Curitiba e o agente de lá não os recebe; manda
até ameaçá-los de prisão. O nome está aqui, nós poderemos dar. Eles
têm que voltar, mais miseráveis do que vieram, para Terra Roxa e,
quando lá chegam, tê111 o desprazer de saberem que o Presidente do
Sindicato Rural fora a Curitiba dizer ao Presidente do INCRA, que
não recebesse nenhum daqueles despejados porque era mentira, eles
jamais trabalharam para ninguém; que aquilo era malandragem.
Anteontem, num comício que fazíamos em Terra Roxa, mais de
30 dessas famílias apareceram. Era de cortar o coração: pessoas 'de
toda parte, do Espírito Santo, do Nordeste, de Minas Gerais, numa
extrema miséria, sem ter onde morar, morando debaixo de barracos
que faziam com esses sacos plásticos de sementes, porque o Prefeito
disse que não podia dar-lhes abrigo e os ameaçava para que saíssem
de lá. Fizeram-me, então, um apelo e eu lhes respondi: que é que podemos fazer? Então, do comício, fiz um apelo ao povo, contei aquele
caso, mostrei a criança que nasceu com dois meses, falei-lhes sobre o
que fora preso e disse o que poderia ser feito: dar-lhes uma pequena
contribuição. Por isso, pediria a vocês, povo de Terra Roxa, que não
deixem essa gente perecer, essa é a gente mais honrada e séria
possível. Podem examinar as mãos de cada um nas quais há um atestado eterno de trabalho na terra, não só por si, como pélos ante,passados, e pedi que eles lá ficassem e colocassem uma placa: ajudem
os despejados de Terra Roxa. Disse mais, amanhã estarei em Brasflia
e farei um apelo veemente ao Presidente da República, para que seresolva ou para que se mande amparar essa situação aqui em Terra
Roxa. O INCRA tem condições de fazer isso. E eu me perguntava se
poderia ser indiferente, e o que poderia fazer? Deixar de dar, pelo
menos uma sugestão? Eu, que fora eleito pelo meu Estado, conhecendo aquele caso, e sabendo que, como aquele, outros estão
ocorrendo diariamente, já tendo sido aqui denunciados, como poderia, um Senador eleito pelo povo ficar indiferente a uma situação
dessas?
Prometi então, fazer este veemente apelo ao Presidente Ernesto'
Geisel. Sua Excelência não é do nosso Partido, não o elegemos, mas
dentre todos esses Presidentes é o que mais tem merecido a fé do
povo, embora ele não consiga transferir esse prestigio, pois enquanto
dá uma imagem de humanidade, ele tem merecido o respeito do
nosso Partido. Tanto é que, nas horas graves e diliceis, o Senado tem
dado até demonstração de recusa para que Sua Excelência não entre
em dificuldades maiores.
Eu prometi ao povo de Terra Roxa, aos seus lavradores, que faria este àpelo. O Brasil tem terras demais, as mais férteis do mundo.
Somos um Pais com 8 milhões e SOO mil quilómetros quadrados de
área, embora existam outros maiores em superlicie, como a União
Soviética, que tem 22 milhões, os Estados Unidos, que têm 9,5
milhões, e o Canada e a China, que têm mais ainda, mas o Brasil é o
único País do mundo em que se chegando e levando o seu instrumental de trabalho não se possa viver; não temos vulcões, nem
pântanos, em toda parte do País, pode-se viver, quer pela natureza
da terra, quer pelo seu aspecto geofisico, senão também pelas condições de clima.
Temos terras em excesso, em Rondônia, em Mato Grosso e de
alta qualidade. E o INCRA, ao invés de fazer colonizações, como fez
uma companhia de terras no Paraná, dando um know-how admirâvel
ao País, ao invés disso, o que eles estão fazendo? Pegando enormes
glebas e vendendo aos magnatas a preços vis.
Todos os Senhores se lembram da denúncia - foi a primeira
aqui no Senado- que fizemos da fazenda da Volkswagen, que incendiou uma ârea de I00 quilômetros de lado. Isso foi visto, inclusive,
através de satélite.
Todos os grandes industriais, até americanos, aqui têm fazendas
e ainda se reservam o direito de atirar e matar os nacionais. E
.quando os nacionais reagem, eles ainda abrem inquéritos especiais e
colocam todos nu cadeia, como estão presos aí...
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O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)-Com todo o prazer.

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) -O Paraná é o segundo
contribuinte nas exportações brasileiras nos setores agropecuãrios.
Dâ uma contribuição extraordinária a este País. O Paraná sofre
flagelo das geadas. Sofrem as regiões Norte e Noroeste daquele
Estudo as erosões: o Paraná tem sofrido as secas, as queimadas e,
agorn. sofre o flagelo de que V. Ex• traz esse quadro triste, negro, pa·
ra nós: refere-se às queimadas. No Acre, há dias, houve uma grande
queimada, inclusive, uma queimada humana de duas dezenas de
seres humanos. O homem que se dedica à Agricultura neste País
continua cada vez mais desprotegido, sem o mínimo apoio do Governo. Em razão disso a nossa Agricultura, que poderia se constituir
numa riqueza extraordinária para este País, onde poderíamos
produzir também excedentes para aliviar o nosso grande desnível na
balança comercial, esta área continua diminuindo por falta da capacidade dos homens que dirigem este País. A nossa solidariedade ao
pronunciamento que V. Ex• faz, não apenas em favor desses
flagelados do seu Estado, mas em favor do nosso agricultor brasileiro tão sofrido, embora tão trabalhador, mas a cada dia sem
perspectiva de dias melhores.
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Agradeço muito o
aparte de V. Ex• que, na realidade, traz outra conotação: tem existi·
do realmente fogueiras humanas. Houve morte também de
caboclos, seringueiros, posseiros. Os jornais denunciaram isso. O
Estado de S. Paulo passou longo tempo denunciando o fato, e é do
conhecimento de todo mundo.
De forma que estamos diante deste quadro - um quadro
violento - que nos leva a desacreditar, à esta altura, em uma possibilidade de solução, porque o Governo atual teve tudo, tem terra em
abundância do próprio Go.terno e tem o homem que trabalha a
terra. E nada foi feito nesse sentido.
Já mostramos aqui que o problema da reforma agrária no Brasil
poderia ter grande sucesso, mas na medida em que fossem distribuídos quinhentos mil títulos por ano; foram os cálculos. Pois bem, até
agora foram distribuídos setenta e cinco mil títulos, de pessoas já
estabilizadas naquelas áreas. O próprio Presidente Médici, quando
esteve em Pernambuco, ficou surpreso porque depois que houve um
alarde nacional de reforma agrária no Nordeste, distribuíram apenas
duzentos títulos. E quando fizeram as compras de terras, ao
obrigarem as usinas a venderem terras, aquilo foi uma coisa que satisfez aos usineiros para continuarem no latifúndio. Eles estavam numa
situação transitória de aperto e com aquelas vendas venderam
carrasco, coisa que não prestava para nada, e quem as comprou foi o
Governo, sob pena de fazerem reforma agrária naquilo, para depois
poderem dizer: "Olha aí, trabalhador isolado não dá resultado, a
terra não é o problema". Como hoje o INCRA vive dizendo em
declarações que a terra não é o problema. Quer dizer, a surrada e velha alegação de quem quer manter o privilégio, criando para este
País um vulcão. E nós estamos em cima de um vulcão.
Fica o meu apelo a Sua Excelência o Senhor Presidente da
República.
Ontem tive a oportunidade de sobrevoar a região, depois de
horas antes visitá-la pessoalmente. E iam comigo o Senador Teotô·
nio Vilela ...

o
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Então, viajava sobre o Paraná, naquela região do Oeste, uma região muito linda:.... ao meu lado o Senador Teotônio Vilela e o Sena·
dor Otair Becker - e dava conhecimento desses fatos, mostrando
uma determinada região que fora desbravada, onde havia centenas
de casas, pessoas morando ali, nas suas roças, e disse: Olha ali, den·
tro de mais uma semana, passando-se a máquina, toda essa gente es·
tará sendo desalojada. Não é que tenhamos algo contra a máquina,
mas não se pode admitir que, com um financiamento do Governo, ã
multinacional ou o grande lavrador compre o tratar, sem se levar
em consideração aquelas famílias estabelecidas que são jogadas nas
estradas. Mas, levo o Sr. Presidente ao Paraná, pois o fato é gravfs·
sim o.
Então, quando se pergunta nas eleições: A ARENA vai ganhar?
Como vai ganhar se as causas sociais são dessa natureza?
Ouço o nobre Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• tem como tema do seu discurso a violência que, segundo V. Ex•, se generaliza,
chegando ao ponto de dizer que estamos em cima de um vulcão.
Identifica-se, nesses conceitos, na pessoa de V. Ex• um profeta de
catástrofes.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Como? Estou citando
apenas fatos, nem adjetivos usei, até advérbios estou usando com
moderação, exatamente para que ninguém possa colocar em mim o
ardor do problema.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me garante o
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• está sendo um
profeta das catástrofes.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Estou sendo um emissário dos que estão na catástrofe, no desespero. Vou com V. Ex• lâ.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ~um pouco difícil de
se responder ao discurso de V. Ex•, porque ele se constituiu num
complexo - digamos assim -prismático, várias faces, vários ângulos.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Mas de um só problema.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• teve como·
motivação de seu discurso a execução de uma ordem de despejo, feita
no Paraná com violência. Este foi o motivo de seu discurso. Bem. Ge·
ralmente, existe a violência na execução desse tipos de ordem judi·
cial. Isto ocorre muito no interior, não em virtude, obviamente, de
orientação da Justiça, porque o Poder Executivo não tem nada com
isso. Foi ordem judicial e o despejo terâ que ser efetuado. Não por
orientação do Governo, obviamente, mas pela má formação dos
agentes da lei. Mas, V.Ex• cita um caso de despejo em que famflias fo·
ram jogadas na estrada, houve parto no asfalto, homens e mulheres
chegaram desesperados no seu escritório de advocacia e pedem para
que V. Ex• seja o intérprete das suas dores, dos seus protestos e das
suas reivindicações. Quanto ao despejo, V. Ex• que é advogado deve
presumir que o despejo foi uma prestação jurisdicional em favor
daquele que tinha direito. V. Ex• mesmo, como advogado, já deve
ter requerido despejo de muita gente. De maneira que o que se pode
combater. aí é a violência na execução. Mas, dizer V. Ex• que isso
gera um clima de intranqUilidade, não. O que gera um clima de inO Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• vai me per·
tranqUilidade é a pessoa ocupar a terra dos outros e não querer sair.
mi ti r agora o aparte?
Volto a dizer, não estou censurando o Poder Judiciârio de cumprir o
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Só terminando aqui,
seu dever, tirar da terra o invasor, porque ai do país que não fizer iso durei, com todo o prazer.
so: a sua ordem jurídica mergulhará na letalidade absoluta, na des·
moralização total: m1 baderna, na subverção. O que se deve comba·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Pedi no princípio do
ter, então, é a violência. E se houve violência nesse despejo que
discurso~ V. Ex• disse que depois que terminasse o seu p~nsamento,
V. Ex• diz que se deu há poucos dias, perguntaria: V. Ex• ofereceu
dariu o upurtc. Musjú está terminando o discurso.
alguma
queixa, ofereceu alguma denúncia, procurou punir? Acho
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Asseguro a V. Ex•
que
não,
porque preferiu que esse assunto, preferiu que essa alegada
que depois desta citação darei o aparte.
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violência, ficasse na impunidade, porque ficando na impunidade, é
uma bandeira polltico-partidâria que a "Oposição quer.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah. Fazendo soar a campaín·ha,) - Gostaria de lembrar ao nobre orador que o tempo da
presente Sessão estâ extinto.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA -ES)- Lamento, Sr. Presidente, queria continuar o meu aparte.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) -"V. Ex• faça um discurso em réplica, porque V. Ex• estã, inclusive, vendo o problema
por outro prisma. Não recebi esse pessoal, como advogado, recebi
aqui no Scnad_o, como Senador do meu Estado.
O Sr. Eurico Rezeude (ARENA - ES) - Não, Ex• V. Ex• os
recebeu como advogado, foram procurar V. Ex•
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - V. Ex• está
desfigurando, recebi como Senador, nesta Casa, sem ser, sequer,
conhecido.
Não transfigure o fato, para retirar a crueza de sua realidade.
Outra coisa, o despejo é certo, determinado pela justi,ça, mas cm que
circunstâncias? Numa época em que o poderoso pode tudo. São
homens associados à situação que procederam com logro. Com uma
ordem de despejo de uma ârea de 50 alqueires despejaram a área de
2.000 alqueires violentamente, usando 120 policiais de Cascavel, jâ
acostumados a isso, porque eles fizeram o maior despejo da história,
que foi o de Cascavel, conforme os jornais noticiaram: trezentas c
cinqUenta famílias nas estradas, rnprrcram diversas pessoas. Isto cstâ
ocorrendo cm toda parte do País. V. Ex• querer vir usar para mim
estratégia que diminuam o problema que trago, com toda seriedade,
ao Senado! V. Ex• é um homem culto, mas teria que triplicar esse
tipo de cultura e de sabedoria para conseguir empanar essa realidade.
O Sr. Eurico Relende (ARENA - ES) - Não Ex• Estou
combatendo o exagero. ~ um exagero dizer que estamos sobre um
vulcão.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V. Ex• não pode
retirar do meu pronunciamento a sinceridade com que defendo causa
tão justa.
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ÊS)- Combato o exagero.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- E o INCRA? Jâ não
me refiro ao despejo. E a proteção? E as terras que eles têm que vender e dar? E a lei que foi criada? Dão terras para a Volkswagen, para
a Mercedes Bcnz, para todo mundo, c ao trabalhador nem sequer
vendem.
SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah. Fazendo soar a campainha.) - Quero lembrar ao nobre orador que o tempo cstâ
extinto, não tenho o direito de prorrogar de oficio.
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Sr. Presidente,
agradeço muito a V. Ex•, c fica o apelo do meu Estado, o .,apelo
doloroso do povo do Paranâ, não mais aos subalternos, que são surdos e mudos, comprometidos com os interesses, mas ao Presidente
da República, ao Presidente Gcisel, que proteja as crianças e os
lavradores de Terra Roxa, no Paranâ.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
ATO DO PRESIDENTE
N9 14, de 1976
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 52, item 38, inciso .IV, do Regimento Interno c de
conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973.
Resolve aposentar MYRTHES NOGUEIRA, Taquígrafa
Legislativa, Código SF-AL-013, Classe "C", Referência 49, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos 'termos dos arts. 101, inciso III, parágrafo único e 102, inciso I, letra a, da Constituição da.
República Federativa do Brasil, combinados com os arts 403,
inciso H,404, inciso I e 392, § 49, da Resolução n9 58, de 1972, com
vencimentos integrais e a gratificação adicional a que faz jus, na for"ma do art. 39 da Lei n9 5.903, de 9 de julho de 1973.
Senado Federal, cm 14 de setembro de 1976. Magalhães Pinto, Presidente.

José de
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LIDI,RANÇA DA ARENA
IDA MAIORIA
39-Secretório:
lourlval Baptista !ARENA-SEI

Presidente:
Magalhães Pinto IAR~NA-MGI

I.'
I•

líder
Petrónio Portella
Vice-líderes
Eurico Rezende
Jarbas Passarinho
José llndoso
Mallos lec3o
Paulo Guerra
Ruv Santos
Saldanha Derzi
Virgílio Távora

19-Vice-Presldente:
Wilson Gonçalves IAR~NA-CEl
49-Secretório:
lenolr Vergas IARENA-~Cl

29. Vice. Presidente:
1\pnjamim Forah IMDB-IW

LIDIRANÇA DO MDI
IDA MINORIA
Suplentes de Secretóroos:

19-SecrBtório:
Dinarte Mariz IARENA-RNI

líder
Franco Montara
Vice-líderes
Mauro Benevides
Roberto Soturnino
Itamar Franco
Evandro Carreiro

Ruv Carneiro IMDB-PBI
Renato Fra~co IARENA-P.Al
Alexandre Costa (ARENA-MA).
Mendes Canele IARENA-MTI

29-Secretório:
Marcos Freire IMDB-Pfl

'.'i

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (cAl)

COMISSOIS

17 Membros)
COMPOSIÇÃO

Dlretor: José Soares de Oliveira Filho
local: Anexo 11- Térreo

Presidente: Collete Pinheiro
Vice-Presidente: 11genor Maria

Telefones: 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIRMANINTIS

1.
2:
3.
·4.
5.

Chefe: Cloúdio Cbrlos Rodr1gues Costa
Local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·B505- Ramais 301 e 313

Susalentea

ntular••

ARENA
I. Saldanha Derzi
2. José Sarnev
3. l!enedito Ferreira

Collete Pinheiro
José Guiomord
Teotónio Vilelq .
Renato Franco
José Esteves
MDB

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

<:OMISSlO DI AGRICULTURA- (CA)
17 Membros)

I Evelósio Vieira
2. Gilvan Rochà

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal312.
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas.
~ocal: Sala "Epitácio Pessoa" - Anexo li - Ramal 615.

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)
(13 Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Orestes Quércla

Presidente: Accioly Filho
19-Vice-Pn,lsidente: Gustavo Capanemó
29· Vice-Presldente: Paulo Brossard

• Vlce-Presidente: Benedito Ferreira

Supllntll

ntularll
ARENA

I. Altevlr leal

I. Vasconcelos Torres
2. Paulo Guerra

2. Oialr Beckar

3. Benedito Ferreira

3. Renata Franco

4. llalfvlo Coelho
5. Mendes Canale
MDB
I. Agenor Marlu

I. Adalberto Sena

2. Orestes Quércla

2. Amarai Peixoto

Assistente: Marcus Vinitius Goulart Gonzaga- Ramal 706
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas.
Local: Sala "Epttac1o Pessoa"- Anexo li- Ramal 615

Titulare a
I. Acclolv Filho
2. José Samev
3. José llndoso
4. Helvidlo Nunes
5. ltallvlo Coelho
6. Eurico Rezende
7. ·Gustavo Capanema
B. Heitor Dias
9. Henrique de La Rocque
1.
2.
3.
4.

Dirceu Cardoso
lf!ite Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Brossard

Supllllfll
ARENA
I.
2.
3.
4.
5.

Maltas Leêlo
Oito Lehmann
Petrónlo Portella
Renato franco
Oslres Teixeira

I

MDB
I. FrancQ. Montara .
2. Mauro Benevides

Assistente: Maria Helena Bueno !lrandclo- Ramal305.
Reunlc3e~: Quartas-.felras, às 10:00 horas .
Local: Sala "Clóvis Beviláqua" -Anexo 11 -Ramal 623.

I
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIIAL..:... (CDP) .
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COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC)

III Membros!

(9 Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outra

Vice-Presldente: Adalberto Sena

Vice-Presidente: Henrique de lo Rocque

ntularea

Suplente•

ntularea

Suplentea

ARENA

ARENA

I. Helvídio Nunes

I. Augusto Franco

I. Tarso Outra

2. Eurico Rezende

2. luiz Cavalcante

2. Gustavo Coponema

3. Renato Franco

3. José lindoso

3. João Colmon

3. José Sarney

4. Osires Teixeirc-

4. Virgílio Tóvora

4. Henrique de la Rocque

4. Ruy Santos

A.rnon da Mello

5. Saldanha Derzi

5. Mendes Canele

6. Heitor Dias

6. 'Oito ·Lehmann '

'1.

7. Henrique de lo Rocque

Helvídio Nunes

MDB

8. Otair Becker
MDB

I. Adalberto Seno

I. Evandro CarreirCL

2. Lázaro Barboza

2. Nelson Carneira

3. Ruy Carneiro

I. Evelósio Vieira

I. Franco Montara

2, Paulo Bross.ard
3. Adalberto Sena

2. Itamar Franco

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598.
Reunlc5es: Quintas-feiras, às 10:00 horas.
local: Sala "C16vis Bevildcqua"- Anexo 11 - Ramal 623.

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal306.
Reunic5es: Quintas-feiras, às 9:00 horas.

COMISSlO DI fiNANÇAS- (CP)

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716.

117 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Amoral Peixoto

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)

Vice-Presidente: Teotónio Vilela

111 Membros!

ntularea
COMPOSIÇÃO

Suplentea
ARENA

I. Saldanha Derzi

I. Daniel Krleger

Presidente: Milton Cabral

2. Benedito Ferreira

2. José Gulomard

Vice-Presidente: Renato Franco

3. Alexandre Costa

3. José Sarney

4. Fausto Castelo-Branco

4. Heitor Dias

5. Jessé Fleire

5, Cattate Pinheiro
6. Osires Teixeira

ntularea

Suplentea
ARENA

6. Virgílio Távora

I. Milton Cabral

I. Benedito Ferreira

7. Maltas leão

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

8. Tarso Outra

3. Jessé Freire

3. Ruy Santos

9. Henrique àe la Rocque

4. luiz Cavalcante

4. Cattete Pinheiro

10. Helvídio Nunes

5. Arnon de Mello

5. Helvídio Nunes

11. Teotónio Vilela

6. Jarbas Passarinho

12. Auy Santos

7. Paulo Guerra

MDB

8. Renato Franco

I. Amaral Peixoto
MDB

2. leite Chaves

I. Danton Jabim
2. Dirceu Cardoso
3. Evelósio Vieira

I. Franco Montara

I. AgenorMaria

3. Mauro Benevldes

2. Orestes Quércla

2. Amoral Peixoto

4. Roberto Saturnlno

3. Roberto Saturnino
Assistente: Daniel Reis de Souza - Rama1675.

S. Ruy Carneiro
Assistente: Marcus Vinlclus Goulart Gonzaga- Ramal303.

Reunlc5es: Quartas. feiras, às I 0:00 horas.

Reunlc5es: Quintas-feiras, às 10:30 horas.

local: Sala "Epitócio· Pessoa"- Anexo 11 - Ramal61 S.

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals62) e 716.

_

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

COMISSAO DI LIGISLAÇAO SOCIAL- (CLS)
·

17 Membros)

' ' •

.

•'

. '

·

· 115 Membros)
· COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneiro
Vice-Presidente: Jessé Freire

Presidente: Daniel Krieger
. 19-VIce-Presldente: 'Luiz Viana
29-VIce-Presldente: Virgílio Távora

Suplente•
ARENA

5.

· · ·COMiSSAO DIRILAÇOIS IXTUIORIS....,.. (CRI)

·

COMPOSIÇAO

ntularea
l.
2.
3.
4.

O.u~bro d,e,1?76,
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Suplente•

ntular••·
1. Virgílio Tóvoro

Mendes Canal e
Domícia Gandim
Jarbas Passarinho
Henrique de la Rocque
Jessé Freire

2. Eurico Rezende
3. Accloly Filho

MDB

1. Làlaro Barboza
2. Ruy Carneiro

I. Franco Montara
2. Nelson Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilàcqua"- Anexo 11 -Ramal 623.

ARENA
I.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Daniel Krleger
2. luiz Viana
3. Virgílio Tóvo.ra
4. Jessé Frelr&
5. Arnon de Mello
• 6. Petrónlo Portella
7. Saldanha Derzi.
8. J.cisé Sarney ·
9. João Calmon
10. Augusto Franco

Accioly Filho .
José lindoso
Canele Pinheiro
Fausto Castelo-Branco
Mendes Canele
Helvidlo Nunes

COMISSAO DE MINAS EENERGIA- (CMI)
17 Membros)

MDB

COMPOSIÇÃO
~residente: João Calmon
Vice-Presidente: Domício Gondim

Suplente•

ntularea

1. Nelson Carneiro
2. Paulo Brossard
3. Roberto Saturnino

1. Danton JcLIIm
2. Gilvan Rocha
3. Itamar Franco
4. leite Ooves
5. Mauro Benevides

ARENA

1. Paulo Guer~a
2. José Guiomard
3. Virgílio Tóvora

I.
2.
3.
4,

Milton Cabral
Arnon de Meilo
luiz Cavalcante
Comício Gondim
5. João Calmo~

Assistente: Cóndido Hippertt- Ramal676.
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas.
Local: Saia "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716.

MDB
1. Gilvan Rocha
2. leite Chaves

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSAO DI SAIJDI- (CS)
17 Membros)

Assistente: Reinaldo Pacheto de Oliveira- Ramal306.
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas.
local: Sola "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal6l5.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Branco
Vice-Presidenle: Gilvan Rocha

COMISSAO DI RIDAÇAO (CR)

i

15Membrosl

ntularea

Suplentes

COMPOSIÇÃO
ARENA
Presidente: Danton Joblm
Vlce-Presldente: Renato Franca

Suplente•

ntularea
ARENA

1. José lindoso

1. Virgílio Tóvoro

2. Renato Franco
3. Otto Lehmann

2. Mendes Canele

I. Saldanha Derzl
2. Mendes Canalo

I.
2.
3.
4.

Fausto Castelo-Branco
Cattete Pinheiro
Ruy Santos
Otair Becker
5. Altevir leal

1. Dirceu Cardoso

2. Orestes Quércla
Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramal134.
Reuni6es: Quartas-feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilllcqua"- Anexo 11 - Ramal 623. ·

I. Adalberto Sena
2. Gilvan Rocha

l

l.~·,
",

'

MDB
MDB

1. Danton Joblm

·~
''l

1. Evandro Carreira
2. Ruy Carneiro

Assiste.nte: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312.
Reuniões: Quintas-feiras, às i I :00 horas.
local: Sala "Epltó~lo Pessoa".:.. Anexo 11- Ramal615.
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CfMISSlO DI TRANSPORTES, COMUNICAÇOIS
I OIRAS PUBLICAS- (CT)

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: José Gulomard
Vice-Presidente: Vasconcelos Torr~s
Titulare a

Qúa'rta~feira 6 6581

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Costa
Vice-Presidenle: Luiz Cavalcante

Suplente•
ARENA

I. Lulz Cavalcante

I. Jorbas Passarinho
2. Henrique de La Rocque
3. Alexandre Costa

2. José Lindoso
3. Virgílio Távora
4. José Gulomard
S. Vasconce;os Torres
MDB

I. Amaral Peixoto

I. Agenor Maria
2. Orestes Quércia

2; Adalberto Sena

Titulare•

Suplente•
ARENA

I. Alexandre Cosia
2. Luiz Cavalcante
3. Benedito Ferreira
4. José Esteves
5. Paulo G.u.erro

1. Otio Lehmann
2. Mendes Canele
3. Teotónio Vilela

MDB
I. Evondro Carreira
2. Evelásio Vieira

I. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino
Assistente: Claudia Carlos R. Casta- Ramal301
· Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 haros.
Local: SalaRuy Barbosa -Anexo li- Ramal 621

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312.
~euniões: Quartas-feiras, às 11:30 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" -Anexo 11 - Ramal 623.

COMISSlO DI SIIYIÇO PUILICO CIVIL- (CSPC)
17Membrosl

I) SIRYIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS
I DIINQUIRITO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Lázaro Barbozo
Vice·Presidente: Otto Lehmànn
ntularea

Suplente a

ARENA
I. Augustp f'ranco
2. Otto Lehmonn
3: Heitor Dias
.C •. Accloly Filho
S. luiz Viena

Coml11õe1 Temporária•
Chefe: Ruth de Souza Castro.
local: Anexo 11- Térreo.
Telefone: 25·8505- Ramal 303
11. Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional.
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos .
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária lar!. 90 do Regimento
Comuml.

I. Maltas Lello

2. Gustavo Capanema
3. Alexandre Costa
MDB

1•. Itamar Franco
2. Lázaro Barboza

I. Dantan Joblm
2. Mauro Benevldes

·Assistentes de Comissões: Haraldo Pereira Fernandes - Ramal 674:
•Aiieu de Oliveira. Ramal 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598: Mauro
Lopes de Sá -:- Ramal 3 1O

Assistente: Sonia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reun16<t$; Quintas-feiras, bs 10:00 horas.
.
Local: Sala Epitácio Pessoa - Anexa 11 - Ramal 615
8JIIW)()
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CWDE

c.s.P.c.

BPIT-'CIO PB:!SOA
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C.L.S,
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DANIEL
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!PITACIO PB:!SOA

L!DA

Ramail • 621 • 716

10:30
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IIII!LEIIA
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Ru:al. 615
C.R.B.

A L AS
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10:00
10:00

s
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·-
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
QU~TA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 1976

ANO XXXI- N9 127

I.

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 176• SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE
1976
1.1 - ABERTURA
l.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 ;... Mensagem do Senhor Presidente da República ·

-Restituindo amógrafos de projeto de lei sancionado:
N9 169/76 (n9 306/76, na origem), referente ao Projeto de
Lei da Câmara n9 90(75 (n9 277-D/75, na Casa de origem), que
•acrescenta parágrafo ao art. 40 da Lei n9 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários Policiais Civis da Uniãol e do Distrito Fe.~eral. (Projeto que
se transformou na Lei n9 6.364, de 4 de outubro del976.) ·
1.2.2 - Comunicações da Liderança da ARENA no Senado
Federal

- De substituição de
Congresso Nacional.

membro~

em Comissão Mista do

1.2.3- Oficio .

Da Liderança da,.ARENA na Câmara dos Deputados, de
substituições de membros em Comissão Mista do Congresso Nacional.
1.2.4- Leitura de projetos

i.
I>

1I

... i

:i'.

soc1açoes Comerciais dos Estados nordestinos, denominado
"Documento do Nordeste", no qual apresentam di11gnóstico e·
apontam soluções para a problemática da Região nordestina.
SENADOR ITAMAR FRANCO.:.... Registro do falecimento
·do Dr. Cláudio Martins Miranda Chaves, médico do INPS,
. vitimado por pbssível contaminação contraída no exercício da
profissão. Apelo ao Sr. Ministro da Saúde, no sentido da promoção de nova campanha de vacinação contra a meningite.
Campanha eleitoral de candidatos da ARENA à Prefeitura de
Paracatu-MG, tendo por base lemas de JuscC!ino Kubitschek.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Comentários em torno da recusa de prestação alimentícia, a propósito de rejeição, na
Câmara dos Deputados, de projeto de lei de sua autoria, dispondo .sobre a matéria.
SENADOR LEITE CHAVES- Participação do Presidente
Geisel na próxima campanha eleitoral.
1.2.6- Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n9 258/76, de autoria do Sr.
Senai:lor Vasconcelos Torres, que tomba a Igreja Nossa Senhora
da Paz, em Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, e dá outras
providências.

·1.3 -ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n9 63/76 (n9 2.409-B/76, na·
- Projeto de Lei do Senado n9 256/76, de autoria do Sr. Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli.Senador Nelson Carneiro, que. estabete· isenção de correção. ca, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do
monetária para a aquisição de imóveis populares, pelo Sistema INP,S, e dâ outras providências (Tramitando em conjunto com o
Financeiro da .Habitação, por pàrte de pessoas que percebam
Projeto de Lei da Câmara n9 29/76 (n9'495-B/75, na Casa de
salários de va!Órequivalente a até três salário& mínimos.
. . origem)' e com o Projeto de Lei do Senado n9 197/76). Dlscussio
- Projeto de Lei do Senado n9 257/76, de autoria_ do Sr. encerrada após. pareceres das comissões competentes, tendo os
Senador Orestes Qué~cia, que dâ nova redação ao§ 19 do art,: 457 ·srs. ·senadores Eurico Rezende e Franco Montoro' usado da.
palavra na sua' discussão, voltando às comissões competentes c~
~o Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação·
virtude
de recebimento de ein~ndas em Plenário. .
das Leis do Trabalho).
··
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR HEITOR DIAS- Entrega ao representante do
Sr. Ministro do Planejamento, de memorial elaborado pelas As-

.

.

'

- Projeto de Lei da Câmara n9 29/76 (n9 495-B/75. mi Casa
de origem). que acrescenta item ao art. 14 da Lei n9 5.316, de 14
·de setembro de 1967, que i~tegra o Seguro de Acidentes do Tra-.
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bulho na Previdência Social, e dá outras providências. (Trami·
Estado possa contratar operação de crédito externo, no valor de
tando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9 63 f76
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos).
(n~ 2.409-B/76. na Casa de origem) e com o Projeto de Lei do
2.2.2- Oficio
Senado nq 197 /76.) Discussão encerrada.
- Projeto de Lei do Senado n9 173/75, do Sr. Senador Fran·
- Do Sr. Líder da Maioria, Senador Petrônio Portella,
co Montoro, que restabelece, em favor do aposentado que tenha indicando o Sr. Senador Paulo Guerra para Vice-Líder da
. retornado à atividade, o direito de receber os benefícios decor- Maioria, em substituição ao Sr. Senador Osires Teixeira, que se
rentes da legislação sobre Acidentes do Trabalho. Retirado da enco~,tra cursando a Escola Superior de Guerra.
pauta após fala da Presidência,.
2.2.3 - Leitura de projeto.
-Projeto de .Lei do Senado n9 229/75, do Sr. Senador Leite ,
- Projeto de Lei do Senado n9 259 f76, de autoria do Sr.
Chaves, que considera crime contra a liberdade ou organização
do trabalho a não-adoção, por parte da ernpresa. das providen- Senador Nelson Carneiro, que modifica o§ 19 do artigo 224 da
cias e cautelas legais destinadas a evitar o Acidente do Trabalho. Consolidação das Leis do Trabalho.
Retirado da pauta após fala da Presidência.
2.2.4- Requerimento
- Projeto de Lei do Senado n9 24/76, do Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o Seguro de Acidentes do TrabaN9 526/76, de urgência, para
Mensagem n9 162/76,
lho em favor dos trabalhadores autónomos. Retirado da pauta propondo alteração da Resolução n9 62/75, que dispõe sobre
apósfala da Presidência.
operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa seus limites e
- Projeto de .Lei do Senado n9 39/76, do Sr. Senador •condições.
Orestes Quércia, que dispõe sobre a extensão do Seguro de
2.3- ORDEM DO DIA
Acidentes do Trabalho Rural aos pequenos proprietãrios, parceiros, arrendatãrios, posseiros e afins. Retirado da pauta após fala
- Projeto de Lei da Câmara n9 63/76 (n9 2.409-B/76, na
da Presidência.
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli·
·- Projeto de Lei do Senado n9 149/76, do Sr. Senador ca, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a· cargo do
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a concessão de gratificação
INPS, e dâ outras providências. Aprovado com emendas, após
de risco de vida aos trabalhadores na construção civil. Retirado usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs.
da pauta após fala da Presidência.
Senadores Itamar Franco e Petrônio Portella. À Comissão de
-Projeto de Lei do Senado n9 197/76, do Sr. Se[lador Nel- Redação.
son Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remessa de
relatórios referentes a Acidentes do Trabalho aos Sindicatos de
- Projeto de Lei da Câmara n9 29/76 (n9 495-B/75, na Casa
Trabalhadores, pelas empresas da respectiva categoria. (Tra- de origem), que acrescenta item ao art. 14 da Lei n9 5.316, de 14
~itando em conjunEo com os, Projetas de Lei da Câmara n9s
de outubro de 1967, que integra o seguro de acidentes do traba63/76 (n9 2.409-B/76, na origem) e 29/76 (n9 495-B, de 1975, na lho na Previdência Social, e dâ outras providências. (Tramitando
:ni conjunto com o Projeto de Lei da Câmára n9 63/76 e com o
Casa de origem). Discussão encerrada.
Projeto de Le.i do Senado n9 197/76). Declarado prejudicado, em
1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESID~NCIA
virtude da aprovação do item n9l da pauta. Ao Arquivo.
- Convocação de Sessão Extraordinãria do Senado Fe-Projeto de Lei do Senado n9 197/76, do Sr. Senador Nelderal, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do son Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remessa de·
Dia que designa.
relatórios referentes a acidentes do trabalho aos Sindicatos de
Trabalhadores, pelas empresas da respectiva categoria. (Trami·
1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
tando em conjunto com os Projetes de Lei da Câmara n9s 29 e·
SENADOR HELVID/0 NUNES- Homenagem de pesar 63/76). Declarado prejudicado, em 'virtude da aprovação do item .
pelo falecimento do Sr. Hélio das Chagas Leitão.
n9 I da pauta. Ao Arquivo.
SENADOR VASCONCELOS TORRES - Sugerindo a
2.4- MATtRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO
outorga da Medalha do Congresso Nacional ao Sr. Sílvio Santos,
DIA
pelos relevantes serviços prestados ao Parlamento brasileiro.
-Mensagem n9 162/76, em regime de urgência, nos termos
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA - Empenho do
Instituto Nacional do Livro em co-editar a obra "O Folclore em do Requerimento n9 526/76, lido no Expediente. Aprovada,. após
Sergipe", volume I - Romanceiro, de autoria de Jackson da pareceres das Comissões Técnicas nos termos do Projeto de Resolução n9 103/76, tendo usado da palavra nesta oportunidade os
Silva Lima.
, Srs. Senadores Franco Montoro, Petrônio Portella, Leite Chaves
1.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ· · e Roberto Saturnino. À Comissão de Redação.
XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
- Redação final do Projeto de Resolução n9 103/76, em re2- ATA DA 177• SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE gime de urgência. Aprovada. À promulgação.
1976

a

2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Comunicações da Presidência
- Convocação de Sessão Êxtraordinâria do Senado Federal
a realizar-se amanhã, às 11 horas, com Ordem do Dia que
designa.
-Recebimento do Ofício n9-S-13/76 (n9 3·/76-GG/CAGE,
na origem), do Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
solicitando autorização do Senado Federal a fim de que aquele

2.5 ·- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ·
XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
- N9 2, de 1976.

3- ATAS DE COMISSOES
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS ·coMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 176• SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE 1976
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRES.IDt:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Henrique de La Rocque - Fausto CasteloBranco- Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Jessé Freire - Domício Gondim - Milton
Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de Mello Augusto Franco- Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos
-João Calmon- Vasconcelos Torres- Danton Jobim -Nelson
·Carri:cliro- Itamar Franco - Orestes Quércia - Otto Lehmann Italívio Coelho - Mendes Canale - Accioly Filho - I.,eite Chaves
- Lenoir Vargas- Daniel Krieger. ·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. 19-Secretãrio vai proceder à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

I'•

ra os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do Nobre Senhor Senador José Lindoso, pelo Nobre Senhor
Senador Eurico Rezende, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem n9 69, de 1976 (CN), que
"declara de interesse da Segurança Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 89 e art. 15, § J9, alínea "b", da Constituição, os
Municípios de Fronteira Rica, Mirassol do Oeste, Eldorado e Mundo Novo, no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima e distinta consideração. Petrônlo Portella, Líder
O SR. PRESIDENTE (Wilson 'Gonçalves) - Serão feitas as
substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretário.
~ lido o seguinte
A Sua Excelência
Senhor Senador José de Magalhães Pinto,
DD. Presidente do Senado Federal
OFICIO N9 140/76
Brasília, 6 de outubro de 1976.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos
N9 169/76 (n9 306/76•. na origem), de 4 do corrente, referente ao Senhores Deputados Antônio Gomes e Darcílio Ayres, para inteProjeto de Lei da Câmara n9 90, de 1975 (n9 277-D/75, na Casa de grar, em substituição aos Senhores Deputados Nereu Guidi e
origem), que "acrescenta parágrafo ao art. 40 da Lei n9 4.878, de 3 Valdomiro Gonçalves, a Comissão Mista incumbida de estudo e
de dezembro de I965, que "dispõe sobre o regime jurídico peculiar ·parecer sobre a Mensagem n9 68, de 1976 (CN), que submete à
aos funcionários Policiais Civis da União e do Distrito Federal".
apreciação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9 1.452,
(Projeto que se transformou na Lei n9 6.364, de 4 de outubro de de 30 de março de 1976.
1976.)
Aproveito para renovar os protestos de estima e eievado apreço.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido José Bonifácio, Líder da ARENA.
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Serão feitas as
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 19- substituições solicitadas.
Secretário.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. J9-SecretãSão lidas as seguintes
rio.
Do Líder da ARENA
São lidos os seguintes
Ao Excelentíssimo Senhor
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 256, DE 1976
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal.
Estabelece isenção de correção monetária para a aquisição
de
imóveis
populares, pelo Sistema Financeiro da Habitação,
Em 6 de outubro de 1976
por parte de pessoas que percebam salários de valor equivalente
Senhor Presidente
a até três salários mínimos.
Nos termos do§ J9 do ari. lO do Regimento Comum do Con·
O Congresso Nacional decreta:
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituiArt. J9 O caput do art. JY do Decreto-Lei nY 19, de 30 de agosto
ção do Nobre Senhor Senador Cattete Pinheiro, pelo Nobre Senhor de 1966, passa a vigorar com a seguinte redução:
Senador José Guiomard, na Comissão Mista do Congresso Nacional
Art. 19 Nas operações do Sistema Financeiro de
que darã parecer sobre a Mensagem n9 68, de 1976 (CN), que "acresHabitação não será adotada cláusula de correção monetária,
centa artigo ao Decreto-Lei n9 1.452, de 30 de março de 1976, que
para o mutuário que perceber vencimentos ou saiários corresconcede incentivo para projetes prioritários para a economia
pondentes a até três vezes o salário mínimo de maior valor
nacional".
vigente no Pais, caso em que será isento.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
Art. 2Y A comprovação da isenção de correção monetária de
alta estima e distinta consideração. Petrônlo Portella, Líder
que trata esta Lei, será feita pelo mutuário perante a repartição
competente do Banco Nacional da Habitação ou Agente Financeiro,
Do Líder da ARENA
mediante apresentação de contracheques ou declaração expressa de
Ao Excelentíssimo Senhor
empregador.
··
Senador Magalhães Pinto
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
DO. Presidente do Senado Federal.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Em 6 de outubro de 1976
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:

Senhor Presidente
Nos termos do§ 19 do art. lO do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, pu-

J ustlficação
Temas dos mais controvertidos e discutidos desde sua implantação, a correçào monetária, tida por muitos como fator ?e desequilí-
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brio da economia popular, sobretudo das populações de baixa renda,
~ uma diretriz que se impõe para proteger os pequenos
e, pelas autoridades do Governo Federal, como uma das maiores des· assalariados, que hecessitam possuir casa própria.
cobertas já verificadas em nosso País, pelo menos para a população
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1976.- Nelson Carneiro.
como um todo, não se firmou, ainda, como um instituto definitivo. E
LEGISLAÇÃO CITADA
não se firmou, especialmente porque, aplicada indiscriminadamente
a todos e quaisquer empreendimentos imobiliários do Sistema
DECRETO-LEI N9J9, DE29 DE AGOSTO DE 1966
Financeiro da Habitação, tem levado ao inadimplemento e até mes·
Obriga a adoçio da cláusula de correçio monetária nas
mo ao desespero, milhares de trabalhadores que, na justa e louvável
vontade de conseguir sua casa própria, buscam empréstimos, os
, operações do Sistema Financeiro da Habltaçio, e dá outras
· •• providências.
quais, face ao crescimento assustador das prestações, não po~em
coadunar-se com as obrigações assumidas ao longo do curso do
contrato.
Art. 19 Em todas as operações do Sistema Financeiro da Habi·
~ que, como sabemos, o trabalhador que v.ive de salário, diga·
tação
deverá ser adotada cláusula de correção monetária, de acordo
mos, na base de até três salários mínimos, não tem a mínima condi·
·com
os
índices de correçào monetária fixados· pelo Conselho Nação de arcar com o õnus de um empreendimento tão arrojado como
cional
de
Economia, para correção de valor das Obrigações Reajustá·
é o caso do financiamento da casa própria pelo Sistema Financeiro
veis do Tesouro Nacional e cuja aplicação obedecerá a instruções do
da Habitação, pois, obviamente, esse minguado salário é consumido,
Banco Nacional da Habitação.
praticamente, em alimentação absolutamente necessária e vestuário,
não sobrando nada para outros encargos suplementares. Está
(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de
provado e comprovado, que quanto mais baixa a renda do traFinanças.)
balhador, mais ele gasta com alimentos e vestuários e quanto mais
alta a renda, menos é despendido com esses dois encargos primários,
isto levando-se em conta ·a proporção de cada um em relação aos
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 257, DE 1976
respectivos salários.
Dá nova redaçio § 19 do art. 457 do Decreto-Lei n9 5.452,
Ora, se é assim, e realmente o é, não há como conciliar a necessi·
de
19
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
dade de o trabalhador de baixa renda conseguir sua casa própria,
O
Congresso
Nacional decreta:
com a correção monetária estabelecida pelo Sistema Financeiro da
Habitação, pois à medida que o tempo passa o salário vai perdendo
Art. 19 O parágrafo J9 do artigo 457 do Decreto-Lei n9 5.452,
seu poder de compra e o resultado de tudo isto é o já bem conhecido de J9 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
de todos nós: milhares de trabalhadores sendo chamados à justiça
"Art. 457. . ....................................•
para prestar contas de seus débitos para com agentes financeiros,
sem a mínima possibilidade de fazê-lo, face a absoluta situação de
§ 19 Integram o salário, não só a importância fixa esti·
insolvência em que se encontram.
pulada, como também as comissões, percentagens, gratifi·
Essa insolvência decorre justamente do fato inconteste de que
cações ajustadas, diárias para viagens, abonos pagos pelo em·
não há como o mutuário de pequeno salário arcar com a responsapregador, bem como os adicionais previstos em lei."
bilidade de retirar de seu orçamento familiar cerca de 35% (trinta e
cinco por cento), para destinar ao pagamento de prestaÇão da casa
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re·
que adquiriu, premido pela necessidade de morar e pela justa vogadas as disposições em contrário.
perspectiva de possuir sua casa própria para si e seus familiares, mas,
J ustificaçio
em contrapartida, não dispondo de condições objetivas para assumir
tamanha responsabilidade, que é sempre crescente, a cada mês, face
O parágrafo primeiro do art. 457 da Consolidação das Leis do
Trabalho determina in verbis:
à correção monetária.
"~ )9 Integram o salário, não só a importância fixa esEste aspecto da problemática é da mais alta importância porque
tipulada, como também as comissões, percentagens, gratifié por ele que se vai descobrir a razão de existirem milhares de mutuá·
rios sendo despejados das casas que adquiriram, pelo fato de não
cações ajustadas, diárias para viagens, abonos pagos pelo em·
poderem resgatar suas mensalidades. ~ um problema social a resolpregador."
ver. que está a exigir muita sensibilidade social de quantos detêm
Objetiva, pois, a presente propositura corrigir uma lamentável
uma parcela de Poder Público, vez que, como é óbvio, não se pode
omissão
do diploma legal acima mencionado, ao inserir como verbas
largar tantos brasileiros ao desamparo somente porque não tiveram
a ventura de conseguir um emprego melhor, e estão ·pagando o alto integrativas ao salário, os adicionais previstos em leis, ou sejam: por
preço de não poderem possuir sua casa própria, especialmente ·hora extra, por trabalho noturno, por insalubridade e por peri·
··
porque estão obrigados a arcar com o pesado õnus da correção culosidade.
Referidos
adicionais
são
estímulos
concedidos
aos
trabalha·
monetária.
dores,
decorrentes
de
fatores
adversos
com
que
prestam
seus
Acreditamos que se esta nossa proposição for aprovada, haverá
um grande alívio para esses mutuários de baixa renda e para o futuro serviços, com riscos sérios à saúde e outros interesses consideráveis.
Ora, se as comissões, perce'ntagens, gratificações e outras van·
adquirente da casa própria pelo .Sistema Financeiro da Habitação,
pois os encargos assumidos, estando isentos da correção monetária, tagens integram o salário, com maior razão ainda os adicionais apon·
possibilitar-lhes-á melhores e mais justas condições de resgate das tados devem ser também abrangidos pelo favor legal.
Vejamos, em arremate, algumas manifestações jurisprudenciais,
mensalidades.
Demais disto, cabe ao Poder Público o relevante papel de distri· modificando lei vigente, com a finalidade de reparar injustiças e
buidor de Justiça e, como tal, não estará fazendo mais que sua humanizar a legislação.
obrigação em isentar da correção monetária pequenos mutuários,
· 1 - Prejulgado n9 3:
assalariados na faixa correspondente a até três salários mínimos pois
"Adicional periculosidade. lndenização. O adicional
na medida em que estes assalariados vão sendo beneficiados, popericulosidade pago em carâter permanente, integra o cálculo
·derào, efetivamente, cumprir com sua obrigação de mutuários e,
da indenização."
também, o que é mais importante, alcançarão a necessária
2 - Prejulgado n9 11:
tranqUilidade que merecem, de poderem possuir sua casa própria,
sem ter que sacrificar todas as condições de assalariados e viverem
"Adicional insalubridade. lndenização. O adicional insa·
sob o fantasma do despejo.
lubridade, pago em curúter permanente, integra a re••••••••••• o ••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• o ••••
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muneração para .:..ílculo de indenização." (Os Prejulgados
citados são do Tribunal Superior do Trabalho.)
3- "Todos os adicionais - horas extras, insalubri·
dade, periculosidade - quando pagos habitualmente, se in·
serem nos cálculos de indenização, férias e 139 salário se·
gundo jurisprudência superior. Quanto às folgas semanais
não hã óbice legal à inclusão do adicional de periculosidade
habitualmente pago." (ln Revista LTr, 1973, pâg. 1.002~
TRT - 2• - Reg. 5.550/72; Ac. T. - 1.122/73, Rei. Juiz
Wilso.n de Souza Campos Ba~alha.)
4- "A tendência jurisprudencial é no sentido do
cômputo das horas extras e noturnas nos benefícios traba·
lhistas, ·excluindo-se, apenas o descanso semanal. Dessas ma·
nifestações, decorre a tendência à inclusão de todos os adi·
cionais e suplementos remuneratórios pagos de maneira ha·
bitual e permanente, nos cálculos de indenização e férias, nllo
havendo motivo para não se aplicar idêntica solução ao J39
salário." (ln Revista LTr, 1973, P.ág,. 37 - TRT- 2• Reg.
986/72; Ac. 3• T.- 3.805/72, de 26-6-72, Rei. Juiz Wilson de
Souza Campos Batalha.)
Em face do exposto, submetemos o presente projeto de lei à con·
sideração e estudo dos nobres pares do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1976.- Orestes Quércia.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N9 5.452, DE J9 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
•••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• '

•••••••••••••••

CAPITULO II
Da remuneração
Art. 457. Compreeendem-se na remuneração do empregado,
para i'odos os efeitos legais, além do salário devido e pago dire·
tamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gor·
jetas que receber.
§ )9 Integram o salário, não só a importância fixa-estipulada,
como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas,
diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.
§ 29 Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim
como as diárias para viagem que não excedam de cinqUenta por
cento do salário percebido pelo empregado.
§ 39 Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for
cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas, a
qualquer título, e destinada a distribuição aos empregados.
••••••••••••••••• ••••••• •••••••• o •••• ••••••••••••••••• •••••••

(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Legislação
Social ede Finanças.)
·

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Os projetas lidos
serão publicados e despachados às comissões competentes.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA-BA. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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1.

Na sede da Associação Comercial da Bahia - pela imponência,
um verdadeiro palácio e, na geografia espiritual da cidade, uma ilha
de história cercada de tradição por todos os lados - realizou-se, na
última sexta-feira, em Sessão solene, presidida pelo eminente Governador Roberto Santos. a entrega. ao ilustre representante do Ministro Reis Velloso, de um memorial, elaborado sob a responsabilidade das Associações Comerciais do Nordeste: Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí,
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Maranhão, Ceará e Minas Gerais, esta última representação ·cm
decorrência da expressiva área geocconômicâ do Estado, vinculada à
SUDENE- e no qual se contém um estudo sério e profundo daregião nordestina, com a indicação da evolução do seu progresso, a
enumeração dos seus problemas e a recomendação das possíveis c
prementes soluções.
O referido memorial foi denominado, pelo seu conteúdo e por
suas metas, "Documento do Nordeste."
Não se trata de um trabalho marcado pelo negativismo
demagógico, ou pelo pessimismo dos descrentes. Ao invés, é um
estudo objetivo da temática nordestina, com o reconhecimento e a
proclamação do acerto de medidas adotadas pelo Governo, mas, por
outro lado, com sugestões novas e fundamentadas, que podem servir
de importante subsídio aos programas já . elaborados ou em
eLaboração, com vistas à dinâmica da sofrida área brasileira.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-BA)- Permite V. Ex• um aparte1
O SR. HEITOR DIAS (ARENA-BA)- Com muita honra.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Estive, coino V. Ex•,
presente à reunião dos Presidentes de Associações Comerciais, a que
compareceu, representando o Sr. Ministro Reis Velloso, o seu
Assessor principal, o Dr. Roberto Cavalcante. Foi uma Sessão
importante, em que as classes empresariais entregaram ao re·
presentante do Sr. Ministro o estudo a que V. Ex• vem de se referir.
1:: um documento sério, e acredito que o grupo de trabalho, sugerid'o,
na ocasião, pelo Dr. Roberto Cavalcante, composto de três membros
de associações comerciais, o Presidente da SUDENE e um elemento
da Secretaria-Geral do Ministério do Planejamento, viabilizará,
dentro do estudo feito, o possível em ·favor de um desenvolvimento
maior do Nordeste.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA-BA) - Agradeço o aparte
de V. Ex•, que retrata o que foi aquela reunião, que, pela sua
repercussão e pelos frutos que se pretende colher, se tornará
histórica. V. Ex•, a exemplo também do Sr. Senador Luiz ,Viana,
esteve presente a essa memorável Sessão, pelo interesse que a cada
um desperta o problema da região nordestina.
Continuo, Sr. Presidente.

1:: evidente que, em se tratando de um pedaço de chão do 1,3rasil,
no qual se abrigam 30% da população do País, não poderia deixar a
sua gente de .contar, como sempre contou, com as preocupações do
Governo Federal. As medidas, no particular, durante muito tempo,
eram, no entanto, adotadas, levando-se em conta, de um modo g~ral,
mais as conseqUências do que as causas dos grandes problemas.!:: de
justiça, porém, reconhecer que, a partir da década de 60, com a
criação da SUDENE e, com mais ênfase, com o advento da.
Revolução de 1964, novos e promissores horizontes se abriram para
a região.
Frisei, no início, que o citado "Documento do Nordeste" não
era fruto de negativismó nem de pessimismo, posições que não se
coadunam com a orientação e a própria estrutura das entidades que
o elaboraram. Assim é que, em várias passagens da referida publicação, hã um reconhecimento aberto e franco da atuação positiva
do Governo Federal em relação à área-problema. Por isso é que,
logo no primeiro capítulo, hã afirmações desta natureza:
"I:: verdade, deve-se reconhecer, que o Governo Federal,
notadamente, nas duas últimas administrações, assim como
várias Governos Estaduais têm procurado modificar os
quadros de profunda carência da região."
E mais adiante, na parte de fundamentação do Memorial, pode·
se ler:
"São visíveis e mensuráveis os avanços do Nordeste a
partir da década de 60. Conforme indicava o Ministro Reis
Velloso, numa das reuniões do Conselho da SUDENE, no
período de 1960 a 1974 a região cresceu à taxa média anual de
7,1%, inferior apenas a 0,1% à do PIB nacional; a indústria
conheceu uma expansão global de 299% e os serviços de
211%. O próprio setor agrícola, que suportou o impacto de

-·· -6588 Quinta-feira 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio II)'

duas ou três grandes secas, evoluiu a taxas médias de 4,6% ao·
ano, bem acima da taxa regional de incrementos demo-·
gráficos."
E logo a seguir, a declaração de que:
•
"por cinco anos quase que consecutivos- 1963- 1964
- 1965- 1967 e 1968- a economia do Nordeste conseguiu
expandir-se a índices superiores ao do conjunto brasileiro,
·alcançando, assim, reduzir relativamente a grande diferença
de renda per capita em face de out~as regiões do Pais.':

Outubro de 1976,

8 - As desvantagens presentes com que a região empreende
agora o seu processo de industrialização.
C- Mutilação dos recursos dos incentivos fiscais à ordem da
SUDENE.
D - A insuficiência de recursos dos Governos Estaduais e
Municipais.
E- Descoordenação dos investimentos e programas setoriais.
.. F - Indecisões_ na efetivação de uma política agrária para a
região.
Não se limitando à crítica: fácil, o documento, nas páginas
Se o referido documento, porque sério e imparcial, não fugiu a
seguintes, faz, sob capítulos especiais que vão da "Política e
tais afirmativas, por ser objetivo e reivindicatório, baseado em fatos
Estratégia do Desenvolvimento Regional", dos "Recursos para o
que espelham uma realidade e em números que valem por dados
Desenvolvimento" à "Política Agrária" e à "Compensação quanto a
estatísticos, não poderia deixar de ser critico na exposição de seus• Recursos Humanos", uma verdadeira radiografia da região, que
estudos.
bem pode vir a ser aproveitada para uma ação coordenada, da qual
Por isso mesmo, ao tempo em que proclamava, como dissemos,
não podem nem querem estar ausentes as entidades empresariais, a
a expansão da economia do Nordeste entre 1963 e 1968, sublinhava cujo trabalho e a cujo poder de realização muito deve o estágio atual
que
do progresso do Nardeste.
"a partir de 1969, e pelos menos até 1974, o crescimento
E o Governo - cumpre ressaltar - está aberto a essa
da região passou a ser sistematicamente menor que o colaboração específica, o que dá alento e renova as esperanças de
nacional."
toda a região. E esse estado de espírito, por parte da Administração
Central
está explícito na atuação do Professor Roberto Cavalcante,
Há de se proclamar que o reconhecimento de tal realidade não
escapou à visão do Governo Central, tanto é que, como ressalta O• Secretário-Geral da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, que, dizendo-se autorizado pelo ilustre Ministro Reis
substancioso trabalho:
Velloso. propôs a criação de um grupo de trabalho, que, com base no
"a situação real do Nordeste é considerada com a maior
atenção no 11 PND, que estabelece um elenco de programas "Documento do Nordeste" procedesse a estudos objetivos, com a
específicos, com investimentos federais da ordem de 100 bi- triagem das sugestões nele contidas, visando, ao final, à elaboração
lhões de cruzeiros, a fim de propiciar a essa região um cres- de normas com reais condições de operacionalidade.
Congratulo-me, Sr. Presidente, com a Associação Comercial da
cimento a taxas ligeiramente superiores às do conjunto brasileiro, com vistas a reduzir o largo hiato que a separa, em terBahia e com seu ilustre e jovem Presidente, Dr. Alfeu Pereira, por
mos de dinamismo e padrões de vida, das áreas mais avan- essa iniciativa que, não tenho dúvidas, irá produzir profícuos
çadas."
resultados em favor da região nordestina.
Estou certo de que do trabalho de que se ocupará o Grupo a que
E é visando a tais metas, que o eminente Presidente Geisel fez
se aludiu o ilustre representante do Ministro Reis Velloso não.
questão de marcar, com a sua presença em Recife, as esperanças e os escapará o exame do !CM que, como bem focalizou, naquela Sessão
objetivos do "Projeto Sertanejo."
solene. o eminente Senador Luiz Vianna, apresenta indiscutíveis
repercussões negativas ao processo de desenvolvimento do Nordeste
O Sr. Luiz Viana (ARENA- BA)- Permite V.Ex• um aparte?
com
o favorecimento evidente e discriminado dos Estados
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA) Com muito prazer, nodesenvolvidos do Sul do País.
bre Senador.
Registrando, portanto, esse acontecimento, quero, também,
O Sr. Luiz Viana (ARENA- BA)- Estou ouvindo com atenfelicitar a nossa própria Bahia pela contribuição que, através de ilma
ção que merecem V. Ex• e o importante assunto objeto do seu opor- instituição tradicional e respeitável como' a sua Associação
tuno pronunciamento. Realmente, como bem tem mostrado V. Ex• Comercial, achou por bem prestar ao desenvolvimento regional e ao
o documento entregue na tradicional Associação Comercial da Ba- progresso da Nação. ~-há de se reconhecer- mais um ato de
hia ao representante do Senhor Ministro Reis Veloso, pelos represen- fidelidade ao seu destino histórico (Muito bem! Palmas. O orador é
tantes do empresariado nordestino é um estudo sério, minucioso e cumprimentado.)
que, certamente, contribuirá para ajudar o Nordeste, criando-lhe
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - · Concedo a
adequadas condições de desenvolvimento, a começar pelo reexame
palavra
ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
do lCM, que, na sua estrutura atual. será fonte permanente de emS.
Ex•
não está presente.
pobrecimento da região. Sem a revisão do !CM estaremos apanhanConcedo a palavra, por cessão ao nobre Senador Itamar Franco.
do água em cesto, em relação à diminuição das diferenças que hoje
dividem o Brasil.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - ,MG. Pronuncia o
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Obrigado pelo apar- seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
te de V. Ex• que alia ao seu valor parlamentar e de homem público, Senadores:
a experiência vivida como Governador da Bahia e como ex-Ministro
Dois assuntos me trazem à trib:!na: o primeiro, para registrar o
de Estado.
falecimento do Dr. Cláudio Martins Miranda Chaves, e concluo por
Prosseguindo, Sr. Presidente; como os elaboradores do aludium apelo ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social; o
do documento são todos elementos de vivência na região, presencian- segundo sobre a Cidade de Parac'atu.
do e, às vezes, sofrendo os efeitos negativos da situação nordestina,
Faleceu em São José dos Campos, em São Paulo, a 18 de setemnão poderiam deixar de, ao lado de um diagnóstico, à luz de experibro próximo passado, o Dr. Cláudio Martins Miranda Chaves, com
ência, indicar a terapêutica que consideram indispensável, de par,
29 anos de idade, casado, deixando esposa Dilma Toledo Miranda
evidentemente, com outros remédios já sugeridos ou adotados, para Chaves e duas filhas menores Daniel a e Cintia.
a supressão de males ainda em vigor, ou a eliminação de determinaFormado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal
diis causas que tt:m obstado a aceleração adequada do desenvol- de Juiz de Fora, em 1970, destacou-se durante o seu curso, tendo
vimento regional.
sido inclusive orador da turma.
E entrt: os fatores negativos, ali se enumeram, com análise ainda
Depois de formado, transferiu-se para São Paulo, onde se espeque ligdn1 mas fundamentada, os seguintes:
~ializou em Otorrinolaringologia. tendo sido residente do Hospital
A- Mecanismos de transferência de recursos.
das Clínicas da Escola Paulista de Medicina. Fixou residência
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posteriormente em São José dos Campos, onde passou a exercer sua
especialidade.
Era médico do INPS local e aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o porquê deste meu pronunciamento. Era o jovem médico do INPS
e, possivelmente, ter-se-ia contaminado no exercício profissional.
Especialistas consultados afirmam que seria difícil provar que o jovem m,édico, no exercício da profissão, fora vítima de meningite.
Moço ainda, como eu disse, faleceu aos 29 anos.
Solicitamos, pois, ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social, por ser de justiça, medidas mínimas de garantia à viúva e fi.
lhas, ou seja, pensão integral sobre o que ele contribuía para o INPS
(lO salârios mínimos) e não a pensão que o INPS estâ pretendendo
pagar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é justo destacar que, ao que parece, jâ ,é o segundo médico que falece, no Brasil, no exercício profissional.
Assim; Sr. Presidente, S. Ex• o Ministro Nascimento e Silva,
com sua sensibilidade, poderia, por justiça, considerar o caso como
acidente do trabalho. Este doloroso fato mostra a conveniência de
nossa legislação social avançar no sentido de ·proteção àqueles que
lidam nos setores médicos e do saneamento bâsico, razão por que,
ainda hoje, apresentaremos ao projeto que dispõe sobre o seguro de
acidentes do trabalho a seguinte emenda:
. "A doença proveniente de contaminação acidental de
pessoal da ârea médica no exercício de sua atividade equipara-se a acidente do trabalho."
Termino, Sr. Presidente, solicitando ao Sr. Ministro da Saúde
que promova mais uma campanha de vacinação contra a meningite.
Quanto ao segundo assunto, Sr. Presidente, é para saudar a
Aliança Renovadora Nacional de Paracatu, Minas Gerais, que estâ
distribuindo o seguinte cartaz:
O REPÚDIO AO ÓDIO, O AMOR PELA PAZ E
PELA UNIÃO, FORAM OS LEMAS DO GRANDE
PRESIDENTE JUSCELINO

Pela União, Paz e Progresso de Paracatu, votem pois:
Para Prefeito
em

DR. ALA OR ADJUTO
Para Vice-Prefeito

ELISEU ARAUJO
ARENA-1976
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito prazer, Senador.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Senador Itamar Fran-.
co, se me permite, creio que V. Ex• cometeu aí um engano, V. Ex•
leu candidato da ARENA, em vez de candidato do MDB.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- ARENA 1976.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Ah! AREN~. Eminente Senador IiamarFranco é para nós um motivo de muito júbilo,
em verificar que a Aliança Renovadora Nacional, que durante todo·
o tempo em que o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
amargou ci exílio e a injustiça de uma cassação, até hoje não compreendida pelo povo brasileiro, agora, realmente, embarque na canoa
do repúdio ao ódio e de culto ao amor pela paz e pela união, que
constituem a bandeira do grande ex-Presidente Juscelino Kubitschek
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de Oliveira, hoje pranteado por todo o povo brasileiro. Com isso,
eminente Senador, acho que V. Ex• faz muito bem em parabenizar a
ARENA de Paracatu. Eu também a parabenizo por isto, porque só
realmente o amor e a paz são capazes de construir para a eternidade.
O Sr. Heitor Dias (ARENA:-- BA)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Itamar Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra.zer, nobre Senador.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) _;Estranho que uma propaganda dessa natureza cause surpresa a V. Ex• e a outros ilustres militantes do Partido da Oposição. V. Ex•, por exemplo, tem insistido
no assunto e, agora, o eminente Senador Lâzaro Barboza teve oportunidade de referir-se ao processo de cassação para demonstrar o
paradoxo existente entre um governo que cassa e o governo que pratica a união e a concórdia. Primeiro, temos que examinar o problema
das cassações dentro do processo revolucionário; segundo, V. Ex•s.
hão de estar lembrados de que Getúlio Vargas, que é tido e reconhecido como um homem compreensivo e inclusive cunhou esta frase "Só
o amor constrói para a eternidade", em 1937, através da Constituicão que outorgou, não cassou o mandato de alguns políticos, mas,
digo bem, mutilou os direitos políticos de toda uma população, não
havia eleição de nenhuma natureza, tanto que alguns elementos
chegaram a se considerar como pertencentes a uma geração proscrita, a que correspondia aquele período. E ainda mais, o art. 177 da
Constituição de 1937 dava ao Poder Central o direito de demitir
sumariamente, por incompatível com o regime, qualquer funcionário, e com uma agravante, a de que esse direito era transferido aos
interventores federais, o que quer dizer, que o ódio e as lutas políticas que muitas vezes se verificavam nos mais distantes municípios
geravam, através dos interventores, a medida draconiana da demissão injusta. Não sou - faço questão de assinalar - dos que se
opõem ao Sr. Getúlio Vargas, antes, reconheço o seu trabalho, a sua
condição de estadista e os grandes serviços que prestou ao Brasil, nos
vârios setores da administração. Apenas estas observações, para
fazer sentir a V. Ex• que não hã razão para a sua surpresa em relação à propaganda distribuída.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - O orador permite um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- É apenas para retificar,
em parte, as palavras do nobre Senador Heitor Dias. S. Ex• disse que
o art. '177 permitia demitir. Não, só permitia aposentar; mas tanto o
Governo Central quanto os interventores demitiam, e eu mesmo fui·
demitido com base no art. 177.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - V, Ex•, nobre
Senador Heitor Dias, a meu ver, apenas cometeu um engano. Eu não
estou surpreso, estou saudando - e vou dizer por que - a Aliança
Renovadora Nacional.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Senador Itamar
ranco, permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Estou saudando,
efusivamente, a Aliança Renovadora Nacional. Lamento apenas que
V. Ex• tenha buscado o exemplo de 1937. Seria muito mais lúcido, na
época atual, que V. Ex• buscasse a redemocratização brasileira, e não
o exemplo de 1937, que não faz bem a nós, brasileiros.
Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Lâzaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador
Itamar Franco, V. Ex• jâ atingiu por assim dizer o fulcro do aparte .
que neste instante lhe dou. O eminente Senador e meu fraterno
amigo Heitor Dias, que honra o grande Estado da Bahia nesta Casa,
enfatizou como modelo das lutas políticas no País a vida pública de
Getúlio Vargas, e exemplificou com a carta de 1937, eminente
Senador, a Carta de 1937 também foi um equívoco na· vida política
do, País, porque não foi uma Carta votada pelo Congresso Nacional,·
que seria a ressonância da voz do povo. Nilo a conheci, porque nasci
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depois dela, em fins de 1938, mas sei bem que ela era, inclusive, apeli·
dada de A Polaca, exatamente porque, no seu bojo não fazia justiça à
formação pacífica e cristã, à índole pacifista do povo brasHeiro. Pre·
tiro louvar-me no exemplo de Getúlio Vargas, mas em outra fase da
vida política brasileira, na fase que precedeu à reclemocratização,
quando então o ex-ditador se redimiu e elegeu-se Presidente da Repú·
blica pelo voto livre e soberano do povo, tendo morrido no exercício
do poder. Mas V. Ex• diz bem, não estamos fazendo qualquer critica
à Aliança Renovadora Nacional de Paracatu, que usa comq ban·
deira o lema do grande e pranteado ex-Pre<sidente da' República Jus·
celino Kubitschek de Oliveira, mas saudando-a porque os objetivos
de Juscelino eram e se confundem com os objetivos do Movimento
Democrático Brasileiro, de paz, de desenvolvimento com democra·
cia e com justiça social. E se a ARENA, eminente Senador, também
passa a fazer coro conosco na luta por tudo aquilo que Juscelino
simbolizou, não há dúvida de que este Pais está de parabéns. E só
nos resta esperar que o exemplo de Paracatu frutifique c se ramifique
neste País inteiro, que todos os Diretórios da Aliança Renovadora
Nacional, não apenas de Minas Gerais mas de todo o Brasil assim
procedam, e estaremos então, eminente Senador, muito perto do dia
em que esta Nação poderá confraternizar-se no abraço de si mesma.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado
a V. Ex• Dessa propaganda poderíamos tirar pelo menos três
conclusões. Primeira, Juscelino era, realmente, o elo de união de
todos os brasileiros; segunda, o Movimento Democrático Brasileiro
está certo em, na campanha municipal, lembrar o grande Presidente
Juscelino Kubitschek; e a terceira, Senador Lázaro Barboza, impli·
citamente, a ARENA de Paracatu está a pedir a anistia quando diz
pela união, paz e progresso, o repúdio ao ódio, o amor pela paz· e
pela união.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Desisto da palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - S. Ex• desiste da
palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se~adores:
O Senado Federal só conhece a Agapito Durão, através de vagas referências feitas desta tribuna. E por isso não pode medir a
independência de suas atitudes, o critêrio desapaixonado de seus
julgamentos. Ele é um servidor da liberdade, hoje como ontem,
desde quando nos encontramos. Trazia, aliás, dos embates
acadêmicos esse laurel. Nunca se filiou a qualquer partido, nessas
numerosas Repúblicas que sucederam à República Velha, já agora
de tão saudosa memória. Não há de ser por falta de apelo, mesmo os
do velho amigo intimo que sou eu. Agapito Durão sorri, e faz
ouvidos de mercador. Melhor exemplo, Srs. Senadores, não posso
dar do que o sucedido há dois anos. Seu domicflio eleitoral continua
sendo na Bahia. Costuma dizer-me que esse domicilio é sentimental.
Com aquela tolerância, que o faz acima da malícia c das criticas,
Agapito Durão como que concorda. Mas logo se' anuncia um pleito,
corre à Velha Província, para votar. Que me lembre, em toda uma
vida em que parecemos dois irmãos, não há urna que se· abra, que
não conte com sua cédula. Sejam eleições gerais ou municipais, de
clube de futebol, de associação de classe, de loja maçónica, de
terreiro de macumba, ou associação de pais. Deixando de lado esses
.arrodcios, volto a 1974. Poucos dias antes de "avionar" para Salva·
dor, foi pedir-me a costumeira encomenda de "medidas" de Senhor
do Bonfim e de ingredientes para um reparador vatapá. E, antes de
qualquer comentário de minha parte, foi logo me avisando que ia
votar para Senador em Luiz Viana. E se revelo esse pormenor é para
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insistir que Agapito Durão se coloca acima e fora dos partidos.
Talvez não acredite, como o Presidente Francelina Pereira, que a
ARENA seja o maior partido do mundo ocidental, mas isso não o
til ia necessariamente ao Movimento Democrático Brasileiro.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita
honra.
O"Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Eu sempre pensei que
Agapito Durão fosse V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Veja o engano
em que está incidindo V. Ex•
Desta vez, porém, sua indignação era contra a ARENA.- Tran·
qUilizem·se os ilustres colegas do Partido oficial. A ARENA, no
caso, era a da Câmara dos Deputados. Poucas vezes o vi tão furioso.
Entrou gritando- que aquilo não era cantar- o ô, ô, ô, ô, do "Pais
que vai para a frente". Entendia que a ARENA não mais tinha o
direito de utilizar a infância em sua propaganda. "Quantos daqueles
meninos sorridentes não estarão, amanhã, pedindo esmolas ou
piveteando pelas esquinas?". Tentei explicar-lhe que Governo é uma
coisa, a ARENA outra. Meu dileto amigo não deu importância à
consideração e explicou sua revolta. Sua vizinha era uma senhora
desquitada, com oito filhos menores. O marido, médico, encantou-se
por uma enfermeira, e deixou o lar conjugal. Nasceu depois do
desquite a luta pelo recebimento da pensão alimentícia. A pobre
mulher, com aquela filharada, não podia fugir das famosas
"prendas domésticas". O marido, sem emprego fixo, vive de farta
clientela, de que não há registro sério para evitar o Imposto de
Renda. Durante muitos meses não . pagava regularmente os
alimentos ajustados. E só o fazia sob a ameaça de prisão. Houve,
porém, quem o advertisse que ele era um bobo, que toda aquela
perseguição- sim, foi o termo usado- acabaria quando preso uma
vez. Fora essa novidade obra da Revolução, com o atual Código de
Processo Civil. Desse recurso se valeu prontamente o finório.
Doutor de esmeralda no dedo, cumpriu a pena com todas as honras
e regalias. Chegou mesmo a dar receita ao Chefe da Secretaria e a
enviar amostras de remédios para a empregada do Diretor.
Cumprida a pena, tão leve para ele quanto a pena de um pássaro,
voltou fagueiro às suas atividades. E não pagou mais alimentos à
esposa desesperada e aos filhos inocentes. Chovem intimações, e ele
sorri, beneficiário da ARENA. O senhorio despejou a família
abandonada, que locador não é marido nem pai de inquilino
impontual. O remédio que resta aos alimentandos é executar os bens
do faltoso. Mas, que bens? O grupo da sala de espera do consultório,
eis que, pelo Código do Processo Civil, são impenhoráveis "os livros,
as máquinas, os utensílios e os instrumentos, necessários ou úteis ao
exercício de qualquer profissão". No complexo processo de
execução, o sofá e as cadeiras da sala de espera, vendidas em leilão,
não pagariam sequer as despesas do processo. Agora, os meninos
andam pelas ruas, sujos, rotos, famintos, iniciando-se nos desvãos
dos primeiros furtos. Amanhã serão malandros, moleques,
bandidos, subversivos, todos esses nomes com que a sociedade
hipócrita costuma punir, na juventude, aqueles que ela desamparou
na infância. Sem maiores letras, a senhora empregou-se como
governanta, ganha mil cruzeiros por mês. O marido tem automóvel,
casa de campo, mordomia, tudo em nome da mulher com quem agora vive. E, dizem as más línguas, que é até um dos "sócios do Brasil"!
A última esperança daquela pobre gente era a aprovação de projeto,
que apresentei mais uma vez, e mereceu o voto unânime do Senado
Federal, possibilitando nova prisão, se outra injustificável recusa de
prestação alimentícia ocorresse. Mas, apesar dos apelos do MDB, a
liderança da ARENA na Câmara dos Deputados rejeitou a proposi·
ção. O médico deu uma festa à moda Patino. Agapito perguntava-me
se aqueles meninos que cantavam na televisão "este País vai para a
frente" ou que recebem o Presidente Geisel com bandeirinhas e
sorrisos nas cidades do interior não seriam iguais àquelas crianças
que a insensibilidade arenlsta atirara na miséria e a que abrira as
portas do crime. E logo ajuntou, com uma veemência que me
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lembrou o eminente Líder Petrônio Portella aparteando ao nobre Senador Paulo Brossard: "E quantos casos como esses não se multi·
plicarão pelo País? E quem cuidará dessas crianças? A ARENA? O
Governo?"
·
Confesso, Sr. Presidente, que não tive resposta:. E se hoje trago o
assunto ao conhecimento desta Casa era para que sobre ele meditassem os líderes da ARENA, o ilustre Sr. Ministro da Justiça, o
honrado Senhor Presidente da República. E respondessem a esses
garotos e aos milhares que a ele se ajuntarão, quem aconselhou .a
lidçrança da ARENA, na Câmara dos Deputados, a rejeitar, mais
uma vez, projeto que evitaria tragédias semelhantes.
O Senado Federal perdoar-me-á se peço sua atenção para assunto que pareceu tão sem importância à. liderança da Aliança
Renovadora Nacional na outra Casa do Congresso. Essa fieira de
m~ninos não vota. E se todos os pais, agora desobrigados de
alimentar os filhos continuam votando, é tudo mera coincidência do
já famoso milagre brasileiro.
Prometi a Agapito Durão que divulgaria seu protesto e seu
apelo desta tribuna. Deus queira que os homens da ARENA e do
Governo lhe dêem ouvidos. Amém. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores::
Eu gostaria, hoje, de trazer à reflexão da Casa, ao exame dos
ilustres Senadores, uma questão que, pela sua· relevância, não
poderia deixar de ser examinada em alto nível pelo Senado.
Quero me referir à participação do Presidente da República na
próxima campanha política. Isto é, se de acordo com a Constituição,
Sua Excelência pode participar da campanha. E, se no caso de legalmente, constitucionalmente, ser-lhe atribuída essa faculdade ou esse
direito, se convém a Sua Excelência participar do próximo pleito
eleitoral.
Ninguém desconhece que o sistema constitucional brasileiro,
.presidencialista, seguiu as normas, as diretrizes basilares do sistema
americano. Lã, é possível, ao Presidente da República reeleger-se
uma vez pelo menos, ou concluindo mandato próprio ou, concluindo
parte do mandato que venha de outro presidente. Mas, no Brasil, nós
achamos que não se deveria conceder ao Presidente da República quem quer que ele fosse ou, qualquer que ele seja - a faculdade de
novamente candidatar-se.
Que razões levaram o Brasil :a diferir do comportamento
americano nesse particular? Nós atentamos para um fato singularíssimo e real: nos Estados Unidos os partidos mantêm a mesma
eqUidistância perante o campo social e económico. Os três Poderes
funcionam em tal nível de igualdade que nenhum Presidente, ao
disputar a eleição, o faz a não ser na condição de pessoa. Porque a
fiscalização é tão grande que ele é obrigado a se desves.tir de t~das as
influências oficiais para a disputa do pleito. E, tanto é verdade que
nós estamos vendo agora, nos Estados Unidos, uma disputa das mais
acirradas entre dois ilustres candidatos- o Presidente da República
e um ex-Governador de Estado - disputa das mais renhidas. E não
se vê, na atuação do Presidente, qualquer conotação presidencial.
No Brasil, ao vermos que jamais teríamos condições de ter pleitos dessa natureza, em que o Presidente da República se desvestisse
da sua alta incumbência para disputar o pleito em igualdade de·
condições, optamos pelo atual critério sistema, retirando-lhe a faculdade da reeleição.
Um dos grandes constitucionalistas do século passado ao
examinar o presidencialismo, nos Estados Unidos, foi Alexis de
Tocqueville, e de uma certa feita, sobre eleições, ele disse mais ou
menos o seguinte: que "a intriga e a corrupção são vícios naturais
dos governos eleitos, mas quando o Chefe de Estado pode ser reeleito, esses vícios estendem-se indefinidamente e comprometem a
própria existência do País".
Então, nos-Estados Unidos, a despeito de toda essa fiscalização
por parte dos outrós Poderes, e da equanimidade dos partidos políticos perante o próprio quadro político nacional, os males não são tão
grandes, mas às vezes nilo deixam de acontecer exemplos lamentá-

:j
:L,

i,

i,
I·

Qulnta-reln 7 6591

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

veis, como aquele ocorrido na grande Nação do Norte, em que se
deu a renúncia de um dos Presidentes.
No Brasil, por muitas.'razões, inclusive essa, se obstou ao Presidente o direito de reeleger-se. O Presidente da República, ainda que
tenha partido, no instante em que alcança a grande investidura, se
desvincula partidariamente. Não hã muita diferença, a nosso ver, entre o esforço pessoal por uma reeleição e o esforço pessoal-pela reeleição ou recondução de um partido à vitória. Dada a seriedade com
que os Presidentes da República, têm se mantido no Brasil, os plei'tos, por mais renhidos quesejam, não ultrapassam os limites razoáveis daquelas cmocionaliqades admitidas para a sua realização. O
Presidente da República é um magistrado, está para além dos partidos, ainda que tenha vinculação partidária. No Brasil os últimos
presidentes adquiriram uma conotação muito mais elevada, muito
mais séria. O Presidente da República, além daquelas regalias constitucionais, tem as institucionais, pode usar os poderes que nem Dom
João VI pôde usar no País, O Presidente da República, além de exer·
cer este cargo, no momento brasileiro, é juii da mais elevada instância, aliás da única instância, é, por assim dizer, juiz Supremo c único.
Qualquer corte, inclusive a nossa Suprema Corte, pode rever os seus
próprios acórdãos, as suas decisões. Quando houver um erro de corte ou quando.houver erro de decisão do Supremo Tribunal Federal,
através da"ação rescisória acórdão pode ser corrigido. Mas, do pró~
prio Presidente, embora a lei não preveja; porque é uma lei excepcional, até hoje não ·houve qualquer fato éxcepciónal adotado por
Sua Excelência, O)J pelo, anteriores, que fossem revistos. Quer dizer,
são sentenças irrecorríveis; nem sequer passíveis de revisão pelo próprio,prolator da decisão.

o

A ~tividade política é por sua natureza, singular; ela é de uma
envolvência muito grande; suscita paixões, e o homem, por mais
isento que seja, não deixa de se envolver progressivamente. E o Presidente, sobretudo numa situação d~ssa que atravessamos, não pode
deixar de manter a sua equidistância de juiz. Nós mesmos, do Partido oposto, consideramos Sua Excelência, embora com vinculações
com outro Partido, fora do comprometimento partidário.
E a'confiarr.;a nacional é tamanha, em Sua Excelência, em relação à sua condição de Presidente da República, que em passado
recente houve um caso de alta gravidade, que foi o caso das mordo~
mias. Aquilo criou um assanhamento nacional. E bastou que o Presi. dente viesse e dissesse ao País que o caso estava encerrado, para que
· o caso ficasse encerrado. Embora nem todos se convencessem da verdade ou veracidade daquelas razões, todo o País se convenceu da
nece5sidade de não tratar o assunto naqueles níveis de emocionalidade. Por quê? Porque o Presidente ainda continua o grande magis·
trado nacional. Quer dizer, está além ou acima dos rartidos.
Pergunta-se: e, se Sua Excelência estivesse envolvido numa grar
de campanha, numa campanha político,eleitotal, quando esses fato
ocorreram? O País acreditaria?
Hoje, na primeira página do jornal O Estado de S. Paulo, hã
uma notícia grave: o governo americano, através do nosso chanceler
que se encontra nos Estados Unidos, num ato denominado de gentileza - procurou trazer ao conhecimento do Governo brasileiro que
aqueles fl!tos da Lockheed ocorreram no Brasil e que haveriam de
surgir nomes, fatos e circunstâncias decisivas. Isso está hoje, na primeira página de O Estado de S. Paulo.
Não quero novamente entrar no mérito, se é verdade ou não esse fato. Mas seja verdadeiro, como foi em outros países, e precisâssemos de alguém para proceder, em relação ao caso, com envergadura
de Supramagistrado. Perguntamos: estivesse o Presidente da República envolvido em luta partidária teria essa autoridade? Jâ não digo
autoridade moral e pessoal de Sua Excelência, mas retiro-me à autoridade de um Presidente que estivesse vinculado a uma facção.
De forma que trago, com alto respeito, esse tema à c.onside.ração
da Casa, porquejâ estamos em plena campanh_~-.M\litQs.c!9s S~nado·
res já estão vinculados a roteiros, percorrendo muniefpios, e a tendência da campanha é emocionar, porque política é, sobretudo, emo·
çiio. Os homens não convencem uns aos outros, nem sempre pelo
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que dizem ou pelo que fazem, mas pela capacidade de transmitir uma
imagem positiva a alguém.
De forma que nem sempre os gràndes sábios foram os grandes
políticos. À vida pública exigem-se outras qualidades além das pessoais de inteligência e de preparo. Aquilo a que eu já me ~efcri aqui,
aquela qualidade intuitiva, que faz os homens serem condutores de
outros homens ou se tornarem, até: mesmo, imagens insubstituíveis
de aspirações nacionais.
Parece-me que tanto ao Partido oficial, quanto ao noss.o, hã interesse na preservação dessa imagem.
Nesses dias Sua Excelência tem estado em diversos locais em
diversos lugares do País, em atividade manifestamente política. t:
bem verdade que Sua Excelência se porta de maneira tão elevada,
que não há comprometimento pessoal, nem tampouco do cargo, mas
a tendência é que essa envolvência se vá aumentando, na medida em
que o pleito se desenrola, na medida em que Sua Excelência acha
que o seu Partido deva ser vencedor nas próximas eleições. Tanto é
verdad.e que o Presidente da República, hoje estará no Maracanã, no
Rio de Janeiro -num jogo excepcional.- em que até a estrela máxima do futebol mundial voltou ao Brasil para aquela exibição em
homenagem ao Presidente. Esse jogo foi conseguido pelo Presidente
da CBD, que é o Presidente da ARENA, no Rio de Janeiro.Então,
tem uma conotação extraordinariamente política. Hã um crescendo
nesse sentido. Se a envolvência ultrapassar os limites razoáveis do
possível ou do tolerável e amanhã, vivendo situação fãtica, como vivemos, exigirmos que o Presidente esteja em nível superior aos Partidos? Perguntamos: houvesse envolvência, teria ele autoridade, por
mais que a tenha pessoalmente?
Há um homem do século passado, que além de grande general,
foi um dos maiores estadistas de todos os tempos. Fez um código que
modificou o mundo, embora não sendo jurista. Suas sentenças são
resultados de reflexões admiráveis. Chamava-se Napoleão
Bonaparte. Napoleão foi também um grande filósofo. Suas máximas
dizem-no bem. Hã homens como Emerson, e outros filósofos, que
propunham sentenças, mas não as viviam. Napoleão vivia os fatos
para, depois, lançar as sentenças. E o Imperador, de uma certa feita,
.disse o seguinte: "Um soberano que se filia a uma facção faz inclinar
o barco e.apressar o naufrágio". Não é exatamente o caso do Brasil,
porque oão temos aqui um soberano, embora Sua Excelência enfeixe
nas suas mãos os mais elevados postulados da soberania. Também,
não creio que seja caso de naufrágio; mas quando se vive - como
vivemos - uma situação fãtica e toda a Nação se levanta para
participar de um pleito municipal que o próprio Presidente diz que
tem conotações nacionais de plebiscito, então deixo a indagação aos
ilustres Senadores desta Casa: é desejávei, é conveniente essa ilustre
participação presidencial no próximo pleito? Sei que o assunto é de
tamanha relevância que não caberia, hoje, um debate; mas, não deixa
de ser um assunto de grande importância para reflexão e exame de
cada um, sobretudo sabendo-se que não só em razão dos nossos
postos, das nossas posições como, principalmente, em razão das
responsabilidades dos nossos cargos, o Senado Federal é hoje, como
sempre foi no passado, uma guarda pervígil dos direitos e interesses
nacionais. O bom legislador não é apenas o que legisla bem; é aquele
capaz de antever a direção do caminho e os óbices que no seu
percurso possa encontrar.
Muito obrigado, Sr. Presiden~e e Srs. Senadores. (Muito bem!
Palmas.)

t: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 258, DE 1976
Tomba a Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na
cldade do Rio de J anelro, e d4 outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A Igreja de Nossa Senhora da Paz, localizada no
-Bairro de Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janej_ro, por seu valor histórico, cultural e artístico, serâ tombada
pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional.
Art. 29 Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
·publicação desta Lei, o Ministério da Educação e Cultura tomará as
.providências necessárias ao cumprimento do disposto no artigo anterior desta Lei.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
J ustlficaçio

t: inacreditável que um templo religioso da tradição da Igreja
Nossa Senhora da Paz seja alvo de desenfreado apetite imobiliário.
Um movimento liderado pelos moradores do Bairro de Ipanema e
paroquianos está encontrando decidido apoio da comunidade e, já
agora, o Conselho Federal de Cultura vem de aprovar, por unanimi- .
dade, proposta que viria a preservar a Igreja de Nossa Senhora da
Paz.
t: claro que o Senador representante do Estado do Rio pode, no
uso das suas prerrogativas, apresentar. proposição visando defender
à memória nacional, tão ameaçada nesses últimos anos.
As tradicionais igrejas do Estado do Rio estão sob ameaça séria
de desaparecerem e nem mais se considera que, juridicamente, os
templos são considerados ressacras. A cultura da cidade não pode
permitir esse atentado vandálico contra o imóvel eclesiástico, como
afirmou o historiador Pedro Calmon:
"Se não conseguimos ir até o fim para matermos o
templo de Ipanema, nunca chegaremos a preservar a tradição
de uma época, e conseqüentemente, nossa cultura."
Disse, ainda, que todas as igrejas do Rio estão seriamente
ameaçadas pela febre imobiliária, citando como exemplo a Igreja de
Nossa Senhora de Copacabana, que, depois de demolida, deu lugar a
um centro comercial, cheio de lojas, escritórios e até com um supermercado.
Há que se salientar que o templo foi levantado pela coletividade,
ou seja, pelo povo, mediante subscrição pública para o culto do
interminável, o que significa dizer, sem proprietário, sem fim, pois
pertence ao povo.
Como observou o jurista Sílvio Meira:
"As igrejas são juridicamente consideradas coisas sagradas, não constando do Registro de Imóveis e isentas de tributos. Não pagam nem a taxa de lixo. E, por isto, os templos
são considerados fora do comércio, inalienáveis por lei, não
podendo de maneira alguma ser vendidos, como é o caso da
Igreja Nossa Senhora da Paz."

Altevir Leal - José Guiomard - José Esteves - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Virgílio Távora - Luiz Viana Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Roberto
Saturnino - Gustavo Capanema - Franco Montoro - Lázaro
Barboza - Saldanha Derzi - Mattos Leão - Evelãsio Vieira Otair Becker.

Finalmente, convém ter presente a observação de Afonso
Ari nos de Mello Franco, quanto a necessidade de se preservar nossos
monumentos históricos e eclesiásticos a exemplo dos países civilizados.
Nesta justificação encontro oportunidade para formular veemente apelo ao Delegado da Província Franciscana Frei Hugo
Baggio, no sentido de que suste qualquer negociação em curso, até
que este projeto seja examinado pelas Comissões Técnicas do Senado
Federal e, em seguida, aprovado pelo Plenário do Congresso Nacional, como espero.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1976. - Vasconcelos
Torres.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
projeto de lei que serú lido pelo Sr. 19-Secretúrio.

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e
Cultura.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto será
publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está terminado G
período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência suspenderá a Sessão por 15 minutos, para que
seja distribuída aos Srs. Senadores a matéria que vai ser deliberada
na Ordem do Dia.
' Está suspensa a Sessão.

(Suspensa às 15 horas e 40 minutos, ·a Sessão é reaberta às
15 horas.e55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está reaberta a
Sessão.
Estão presentes na Casa 48 Srs. Senadores. Há número regimental para votação.
Passa-se ao item I da Ordem do Dia.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 63, de 1976 (n9 2.409-B /76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o
seguro de acidentes do trabalho a Cargo do tNPS, e dá
outras providências (dependendo de Pareceres das Comissões
·de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças).
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da
Câmara n9 29, de 1976, e com' os Projetas de Lei do Senado
n9s 173 e 229, de 1975; e 24, 39, 149 e 197, de 1976.)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 390,
inciso IV, do Regimento Interno.)
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
que será lido pelo Sr. J9-Secretário.
~

lido o seguinte
PARECER N9 808, DE 1976

Da Comissão de Consti~ição e Justiça sobre o Projeto de
Lei da Câmara n9 63, de 1976 (n9 2.409-B, na Casa de origem),
que "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do
,INPS, e dá outras providências".
Relator: Senador Henrique de La Rocque
•
De iniciativa do S~nhor Presidente da República, encaminhado
com a Mensagem n9 156, de 1976, nos termos do art. 51 da Constituição, o presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a legislação
vigente sobre acidentes do trabalho, revogando, expressamente, o
Decreto-Lei n9 7.036, de 10 de novembro de 1944 e a Lei n9 5.316, de
14 de setembro de 1967, para estabelecer nova disciplina da matéria.
2. A Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Preyidência
e Assistência Social, que acompanha o Projeto, salienta, dentre
outros aspectos:
- que se trata da etapa seguinte à representada pela
completa transferência do seguro de acidentes do trabalho
para a Previdência Social (itemn9 2);
-que o balanço da experiência no campo é satisfatório
(item n9 3);
- que "um dos objetivos essenciais da passagem
completa do seguro de acidentes do trabalho para a Previdência Social era a substituição das indenizuções globais pagas
pelas seguradoras privadas pelo regime de manutenção do
salário, mais consentâneo com os interesses do trabalhador e
seus dependentes" (item n9 4);
- que "ocorreu considerável melhora dos serviços de
reabilitação profissional ... " (item n9 6);
- que "o deslocamento do seguro de acidente do
trabalho da órbita privada para a do serviço público levou à
cobertura da totalidade dos trabalhadores" (item n9 7);
-que" ... baixou, em média, o gasto das empresas com
o seguro de acidente do trabalho ... " (item n9 8);
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- que desde 1970, primeiro ano de plena vigência do
novo regime implantado pela Lei n9 5.316, " ... as contribuições para o seguro de acidente do trabalho não passaram
de Cinco por cento do produto conjunto das contribuições
dos segurados e das empresas ..." (item n9 9);
-que as tarifações individuais" ... não se têm mostrado
eficazes como estimulo às medidas de prevenção ... " (item n9
12);
- que " ... a verdadeira indústria das questões judiciais
sobre acidentes do trabalho a que profissionais pouco escrupulosos arrastam trabalhadores e suas famílias, de que não raro
auferem lucro fácil e nem sempre licito, costuma desviar a aten·
ção de um dos principais aspectos negativos das tarifações
individuais: a possibilidade de a empresa deixar de comunicar
acidentes para sonegar o conhecimento do seu índice real de
acidentes" (item n9 13, grifos nossos);
-o exemplo da Nova Zelândia, onde comissão de estudos, reportando-se especialmente aos Estados Unidos e à
Inglaterra, declara" ... nada haver encontrado, em qualquer
pais, que demonstrasse a eficácia da tarifa individual como fato r de maior segurança no trabalho" (item n9 14);
- "... o entendimento da autorizada Associação
Internacional de Seguridade Social que, em monografia
sobre o seguro contra acidentes do trabalho ( 1962), concluiu
que um tipo único de contribuição, correspondendo à substitui·
ção do risco profissional pelo risco social, constitui importante
vantagem, tanto na ordem social quanto do ponto de vista téc·
nico" (item n9 15, grifos nossos);
-que" ... a tarifação individual só beneficia as grandes
empresas ... " urna vez que a experiência de risco só se obtém
com grandes números (item n9 16);
- que " ... o que se impõe, o incluso projeto e a legislação trabalhista prevêem e o Ministério do Trabalho decerto não deixará de aplicar com serena energia, são multas
significativas e crescentes pela infração dos dispositivos
referentes à segurança do trabalho" (item n9J7);
· - que " ... o que se impõe com crescente nitidez é
enquadrar cada vez mais os infortúnios profissionais e o seguro respectivo, enquanto co~servarem sua discutível autonomia, nos princípios, normas e critérios inerentes aos riscos sociais, sem embargo das suas ultrapassadas origens no seguro
privado" (item n9 23);
. - que "na gradual transição da teoria do risco profissional para a do risco social, que se vem operando na doutrina e na realidade, um importante passo à frente foi, por
conseguinte, a estatização desse seguro. Todavia, a experiência colhida nos oito anos de aplicação da Lei n9 5.316 mostra
que, a despeito do inegável avanço assinalado, ela deixa a
desejar sob vários aspectos. Daí a oportunidade do novo projeto ... " (item n9 24).
São focalizados, a seguir, os pontos principais do projeto (itens
n9s 25 a 41 ), concluindo-se pela reafirmação de que ele constitui " ...
outro importante passo à frente no sentido da plena integração do seguro de acidentes do trabalho na Previdência Social".
3. Na Câmara dos Deputados o projeto tramitou pelas doutas
Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Trabalho e Legislação Social.
A douta Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa considerou o projeto constitucional e jurídico. Pelo que, em vista do que
estatui o Regimento Interno do Senado Federal em seu art. 100, item
III, alínea b, n9 I, combinado com o item I, n9 6, do mesmo artigo, só
·nos cabe examinar-lhe o mérito, já que não se verificam os pres·supostos para a reapreciação daqueles aspectos.
4. O art. }9 e seus parágrafos não contêm alterações, prati·
camente. ~de se assinalar, contudo, u exclusão expressa da inserção
da empregada doméstica no sistema(§ 29; "in line").
O art. 29 e seus parágrafos são de fundamental importância já
que tratam da conceituaçào do que sejam acidente do trabalho e
doença profissional ou (e) do trabalho.
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4- Projeto de Lei do Senado n9 24, de 1976, que "dispõe sobre
Do inciso III do mesmo parágrafo, alfné:a c, o projeto,
ampliando positivamente em relação à Lei n9 5.316, considera o seguro éle acidentes do trabalho em favor dos trabalhadores autô·
acidente do trabalho não apenas os atos de imprudência ou de negli· nomos". Já apreciado por esta Comissão (art. 284, n9 3, do Regigência de terceir~s, mas também os de imperícia. Quanto à manei r~ mento Interno).
.,
'de considerar .as doenças decorrentes do trabalho, comentaremos
5- Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1976, que "dispõe sobre
melhor na justificação da emenda que adiante apresentaremos ao § a extensão do seguro de acidentes do trabalho rural aos Pequenos
39 desse artigo 29 o§ 59, inovando positivamente, acrescenta que, na Proprietários, Parceiros, Arrendatários, Posseiros e afins". Já aprefalta de comunicação da empresa, será considerado dia do acidente a ciado por esta Comissão (art. 284, n9 3, do Regimento Interno).
data da entrada do pedido de benefício no INPS·.
6- Projeto de Lei do Sen·ado n9 197, de 1976, que "dispõe soImportante inovação do art. 59 é a fixação dos salários de benefí· bre a obrigatoriedade de remessa de relatórios referentes a acidentes
cio para a percepção de prestações decorrentes de acidentes do tra· do trabalho aos sindicatos .fie trabalhadores, pelas empresas da
balho no caso de trabalhadores avulsos, como se vê nos parágrafos .. respectiva categoria". Estamos oferecendo,.-hoje, relatório sobre a
49e 59
·
·matéria, ainda não apreciada por esta Comissão (Regimento InterJá pelo 29 as empresas ficam Sempre responsáveis pela remu· no, arts. 283 e 284, n9 3).
neração do dia do acidente bem como pela dos 15 (quinze) dias subse7- Projeto de Lei do Senado n9 149, de 1976, que "dispõe soqUentes.
bre a concessão de gratificação de risco de vida aos trabalhadores na
No art. 69 ll)Untém-se o auxílio-acidente, que passa a ser fixo, construção civil". Já com parecer (art. 284, n9 3, do Regimento Intervitalício e reajustável.
no).
O art. 79 mantém o pecúlio por morte do acidentado, fixando-o
6. Ante essas observações, opinamos pela aprovação do projeem 30 vezes o valor de referência do local do evento. Não se pre· to, na forma das seguintes emendas:
vêem, todavia, o pecúlio por invalidez bem como para o caso de perEMENDA N9 I - CCJ
das anatómicas que não impeçam a volta do acidentado à atividade
anteriormente exercida.
·
Dê-se ao§ 19 do art. )9 a seguinte redação:
O art. 99 acrescenta à obrigatoriedade de fornecimento dos
"§ J9 Consideram-se também emp~egados, pa;a os fins
aparelhos de prótese, pelo INPS, em caso de possibilidade de atenuadesta
lei, o trabalhador temporário, o trabalhador avulso, asção de perda ou redução da capacidade funcional, também a dos de
sim entendido o que presta serviços a diversas empresas,
órtese.
O art. 13, em seus incisos e parágrafos, encerra a filosofia básica
ipertencendo ou não a sindicato inclusive o estivador, o confedo projeto, que nos parece ser a de que a prevenção de acidentes deve
rente e assemelhados, bem como o presidiário que exerce
trabalho remunerado."
·
ser encarada pelas empresas como um dever inerente ao exercício de
suas atividades produtivas e não como resultante de uma política de
J ustificaçio
incentivos. Passa-se, dessarte, da teoria do risco profissional para a
Os motivos da alteração são claros. Estabelece-se melhor ordedo' risco social. As contribuições para o custeio do seguro contra
acidentes do trabalho serão fixas, conforme as empresas sejam clas- namento referindo-se os presidiários no final.
sificadas como exercentes de atividade de risco leve ou de risco mé·
EMENDA N92-CCJ
dio ou de risco grave.
·
Substitua-se, no parágrafo terceiro do artigo segundo, a palavra
O parágrafo único do art. 15 encerra inovação incentivadora da
"poderá"
pela palavra "deverá"
prevenção de acidentes, permitindo a aplicação da parte da receita
adicional sob a forma de empréstimo sem juros, apenas com cor·
Justificação
reção monetária, segundo o valor nominal reajustado das Obri·
Verificado o nexo causal entre. a doença e o trabalho, a consigações Reajustáveis-do Tesouro Nacional (ORTN).
O art. 16 reduz o prazo de prescrição das ações por acidentes de : deração como acidente do trabalho torna-se imperativa. Daí a substi·
trabalho de 5 (cinco) para 2 (dois) anos. Entendemos mais con· tuição processada.
v•niente para o acidentado o prazo atual, conforme emenda que
. EMENDA N9 3 - CCJ
adiante oferecemos. É de se louvar a inclusão de mais unta alternaSubstitua-se, no § 39 do art. 59, a expressão "segundo critérios
tiva para a contagem do prazo prescricional, qual seja a "da entrada
estabelecidos
pela MPAS" por "segundo critérios previamente esta·
do pedido de benefício do INPS (art. 17, inciso II)".
belecido pelo MPAS"
5. Na forma dos arts. 282, 283 e 284 do Regimento Interno,
Justificação
tramitam com a presente proposição os seguintes projetos, que tra·
tam de matéria correlata, mas que não ficando integrados, por substi·
A modificação visa a explicitar o caráter de fixação prévia dos
tutivo ou por emendas, com o projeto de precedência, nem por isso critérios, afastando-se qualquer idéia de discricionariedade adminisforam prejudicados com a aprovação daquele: 1 - Projeto de Lei da trativa.
Câmara n9 29, de 1976, que "acrescenta item ao art. 14 d~ Lei n9
EMENDA N94 -CCJ
5.316, de 14 de setembro de 1967, que integra o seguro de acidentes
do trabalho na Previdência Social, e dá outras providências". Ofere·
Acrescente-se ao art. 59 o seguinte § 59, renumerando-se os pará·
cém"ós sucinto relatório sobre ele, dada a redistribuição da matéria, grafos subseqUentes:
uma vez que compete esta Comissão examinar-lhe, também, o méri"§59 Na hipótese do§ 49, se o acidentado não tiver realito (Regimento Interno, art. 100, item I n9 6, combinado com o art.
zado 12 (doze) contribuições mensais consecutivas imediata·
283 e com o art. 284, n9 3).
mente anteriores ao acidente, o salário de benefício cor··
2- Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1975, que "restabelece,
responderâ
à média aritmética dos salários de contribuição
em favor do aposentado que tenha retornado à atividade, o direito
compreendidos nos 12 (doze) meses anteriores ao do acidende receber os benefícios decorrentes da legislação sobre acidentes do
te, qualquer que tenha sido o número de contribuições."
trabalho". Fomos relator da matéria, que já tem parecer favorável
desta Comissão (art. 284, n9 3, do Regimento Interno).
J ustificaçio
3 - Projeto de Lei do Senado n9 229, de 1975, que "considera
Com redução diferente, tal parágrafo constava do texto original
crime contra a liberdade ou Organização do Trabalho a não adoção,
por parte da empresa, das providências e cautelas legais destinadas a do projeto. Com a redução ora proposta, resguardam-se mais amplamente os direitos de todos os trabalhadores avulsos e ... dos ... de
evitar o acidente do trabalho". Estamos oferecendo, hoje, relatório
sobre a matéria, não apreciada, ainda, por esta ~missão (arts. 283 e remuneração variável, qualquer que seja o seu tempo de trabtÚho c o
conseqUente número de contribuições. '
284, n9 3, do Regimento Interno).

a
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EMENDA N95-CCJ

Acrescente-se ao art. 59 o seguinte novo parágrafo, que·será o §
69 renumerando-se o§ 69atual: ·
"§ 69 Quando se tratar: de trabalhador avulso referido
no§ )9 do art. 19 desta lei, o benefício por incapacidade ficará .
a cargo do Instituto Nacional de Previdência Social, a partir
do dia seguinte ao do acidente."
J ustlficaçio
A inovação se justifica pelo fato de que a empresa para a qual o
'trabalhador tiver prestado serviço no dia do acidente não disporá de
elementos· para calcular o valor do salário de ·benefíCio que lhe
incumbiria •pagar nos IS (quinze) primeiros dias de afastamento,'
uma vez'que.somente o INPS possui controle das contribuições vertidas pelo trabalhador nos últimos doze (12) meses para diferentes
empresas.
EMENDA N96-CCJ
Acrescente-se ao art. 59 o seguinte§ 89:
"§ 89 Nenhum dos benefícios por acidente do trabal~o
de que trata este artigo poderá ser inferior ao salário· mínimo
do local de trabalho do áciC:Ientado, ressalvado o disposto do
inciso 1.''

Justlficaçio
Mantém-se o texto do art. 69 da Lei n9 5.316/67, com'a ressalva
indicada,. tendo em vista o desconto previdenciário normal de 8%.
EMENDA N9 7-CCJ

Suprima-~e. no caput do.art. 69, a expressão "em virtude de volta ao trabalho".

:i

desempenho da mesma atividade, demandem permanentemente maior esfo'rço na realização do trabalho, fará jus, a
partir da cessação do auxílio-doença, a um auxílio mensal
que corresponderá a 20% do valor de que trata o inciso 11 do
art. 59 desta Lei, observado o disposto no § 49 do mesmo
artigo.
Parágrafo único. ·Esse beneficio cessará com a aposentadoria do acidentado c seu valor não será incluído no cálculo
de pensão."
Justlficaçio . ,
'Esta emenda nos parece atender aos reclames· de amparo para
seqllclas significativas. O antigo pecúlio tinha um valor máximo de
18 salários· de.. referência (25% de 72 salários mínimos}, pagamento
global c único. O substituto é um pagamento mensal variando com o
salário de contribuição e mantido por todo o tempo de trabalho útil
do beneficiário.
EMENDA N9 10-CCJ
Substitua~sc, no inciso I do art. 13, a expressão "0,5% (meio por
cento)" pela expressão "0;4% (quatro décimos por cento)"

Justlficaçio .
A emenda visa a reduzir os encargos incidentes sobre empresas
enquaár~das como de risco de leve, muitas das quais já cstavam.com
uma tarifa de 0,4% (quai:ro décimos por cento) e com a responsabilidade dos quinze primeiros dias.
EMENDA N9 11-CCJ ·
Substitua-se, no caput do art. 16, a expressão 2 (dois) anos pela
expressão 5 (cinco) anos.
Justificaçio

Justificaçio

Mantém-se, dessarte, o prazo prescricional constante do art. 31;
caput da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 1967 ..

O auxílio-acidente, cessado o auxílio-doença, é devido em
virtude da incapacidade relativa e não fica condicionado à volta ao
trabalho.

EMENDA N9J2-CCJ

EMENDA N9 8-CCJ
Acrescente-se, depois do art. 79, o seguinte art. 89, renumerandose os subseqUentes:

I:
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"art. 89 Em caso de aposentadoria por invalidez
decorrente de .acidente de trabalho será devido também ao
acidentado um pecúlio de 15 (quinze) vezes o valor <!e
referência, fiiaélo nos termos da Lei n9 6.205, de 29 de abril
de 1975, vigente na localidade de trabalho do acidentado."
J ustificaçio
A Lei n9 5.316 prevê a concessão do pecúlio por invalidez
apenas quando a aposentadoria previdenciária comum. for igual ou
superior a 90% em relação à aposentadoria acidcntária (Lei
n9 5.317/67, art. 99, inciso 11). Segundo nos informamos junto ao
INPS, poucos dos inválidos por acidente do trabalho (mais ou
menos 5% do total de aposentados por invalidez) faziam jus à sua
percepção. Seu valor corresponde a 18 valores de referência. O
pecúlio que a emenda institui, fixado agora em IS valores de referência, beneficiàrâ todos·os aposentados por invalidez em decorrência de acidente. o critério é distributivo e mais amplo que o atualmcnte em vigor.' ·
··
·

a

EMENDA N99-CCJ
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo, com um
parágrafo único, procedendo-se às necessárias renumerações:
"art. O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentar, como
seqUelas definitivas, perdas anatómicas ou redução de capacidade funcional, constantes de relação previamente elaborada pelo MPAS, as quais, embora não impedindo o

Suprima-se, no inciso I do art. 17, a palavra "jurisdicionais"
Justillcaçio
~aproveitamento da Emenda n9 16, de Plenário, apresentada na
Câmara pelo Deputado José Bonifácio Neto, baseando-se em que
"os órgãos administrativos não têm jurisdição mas atribuições".
Sala das Comissões, em 30 de setembro de 1976. - Gustavo
Capanema, Presidente, em exercício - Henrique ~e La Rocque,
Relator - Otto Lehmann - Franco Montoro, com declaração de
voto - Heitor Dias - ltalívio Coelho - Leite Chaves - Dirceu
·Cardoso- Helvídio Nunes..;... Eurico Rezende.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer da
<:omissão de CoQstituição e Justiça é favorável ao projeto com as
Emendas que aprc~bnta de n9s I a 12-CCJ.
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Legislação Social que
vai ser lido pelo Sr. )9-Secretário.
~ lido o se~uinte
PARECER N9 809, DE 1976
Da Comissio de Legislaçio Social sobre o Projeto de Lei
da Câmara n9 63, de 1976 (n9 2.409-B, de 1976, na Casa de
origem) que "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a
cargo do INPS, e dá outras providências".
Relator: Senador Franco Montoro
Com fundamento no art. 5I da Constituição, e para ser examinado nos exíguos prazos nele referidos, o Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional o presente
projeto de lei que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a
cargo do INPS, e determina outras providências.
O Projeto tem por objetivo alterar substancialmente a legislação
cm vigor sobre acidentes do trabalho, revogando, expressamente, o
:Decreto-Lei n9 7.036, de lO de novembro de 1944 e a Lei n9 5.316, de.
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14 de setembro de 1967 (a chãmada Lei Passarinho), visando a estaFácil é reconhecer a existência de aspectos anti-sociais no bojo
belecer novas diretrizes para a m:.ttéria.
· do referido projeto' que, se aprovado na. íntegra, resultaria em mais
Acompunhando a Mensagem Presidencial, a Exposição de Mo- um injustificável gravamc a recair sobre os ombros do empresariado
tivos do Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social enfatiza do Pais, posto que a pretendida uniformização tarifária fatalmente
os uspcctos primordiais da proposição, entre os quais, cumpre-nos implicará, para a maior parte das empresas devidamente "rganisalientar:
zadas, num acréscimo mínimo de 50% em suas contribuições atuais
-que se trata, na evolução da tutela do infortúnio profissional, para o seguro de acidentes do trabalho.
da etapa subseqUente aos efeitos da integração do seguro de aciAo incluir o seguro de acidentes do trabalho no sistema
dentes do trabalho na Previdência Social, corporificada pela Lei nv nacional da previdência, a Lei nv 5.316, de 14-9-67 conferiu-lhe um
5.316, de 14 de ,;etembro de 1967, cujos resultados são considerados significado eminentemente social. Assegurou, por outro lado, fartas
satisfatórios:
disponibilidades financeiras ao INPS, para o desenvolvimento de
-que "um dos objetivos essenciais da passagem completa do . · amplas e eficazes campanhas de prevenção de acidentes. Mas a Lei
seguro de ucidentes do trabalho para a Previdência 'Social era a ·hão quis ser apenas implícita, na preconização dessas campanhas,
substituição das indenizações globais pagas pelas seguradoras pri- uma vez que, não só através de seu próprio art. 13, como por meio de
vadas pelo regime de manutenção do salário, mais consentâneo com vários dispositivos do art. 41 do diploma legal que a regulamentou
os interesses do trabalhador e seus dependentes";
(Dec. nv 61.784, de 28-11-67), ela expressamente impôs ao INPS a
-que, "ao mesmo tempo, a etapa atual generalizou para o obrigatoriedade de manter, em caráter permanente "programas de
campo acidentário uma assistência médica especial, de boa quali- prevenção de acidentes" a serem obviamente atendidos com os "superadade, superior mesmo à prestada pela Previdência Social nos casos vits" que fossem anualmente apurados pela autarquia.
comuns":
Em tais condições, se essas campanhas de prevenção que tanto
-que "o deslocamento do seguro de acidentes do trabalho da ór- poderiam contribuir para uma significativa redução do número e da
bita privada para a do serviço público levou à cobertura da totalidade gravidade de .tais acidentes, não vêm sendo realizadas pelo INPS,
dos trabalhadores, o que não ocorria quando as seguradoras privadas senão a níveis anuais simplesmente irrisórios, é evidente que culpa
se/ecionavam os riscos, deixando de realizar o seguro dos empregados nenhuma pode ou deve ser atribuída por tão lamentável omissão, à
de empresas que nem sequer mediante prémios elevados lhes ofereciam lei ou ao empresariado nacional.
boa perspectiva de lucro (o grifo é nosso).
Os dispositivos da mencionada Lei nv 5.316, não só admitiram,
Longa e minuciosa, dividida em 42 tópicos, a Mensagem, após mas preconizaram com veemência que as empresas tivessem, cada
tecer considerações diversas sobre o projeto, termina por expressar a uma delas, tarifações individuais de custeio do seguro de acidentes
satisfação de seu subscritor, frisando a importância da integração do do trabalho, tarifações que lhes seriam fixadas em função de ·suas respectivas experiências e. condições de risco. E neste particular o
seguro de acidentes do trabalho, com a proposição sob exame.
Na Câmara dos Deputados o projeto foi apreciado e aprovado objetivo da lei tornou-se bastante claro: premiar, com tarifas mais
pelas ilustradas Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Tra- baixas, as empresas que envidassem maiores e melhores esforços na
prevenção de acidentes.
balho e Legislação Social.
Ã primeira vista, a prefalada uniformização de tarifas teria um
-Nesta Casa, o projeto logrou aprovação, com emendas, na
justo sentido igualitário e até mesmo democrático: as grandes e
douta Comissão de Constituição e Justiça.
A matéria, pela sua complexidade e relevante importância, com- pequenas empresas, as mais pujantes e.as menos prósperas, pagariam
rigorosamente uma única tarifa.
porta, necessariamente. algumas considerações.
Na verdade, porém, essa uniformização será injusta, na medida
Verificamos, assim. que a lei vigente, ou seja, a chamada Lei
em
que
nivelará, quanto às suas contribuições para o seguro, as emPass:1rinho, - Lei nv 5.316, de 14 de setembro de 1967, regulamentada pelo Decreto n9 61.784, de 28 de novembro de 1967, amoldou o presas que investem continuadamente na melhoria de suas condições
seguro obrigatório de acidentes do trabalho à regra constitucional do gerais de segurança do trabalho, e as que não têm e jamais tiveram
artigo 165, inciso XVI, na medida em que consagrou o princípio da es- qualquer preocupação mais imediata com problemas específicos de
prevenção de acidentes.
tati:ação do seguro coll/ra acidemes do trabalho.
Destarte, a primeira ilação a se tirar da uniformização
Retirando e restringindo direitos do trabalhador já assegurados
pela legislação: aumentando consideravelmente o custo da produção pretendida ê a de que esse novo sistema premlar6, com redução das
de todas as empresas brasileiras (públicas ou privadas) em face da respectivas tarifas, as empresas que se vêm mostrando desidiosas em
elevação das tarifas de seguro, o projeto mereceu restrições diversas, matéria de prevenção de acidentes, e, inversamente, castlgar6, com
por parte das federações e confederações nacionais de empregados e majorações tarifárias, precisamente as empresas que mais se
empregadores, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Na- preocuparam e se vêm preocupando com a preservação da vida de
cional de Prevenção de Acidentes e de outros setores interessados da seus operários.
comunidade.
O artigo 17 do projeto é implacável, quase desumaAo, ao reduzir
Em matéria de acidentes e moléstias profissionais, a tendência a prescrição para reclamar acidente do trabalho ou doença
da legislação em todos os países desenvolvidos é de aumentar as ga- profissional de cinco para dois anos, olvidando a existência de
rantius e direitos. No Brasil, essa necessidade. é mais premente, tendo moléstias, como as pulmonares, cujos sintomas são imperceptíveis
em vista que, em 1975, ocorreram aproximadamente dois milhões de no reduzido prazo de que fala o projeto.
casos.
~ preciso considerar ainda as implicações econômicas do
Entre as alterações que se pretende inserir na sistemática prevenprojeto
de lei em questão. Conforme demonstra a revista espc:cializacionista do combate ao acidente do trabalho no País e salientada
da
"Segurança
e Prevenção" o Projeto, se aprovado, representará
pelu FINDES- Federação das Indústrias do Estado do Espírito
Santo, ressalta aquela já reduzida em termos de projeto de lei, a qual, mais um desnecessário gravame a incidir sobre os já onerados
entre outms inovações na área previdenciâria, redundará no seguinte: orçamentos de custos das empresas. Volta Redonda, por exemplo,
a) nu uniformização das tarifas de custeio do seguro de aci- arcará com um acréscimo mensal de custa da ordem de CrS
dentes do trubulho, com a conseqUente extinção do atual sistema de 1.260.000,00 equivalentes a Cr$ 15.120.000,00 anuais;· e, por idêntico
motivo, o acréscimo de custo para a indústria automobilística natartfaçiies indil•id1101:f, sistema este de nítido sentido prevencionista:
b) ntl incorporação desses encargos trabalhistas à contribuição cional será de nada menos que CrS 5.901.890,00 mensais, equivalentes a Cr$ 70.822.680,00 por ano. Acrescente-se que, com
gerul dus empresus para a Previdência Social: e
c) na elimillac·ào de toda e qualquer possibilidade de que, algum pequenas variações quanto a ordem de grandeza, o mesmo
dia, em cumprimento a expressas obrigações que ora lhe impõe a lei, acontecerá com a PETROBRÁS, a Vale do Rio Doce, CESP, os
o INPS venha a desenvolver eficientes e adequadas campanhas de estaleiros nacionais, a Rede Ferroviâria Federal, a EMBRATEL a.
prevenção de acidentes.
·
ACESITA, o Lloyd Brasileiro c com centenas de outras empresas
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que são responsâveis pela produção de bens e pela oferta de serviços·
das mais essenciais para o desenvolvimento econômico da Nação. E
como essas empresas obviamente incorporarão nos seus preços finais
de venda e de oferta de bens c de serviços, ·os acréscimos de custos
lhes serão impostos pelo novo sistema de contribuição para o seguro
de acidente do trabalho, temos que o projeto, se aprovado,
importarâ cm fator de encarecimento do custo de vida no Pais.
Estas são, possibilitadas pela prcmência do tempo, as linhas
gerais denosso parecer.
· A temâtica é altamente técnica, e suscita por parte dos cstudio-'
sos prcvencionistas um equacionamento meticuloso, ajustâvel às
peculiaridades e à triste realidade da infortunística laboral brasileira,
que vem acarretando danosos reflexos na própria estrutura
econômica do País.
As estatísticas ai estão, indesmentlvcis. Vejamos a escalada dos
acidentes do trabalho no Brasil, no triénio 1973/75:
Anos

Total
do Ano

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

1.059.296
1.220.111
1.349.906
1.540.546
1.676.936
1.839.972
1.938.277

Média Média por Média por
Mensal Dia Útil (1) Hora (2)
88.275
101.676
112.492
128.379
139.745
153.331
161.523

3.531
4.067
4.500
5.135
5.590
6.133
6.461

353
406
450
513
559
613
6_46

Média por
Minuto
6
7
8
9
9
lO
li

'Foate: INPS - Secretaria de Seguros Sociais - Boletim Estatlstico de Acidentes do
Trabalho.
OBS: (I) Observado o regime de trabalho de 300 diasfano.
(2) Observado o regime normal de 10 horas, durante os quais os empregados se
mantém cm trabalho ou cm trânsito de c para seus respectivos ãomic:flios.

No decorrer desse período- triénio 1973/1975 - não houve,
entre nós, nenhuma campanha educativa de prevenção de acidentes,
'instituída . em carâter permanente e a nlvel nacional; não .foram
tomadas, por iniciativa governamental, quaisquer outras
providências de efetivo combate à alta freqUência dos acidentes do
trabalho no País; não se tornou exigível, senão a partir de Jv.J.75 e, assim mesmo, apenas em parte - o cumprimento das disposições
·da Portaria nv 3.237, de 27-7-72, baixada pelo Ministério do
Trabalho, que impôs às empresas nacionais, com mais d~ 100
empregados,· a obrigatoriedade de manterem, em funcionamento,
nos seus estabelecimentos industriais 'ou comerciais, serviços
especializados em segurança e higiene 1 do trabalho, com a
participação obrigatória de pelo menos I Sqpervisor de Segurança
~o Trabalho; e as CIPAs (Comissões Inter,nas de Prevenção de
Acidentes}, não só continuaram operando em ·condições bastante
precârias, ao longo de todo o território nacional, como, ainda, em
número extremamente reduzido, face às exigências da lei.
Apesar disso, porém, verificou-se entre nós, em term,os relativos
- ou seja, no que tange ao coeficiente nacional de freqU~ncia de
acidentes - um pequeno e auspicioso declínio, ano por ano, a partir
de 1973. Senão, vejamos:
COEFICIENTES ANUAIS DE FREQütNCIA DE ACIDENTES
Anos

Homens-Horas'
Trabalhadas

Acidentes com
Afastamento

· Coeficientes de .
FreqUência (1)

1972
1973
1974

20.120.433.816
26.559.661.344
31.598.000.000

1.342.173
1.490.383
1.676.475

66,71
56,11
53,06

31.712.182.240

1.625.797

51,27

(2)

1975

I!l,i
iJ
I~

L

Foate- Secretaria de Seguros Sociais- Boletim Estatfstico de Acidentes·do Trabalho.
OBS: {I) De acordo com as normas brasileiras de cadastro de acidentes do trabalho, que
allds atendem às determinações da OIT {Organização Internacional do Trabalho), o
Coeficiente de FreqU!ncla Indica o mlmero de acidentes por 1.000.000 de hora, trabalhadas.
{2) Levantamento preliminares, sujeitos a confirmação.
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Os dados são.pungentes c constrangedores. No espaço de tempo
em que apresentamos este parecer, pelo menos seiscentos
trabalhadores se acidentarão, na média de onze por minuto, até ao
doloroso índice de igual número de mortes, no curso de um dia.
Na forma regimental, tramitam por correlação, acoplados à
presente proposição, os seguintes projetas:
1 - Projeto de Lei da Câmara, n9 29, de 1976, de autoria do
Deputado Theodoro Mendes, que acrescenta dispositivo ao artigo 14
da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 1967. .
2 - Projeto de Lei do Senado n9 173, de nossa autoria, restabelecendo, em favor do aposentado que tenha retornado à atividade, o direito de receber os benefícios decorrentes da legislação
sobre acidentes do trabalho.
3- Projeto de Lei do Senado nv 24, de 1976, também de nossa
autoria, dispondo sobre o seguro de acidentes do trabalho em favor
dos trabalhadores autónomos.
4 - Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1976, subscrito pelo
Senador Orestes Quércia, dispondo sobre a extensão do seguro de
acidentes do trabalho rural aos pequenos proprietârios, parceiros, arrendatârios, posseiros e afins.
5 - Projeto de Lei do Senado n9 149, de 1976, de autoria do
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a concessão de gratificação de risco de vida aos trabalhadores na construção civil.
6- Projeto de Lei do Senado n9 197, de 1976, do Senador Nel·
son Carneiro, dispondo sobre a obrigatoriedade de remessa de relatórios referentes a acidentes do trabalho aos sindicatos de
trabalhadores, pelas empresas da respectiva categoria.
Lamentamos, mais uma vez, a falta de tempo para o exame
mais acurado da matéria que envolve interesses da maior gravidade
para a família trabalhadora brasileira.
Foram apresentadas, no âmbito desta Comissão, nove sugestões
do ilustre Senador Virgílio Tâvora, além, de outras, encaminhadas
por entidades representativas da comunidade. Com base nessas sugestões e nos estudos realizados sobre a matéria, apresentamos
algumas emendas.
Assim, somos pela aprovação do Projeto com as seguintes:
EMENDA N9 I - CLS
Dar ao art. )9 a seguinte redação:
Art. )9 - O seguro obrigatório contra acidentes de.
trabalho dos empregados segurados do regime de previdência
social da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica
da Previdência Social), e legislação posterior, é reafízado pelo
Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) e tem função principal de prevenir acidentes do trabalho e doenças
profissionais."
Justificação
A emenda sugerida pelo eminente Senador Virgílio Tâvora, tem
a finalidade exclusiva de aditar à redação original apenas a parte
final, objetivando dar ênfase especial ao problema da prevenção de
acidentes, adotando no texto legal preceitos jâ instituídos, inclusive,
em cartas constitucionais de países desenvolvidos, como é o caso da
República Federal da Alemanha, que preconiza a obrigatoriedade da
adoção de medidas adequadas para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças profissionais, aliás jâ em parte sublinhadas, também, pela nossa Constituição (art. 165, item IX). Reflete, ademais,
incisiva recomendação do próprio Presidente da República de que
"somos todos responsâveis" e de que "governantes e governador,
empregados e empregadores, dirigentes e dirigidos - todos devemos
envidar esforços para minorar a. alta incidência dos acidentes do
trabalho".
EMENDA N9 2- CLS
Suprimir o parágrafo 39 do artigo 29
Justlfica.çio
De iniciativa do Senador Virgílio Távora, a emenda releva
sublinhar, na espécie, a inaceitável e ilimitada outorga de competência que se inclui no texto em exume, dispondo ln verbls que:
"Em casos excepcionais, constando que doença não
inclufda na relação prevista no item I do § )9 resultou de
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condições especiais em que o trabalho é executado e com ele
se relaciona diretamente, o MPAS poderá considerá-lo como
acidente de trabalho."
Ora, a constatação de qualquer caso excepcional pode e deve ter
como conseqUência a sua inclusão no rol daquelas doenças
profissionais ou de trabalho a que se refere o item I do parágrafo primeiro. sem comportar, já se vê, um relacionamento geral e um outro
para as hipóteses excepcionais. Representandç norma vazia e em
branco, onde critérios subjetivos e de eventuais favores poderão
contemplar situações de privilégio, nada aconselha a manutenção do
princípio fixado pelo parágrafo 39 do art. 29 do projeto, que é redundante e contraditório com a necessidade da fixação clara e·
incontroversa da própria responsabilidade, justificando..:.. e por si só
-a supressão aqui proposta.
EMENDA N9 3- CLS
Acrescente-se ao art. 59 o seguinte parágrafo:
"§ - A empresa poderá, mediante um acréscimo de 25%
(vinte e cinco por cento) à contribuição de que trata o art. 13,
responsabilizar-se apenas pelo pagamento, previsto no parágrafo 29 deste artigo, do salário integral do dia do acidente, sendo
o beneficio por incapacidade, nessa hipótese, devido a contar do
primeiro dia seguinte."
·

J ustificaçio
A presente emenda, sugerida pelo Senador Virgílio Távora, visa
a restabelecer na Lei de Acidentes o disposto no art. 10 e no§ 29 do
art. 12 da vigente Lei n9 5.316/67.
Esses dispositivos prevêem, mediante uma taxa de custeio 25%
mais elevada, a opção da empresa por sistema em que a mesma ape-.
nas se responsabiliza pelo pagamento do salário do dia do acidente, e
não também pelos dos quinze dias seguintes, conforme dispõe o
art. 59,§ 29 do projeto, reproduzindo o disposto no art. 69 § 29 da Lei
n9 5.316/67.
Mui tas empresas preferem, em certos locais de trabalho, usar
essa opção, o que reduz as suas despesas eventuais e permite um controle mais rigoroso dos seus cusios operacionais.
Por outro lado, o segurado não sofre qualquer prejuízo, e o.
INPS tem a sua receita acrescida em níveis substanciais.
A Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Previdência não
explica a razão de ter sido eliminada essa opção. Tudo indica que a
modificação se deve à demora do INPS no processamento dos
pedidos de benefício.
Ora, nada impede que o Regulamento estabeleça a continuidade
de pagamento do salário até 169 dia pela empresa que tiver optado na
forma da presente emenda; enquanto o INPS decide o pedido de
benefício, abatendo-se na folha de salários de contribuição do mês·
seguinte o.montante das importâncias adiantadas pela empresa.
Parecer pela aprovação.
EMENDA N94- CLS
Dar ao artigo 13, caput, e"ao seu§ 19, a seguinte redação:
"Artigo 13. O custeio das prestações por acidente do trabalho, a cargo exclusivo da empresa, será atendido mediante
a incidência das seguintes percentagens sobre o valor da folha
de salário de contribuição dos segurados de que trata o artigo )9.
1- ............................................ .

................... ' ................................ .
§ 19 A contribuição de que trata este artigo será recolhida pela empresa juntamente com as demais contribuições
arrecadadas pelo 1NPS e de forma discriminada.
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J ustlflcação
O Senador Virgílio Távora, ao justificar a emenda, considerou o
custeio do acidente do trabalho como um acréscimo às atuais contribuições previdenciárias, a relação original pretende - em última e
verdadeira análise - constituir uma só e única fonte global da re-
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ceita da Previdência Social, rompendo o sistema tradicional da nítida
separação entre os recursos gerais da Previdência Social c aqueles inerentes ao acidente do trabalho.
.
Sendo o acidente inteiramente pago pelas empresas e diante,
mesmo, da inegável finalidade social do instituto,. indispensável é
manter o sistema da manipulação própria e particularizada dos recursos carreados pelas empresas para custeio do acidente do trabalho, permitindo aferição qualitativa c quantitativa da relação
receita-despesa e, em especial, das respectivas projeções no tocante
aos próprios sinistros, sem prejuízo, como é certo, de estimular a apli·
cação dos eventuais saldos em campanhas de prevenção de acidentes
do trabalho e doenças profissionais, objetivando reduzir- cada vez
mais - a ocorrência desses danosos eventos.
EMENDA N9 S- CLS
Acrescente-se ao art. 13 um parágrafo com a seguinte redação:
"§ - A empresa, cuja atividade for classificada nos incisos II ou III do caput deste artigo, poderá requerer a classificação individual nos incisos I ou II, mediante a comprovação
de experiência de risco mais reduzida do que a média da
respectiva atividade.
·
Justificação
Trata-se de outra sugestão do Senador Virgílio Távora:
.
Os incisos I, II e III do artigo 13 do projeto, revogam o sistema
de tarifações individuais, para ca~a empresa, regulado na atual Lei
de Acidentes (Lei n9 5.316/67), adotando três tarifas fixas, conforme
o grau de risco da respectiva atividade, seja leve, médio ou grave.
Ora, o novo sistema desestimula aquelas empresas que, obje-,
tivando uma tarifa individual mais favorável, empreenderam es. forcos na redução dos índices reais de acidentes, através de campanhas educativas e aquisição de equipamentos de caráter preventivo.
Em· qualquer sistema, mesmo no de tarifas fixas por atividades,
deve a lei oferecer um tratamento mais benigno para as empresas
que, dedicadas a atividades mais perigosas, obtêm êxito na prevenção dos infortúnios, apresentando experiências de risco mais baixas
do que a média das empresas da respectiva atividade.
Daí a razão da presente emenda, que . permita obtenha a
empresa uma tarifa individual de índice.mais baixo, se demonstrar taxa de acidentes mais reduzida do que a média das empresas da mesma atividade.
Esse é um incentivo, consagrado na Lei n9 5.316/67, que não deve ser abandonado, pelos resultados benéficos alcançados em diversos setores.
EMENDA N9 6- CLS
Acrescente-se ao art. 13 um parágrafo com a seguinte redação:
"§-Continuarão em vigor até o término do prazo para
o qual foram concedidas as tarifações individuais fixadas de
acordo com o art. 12 e seus parágrafos da Lei n9 5.316, de 14 ·
de setembro de 1967."
Jusdficaçio
O ilustre Senador Virgílio Távora assim justificou a emenda:
O artigo 13 do projeto estabelece três taxas fixas, de 0,5%, 1,2%
e 2,5%, das folhas dos salários-de-contribuição, para o custeio do seguro de acidentes do trabalho.
Ocorre que, na forma do art. 12 da Lei n9 5.316, de 1967, seu
Regulamento, e Portarias do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a Coordenação de Serviços Atuariais daqué!e Ministério vem
concedendo tarifações individuais para numerosas empresas, levando em conta a experiência de risco dos últimos anos.
Essas tarifações são concedidas pelo prazo de três anos, havendo muitas delas, recém concedidas.
·
Ora, ê razoável que tais empresas tenham elaborado os seus cál·
culos de custos, contando que Ros próximos três anos tais índices
não seriam modificados, como aliás estabelece a regulamentação em
vigor.
Nilo seria justo que, repentinamente, viessem .essas tarifações a•
sofrer revogação pelo advento das novas taxas que, desprezando o:
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esforço individual de cada empresa na redução dos riscos, vai classificá-las pelo risco da atividade.
Muitas delas investiram elevados recursos na prevenção de
acidentes, diminuindo as taxas de risco e habilitando-se a tarifas de
custeio menos onerosas.
Deve ser preservado esse trabalho, pelo menos para que as ta ri·
fas individuais já concedidas pelo MPAS pelo prazo de três anos
continuem a vigorar até o término desse prazo.
EMENDA N97 -CLS
Acrescente-se ao artigo 13 um parágrafo com a seguinte redação:
É criada junto ao Ministério da Previdência e
Assistência Social uma Comissão Permanente de Tarifas,
integrada de igual número de representantes do INPS e das
entidades representativas de empregados e empregadores
com a atribuição de fixar o enquadramento das empresas nos
gruus de risco de que trata este artigo:"
Justificação

"* -

O Senador Virgílio Távora, justificou a emenda, arguindo:
O enquadramento das empresas em um dos graus de risco (leve,
médio ou grave), para efeito de contribuição, não pode constituir-se
em fonte de injustiças.
·
Com efeito, sendo o INPS uma autarquia vinculada àquele
Ministério, as empresas estarão à mercê dos interesses de arrecadação da autarquia previdenciária, a que serão muito mais sensíveis os
órgãos ministeriais.
Impõe-se, por outro lado, dar às empresas a oportunidade de
serem ouvidás a respeito do seu enquadramento na tabela de graus
de riscos, o que será alcançado através de uma comissão, que dê parecer prévio a respeito desse enquadramento, e que seja composta
paritariamente de dois representantes do INPS e de dois representantes dos contribuintes.
É o que se pretende através da presente emenda que cria a
Comissão Permanente de Tarifas.
EMENDA N98-CLS
Substituir no artigo 16, caput, a expressão
"em 2 (dois) anos"
por
"em 5 (cinco) anos".
Justificação

'1
l

!

Injustificável, data venia, a pretendida redução de 5 (cinco) para
apenas 2 (dois) anos do prazo prescricional das ações relativas ao tema de acidentes do trabalho, segundo se colhe do artigo 16 do projeto. Não padece dúvidas de que a tendência moderna se inclina no
sentido da redução cada vez maior dos prazos de prescrição, já que
somente assim se estabilizam as relações jurídicas. Essa regra geral
deve ceder, contudo, diante da prevalência de interesse maior a tutelar, como no caso em debate, onde nem sempre o acidentado ou
seus beneficiários terão condições de postular a devida reparação
dentro de prazo tão reduzido.
Trata-se de emenda de iniciativa do ilustre Senador Virgílio Távora.
EMENDA N9 9- CLS
Sugere o Senador Virgílio Jávora:
Acrescentar, onde couber, o seguinte artigo:
"Artigo: A empresa, embora classificada em qualquer
dos riscos previstos nos incisos I e 111 do artigo 13, receberá
tarifa individual sempr~· que demonstrar experiência ou
condição de risco mais redu;dda."

i

.I

'!

l[

Justificação
A mais relevante e decisiva modificação do projeto está prevista
no texto do seu artigo 13, que versa sob r~ a parte de custeio, estubele·
cendo 3 (três) classes de risco - leve, mi:dio e grave - e contribuições correspondentes, na ordem de 0,5% (meio por cento), 1,2% (um
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e dois décimos por cento) e 2,5% (dois e meio por cento) e incidentes
sobre o valor da folha de salário de contribuição dos segurados, veda·
da, e expressamente, qualquer possibilidade da tarifação individual
hoje garantida pelo art. 12, § (9, da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de
1967, repetida, como é certo, no artigo 46 do regulamento aprovado
pelo Decreto n9 61.784, de 28 de novembro de 1967.
Aqui - e com mais veemência - manifestamos total e franca
discordância ao cancelamento do regime da tarifação individual e,
·em especial, com os conceitos não muito procedentes e corretos das
razões desenvolvidas da exposição de motivos do ilustre titular do
Ministério da Previdência e Assistência Social.
Veja-se, de início, que não foram apresentados elementos técni·
cos ou concretos para comprovar- como seria de elementar cautela
e prudência -a assertiva da falta de comunicação do acidente, pela
emprc:sa, de modo a permitir o conhecimento do se índice real de
sinistro. Embora aventada sob a forma de possibilidade, a afirmação
consignada no texto da exposição de motivos exigiria indicação clara
e quantitativa ao redor dessa imputação, de modo a salvaguardar,
inclusive, o conceito daquelas empresas que se encontram em pleno
gozo da tarifa individual.
Depois, e ainda que se queira dedicar especial carinho e atenção,
como de resto, aos demais países, não vemos como trazer à colação o
exemplo que a mensagem diz colhido na Nova Zelândia, sem maio·
res ilustrações ou comparações de outros centros mais evoluídos e
esclarecidos no terreno da previdência social. Mais adequado e
consentâneo seria configurar os resultados apurados com funda·
mentos na própria e exclusiva experiência decorrente na sua implan·
tação no nosso país e vigente há quase 10 (dez) anos. Dur~nte tã.c
larga e, constante aplicação prática, não resultaria conclusao. m~ll!
evidente e positiva, sem os inconvenientes ou incertezas de remtssoei
a um país digno de respeito, mas de reduzida repercussão e projeçãc
no cenário internacional.
EMENDA N910-CLS
Dê-se ao art. (9 a seguinte redação:
"Art. 19 A proteção contra acidentes do trabalho doi
segurados do regime de previdência social da Lei n9 3.807, d1
26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) 1
legislação posterior, é realizado pelo Instituto Nacional d1
Previdência Social (INPS) na forma desta lei.
Parágrafo único. Considera-se também segurado, pan
os fins desta lei. o presidiário que exerce atividade remunera
da."
Justificação

Eesta a redação do a;t. 19 do projeto:
"Art. (9 O seguro obrigatório contra acidentes do.traba
·lho dos empregados segurados do regime de previdênci:
social da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgánic:
da Previdência Social), e legislação posterior, é realizado pele
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
§ 19 Consideram-se também empregados, para os fin
desta lei, o trabalhador temporário, o presidiário que exerc·
atividade remunerada e o trabalhador avulso, assim enten
dido o que presta serviço a diversas empresas, pertencend1
ou não a sindicato, inclusive o estivador, conferente e asseme
lhados.
§ 29 Esta lei não se aplica ao titular de firma individua!
uo diretor, sócio-gerente, sócio-solidário, sócio-cotista e sóci<
de indústria de qualquer empresa, que não tenha a condiçà·
de empregado, nem ao trabalhador autónomo e ao emprc
gado doméstico."
Os objetivos perseguidos pelo projeto, no caso são e~identes: el
cluir da proteção contra acidentes do trab~lho. c?m~ JÚ o faz, n
momento, inexplicável e até, entendemos, tnconstttuctonalmente,
legislução em vigor os titulares de firma individual, sócios-gerent~
sócios-solidários e sócios-cotistas que percebam "pro labore", c
trubulhudores autónomos e os empregudos domi:~ticos.

-----------------------------·--·. ·---·----·---flllll1lfl
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Na verdade, o seguro contra acidentes do trabalho, hoje, inte·
gra, inequivocamente,
a. previdência
.
,
. . social. consoante
. . . se infere da
sem pies leitura dos segumtes dispositivos constitucionais:
"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores /
os seguintes direitos, além de outros que, nos termos ~
visem à melhoria de sua condição social:
. , , .. , . , . , , , .. , , , ....... , .. , ... , , .. ,
XVI- Previdência Social nos c· s de doença, velhice,
invalidez e morte, seguro-desempr o, seguro contra acidentes do trabalho e proteçào da m ern idade, mediante contri·
buição da União, do empregador do empregado;".
'
·
Pontes de Miranda é, a respeito, incisivo (Comentários à constituição de 1967, com a Emenda n9 I de 1969, 2• edição da Revista
dos Tribunais, S~o Paulo, 1974. Tomo VI, pág. 227):
"26) Seguros contra acidentes - O seguro contra
acidentes do trabalho (artigo 165, XVI) não mais incumbe ao
empregador, pois entra no conceito de previdência de contribuição tripartida, de que trata o artigo 165, XVI."
Como, portanto, admitir-se que os direitos previdenciários só
sejam parcialmente aplicáveis aos trabalhadores autónomos e aos
empregados domésticos, pois a eles pretende o projeto negar proteção na ocorrência de acidentes do trabalho. Se a previdência social,
entre nós, por textual determinação constitucional, vale insistir,
abrange os acidentes do trabalho e se o INPS, por definição legal, é o
órgão encarregado da administração e execução do sistema geral de
previdência social, não há como, distinguir entre os seus segurados
obrigatórios, uns que tenham todos os direitos e outros, como os
autónomos e domésticos, que só os tenham parcialmente.
Tal discriminação, constitucionalmente inaceitável e socialmente inadmissível, não deve perdurar.
Para eliminá-la a emenda dá nova redação · ao projeto de tal
sorte que a proteçào contra acidentes do trabalho abranja, além dos
presidiários que exercem atividade remunerada, todos os segurados
do INPS.
EMENDA N9 li- CLS
Transforme-se em parágrafo único o§ 19do artigo J9 e suprimaseo§29·
Justificação
Tem a seguinte redução o§ 29 do art. 19 do Projeto, eliminado
pela emenda:
"§ 29 Esta lei não se aplica ao titular de firma individual,
ao diretor, sócio-gerente. sócio-solidário, sócio-cotista e sócio de indústria, de qualquer empresa, que não tenha a condição de empregado, nem ao trabalhador autónomo e ao
empregado doméstico."

XVI -,previdência social nos casos de doença, velhice,
e mor te, seguro- desemprego, seguro contra
acidentes do trabalho e proteção da maternidade, mediante
C<'ntribuição da União, do empregador e do empregado."
Consei.Jilentemente, a proteção contra os acidentes do trabalho,
está, por determinação constitucional, compreendida ·na esfera de
ação da Previdência Social. O seguro contra acidentes do trabalho,
por isso mesmo, é, hoje, inquestionavelmente, um seguro social.
Como justificar-se, portanto, que determinadas categorias de
trabalhadores como os autónomos e os empregados domésticos
tenham seus direitos previdenciârios limitados com a exclusão,
dentre eles, da proteção contra acidentes do trabalho?
Diz, a respeito, Pontes de Miranda:
1·nvai'Id ez

No art. 153, § 19, da Constituição de 1967 põe-se, concisa
e precisamente, o prlndplo de lsonomla: "Todos são iguais
perante a lei". O art. 165, XVI, a propósito dos direitos,
garantias e benefícios dos trabalhadores reafirma-o."
Se constitucionalmente a discriminação apontada é indefensável, do ponto de vista social também o é.
Por que negar ao empregado doméstico proteçào contra
acidentes do trabalho'! E por que fazé-lo também com relação aos
autónomos'!
O que deve prevalecer, na legislação previdenciária, não é a
causa da invalidez ou da morte do segurado e sim as conseqüências de
tais eventos. Inválido, por qualquer motivo, perde o trabalhador sua
capacidade de ganho, e é nessa hora que deve atuar o seguro social
para restituí-la, qualquer que seja a causa da invalidez. Se ocorre a
sua morte, qualquer que seja a causa determinante, cumpre, por
igual, à previdência estar presente com a finalidade de amparar os
dependentes do trabalhador falecido.
Desse modo, o projeto, marginalizando os autónomos e os
empregados domésticos, distingue, de modo evidentemente anti-social só lhes reconhecendo direitos não em função de suas necessidades ou a de seus dependentes geradas por sua incapacidade de trabalho ou morte, mas em decorrência dos motivos que as determinaram.
EMENDA N9 12- CLS
Ao art. 29, do Projeto de Lei n9 63 f76, procedam-se as seguintes
alterações:
"Art. 29 ....................................... .
§ J9 ••• ' ••••••••••• " •••••• ' " •• ' •• ' •••••• '' ••••

p

I -a doença do trabalho, compreendendo:
a - doença profissional, assim entendida a inerente a
determinado ramo de atividade e constante de relação
organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social;
b - doença resultante das condições especiais em que o
trabalho é executado, desde que, diretamente relacionada
com a atividade exercida, cause redução da capacidade para
o trabalho que justifique a concessão de benefício previsto
nesta lei."

Na Exposição de Motivos que acompanhou a proposição. o Sr.
Ministro da Previdência e Assistência Social, limita-se a dizer, sobre
a matéria:
"0 artigo 19 se limita a prever que o seguro de acidentes
do trabalho continuará destinando-se aos segurados
empregados, exceto os domésticos, bem como aos
trabalhadores avulsos, e permanecerá a cargo do INPS, sem
alteração, portanto, da situação."
Justificar-se-iam, entretanto, a manutenção das exclusões atualmente existentes, dos segurados-empregadores, dos empregados
domésticos e dos trabalhadores autónomos?
Acreditamos firmemente que não.
Hoje, mais do que antes, o caráter eminentemente social do
seguro de acidentes do trabalho não pode, segundo entendemos, ser
posto em dúvida.
O próprio texto constitucional determina:
"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores
os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei,
visem à melhoria de sua condição social:
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39 Constatando que doença não incluída na relação
aludida na alínea a do inciso I do § J9 resultou de condições
previstas na alínea b, o MPAS ali a enquadrará, à vista do
respectivo exame pericial."
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Justlficaçilo
Cuida-se aqui, mediante a reedição englobada de duas emendas
do Deputado José Bonifácio Neto, naturalmente com o aperfeiçoamento sugerido pelas comissões técnicas da Câmara, primeiramente
de desdobrar em duas alíneas a redução original do inciso I, do§ 19,
do art. 29, do projeto de tal modo a ficar definida nu lei também u
doença que, por oposição à tradicionalmente conhecida como

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..u. . . . . . . . . . . . . ..a. . . . . . . ..m. . . .~.
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"doença profissional", seja diretamente relacionada com a atividade
exercida e resulte 'das condições especiais em que se executa tal atividade.
A prática tem possibilitado constatar a ocorrência de tais
doenças que, indissociáveis de uma situação tipicamente acidentária
causam _redução da capacidade de trabalho e justificam amplament~
que a le1 as contemple, assegurando a correspondente concessão de
benefício por incapacidade.
A doutrina também tem tratado da questão, sempre de modo 11
entender que já não é_P._ossível desconhecê-la na legislação pertinente.
A alteração feita no § 39 do art. 29 é apenas conseqUência natural.
da mudança operada no inciso I do 5 !9.
Devo consignar, finalmente, que as Comissões de Constituição e
Justiça e de Finançàs, da Câmara dos Deputados; mánifestaram-se
favoravelmente à adoção das alterações aqui pretendidas, sendo certo, ainda, que a redação- por nós dada ao§ 39 do art. 29- é, praticamente, a recomendada pelo parecer da referida Comissão de
Finanças.
EMENDA N9 13- CLS
-Suprima-se o§ 19 do art. 59, renumerando-se os subseqUentes.
Justificação
O dispositivo que se pretende suprimir consigna que "não serão
considerados para a fixação do salário de contribuição de que trata o
artigo 59 os aumentos que excedam os limites legais, inclusive õs
voluntariamente concedidos nos doze meses imediatamente anteriores ao iníéio do benefiCio! salvo se resultante de promoções reguladas·
por normas gerais da emP.resas admitidas pela legislação do trabalho, de sentenças normativas ou de reajustamentos salariais obtidos
pela categoria respectiva".
Trata-se de uma restrição odiosa, que fatalmente redundará ein
prejuízo para o trabalhador, de modo que não pode ser adotada,
quando menos em respeito ao fato de que não enquadra com o espíri·
to da legislação acidentária.
Dita pretensão do projeto atinge particularmente os empre·
gados avulsos, safristas e comissionados que, por decorrência da
peculiaridade da atividade, são os que, ou tem remuneração variável,
ou não possuem emprego permanente. Ademais, implica na eliminação de um direito que já estâ consagrado na sistemática previdenciária brasileira.
Aliás, é preciso não esquecer que o art. 13. do projeto determina que o INPS continuará a cobrar as contribuições com base no
salário de contribuição, sem as discriminações do§ !9 do art. 59. As·
sim, se houver aumento voluntário, por exemplo, haverá correspondente aumento de contribuição.
EMENDA N9 14- CLS
Dê-se ao §49 do artigo 59 a seguinte rédação:

jeto original, foi eliminado pela Câmara dos Deputados, mas restabelecido pelas Comissões de Constituição e Justiça e d~ Finanças do
Senado.
A emenda atende melhor à situação especial dos trabalhadores
de remuneração variável, aí incluídos os trabalhadores avulsos.
Correspondendo a uma das firmes reivindicações das classes
interessadas, a alteração constitui novo aperfeiçoamento do projeto
no sentido de proteção mais ampla ao trabalhador e sua família.
EMENDA N9 I 5- CLS
Dê-se ao§ 59 do art: S9 a seguinte redação:
"§ 59 Na hipótese do parágrafo 49 o salário de benefi~
cio corresponderá à média dos salários-de-contribuição de
. maiores valores apurados nos dezoito meses anteriores ao do
acidente, consecutivos ou não, corrigidos de acordo com os
fatores mensalmente fixados pelo Poder Executivo para reajustamento salarial, nos termos do art. 39 da Lei n9 6.147, de
29 de novembro de 1974, aplicando-se o critério de média e
correção nos casos em que o trabalhador tiver menos de doze
meses de atividade ou profissão abrangida pelo regime desta.
lei".
J usdficaçio
~ notória a flutuação da mão-de-obra na área de atuação de determinadas categorias profissionais; notadamente dos trabalhadores
avulsos que operam na orla marítima, cujo mercado de trabalho está
intimamente ligado ao fluxo das importações e exportações que sofrem' variações acentuadas.
Tal instabilidade é.agravada nos portos de regiões safristas onde,
aurante a exportação das safras, esses trabalhadores, valendo-se da
grande oferta de trabalho, procuram acumular recursos. para enfrentar as dificuldades financeiras do próximo período de .entre-safra,
com sacrificio de suas horas de repouso.
A redação proposta para o § 59 do. art. 59 do Projeto, tendo em
vista tais peculiaridades, que não podem ser esquecidas, estabelece
normas capazes de evitar o aviltamento do salário de beneficio dos
trabalhadores avulsos sem nenhum prejuízo para as demais categorias profissionais.
EMENDA N9 16- CLS

-Acrescente-se ao art. 59 do Projeto o seguinte§ 69:
''§ 69 Nenhum dos beneficias por acidente do trabalho
poderá ser inferior ao valor do salário mínimo vigente na
localidade de trabalho do acidentado:"

·Justificação
Na Câmara dos Deputados já se tentou, através de emenda ofe·
recida pelo Deputado Francisco Amaral, a adoção de medida aqui
pleiteada.
. _ .
. ·
.
O que se quer é inserir na nova legJsl~çao ac1dent~na u~ ~recei
Art. 59 .................•.......................·.
§ 19 ............................................. . to que fixa limite mínimo para os benefícios nela prev1stos, hm1te esse baseado no salário mínimo local, como aliás, consta da legislação
~ ~: ·:::::::::::::::::::: :::::::::::: .=:·: :::::::::. pertimente atualmente em vigor.
.
O Projeto do Governo, neste particular, pretende adotar, para
§ 49 No caso de 'empregado de remuneração variável e
de trabalhador avulso, o valor dos beneficios de que trata es- efeito de cálculo de alguns beneficias o chamdo salário mínimo deste artigo, respeitado o percentual previsto no seu item I, será caracterizado (de menor valor) - criado pela Lei n9 6.205, de 29 de acalculado com base na média aritmética:
· bril de 1975, enquanto a legislaç~o atual adot.a o salário mínimo propriamente dito. Com tal proced1m~nto ?esvtrtua totalq1ente a fi~~
I- dos 12 (doze) maiores salários de contribuição apu- lidade
da Lei n9 6.20?/75 e contrana retteradas .e taxattv.as d:ctso~s
rados em período não superior a 18 (dezoito) meses imediata· tribunalícias no senttdo de que nenhum beneficto da legtslaçao actmente anteriores 'ao do acidente, se o segurado contar, nele, dentâria pode ser calculado mediante a utilização do salário de remais de 12 (doze) contribuições;
ferência (Lei n9 6.205/75).
_
II - dos salários de contribuição compreendidos nos 12
EMENDA N9 17-CLS
(doze) meses imediatamente anteriores ao do acidente ou no
-AO art. 69, caput, dê-se a seguinte n:dação:
período de que trata o item· I, conforme for mais vantajoso,
se o segurado contar 12 (doze) ou menos contribuições nesse
"Art. 69 O acidentado do trabalho que, após a consoperíodo.
lidação das lesões resultantes do acidente, permanecer
incapacitado para o exercício da atividade que exer!=ia habiJ UBdficaçilo
tualmente na época do acidente, fará jus, a partir da cessação'
Trata-se ae nova redaçào do parágrafo 49 do artigo 59, englobando aux!lio-docnça, a aux!lio-acidcntc.
do tam b6m o parágrafo 59 do mesmo artigo, que, constante do pro·
,
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Justificação

Entretanto, improcede a afirmação ministerial, segundo a qual
o referido pecúlio, no momento, é pago mesmo "sem perda ou
redução da capacidade para o trabalho", já que, segundo a legislação, tal beneficio somente é devido no caso de ocorrência de
redução permanente da capacidade para o trabalho em percentagem
igual ou inferior a vinte e cinco por cento.
E - ponderou o Deputado Francisco Amaral - se não é
procedente o argumento para a eliminação do pecúlio, deve ele,
necessariamente, ser mantido.

Sob o disfarce da manutenção do pecúlio por morte, o que,
segundo o Ministro Nascimento e Silva, está sendo feito em
condições mais racionais no projeto, pretende-se a supressão de um
direito importante do trabalhador acidentado, qual seja, o do
pecúlio por acidente, na lei chamado au"ílio-acidente, devido e pago
a partir da cessação do au)(ílio-doença, nos casos em que o
trabalhador permanece incapacitado para o e)(ercício da atividade
habitual, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente.
Trata-se, como já disse a respeito o Deputado Marcelo
Medeiros, de um grande retrocesso nos domínios da infortunístÍca,
que coloca o acidentado totalmente desprotegido ex vi da própria lei. · ·...
Daí a inteira procedência da presente emenda.
EMENDA N91S -CLS
19 do art. 69 terá a seguinte redação:
"'Art.69 ....................................... .

-O~

~ (9 O au"ílio-acidente, mensal, vitalício e independente
de qualquer remuneração ou benefício não relacionado ao
mesmo acidente, será concedido, mantido e reajustado na
forma do regime de previdência social do 1NPS e
corresponderá a sessenta por cento (60%) do valor de que
trata o inciso 11 do art. 59, observado o disposto no ~ 49 do
mesmo artigo.

Justificação
Reproduzo aqui, por adequados, os argumentos do Deputado
Marcelo Medeiros, que foi o autor de emenda igual a esta, quando
da tramitação do projeto na Câmara dos Deputados.
Quarenta por cento, tal como está na redação original deste
dispositivo (~ (9, do art. 69}, é percentual ilusório, que não reflete a
realidade da indenização a quem tem direito o trabalhador
acidentado.
No sistema atual, procedida a avaliação da capacidade laborativa, para fins de concessão de au"ílio-acidente, faz-se o enqu_adramento em uma das quatro situações previstas nas tabelas ofic1a1s,
correspondendo o au)(íliO ao valor de 30, 40, 50 ou 60%, conforme o
caso.
Estabelecendo o percentual único de 40%, o projeto pretende
um nivelamento, mas por bai)(O, absolutamente inaceitável.
EMENDA N9 19- CLS
- Acrescentar ao projeto o seguinte artigo sob n9 89, renumerando-se o 89 existente e subseqUentes:
"Art. 89 A redução permanente da capacidade para o
trabalho em percentagem igual ou ,inferior a vinte e cinco por
cento(25%) garantirá ao acidentado um pecúlio resultante da
aplicação da percentagem da redução à quantia
correspondente a setenta e duas (72) vezes o maior salário
mínimo mensal vigente no País, à data do pagamento do
pecúlio."
Justificação
Esta é uma emenda que já foi tentada na Câmara pelo Deputado Francisco Amaral e que, embora recomendada à aprovação
tanto pela Comissão de Justiça, quanto pela Comissão de Finanças,
teve o mesmo destino de outras tantas sugestões valiosas do
Legíslativo.
O pecúlio a que se refere a emenda consta presentemente do art.
S9da Lei n9 5.316/67, mas o projeto quer eliminá-lo sob o argumento
de que:
"Cabe ainda assinalar a eliminação do chamado
pecúlio por diminuição de capacidade, hoje devido nos casos
de pequenas perdas anatómicas ou reduções funcionais que
não interferem com o exercício de atividade, isto é, não
acarretam perda ou redução da capacidade de trabalho nem,
por conseguinte, prejudicam a percepção normal do salário"
(conf. E"posição de Motivos do Sr. Ministro da PAS\."
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EMENDA N9 20- CLS
O art. 13, do projeto, terá a seguinte redução:
"Art. 13. O custeio das prestações por acidentes do
trabalho, a cargo e)(clusivo da empresa, será atendido, conforme estabelecer o regulamento, mediante:
· I - uma contribuição de quatro décimos por cento
(0.4%) ou de oito décimos por cento (0,8%) da folha de
salários de contribuição, conforme a natureza da atividade
da empresa;
11 - quando for o caso, uma contribuição adicional
incidente sobre a mesma folha e variável, conforme a
natureza da atividade da empresa.
~ !9 A contribuição adicional de que trata o inciso li
será objeto de fixação individual para as empresas cuja
e"periência ou condições de risco assim aconselharem.
~ 29 As contribuições a que se refere este artigo serão
pagas juntamente com as demais contribuições devidas ao
INPS."
Justificação

Objetiva-se, com esta emenda ao art. 13 do projeto, restaurar,
pura e simplesmente, a sistemática de tarifação instituída pela Lei n9
5.316/67, seguramente a mais avançada e eficaz inovação havida no
âmbito da legislação acidentâria em nosso País.
As alterações que o projeto pretende à dita sistemática são, na
verdade, uma pretensa forma de evolução,' eis que não se estribam na
tradição, na experiência ou mesmo na racionalidade, implicando,
ademais; no arrastamento de uma orientação que deu certo.
A tarifação individual do custeio do seguro acidentário, tal
como permitido na lei em vigor, é o grande e indispensável estímulo
aos empresários, no sentido de que adotem, em conformidade com
os objetivos oficiais, eficientes normas internas de prevenção de
acidentes do trabalho.
EMENDA N921-CLS
Dê-se a seguinte redaçào ao inciso II do art. 16:

i.

"II - da entrada do pedido de benefício no INPS ou do
afastamento do trabalho, quando este for posterior àquela,
no caso de doença profissional, e da ciência, dada pelo INPS
ao paciente, de reconhecimento de causalidade entre o traba'lho e a doença, nos demais casos de doenças do. trabalho.
Não sendo reconhecida pelo instituto essa relação, o prazo
prescricional aqui previsto se iniciará a partir do e)(ame pericial que comprovar, em juizo, a enfermidade e aquela relação.
J ustlficação
Com a pressa de aprovar, aliada à e"igência de aprovar tal como
estava em sua redação original, perde a proposição do Governo a
oportunidade de agasalhar inovações sábias, como a que consta
desta emenda (lançada primeiramente pelo Deputado José Bonifácio
Neto, na Câmara).
Trata-se de consignar, no capítulo ou no dispositivo pertinente
às prescrições das ações acidentárias uma situação nele não prevista
expressamente, que, no entanto, ocorre com freqUência. Referimonos aos casos em que o empregado sabe que estâ doente, mas não
sabe que a doença é decorrente do trabalho que exerce.
A doutrina e a jurisprudência têm-se mostrado sensíveis à
questão.
Na verdade, em situações como a mencionada, até mesmo por
respeito a princípio jurídico, a prescrição não deveria ocorrer como
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nos d~mais casos. O Código Civil consagra tal princípio ao
determ:nar, em seu art. 17, parte final, que a prescrição não corre
antes da data em que a ação poderia ter sido proposta.
~ o caso do obreiro que não sabe que tem ação em virtude de
descon?ecer o nexo causal entre o trabalho e a doença que o acomete.
Al:âs, como ponderado pelo ilustre Deputado José Bonifácio
Neto, a eme~da - ,ou a medida que ela preconiza - encontra
amparo lambem na Sumula 230 do Supremo Tribunal Federal.
EMENDA N922-CLS
Dê-se ao inciso I do art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17. . , ................ , , , .. , ..... , , •..... ,
I -na esfera administrativa pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações previdenciârias mas com prioridade absoluta para
conclusão;

.....................................................
J ustiflcaçio

Objetiva-se, com esta emenda, suprimir do texto do inciso I do
art. 17 a palavra "jurisdicionais", sem qualquer prejuízo aos seus
objetivos.
A intransigência do Governo em exigir que os ·seus projetas
(como esse do seguro de acidentes) sejam aprovados na íntegra e a
docilidade de sua maioria no Congresso às vezes geram absurdos
como o que justifica a renovação desta einenda Gá apresentada na
Câmara, sob n9 16, pelo Deputado José Bonifácio Neto).
Com efeito, é sempre duvidoso que os órgãos administrativos
tenham jurisdição, ao menos. tecnicamente, até porque somente
atuam .administrativamente e jamaisjurisdicionalmente.
Amda que o termo seja muito usado de maneira inadequada,
jurisdição é, em linguagem técnica escorreita, o poder de administrar
justiça, que a administração evidentemente não tem. Jurisdição é a
atribuição própria, peculiar, inalienável, do Judiciário, do Juiz.
Entretanto, o projeto, quer em sua redação original, quer na que
foi aprovada pela Câmara (com desprezo à referida Emenda n9 16),
insiste em referir-se a "órgão jurisdicionais da Previdência Social".
EMENDA N923-CLS
Incluam-se no art. 17 os seguintes§§

(9 e 29:

"Art. 17...................................... .

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

§ 19 As ações judiciais movidas pelos acidentados e
seus beneficiários terão prioridade sobre as demais e serão
gratuitas quando sucumbirem esses autores.
§ 29 O Ministério Público intervirá obrigatoriamente
nas ações acidentárias, incumbindo-lhe o patrocínio das·
causas em que os acidentados e seus beneficiários não
tenham advogado e a fiscaliz~ção legal nas demais."
Justificação

A gratuidade da prestação jurisdicional em favor 'dos acidentados e seus beneficiários é uma praxe que deve ser mantida.
A legislação anterior prevê tal gratuidade; por m'otivos os mais
evidentes, nada aconselhado que se a elimine por omissão do projeto.
Por outro lado, sendo o acidentado, notoriamente, um
hipossuficiente que não pode dispensar leis protecionistas, necessário
se torna a intervenção do Ministério Público nas ações de que participe, seja para patrociná-las, seja para desempenhar o seu papel de
fiscal da lei.
EMENDA N9 24- CLS
Acrescente-se ao Projeto de Lei n9 63/76, onde couber, o seguinte artigo:
"Artigo. O INPS manterá programas de prevenção de
acidentes e de reabilitação profissional dos acidentados, e
poderá auxiliar entidades de fins não lucrativos que desenvolvam atividades dessa natureza, bem como de segurança,
higiene e medicina do trabalho."
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O Sr. Ministro do MPAS, em sua Exposição de Motivos não
justifica a eliminação dessa determinação contida na Lei em vigor.
Todavia, finalmente o projeto de lei do Executivo revoga toda a
legislação que impõe ao lN PS a obrigação de manter e desenvolver
campanhas de prevenção de acidentes (art. 13 da Lei n9 3.316/67 e
art. 41 do Regulamento do Seguro de Acidentes do Trabalho, aprovado pelo Decreto n9 61.784/67).
Mas, nesse caso- indica o Instituto Nacional de Prevenção de
Acidentes - quem ou que órgão encarregaNe-â de campanhas, que
tão esplêndidos resultadas têm proporcionado em todos os países
com nível de desenvolvimento económico igual ou 'Superior ao do
Brasil7
Pensamos ser indispensável a consignação de obrigatoriedade
na nova lei que se quer editar.
EMENDA N9 25- CLS
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo com um parágrafo
único, procedendo-se às necessárias renumerações:
••
.I .. .
I
'
;
Art. O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentar, como
sequelas definitivas, perdas anatómicas ou redução de capacidade funcional, constatadas em exame pericial, embora não
i,mpedindo o desempenho da mesma atividade, demandem
permanentemente maior esforço na realização do trabalho,
fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a um auxílio
mensal que corresponderá de 20% a 40% do valor de que
trata o inciso 11 do art. 59 desta lei, observado o disposto no§
49do mesmo artigo e sem pr.ejuízo do disposto no art. 69,"
Parágrafo único. Quando, em decorrência de exame
pericial de que trata o art. 69, ultrapassem 60% (sessenta por
cento) será considerada incapacidade total e permanente
para o trabalho.

Justificação
Esta emenda visa a dar melhor entendimento à idéia consubstanciada na Emenda n9 9-CCJ. ~ preciso ficar ressalvado· que esse
l'lenefício é concedido sem prejuízo do disposto no art. 69 do projeto.
EMENDA N9 26-CLS
Inclua-se onde convier:
Art. - As empresas que estiverem enquadradas em
condições estabelecidas nas normas expedidas pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, remeterão, obrigatoriamente, aos sindicatos de trabalhadores da
categoria a que pertencer, os relatórios produzidos sobre
acidente do trabalho e sua prevenção.
Parágrafo único. A remessa dos relatórios de que trata
este artigo, será acompanhada de destaque sobre as ocorrências mais graves ou que mereçam destaque, verificadas no
período, bem como sobre as providências adotadas.
Art. -O sindicato de traballiadores, de posse do relatório, fará sua análise e, se for o caso, remeterá as conclusões
à autoridade competente do Ministério do Trabalho.
J ustiflcaçio
Apensado ao Projeto de Lei da Câmara n9 63, de 1976, o projeto sob exame ~ispõe sobre a obrigatoriedade de remessa de relatórios
referentes a acidentes do trabalho aos sindicatos de trabalhadores,
pelas empresas da respectiva categoria.
Pretende o seu autor, Senador Nelson Carneiro, determinar que
as empresas que estiverem enquadradas em condições estabelecidas
n~s .normas expedidas pelo Departamento Nacional de Segurança e
H:g:ene do trabalho remetam, obrigatoriamente, aos sindicatos d~:
trabalhadores da categoria a que pertenceram, os relatórios produzidos sobre acidentes do trabalho e sua prevenção.
A medida nos parece oportuna, integradora mesmo do sistema
prevencionista, e em perfeita consonância com as prerrogativas legais dos sindicatos.
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lnexiste um dispositivo expresso, prevendo a aposentadoria por
invalidez.
A emenda preenche, pois, uma lacuna do projeto.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1976.- Nelson Carneiro,
Presidente - Franco Montoro, Relator Domfclo Gondim Mendes Canale- Henrique de La Rocque- Eurico Rezende- Jessé
Freire.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer é
favorável ao projeto com 26 emendas que apresenta, sendo a de
nY 26 matéria constante do Projeto de Lei do Senado nY 197, de
1976.
.
Sobre a mesa o parecer da Comissão de Finanças que vai ser
lido pelo Sr. [9-Secretário.
t lido o seguinte
.
PARECER NY 810, DE 1976
"Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n9 63, de 1976 (n9 2.409-B/ , na Casa de origem),
que "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do
INPS, e dá outras providências."
Relator: Senador Henrique de La Rocque
De iniciativa do Senhor Presidente da República, encaminhado
com a Mensagem n9 156, de 1976, nos termos do art. 51 da
Constituição, o presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a.
legislação vigente sobre acidentes do trabalho, revogando, expressamente, o Decreto-Lei nY 7.036, de 10 de novembro de 1944 e a Lei
n~ 5.316, de 14 de setembro de 1967, para estabelecer nova disciplina
da matéria.
2. A Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social, que acompanha o Projeto, salienta, dentre
outros aspectos:
.
•
- que se trata da etapa seguinte à representada pela
completa transferência do seguro de acidentes do trabalho
para a Previdência Social (item n9 2);
-que o balanço da experiência no campo é satisfatório
(item n9 3);
- que "um dos objetivos essenciais da passagem
completa do seguro de acidentes do trabalho para a Previdência Social era a substituição das indenizações globais
pugus pelas seguradoras privadas pelo regime de manutenção
do sulúrio. mais consentâneo com os interesses do trabalhador e seus dependentes" (item n9 4);
- que "ocorreu considerável melhora dos serviços de
rt:abilitação profissional..." (item n9 6);
-que "o deslocamento do seguro de acidentes do trabalho da órbita privada para a de serviço público levou à
cobertura da totalidade dos trabalhadores" (item n9 7);
-que" ... baixou, em média, o gasto das empresas com
o seguro de acidentes do trabalho ... " (item n9 8);
- que desde 1970, primeiro ano de plena vigência do
novo regime implantado pela Lei n9 5.316, " ... as contribuições para o seguro de acidentes do trabalho não passaram de
cinco por cento do produto conjunto das contribuições dos
segurados e das empresas ... " (item n9 9);
-que as tarifações individuais " ... não se têm mostrado
eficazes como estímulo às medidas de prevenção ... " (item
n9 12);
-que" ... a 1•erdadeira indrístria das questões judiciais sobre acidentes do trabalho a que profissionais pouco escrupuloso,\' arrastam trabalhadores e suas famílias, de que não raro
, auferem/urro fácil e nem sempre licito, costuma desviar a atenção de um dos principais aspectos negativos das tanfações
indMdtwi.v: a possibilidade de a empresa deixar de comunicar
acidemes para sonegar o conhecimento do seu índice real de
acidentes" (item n9 13, grifos nossos);
- o exemplo da Nova Zelândia, onde comissão. de estudos, reportando-se especiulmente aos Estados Umdos e à
lngluterra, declam " ... nada haver encontrado, cm qualquer
pu is, que demonstrusse a eficácia da tu rifa individual como fato!· de muior segurunça no trabulho" (item nl' 14);
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- " ... o entendimento da autorizada Associação Internacional de Seg~ridade Social que, em monografia sobre "O
seguro contra acidentes do trabalho" (1962), concluem que
"um tipo único de contrfbuiçàÓ, correspondendo à substitufçào
do risco profissional pelo risco social, constitui importante vanÍagem, tanto na ordem social quanto do ponto de vista técnico"
(item n9 15, grifos nossos);
- que " a tarifação individual só beneficia as grandes
empresas ... " ~ina vez gue a experiência de risco só se obtém
com grandes números (Item n9 16);
- que" ... o que se impõe, o incluso projeto e a legislação trabalhista prevêem e o Ministério do Trabalho decerto
não deixará de aplicar com serena energia, são multas
· .. significativas e crescentes pela infração dos dispositivos referentes à segurança do trabalho" (item n9 17);
-que" ... o que se impõe com crescente nitidez é enquadrar cada vez mais os infortúnios profissionais e o seguro respectivo, enquanto conservarem sua discutível autonomia,
nos princípios, normas e critérios inerentes aos riscos sociais,
sem embargo das suas ultrapassadas origens no seguro privado" (item n9 23);
-que "na gradual transição da teoria do risco profi.ssional para a do risco social, que se vem operando ~a doutrma e
na realidade, um importante passo à frente f01, por conseguinte, a estatização desse seguro. Todavia, a experiência
colhida nos oito anos de aplicação da Lei n9 5.316 mostra
que, a despeito do inegável avanço assinalado, ela deixa a
desejar sob vários aspectos. Daí a oportunidade do novo
projeto ... " (item n9 24) ..
São focalizados, a seguir, os pontos prmc1pa1s do projeto (itens
n9s 25 a 41), concluindo-se pela reafirmação de que ele constitui
" ... outro importante passo à frente no sentido da plena integração
do seguro de acidentes do trabalho na Previdência Social".. ·
3. Na Câmara dos Deputados o Projeto tramitou pelas doutas
Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Trabalho e Legislação Social.
4. O art. 19 e seus parágrafos não contém alterações, praticamente. I: de se assinalar, contudo, a exclusão expressa .da inserção do
empregado doméstico no sistema(§ 29, in fine).
O art. 29 e seus parágrafos são de fundamental importância já
que tratam da conceituação do que sejam acidentes do trabalho e
doença profissional ou (e) do trabalho.
No inciso III do mesmo parágrafo, alínea c, o projeto, ampliando positivamente em relação à Lei n9 5.316, considera acidente do'
trabalho não apenas os atas de imprudência ou de negligência de terceiro, mas também os de imperícia. Quanto à maneira de considerar
as doenças decorrentes do trabalho, comentaremos melhor na
justificação da emenda que adiante apresentaremos ao § 39 desse
art. 29 O§ 5, inovando positivamente, acrescenta que, na falta de comunicação da empresa, será considerado dia de acidente a data da
entrada do pedido de benefício no,INPS.
Importante inovação do art. 59 é a fixação dos salários de
benefício para a percepção de prestações decorrentes de acidentes do
trabalho no caso de trabalhadores avulsos, como se vê nos parágrafos 49 e 59,
Já pelo § 29 as empresas ficam sempre responsávei~ pela ~e
muneraçào do dia do acidente bem como pela dos 15 (qumze) d1as
subseqUentes.
No art. 69 mantém-se o auxílio-acidente que passa a ser fixo,
vitalício e reajustável.
O art. 79 mantém o pecúlio por morte do acidentado, fixando-o
em 30 vezes o valor de referência do local do evento. Não se prevêem, todavia, o pecúlio por invalidez bem como para o caso de perdas anatómicas que não impeçam a volta do acidentado à atividade
anteriormente exercida.
O· art. 99 acrescenta à obrigatoriedade do fornecimento dos
aparelhos de prótese, pelo INPS, em caso de possibilidade de atenuação de perda ou redução da capacidade funcional, também à dos de
ortese.
O art. 13 em seus incisos e parágrafos encerra a filosofia básica
do projeto, que nos parece ser a de que a prevenção de acidentes deve
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ser encarada pelas empresas como um dever inerente ao exercício de
suas atividades produtivas e não como resultante de uma política de
incentivos. Passa-se, dessarte, da teoria do risco profissional para a
do risco social. As contribuições para o custeio do seguro contra
acidentes do trabalho serão fixas, conforme as empresas vejam classificadas como exercentes de atividade de risco leve ou de risco médio ou de risco grave.
O parágrafo único do art. 15 encerra inovação incentivadora da
prevenção de acidentes sob a forma de empréstimo sem juros, apenas
com correção monetária, segundo o valor nominal reajustado das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).
O art. 16. reduz o prazo de prescrição das ações por acidentes de
trabalho de 5 (cinco) para 2 (dois) anos. Entendemos mais conveniente para o acidentado o prazo atual. f: de se louvar a inclusão de mais
uma alternativa para a contagem do prazo prescricional, qual seja a
"de entrada do pedido de benefício no INPS (art. 17, inciso II)".
5. Em virtude de Requerimento de tramitação conjunta (arts.
283 e 284, n9 3, do Regimento Interno, estão apensas ao Projeto de
preferência as seguintes proposições distribuídas a esta Comissão:
1 - Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1976, que "acrescenta
item ao Artigo J9 da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 1967, que integra o seguro de acidentes do trabalho na Previdência Social e dá outras providências". Esta Comissão já se pronunciou a respeito, mas
deverá fazê-lo novamente, em virtude do parecer favorável ao presente projeto, examinando suas implicações. Estamos apresentando novo relatório sobre a matéria.
2- Projeto de Lei do Senado n9 173, de 1975, que "estabelece,
em favor do aposentado que tenha retornado à atividade, o direito
de receber os benefícios decorrentes da legislação sobre acidentes do
trabalho". Estamos apresentando relatório a respeito.
3 - Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1975, que "dispõe sobre
a extensão do seguro de acidentes do trabalho rural aos Pequenos
Proprietários, Parceiros, Arrendatários, Posseiros e afins". Estamos
apresentando relatório a respeito.
4 - Projeto de Lei do Senado n9 197, de 1976, que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de remessa de relatórios referentes a acidentes do trabalho aos sindicatos de trabalhadores, pelas empresas da
respectiva categoria". Apresentamos relatório adiante.
6. Ante o exposto, e no âmbito regimental desta Comissão, opinamos favoravelmente ao projeto, nos termos das emendas aprovadas na douta Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de 1976. - Teotônio
Vilela, Presidente, em exercício - Henrique de La Rocque, Relator.
- Saldanha Derzi - Cattete Pinheiro - Danton Jobim __.; Heitor
Dias - Dirceu Cardoso, com restrições - Fausto Castelo-Branco Helvídio Nunes - José Guiomard - Mauro Benevides, com restrições.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O Parecer da
Comissão de Finanças ê favorável ao Projeto e às Emendas da
Comissão de Constituição e Justiça.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra; pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, pela ordem.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· Esta revisão da Legislação sobre Acidentes de Trabalho chegou
ao Congresso Nacional com o prazo de urgência permitido na
Constituição Federal para casos excepcionais. Mas, por iniciativa do
Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, a matéria veio neste
regime de apreciação em tempo limitado.
Como a matéria é complexa, tomamos, imediatamente após a
chegada do Projeto à Câmara dos Deputados, a iniciativa de solicitar, por intermédio da Mesa, ao Ministério da Previdência e
Assistência Social algumas informações.
Esse requerimento foi apresentado, Sr. Presidente, na data de 5
de agosto de 1976. Na Mesa, o Projeto foi despachado pelo Sr.
Presidente, com uma consideração que merece uma referência de elo-
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gio, por parte de todo o Senado, porque, apesar da matéria ainda
não estar transitando pelo Senado, mas já no Congresso, e levando
em conta as altas finalidades de um Requerimento de Informações,
como instrução para o Projeto, em andamento no Congresso, o Sr.
Presidente Magalhães Pinto deferiu o pedido por nós formulado e
adotou esta decisão como norma para solucionar casos semelhantes.
Estão de parabéns a Presidência e a Mesa, por esta deliberação.
O Requerimento foi enviado ao Sr. Ministro. Este requerimento
é fundamental para a apreciação desta matéria, com dados a serem
fornecidos pela própria autoridade.
O que pedíamos neste Rcqueriment_o? Pedíamos:
a) quais foram, exercício por exercício, no último
qUinqUénio, as receitas do seguro de acidentes do trabalho e
as despesas efetivamente realizadas?
f: evidente que, na hora de se fazer a revisão da matéria, é importante termos os dados objetivos - ver qual foi o resultado positivo
ou negativo, do ponto de vista da arrecadação.
b) quais foram as dotações destinadas no mesmo período em programas de prevenção de acidentes do trabalho, da
reabilitação profissional e no auxílio a entidades de fins não
lucrativos que desenvolvam programas dessa natureza, bem
assim de seguránça, higiene e medicina do trabalho, referidos
no art. 13 e seguintes da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de
1967.
Lei que nos rege e que é de autoria do ilustre Senador Jarbas
Passarinho, ao tempo em que exercia o Ministério do Trabalho.
c) quais foram as despesas realizadas com as atividades
de que trata a letra anterior e, na hipótese de não terem sido
aplicadas as dotações orçamentárias previstas, qua:t o motivo
que determinou tal procedimento?
,..
d) o número de acidentes do trabalho em relação ao
número de trabalhadores, nos últimos cinco anos, tem diminuído ou aumentado e em que proporção?
e) na hipótese de ter aumentado o número de acidentes
no qUinqUénio em causa, quais as providências tomadas e os
resultados obtidos?
Trata-se de requerimento solicitando informações indispensáveis a um exame objetivo desta matéria. O requerimento foi deferido
no dia 5 de agosto. Solicitações desta ordem não tinham e não têm
nenhum carâter partidário.
O nobre Senador Vasconcelos Torres, logo em seguida, formulou outro requerimento, número 407/76, em que são formuladas
perguntas da maior seriedade e da maior importância sobre esta
matéria. Dispenso-me de ler os lO itens deste requerimento, todos
eles da maior importância, mas peço que sejam consideradçs parte
integrante deste pronunciamento.
Ora, Sr. Presidente, o requerimento foi apresentado no diaS de
agosto e, hoje, estamos em 6 de outubro. Passaram-se mais de 60
dias. Até agora não temos notícias de que tenham sido respondidos
esses requerimentos. Por isso, nossa questão de ordem é no sentido
de formular a V. Ex• uma consulta: esses requerimentos, formulados
pelo nobre Senador Vasconcelos Torres e por nós, foram respondidos pelo Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social?
Esta, a solicitação que fazemos à Presidência.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO
MONTORO EM SUA QUESTÃO DE ORDEM:

REQUERIMENTO N9 407, DE 1976
Senhor Presidente:
Com base no art. 239 do Regimento Interno, requeiro .sejam
pedidas as seguintes informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Previdência e Assistência Social, Luiz Gonzaga do Nascimento e
Silva, sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 63/76, que dispõe sobre· o
seguro de acidentes do trabalho a cargo do lN PS, e dá outras providências:
I -Levando-se em consideração que a Lei n9 5.3 16, d~ 14 de
setembro de 1967, assegura ao acidentado inúmeros benefícios, tais
como pecúlio, quando houver lesões com incapacidade de 1 a 25%,
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Trata-se, pois, de uma classe sujeita, como poucas, ao risco acidentário e, em decorrência, da proteção legal da proposição em tela.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1976. -Itamar Franco.
EMENDAN9l
(De Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n9 63, de 1976, que dispõe
sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo d(11NPS, e dá
outras providências.
Dá nova redação aos §§ 49 e 59 do artigo 59;
"§ 49 No caso de empregado de remuneração variável e
de trabalhador avulso, o valor dos benefícios de que trata
este artigo será calculado com base no salário-de-beneficio
corrigido de acordo com os fatores mensalmente fixados pelo
Poder Executivo para reajustamento salarial, nos termos do
artigo 39 da Lei n9 6.147, de 29 de novembro de 1974."
"§ 59 Na hipótese do parágrafo 49, se o acidentado não
tiver realizado 12 (doze) contribuições mensais consecutivas
imediatamente anteriores ao acidente, o salário-de-benefício
corresponderá à média dos salários-de-contribuição compreendidos nos 12 (doze) meses anteriores ao do acidente,
exceto se não registrar pelo menos I (um) mês de efetivo exercício de atividade ou profissão abrangida pelo regime desta
.Lei, quando serâ considerado o salário-de-contribuição vigente no dia do acidente."
Jusdficação

A emenda que propO":JOS tem por finalidade melhor adequar o
beneficio conferido ao trabalhador infortunado.
Tendo em vista as circunstâncias especiais que envolvem a
prestação de serviço do empregado de remuneração variável e do
trabalhador autónomo, torna-se necessário que o § 49 em questão
tenha redação mais compatível com o interesse social, assegurando
ao obreiro plena atualização do seu salârio no dia do acidente.
Verifica-se, no § 49 aludido, que o obreiro tem o valor do seu
beneficio apurado com base em salãrios inteiramente desatualizados
e corroídos pela inflação, desnivelando, negativamente o seu padrão
de vida e o de seus dependentes.
Impõe-se, assim, para a manutenção de idêntico padrão de vida
que possuía antes do acidente- a correção mensal das contribuições
que ensejarão o cãlculo do beneficio.
Como medida preventiva, recomendamos a nova redação ao
§ 59, pois, na hipótese da redação original, o trabalhador avulso e o
empregado de remuneração variável, ficarão em precária situação se
acontecer o evento "morte", além das trágicas repercussões na sua
família.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1976.- Luiz Viana.
EMENDAN9 3
(De Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n9 63, de 1976.
Acrescente-se ao artigo s9 um parágrafo assim redigido:
"Quando se tratar de trabalhador avulso mencio.nado
no§ )9 do artigo )9 desta Lei, o beneficio P?r.in~apaci~ade
ficarã a cargo do Instituto Nacional de PrevJdencia Soc1al a
partir do dia seguinte ao do acidente."
Justificação
A presente emenda visa, sobretudo, a r~gularizar o processo de
concessão do beneficio por acidente do trabalho aos ·trabalhadores
avulsos, evitando, em referência a essa categoria especialíssima, a
aplicação genérica do preceituado no § 29 do art. 59 do projeto. De
fato, a responsabilidade que, na forma do citado dispositivo, ~e
estabelece para a empresa, de pagar "a remunera~ão.i?tegral do ~Ia
do acidente e dos 15 (quinze) dias seguintes" é preJUdicial à execuçao
do próprio sistema, uma vez que a empresa, para a qual trabalhava o
empregado no dia do acidente, não terá condições de calcular o valor
do salãrio de beneficio, que lhe compete pagar nos primeiros I~
(quinze) dias do evento, verificando-se que somente o INPS possui
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os cálculos referentes às contribuições arrecadadas no período ele sua
incidência ( 12 meses).
arrecadadas no período de sua incidência (12 meses).
Desta sorte, a emenda tem, além de tudo, um carãter corretivo,
impondo a solução compatível ao caso.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1976.- Luiz VIana.
EMENDAN9 4
(De Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n9 63, de 1976.
Ao artigo 79 do Projeto imprima-se a seguinte redação:
"Art. 79 Em caso de morte decorrente de acidente do
trabalho, serã também devido aos dependentes do acidenta·
do um pecúlio no valor de 72 (setenta e duas) vezes o seu salâ·
rio de contribuição no dia do acidente."
Justificação
Deseja-se, com a emenda, dar nova redação ao art. 79 do
projeto, objetivando garantir aos dependentes do acidentado, em
caso de morte resultante de acidente do trabalho, um pecúlio no
valor de 72 vezes o seu salãrio de contribuição no dia do acidente.
Tal objetivo se impõe à vista do disposto no referido art. 79, o
qual reduz o valor do pecúlio- antes garantido na base de 72 vezes
o maior salário mínimo mensal vigente no País na data do
pagamento do pecúlio - a um montante inexpressivo, limitado a 30
vezes o valor de referência a que alude a Lei n9 6.205, de 1975.
A emenda, pois, restabelece, em bases mais adequadas, a situa·
ção que o projeto visa a alterar, assegurando aos beneficiários da
medida uma justa assistência em função da perda irreparável que
tiveram.
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1976.- Luiz Viana.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em discussão o
projeto e as emendas. (Pausa.)
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sustentou em Sessões anteriores o ilustre Senador Franco
Montoro que a alteração proposta pelo Poder Executivo apresenta·
ria três aspectos da maior gravidade, a saber:
a) retiraria e restringiria direitos já assegurados pela legislação
em vigor;
b) aumentaria os encargos das empresas;
c) contrariaria, por isso, os interesses tanto dos empregados
como dos empregadores.
· O exame detido e criterioso do projeto evidencia, porém, que
não tem razão o eminente Líder, pelos motivos a seguir expostos.
Com efeito, confrontando•se a legislação vigente e as dispo·
sições constantes do projeto, aliãs enriquecido com diversas emendas
jã aprovadas na Cli.mara e nas Comissões do Senado, pode·se
afirmar que nenhum direito substancial foi atingido, embora a nova
formulação legislativa dê tratamento diverso a alguns beneficios,
cujo gozo foi destorcido ou se mostrou insatisfatório à luz das
normas vigentes.
Merecem destaque, no particular, os seguintes aspect.~s:
. .
I - O pecúlio, que era pago de uma só vez por ocas1ao da hqu1·
dação do acidente e no montante de 18 vezes o valor de referência
(25% de 75 vezes o valor de referência - inciso I do artigo 99 da Lei
n9 3.516/67), passou a corresponder a 30 vezes o valor de referência.
A conversão do valor do pecúlio de "salário mínimo" em "valor de
referência" jã havia sido determinada pela Lei n9 6.205, de 29-4-75,
que descaracterizou o salário mínimo como fator de correçào mo·
netária, razão por que figura no artigo 79 do projeto.
Por outro lado, a substituição do pagamento global do pecúlio por
uma renda mensal e vitalícia, atua/i:ada monetariamente sempre que
houver alteração do valor do salário mínimo, não só garalllirâ a
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manutenção do salário do acidentado dentro da filosofia que inspira o
projeto como também protegerá os acidentados contra a especulação
judicial de que têm sido historicamente vítimas pelo desvio ético de
alguns patronos, profissionais de causas acidentárias.
11 - O auxílio-acidente passará a ser pago no valor nivelado de
40% da aposentadoria por invalidez, mas na prática a fixação desse
percentual, em substituição à faixa oscilante de 30% a 60%, vem
representar um benefício generalizado a ser pago a todos os
acidentados, independentemente do grau da lesão, de vez que as
atuais estatísticas revelam que a média desse auxílio sempre se mante·
ve abaixo da percentagem fixa estabelecida no projeto. Ademais,
tendo-se verificado que, no mercado de trabalho brasileiro, as
i incapacidades que asseguravam o pag11mento do auxílio-acidente em
percentagem superior a 40% impediam o retorno do acidentado às
suas atividades, o INPS passou a. conceder a esse tipo de acidentado
a aposentadoria definitiva por invalidez. Essa aposentadoria
continuará a ser concedida, com o que, na prática, nenhum
acidenta~o sofrerá prejuízo pelo estabelecimento daquele percentual
fixo.
Por outro lado- e esse é um aspecto que a crítica oposicionista
fez questão de minimizar - o estabelecimento desse percentual fixo
encerrará de uma vez por todas o malfadado "negócio" das ações
acidentá rias, que se nutria das chicanas em torno da fixação do grau
de incapacidade resultante do acidente, graças às oscilações permiti·
das pela lei vigente.
Sabendo-se que o acidentado é quem custeia a lide, fácil é perce·
ber o sentido altamente protecionista que inspira o projeto.
Do ponto de vista do interesse público, há que salientar que essa
medida corretiva virá pôr fim a cerca de 100.000 ações acidentãrias
que, entravando a Justiça de I' e 2• instâncias, acarretam prejuízos
até aos jurisdicionados não segurado;;.
Um inquérito aberto pela Procuradoria Regional do INPS,
perante a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, constatou a existência
de verdadeira quadrilha de corretores de acidentes que arrebanham
trabalhadores acidentados, com promessas de sucesso judicial a
troco de polpudas participações nas condenações porventuras infligi·
das ao INPS.
Esse estado de coisas, altamente prejudicial não somente aos
interesses dos acidentados como também aos do INPS- que não se
deve esquecer tratar-se de entidade pública responsável pela
concessão de aproximadamente três milhões de benefícios por anoinspirou o Governo para expungir da legislação acidentária todas as
disposições que a experiência mostrou serem propiciadoras da
corrupção e da fraude.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Isso, para os crimes e
criminosos, mas essa lei não é para eles; é lei para os trabalhadores,
que são vítimas e não ofensores, no caso. O que me parece necessário
é que se veja, em cada uma das razões apontadas, a necessidade de
que esse assunto seja reálmente estudado, debatido, e não decretado
unilateralmente, como praticamente acaba sendo feito.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Eu me permi·
to argumentar, Sr. Presidente, que estava passando - como diria
lbrahim Suede - "de leve" no assunto, mas o eminente e nobre
. Líder oposicionista me convoca para o constrangimento de algumas
a.firmativas e, sobretudo, de um exemplo.
· ·,S. Ex• reclama provas. O meu pronunciamento é baseado em
subsídios fornecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, que diz- retomo o texto- :
" ... um inquérito aberto pela Procuradoria Regional do
INPS perante a Justiça do Estado do Rio de Janeiro consta·
tou a existência de verdadeira quadrilha de corretores de
acidentes, que arrebanham trabalhadores acidentados com
promessa de sucessc;> judicial a troco de polpudas participa·
ções nas condenações porventura infligidas ao INPS."
O Governo, por minha intermediação, alega que foi feito inquérito, pela Procuradoria Regional do INPS, perante a Justiça do Esta·
do do Rio de Janeiro, e essa ilicitude foi comprovada.
·
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite-me V. Ex•? Tal·
vez não valha a pena continuarmos a debater aspectos particulares
do problema, mas quero apenas mencionar que V. E"' e o Ministro
acham que isto é fundamental; fazem referência a fatos. Deviam,
pelo menos, remeter essa sindicância feita pelo Ministério. O que eu
propunha era coisa diferente: seria uma Comissão Parlamentar de
Inquérito ou uma providência tomada em juízo; de qualquer manei·
ra, um mínimo de atenção se deveria dar ao Congresso. Esse fato
está sendo trazido ao conhecimento da Casa por V. Ex•, nesse momento, - acontecimento grave, tanto que o estou destacando quando faltam poucas horas para terminar o prazo. Há referência a
esse escândalo? Qual a prova? Quais as conclusões, qual o processo,
quem investigou? Tudo isso mostra, com redobradas razões, a preci·
pitação com que essa matéria está sendo examinada.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Quero dizer
ao meu eminente colega que, com essas operacões ilícitas ou não, o
mecanismo da lei deveria ser mudado porque em nenhum passo o
projeto suprime direito dos trabalhadores.
O Sr. Franco Montoro (MDB -

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Ouço o
eminente Líder.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• argumenta com
a existência - são palavras aproximadamente semelhantes às que
V. Ex• acaba de proferir- de quadrilhas explorando os trabalhadores no tocante às indenizações por acidente. Não parece razoável que
esta matéria, em lugar de ser simplesmente alegada, seja provada,
que se faça uma Comissão para apurar se há responsabilidade e se é
desses homens, se as elevadas condenações a que tem sido levado o
INPS sejam por culpa dessas "quadrilhas" a que se refere V. Ex•, ou
se há outras causas que estejam infl~indo a esse respeito? De qual·
quer maneira, apurado ou não o que é grave- pois o que acaba de
ser relatado é uma denúncia da maior gravidade, não pode ser apresentada sem provas e servir de fundamento para revogação da lei isso só bastaria para que a lei não viesse aqui com o prazo de 60 dias.
Se entre as razões a mais importante é a existência de uma quadrilha
organizada, vamos primeiro prender os homens da quadrilha, veri·
ficar quais são os fatos ...
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES) - E votar a lei
não em 60 dias, mas em 30 dias. Se V. Ex• reconhece presumida·
mente que existe a ilicitude, deve achar ati: excessivo o prazo de 60
dias; deve reclamar o prazo de 24 horas.
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SP) -

Isso responderei a

V. Ex•

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - O de que ele
cogita, e estou me propondo a comprovar no dorso dessas considera·
ções, o de que o projeto cogita, repito, é de estabelecer novos meca·
nismos para uma política assecuratória desses direitos.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sobre esse aspecto fala·
rei a seguir, não vamos perder tempo a debatê-lo.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas, dizia a
V. Ex• que terei que atravessar a cortina do constrangimento para
dar um exemplo. Há meses atrâs,- e não i: neste ponto, é num outro
setor da seguridade social -, fui procurado na minha Universidade
por um corretor que me perguntou quanto pagávamos de seguro.
Mandei verificar e nosso pagamento, em média, era de cento e
cinqUenta mil cruzeiros. Esse corretor examinou a situação e medis·
se que conseguiria, através de um requerimento, que esse gravame
fosse reduzido de cento e cinqUenta para oitenta mil cruzeiros.
Propôs-me, então, um negócio. Respondi que, se a lei me dá esse
direito, por decreto ou regulamento, eu não precisava da int~rmedia·
ção. Usei a boa notícia que o corretor me deu, obtive a redução e não
paguei nada.
~ com profundo constrangimento que dou este exemplo a V.
Ex• Há escritórios neste País, e todos sabem disso, que ganham pol·
pudas somas nessa área. O que o Governo pretende com esse projeto? Estabelecer a desnecessidade total do intermediário.
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O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) _ ... Essa é a
estrutura principal do projeto do Governo.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES) _ ... Eu sei perfeitamente que V. Ex• não estava informado a respeito disso. Conheço a sua honradez, conheço 0 espírito público de v. Ex•; eu fui
•
d
· d
1 hã
d'
in.orma o a respeito essa maze a poucos 1as. Estou aqui para
fazer a cirurgia.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- ... Não ia citar
esse detalhe, mas V. Ex• convocou-me para as penosas especificações
e os predatórios exemplos.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Mas acho que os fatos
devem ser apontados.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Eu apontei um
fato concreto Ex• Hã dois fatos concretos. O Governo dizendo que
mandou fazer o inquérito pela Procuradoria, o Ministério Público. O
Ministério Público compacto perante a Justiça e o Poder Juduciârio
constatou isso. Estou citando um exemplo do que aconteceu comigo,
que é uma tentativa de locuplctamento.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um
aparte?
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tidade. A minha tese é de que a seguridade obviamente atua no cam·
po da infortunlstica. Cabe ao Poder Público evitar que a parte
interessada, o acidentado, tenha despesas, de modo a que o seguro se·
ja pago limpamente, Iiquidamente, sem necessidade de intermediâ·
rios. A existência de escritórios, a corretagem em si, ela tem o seu
consentimento legal, por que o projeto cogita é de isentar a parte de
qualquer despesa de corretagem e também de honorârio~o de
advogados. O projeto estabelece claramente que não hã necessidade,
para as lides acidentãrias, da intermediação advocatícia.
Então, o Governo procura isolar a seguridade de qualquer intermediação, de qualquer corretagem, tornando assim o valor do se·
guro mais líquido e mais eficaz. ~esta a filosofia do projeto, é esta a
estrutura da proposição. Estes escritórios podem continuar a atuar,
mas o Governo quer dizer, pelos microfones da futura lei, que não hã
necessidade. Isto ninguém pode impedir· o Governo, como nós também não podemos impedir a existência di: escritórios. Aquele que
achar que quer o escritório, que quer o intermediãrio, que quer o cor. de. Mas 0 pro,ieto
presta um benc fi!CIO
·
rc tor, na da o 1mpe
"
mu1'to
grande às empresas e aos segurados, estabelecendo claramente que
não hã nenhum gravamc de intermediação.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Isso no entender de V.
Ex•, eles pensam ao contrãrio.
0 SR. EURICO REZENDE (ARENA _ ES) _ Não estou
envolvendo empresas, no caso, e não estou também pregando 0
desaparecimento de escritórios, que podem existir, continuem a exis·
tir, mas vão ficar desidratados pela dcsnccessidade da intermediação
estabelecida na lei.

E continuq, Sr. Presidente:
III -Cogitou-se de acelerar c desburocratizar o julgamento das
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V. Ex• açõcs acidentârias. Mesmo sabendo que a racionalização da lei prati·
com prazer, mas ressalvo que V. Ex•, absolutamente, não pode camente eliminará as controvérsias administrativas ou judiciãrias em
concordar com isso.
torno das questões acidentãrias, o projeto. deu um grande passo à •
OS~. Franco Montoro (MDB- SP)- Claro, nem passa pela
frente em relação à lei em vigor, determinando que a apreciação dos
minha cabeça que V. Ex• admita que eu esteja sendo movido na de· litígios na esferajudiciâria não mais dcpenderã da prévia exaustão da
fesa deste princípio, que, aliâs, é de lei no Brasil, por qualquer outro instância administrativa - onde, aliãs, tem prioridade para jul·
motivo que não seja o interesse público. Mas, data venla, a argumen- gamento- podendo o acidentado recorrer diretamente à Justiça, on·
tação de V. Ex• é fraca. V. Ex• faz referência, e eu admito; - sem de terâ sua pretensão apreciada dentro do procedimento sumarís·
nenhuma dificuldade, que o fato relátado por V. Ex• seja rigoro· simo, no prazo mâximo de 90 dias, nos termos do art. 281 do Código
samente verdadeiro- quando à empresa que procurou V. Ex• e fez de Processo Civil, que diz:
essa proposta, que se trata de uma desonestidade. Mas, se hâ uma
"No procedimento sumaríssimo, todos os atos desde a
. não pode permitir
propos1'tura da ação até a sentença, deverão realizar-se den·
empresa desonesta ou um agente desonesto, 1sso
tro de noventa (90) dias."
que V. Ex•.faça uma generalização e diga que todas as empresas ou
organizações que trabalham no campo da prevenção de acidentes seIV - A prescrição das ações acidentârias passarâ a ser contada
jam desonestas. Tenho, em abono da tese contrâria, 0 depoimento segundo marcos definidos, não mais ensejando controvérsias que,
daqueles que são diretamente interessados. Quais são? Os tra· via de regra, sempre acarretaram prejuízos ao acidentado.
balhadores. E que trabalhadores? Todos, todas as confederações de
Mantido o prazo de cinco anos- aliâs em decorrência de ementrabalhadores: Confederações de Trabalhadores na Indústria, no da da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Alta - não
Comércio, nos Transportes; todas essas organizações se manifestam subsiste neste particular nenhuma razão para a contudência com que
em sentido contrário; e as empresas que teriam sido, como V. Ex•, ví- se vem combatendo o projeto.
ti mas, hão de zelar também pelos seus direitos, hão de zelar também
A propósito do prazo prescricional, convém esclarecer que o
pela moralidade pública. E, todas elas, ainda hoje, na reunião da
mesmo fora fixado em dois anos, na redação inicial do projeto, não
Comissão de Legislação Social ....
. ~ .ajiii!HIIl...:Jllll'a igualâ-lo com a prescrição das reclamações trabalhistas,
mas, também, porque, iniciando-se sua contagem a partir qa "entra·
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Não men· da do pedido de benelicio no INPS ou do afastamento do trabalho",
cionei as e_wpas; as empresas não, as empresas estão agindo com atribui-se ao próprio acidentado a faculdade de .controlar o prazo da
abs&M!Wtíéfiüãe.
prescrição.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - ... elas estão
Com essa faculdade excepcional o que se irâ evitar é que doen·
reclamando; todas essas empresas e a Confederação Nacional das ças incubadas possam vir a se manifestar como incapacitantes quan·
Indústrias, do Comércio; a Federação das Indústrias de Minas de
•· s
do prescrito o seu direito.
São Paulo, se não me engano, do Espmto anto, também, se manifesV_ No que respeita ao apoio financeiro à prevenção de aciden·
tam favoráveis à manutenção do sistema. Então, veja V. Ex• que um tes, omite deliberadamente o líder oposicionista a grande medida de
fato alegado, de que um agente lhe propôs uma transação desonesta, se canalizarem recursos substanciais para o Fundo de Apoio ao De·
não pode de forma alguma invalidar um sistema que, entre outros ti· senvolvimento Social (FAS) c a FUNDACENTRO aplicarem em
tulos, tem para honrá-lo e. para servir de garantia de sua honestidade financiamentos especiais, de modo que as empresas, sobretudo as de
a iniciativa de um dos mais brilhantes Senadores da República,
pequeno e médio porte, possam adquirir, em condições vantajosas,
companheiro de Bancada de V. Ex• e ex-Ministro do Trabalho, o Sr.
equipamento destinado à prevenção de acidentes do trabalho.
Jarbas Passarinho.
5 _ Em relação às críticas especificamente formuladas ao pro·
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• vai me jeto, o ilustre líder oposicionista diz que atualmcnte o acidentado re·
permitir um esclarecimento: V. Ex• emprega ai a expressão desones·
cebe o beneficio com base no sal4rlo do dia do acidente e que pelo pro·
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jeto passarâ a receber apenas 75% da média dos últimos 12 meses, re· da redução à quantia correspondente a 72 (setenta e duas) vezes o
ferindo-se ao art. 59, §§ 49 e 59 do projeto, cm cotejo com o art. 79 da maior salário mínimo mensal vigente no País na data do pagamento
do pecúlio."
Lei n9 5.316.
6 - Critica ele o critério para cálculo do beneficio do acidente
14- Ora, 25% de 72 vezes o salário mínimo são 18 vezes o salá·
do trabalhador avulso (trabalhador da orla marítima ou zona portuá·
ria, percebendo remuneração por tarefa) ou daquele que percebe rio mínimo, o que, de fato, é menos que 30 vezes o valor de referén·
remuneração variável. O projeto estabelece para esse caso que "ova- cia previsto no art. 79 do projeto.
15- Esse reparo, por conseguinte, não procede.
lor dos beneficias ... será calculado com base no salário-de-beneficio".
16- A terceira crítica, não formulada precisamente, data venla,
7 - Ora, o "salário-de-beneficio", segundo o inciso I do artigo
mas referindo-se expressamente ao artigo 89 da Lei n9 5.316(67,
39 da Lei n9 5.890(73, corresponde a:
deixou de ter razão de ser com as emendas aprovadas pelo Senado,
",, 1(12 (um doze avos) da soma dos salários-dc-contri·
quando previram o pagamento de um auxflio-acidentc para os casos
buição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da
de pequenas perdas anatómicas.
atividadc, até o máximo de 12 (doze), apurados cm período
Querei abrir um parêntese aqui, Sr. Presidente, para acrescen·
não superior a 18 (dezoito) meses",
tar,
no
contorrro desses debates, um dado curricular para o Senado
8 - Reza o artigo 76 da Lei Orgânica da Previdência Social, na
Federal: a nobre Câmara congênere não conseguiu vulnerar o
redação dada pela referida Lei n9 5.890/73:
·
"Entende-se por salário-de-contribuição:
projeto, e o Senado modificou substancialmente, graças à colabo·
I - a remuneração cfctivamentc percebida, a qualquer
ração dos dois partidos, ARENA e MDB.
título, para os segurados referidos nos itens I c II do artigo 59,
17- Outra crítica refere-se à competência atribuída ao MPAS
até o limite de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente para estabelecer critérios para concessão do acréscimo de 25% aos
no País".
aposentados por invalidez que necessitem de assistência permanente
Ao estabelecer as fontes de custeio da previdência social o art. ·de outra pessoa.
18 - O § 49 do art. 69 da Lei atual não faz referência àquelas
69 da referida Lei Orgânica da Previdência Social cstabele que as con·
circunstâncias.
tribuições serão cobradas:
19 - Ora, o estabelecimento de critérios para a concessão do
"I - dos segurados, em geral, na base de 8% (oito por
cento) do respectivo salário-de-contribuição, nele integradas acréscimo objetiva racionalizar esse beneficio, evitando possíveis
dificuldades na sua obtenção.
toda~ as imp~rtâncias recebidas a qualquer título",
20- A experiência obtida pelo INPS, na aplicação da regra, jã
9 - f: evidente, pois, que há equívoco na afirmação do ilustrado
Senador, porquanto o projeto prevê, não 75% da média dos últimos permite fornecer aos executores dos beneficias critérios prévios, cuja
12 meses, mas "92% do salário-de-contribuição do empregado", o ·aplicação poderá simplificar e abreviar a concessão do acréscimo.
21 - A fixação desses critérios tem, portanto, o objetivo de
que equivale a 100% menos a contribuição obrigatória de 8% para a
melhorar e facilitar o atendimento dos segurados.
previdência social, tal qual ocorre na legislação atual.
22 - A quinta crítica já se acha esclarecida, superada que foi
IO- Aliás, a regra constante do projeto é a que vigora na CLT pela emenda restabelecendo o prazo de 5 (cinco) anos para a prescri·
para o cálculo dos direitos dos empregados de salário variável (fé· ção.
rias, art. 140, § )9, aviso prévio, art. 487, § 39, indcnização, art. 478, §
23 -A crítica referente à não inclusão dos domésticos não pro49; 139 salário, Lei n9 4.090, de 13-6-62; Lei n9 4.729, de 12-8-65 c cede, porque a lei atual não contempla o seguro para esses seguart 29 do Decreto n9 57.155, de3-11-65).
rados. Essa inclusão dependeria da fonte de custeio, que não é previsli - O item 29 da Exposição de Motivos fornece justificação ta.
para a medida proposta, que, _além de justa, objctíva coibir fraudes.
24- Os trabalhadores rurais, porém, já contam com a proteção
Não obstante, apresentamos hoje, Sr. Presidente, na Comissão cm causa, nos casos de acidentes do trabalho, por força da Lei
de Legislação Social, emenda que foi aprovada, dando ao assunto n9 6.195, de 19-12-74, dada pelo FUNRURAL.
mecanismo que soluciona a controvérsia de modo a tranqUilizar
Eu me permito, aqui dizer que a reivindicação do nobre Senador ·
completamente os trabalhadores.
Abro um parêntese para agradecer a compreensão imediata que Franco Montoro, em tese, é justa. Mas, S. Ex• há de reconhecer que
tive do eminente Senador Franco Montoro acolhendo esta emenda o problema dos cmprega~os domésticos oferece características e
que encerra um ciclo de beneficias que o projeto outorga ao trabalha· peculiaridades que convocam a nossa atenção e a nossa sensibilidade.
f: uma atividade que se desenvolve no recesso de um lar. A lei
dor.
não
deve estabelecer mecanismos com certa desenvoltura para o
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Que veio corrigir o erro.
ingresso da fiscalização nesses ambientes.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Exato. A
O reconhecimento da profissão de empregado doméstico foi um
ponto, c reitero aqui a valiosa colaboração do Senador Franco problema que desafiou vários Governos. E só recentemente deu-se a
Montoro, de poder afirmar aqui, Sr. Presidente, poder afirmar com condição cmpregatícia ao trabalhador doméstico. f: porque se trata
toda a responsabilidade de meu mandato e da minha honra pessoal,, de um ângulo .trabalhista de rara sensibilidade, mas dia virá em que o
os trabalhadores- aprovadas as emendas na Comissão de Constitui- empregado doméstico terá a plenitude da proteção trabalhista.
ção c Justiça, e esta emenda a que me refiro - estão plenamente
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Permite V. Ex• um
satisfeitos com o projeto. As Federações estão aqui presentes, já nos aparte?
disseram isso e, por certo, o disseram ou vão ainda dizer ao ilustre
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Com prazer.
Senador Franco Montoro.
A questão, Sr. Presidente, vai-se resumir agora a emendas
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sabe V, Ex• se hã ou
empresariais. Quanto a emendas trabalhistas o assunto está esgo· . não recursos para cobrir este eventual benefício dos domésticos?
tado com o atendimento das justas reivindicações.
Porque, se houver recursos, é uma injustiça, não os dar.
12- A segunda crítica feita decorre de outro equívoco do ilus·
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• me fez
tre líder, cm relação ao valor atual do pecúlio pago ao aci~cntado
quando ocorre seu falecimento ou quando ele se invalida. Afirma uma pergunta e eu fui interrompido, aqui, com a mensagem de um
o nobre Senador que,. de acordo com o art. 89 da Lei vigente, esse dos mais brilhantes Governadores de Estado deste País, que é o
pecúlio corresponde a "até 72 vezes o maior salário mínimo" o que Governador f:tcio Álvares, de maneira que houve essa interrupção.
niio é exato.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- A questão foi referente à
13 - De fato, o art. 89 aludido diz:
extensão dos benefícios aos domésticos: se eles têm esse direito que
"A redução permanente da capacidade para o trabalho cm V. Ex• reconhece. A única dúvida é a existência ou não desses recurpercentagem igual ou inferior a 25% (vinte c cinco por cento) garanti· sos. Terá QU não o INPS recursos suficientes para fazer face a esses
rá ao acidentado um pecúlio resultante da aplicação da percentagem beneficias.
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Eu coloco o
problema no ângulo da cautela. ·
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas, seria uma desumanidade, ter recursos, reconhecer o direito c dizer: por cautela não os
dou.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Excelência,
mas o dia virá, e nesse dia ...
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E esse dia vai longe!
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pendendo às indagações de S. Ex•, informa que o Requerimento n9
342/76, de sua autoria, foi encaminhado, em forma de ofício, em 18
de agosto de 1976.
Quanto ao Requerimento n9 407/76, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, as informações foram solicitadas por Oficio SN502/76, de 16 de setembro de 1976.
De acordo com as informações da Secretaria da Presidência,
nenhum dos dois ofícios mereceu resposta.
Está com a palavra o nobre Senador Franco Montoro.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agradeço a. informação pronta dada por V. Ex•. e acho que não
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Esperemos em Deus e . precisaríamos ter nenhum outro fato, senão este, que V. Ex• acaba
em outros governos ...
de trazer ao conhecimento do Plenário, para mostrar a situação de
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• foi Mi- verdadeiro constrangimento com que seremos levados a votar ainda
hoje esta matéria.
nistro do Trabalho e não conseguiu fazer isso.
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 5 de agosto de 1976,
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não; apresentei projeto, há dois meses, formulamos o requerimento de informações, logo em
sim.
seguida foi enviado ao Executivo, com cinco perguntas. Passaram-se
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Não; V. Ex• 60 dias e o Ministério não pôde responder a essas cinco questões.
foi Ministro do Trabalho dos mais brilhantes deste País, dos mais Agora pretende que, cm igual prazo, o Senado elabore uma lei comidentificados com a massa trabalhadora, e não conseguiu resolver pleta que revoga inteiramente uma lei recentemente aprovada sobre
esse desafiante problema quando Ministro do Trabalh'o, quando os a mesma matéria. Foi !! lei aprovada com a saudação de toda a comurecursos eram mais disponíveis.
nidad~ trabalhadora brasileira, classes empresariais e os professores
de
Direito! Reforma-se em 60 dias uma lei e acha-se que dois meses é
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Não; apresentei o proprazo suficiente para elaboração de uma nova lei. Para uma injeto, que tramitou pela Casa e foi recusado.
formação, o Ministro da Previdência não dispõe de tempo. Para
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• podia S. Ex•, 60 dias é pouco; o prazo normal seria de trinta dias. to que
apresentar a solução.
decorre do nosso Regimento, que estabelece que se em trinta dias
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) -Não; naquele tempo eu não houver resposta, será reiterado o ofício.
t uma desatenção, Sr. Presidente, que se soma a inúmeras
era Executivo, e o Legislativo era quem legislava.
outras, que precisa ser reafirmada. E isso acontece com uma lei dessa
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Então, V. Ex• importância, com assuntos dessa gravidade. Ainda há pouco, lembrava o Senador Eurico Rezcnde que a incorporação das emtem saudades!
pregadas domésticas é da maior justiça, mas talvez não haja recurso.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP- (Risos.) Não; eu cito fa- A informação que temos é que há recursos. Pedimos ao Governo que
tos. Podem incomodar, mas são reais.
nos dissesse. Ele não disse se há ou não recursos e vamos decidir
sobre
a matéria sem a colaboração daquele que deveria ser o priO SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - E essa saumeiro interessado.
dade de Ex• será eterna.
Começo por lavrar o meu protesto veemente contra a desconsiO Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não; eu prefiro olhar .deração do Ministério da Previdência Social, que tem seus represenpara o futuro, e ver um futuro cor-de-rosa.
tantes aqui para forçar e para dar razões contra nossos argumentos,
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- 25- A sétima mas, para responder - como é do seu dever constitucional - na
crítica tem a ver com a suposta restrição do conceito de acidente do forma da lei ao requerimento de informações que lhe é dirigido. não
trabalho, sob a alegação de que o projeto exclui do seu conceito apenas por nós - não quero dar a isso um caráter partidário, há
"todos aqueles que não tenham sido causados diretamente pelo tra- também um requerimento de informações também formulado pelo
nobre Senador Vasconcelos Torres...
balho".
26 -O conceito de acidente do trabalho no projeto não foi alteO Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um
rado: apenas procurou-se dar-lhe redação mais objetiva, conser- aparte?.
vando todos os casos previstos na legislação em vigor. Todos os
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com maior
casos foram mantidos.
27- O§ 29 do art. 29 da Lei n9 5.316/67, reproduz textualmente prazer.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• ultimamente
o trecho criticado.
tem
se
caracterizado pela violência e já agora isto é a razão do meu
28 -A última crítica refere-se ao caso da indenização de
pequenas perdas anatómicas, já superada por uma das emendas in- protesto. Forçar, não. Não somos forçados por ninguém •. nós .votamos livremente. Nós temos vínc~l~s partidários a atender, 1sto s1m.
troduzidas no projeto e aceita pelo Executivo, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O FR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Permite V. E_x•
Com essas considerações, Sr. Presidente, o Governo responde uma pequena interrupção? Dou a V. Ex• inteira razão. V.· Ex•s .na.o
aos reparos e às críticas formuladas.
são violentados, tanto que deram uma grande prova e ace1tara!Yl muQuero, nesta oportunidade, agradecer a colaboração valiosa
meras emendas, mas com o protesto e o trabalho contrán~ dos
que o eminente Senador Franco Montara e seus liderados vêm disinteressados, que e~tavam aqui para dizer não. Dou os parabe?s a
pensando a esta matéria ...
V. Ex•, como Líder, à sua bancada e ao Relator, Senador Hennque
de
La Rocque que aprovou inúmeras emendas. Mas, sabidamente, a
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Muito obrigado :t
revelia
das pressões e das determinações que vieram dos representanV. Ex•
tes executivos que, inclusive, comigo falaram a esse respeito. E ~ais
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - ... que realdo que isto, darei a V. Ex• prova documental, até. Portanto, ace1to a
mente é de uma relevância e que não pode ser adiada. (Muito bem!)
explicação de V. Ex• e a endosso e louvo. Não digo que V. Ex•s tenham sido violentados. Vieram tentar. Mas não vêm responder.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Antes de conceEstilo aí os representantes. Ou V. Ex• nega o fato?
der a palavra ao nobre Senador Franco Montara, a Presidência, resO SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - ... não ficará
em futuro muito distante, em que essa justa reivindicação de V. Ex•
será atendida.

-
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O Sr. Petrc'inlo Portella (ARENA - PI) - V. Ex• permite um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com muito
prazer.
O Sr. Petrónio Portella (ARENA - PI)- Não houve, absolu·
tamente, nenhuma contraposição entre nós e os técnicos do Ministé·
rio. Houve o diálogo. Nós fizemos as ponderações devidas e fomos
ouvidos. Isto não significa imposição e muito menos contraposição.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Veja V. Ex•: e
foram ouvidos. Quem deveria ter ouvido eram eles. V. Ex•s
decidem, como é que foram ouvidos? V. Ex•s ouvem, mas eles são
seus subordinados.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com muito
prazer.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Já esclareci, mais de
uma vez, nós decidimos. Mas houve aceitação. Se houve aceitação,
eles nos ouviram, eles aceitaram. Isso é diálogo. Quis simplesmente
significar com isto que não houve de nossa parte qualquer atitude de
inamistosidade ou de contraposição ao Executivo. Houve, sim, um
diálogo, após o que se verificou o consenso.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
V. Ex• e louvo, mais uma vez, essa posição. V. Ex•s exigiram odiálogo e fizeram um grande serviço à classe trabalhadora, porque intro·
duziram algumas emendas - espero que maior número ainda possa
ser aceito até a votação final - e é um grande exemplo de como tem
que ser esse procedimento.
Mas esta não tem sido, infelizmente, a regra. O próprio Líder fa·
lou, há pouco, em nome da Bancada de V. Ex•, Senador Eurico Re·
zende, e lembrou o acontecimento na Câmara dos Deputados, que
não pode obter esses mesmos resultados.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• mais
um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Os técnicos não
ouviram, não atenderam e, ali, o Líder Parsifal Barroso disse que a
esperança é que o Senado possa realizar aquilo que não
conseguimos, ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite, Senador?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... apesar dos
pareceres unânimes a muitas dessas emendas das Comissões de Cons·
tituição e Justiça, de Legislação Social e de Economia.
Acho que está havendo um progresso e louvo V. Ex• como
aquele que, na Liderança do Governo, está permitindo que essa
abertura se faça. Acho que é uma conquista magnífica que merece os
aplausos de todos.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Permite um aparte,
Senador'?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Há pouco, conversávamos ambos a respeito de alterações a serem introduzidas na
Resolução n9 62. Antes, mostrei a V. Ex• uma minuta com a qual
V. Ex• discordou frontalmente. Fiz-lhe ver que também da minha
parte havia restrições. Posteriormente, incumbi-me do próprio estu·
do, elaborei uma nova minuta que, depois, voltei a levar à consi·
deração de V. Ex~ Esse é o trabalho que realizamos, Executivo e
Legislativo, ·ásando ao bem comum, ao bem da Pátria.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - E assim
agindo, V. Ex• presta um grande serviço ao Governo que V, Exi li·
dera nestu Casa e ao Pais, sem dúvida nenhuma.
Mas, Sr. Presidente, esses requerimentos não foram respondi·
dos, nem o de nossa iniciativa nem o de iniciativa do Senador Vasconcelos Torres. Não há justificativa para que o Ministério não res·
ponda.
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Não posso deixar de consignar o nosso protesto e tirar daí a
lição. Admito que S. Ex• não tenha tido tempo, pela complexidade
dos assuntos, mas esses assuntos são fundamentais à aprovação
desta lei. Há recursos? Qual está sendo o deficit ou o superavit?
Como aplicá-los? Podemos ou não atender a essas várias categorias?
Esses elementos nos são negados.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - V. Ex• me permite
mais um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com muito
prazer. Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- A respeito desse problema de pedido de informação, devo dizer a V. Ex• que, doravante,
vou entrar em contato com a Mesa Diretora para acompanhar esses
· pedidos e essas diligências, a fim de que se cumpram os prazos ou se
peçam prorrogações. O importante é que o diálogo não se interrompa, e muito menos haja equívoco no nosso relacionamento.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Agradeço essa
providência de V. Ex•, que realmente é necessária. Que feito o
requerimento de informações sobre matéria em tramitação, as
informações cheguem, pelo menos alguns dias antes do prazo final
para a discussão desta matéria.
Esta a preliminar, Sr. Presidente, que queria deixar assinalada,
para marcar bem as condições em que somos obrigados a votar essa
matéria. Nos faltam informações fundamentais, que foram
solicitadas em tempo, há mais de 60 dias, e que até agora não
chegaram ao conhecimento do Senado.
O nobre Líder Eurico Rezende, fez algumas considerações transmitindo o pensamento do Executivo sobre críticas que fizemos ao
pFOjeto. Mui tas das suas considerações são procedentes, mas elas
partem de uma conclusão, intencionalmente ou não, incluída na sua
argumentação. Diz S. Ex•: com as modificações introduzidas na
Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Legislação
Social e na Comissão de Economia, o projeto já atende muitas dessas
emendas. É certo, mas, se houve emendas, é porque era necessário
corrigir alguma coisa e o projeto, portanto, não apresentava essa solução. Dou um exemplo bem claro, para não entrar naqueles outros
que envolvem considerações de ordem técnica mais especializada:
prescrição. O projeto estabelecia que o trabalhador só poderia reivindicar o seu acidente no prazo de dois anos, modificando a Legisla·
ção atual, que estabelece esse período em cinco anos. E com razões
fundamentadas, há muitas moléstias que só posteriormente chegam
ao conhecimento do interessado, como moléstia profissional. A
deficiência existe no projeto, ela foi corrigida, esperamos que seja
aprovada pelo Plenário.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Inclusive, entre as
emendas, consta uma de V. Ex•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Emendas,•
inclusive de nossa autoria, que estão sendo aprovadas. Isto é motivo
de louvor ao Senado. E à Maioria que, sendo Maioria, concorda
com as modificações. Mas isto é declaração clara de que o projeto
não trazia essas medidas. O projeto foi aperfeiçoado, se não quisermos usar a expressão corrigido.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• permite um
aparte? (Com assentimento do orador.) - V. Ex•, agora, retificou
bem. Isto existe em todos os parlamentos do mundo. Se V. Ex•
considerasse...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)l;:)1~o existiu
na Câmara dos Deputados, .Po~.
·.·" ·
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - ... que os projetos
viessem prontos e acaba_d~.do Executivo, haveria de negar a validade da nossa ptêsença, da nossa atuação. A circunstância de eles
serem emendados aqui, não significa, absolutamente, que estejam
errados. Mas, há ângulos novos a serem disciplinados e isso é uma
das funções parlamentares mais relevantes. Essa função estamos
cumprindo com eficiência. Não há o que corrigir e nem o que
reprovar na mensagem governamental. Há, sim, a nossa contribuição u ser dada e isto é o que nos cumpre exaltar.
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Tem V. Ex•
razão. ~ normal o aperfeiçoamento de proposições pelo Congresso
Nacional; o que não é normal é que o Congresso Nacional tenha que
deliberar sobre essa matéria sem informações, mandadas pelo Executivo e num prazo de 60 ou 90 dias. ~a precipitação, é a falta de possibilidade de um diálogo com setores da comunidade. Essa lei vai
alterar, vai influir poderosamente sobre todas as relações do trabalho, sobre empregado e empregadores. Era normal que esssas
entidades fossem ouvidas, na elaboração do projeto, pelo próprio
Executivo e que, depois, aqui, no Congresso Nacional, houvesse
tempo para que cada uma dessas confederações - empregados e
empregadores - trouxessem as suas experiências, os seus
depoimentos, sugerissem emendas, houvesse subemendas, debates,
modificações. ~o processo legislativo normal.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Está sendo feito.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Não está sendo
feito e não foi feito.
o" Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - V. Ex• acaba de
invalidar as suas próprias declarações.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não é um mal
absoluto. Houve algum diálogo, feito rapidamente e algumas emendas apresentadas precipitadamente.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Às vezes, os melho·
res diálogos não são os diálogos fastidiosos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Por aí, V. Ex•
justi ficaria a aprovação de leis em prazos imediatos, leis instantâneas
- operações impacto - que nem sempre são aquelas que melhor
atendem ao interesse público.
Eu me permitiria, para esclarecer este aspecto, ler um trecho de
uma carta que chegou a nós, com cópia, de uma consideração
mandada por uma das Confederações Nacionais, ao Ministério da
Previdência. Ela é a maior Confederação de trabalhadores do Brasil
e da América Latina- a CNTI.
Diz o documento:
Esta Confederação- a mais diretamente comprometida
com a matéri!) -jamais foi chamada a participar dos traba·
lhos vinculados à elaboração do documento legislativo em
foco. Da mesma forma, não foi igualmente convocada a opi·
nar sobre o mesmo texto, apesar de sua prerrogativa de enti·
dade colaboradora do Estado, de caráter técnico e consultivo
(CLT, art. 513, alínea d) que atribui às Confederações e às
Organizações Sindicais o caráter de órgãos técnicos e
consultivos do poder público. Nenhuma delas foi ouvida. Foi
um projeto elaborado por gabinete; chegou ao Congresso Na·
cional para ser aprovado com esta velocidade e que
contraria o interesse da Lei.
O meu interesse, Sr. Presidente, ao focalizar esses aspectos é
mostrar -já que neste caso parece que não hã mais esperanças de
que o prazo seja dilatado e a matéria seja mais amplamente debatida
-pelos menos, que valha como exemplo para outros casos.
Contrariando também o que foi afirmado, há pouco, pelo nobre
Senador Eurico Rezende - que falava da satisfação completa dos
trabalhadores - tenho em mãos um telegrama recebido hoje, datado
de ontem e do seguinte teor:
·
ZCZC SPO 55/04
SAOPAULOSP7957 9304 1415
Franco Montoro
Senado Federal
Brasília- DF.
Sindicato Trabalhadores Indústria Vidros Estado. São
Paulo vg intermédio seu presidente dirige respeito somente
Vossa Excelência a fim transmitir intranqUilidade reinante
seio coletividade trabalhadora vg preocupação voltada
destino trabalhador acidentado face contexto Projeto Lei
n9 2.409 vg oriundo mensagem governamental pt Subtrai
direito sobrevivência trabalhador acometido infortúnio vg
inaceitável retrocesso conquista ~lasse trabalhadora vg
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confiante alto espírito justiça Vossa Excelência dignos pares
vg aguardam trabalhadores retirada pauta, projeto referido a
fim evitar conseqUências imprevisíveis futuro famllia operária brasileira pt Saudações.
Rubens Paravanl, Presidente em exercício. RG 3795.505.
Os trabalhadores metalúrgicos, que formam o maior sindicato
do Brasil, dirigem-se também a mim, nos seguintes termos:
1001.1639
611357 SEFE BR
1123041XPSPB BR
1-10-76
Exm9Sr.
Senador Franco Montoro
Brasília
Diretoria Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos S.
Paulo vg dirige-se Vossa Excelência a fim transmitir preocupação reinante classe trabalhadora princípios preconizados Projeto de Lei n9 2.409/76 acidente trabalho
representa retrocesso legislação vg avilta dignidade população obreira vg não representa estágio de evolução povo
brasileiro pt Transformado projeto em lei na forma proposta
vg retringe direitos já conquistados vg aumenta sofrimento
milhões famnias operárias vítimas acidentes vg conseqUências sociais imprevisíveis pt Sob pretexto reformulação constitui evolução cobertura infortúnio trabalho vg referido
Projeto Lei contraria filosofia humanística ilustre Presidente
Geisel pt a fim evitar atentado contra legítimas conquistas
família trabalhadora vg apelamos sentido retirada pauta
referido projeto lei pt Confiantes alto espírito público ilustre
Senador voltado sempre busca verdadeira justiça social vg
aguardam trabalhadores providências Vossa Excelência
junto seus pares retirdada projeto de lei a fim impedir maior
sofrimento população trabalhadora pt Respeitosamente
Orlando Malvezi vg presidente em exercício pt.
CART: Identidade RD. 2.232.249
Sind. dos Trabalhadores nas Inds. Metal. Mecânicas e
de Material Elétrico de S. Paulo. Rua do Carmo, 171- São
Paulo- SP.
611357SEFE BR
1123041XPSPB BR
São três depoimentos; o do Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que reúne mais de 15 milhões de
trabalhadores no maior sindicato de metalúrgicos e ·o depoimento a
que me referi, das· Federações de Empregadores - Federação das
Indústrias e Federação do Comércio - todas elas preocupadas com
este projeto.
.
.Não vou me estender sobre outras considerações. Reafirmo
tudo aquilo que aqui foi dito. Saúdo a Casa e, particularmente, a
Maioria pela concordância com algumas das emendas que vão
melhorar o projeto e esperamos que as outras emendas, notadamente
aquela que estabelece uma tarifação permitindo um estimulo à
. prevenção de acidentes, seja finalmente aprovada pelo Plenário.
Quero lembrar, Sr. Presidente que, hoje, a Comissão de Legislação Social aprovou 27 emendas propostas pelo Relator, no caso eu
das quais 9, por exemplo, eram de iniciativas de um dos Vice-Lídere~
da Maioria, o nobre Senador Virgllio Tâvora, e outras, partiam de
setores ligados ao Governo, à comunidade empresarial ou à comunidade de trabalhadores, o que revela o caráter não partidário.
~preciso que ponhamos as nossas preocupações na grande fina·
lidade social dessa matéria: zelar pelo acidentado no trabalho e
lembremo-nos de que, no último ano, houve 2 milhões de acidentados neste País. Dois milhões de trabalhadores que perderam a sua
vida ou tiveram reduzidas as suas capacidades em virtude de acidentes sofridos no trabalho.
~ preciso aperfeiçoar essa legislação, como fazem todos os pales civilizados e cultos e não dar passos atrâs,
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A Minoria empenhou-se a fundo nesse aperfeiçoamento c, em
grande parte, contou com a colaboração da Maioria e espera contar.
ainda, para a aprovação final dessas emendas, na Sessão destinada à
sua aprovação final.
E este o depoimento que faço, em nome dos interesses da família
trabalhadora c para que tenhamos um desenvolvimento com Justiça
Social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua cm
discussão a matéria. (Pausa.)
·
Mais nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra,
declaro encerrada a discussão.
Encerrada a discussão com as Emendas, a matéria volta à~
comissões competentes, juntamente com os processos relativos aos
Projetos de Lei da Câmara n9 29/76 e de Lei dei Senado n9 197/76,
que com ela tramitam em conjunto.
Tendo cm vista a exigUidade do prazo de tramitação do projeto
e a aquiescência das Lideranças desta Casa, fica desde já convocada
Sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
destinada à votação da matéria, ocasião em que as comissões técni·
cas proferirão parecer sobre as emendas ora oferecidas.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Ainda há ora·
dores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Hclvídio Nunes.
O SR. HELVlDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Faz exatamente uma semana que faleceu em Fortaleza, capital
do Ceará, onde residia hâ vários anos, sempre empenhado nas lides
comerciais e. de clubes de prestação de serviços o piauiense Hélio das,
Chagas Leitão.
Filho de inolvidável chefe político picoense Joaquim das Chagas
Leitão e de dona A"nísia Nunes Leitão, o pranteado extinto, que nas·
ceu na cidade de Picos, fez os estudos preparatórios no Colégio Felis·
berto de Carvalho, modelar estabelecimento de ensino que, na déca·
da de trinta, noresceu naquela comunidade, superiormente dirigido
pelo professor Miguel Lidiano de Albuquerque.
Autodidata, após passagens de estudo em educandário de Tere·
sina e do ingresso no quadro de servidores fazendários do Estado,
Hêlio Leitão abraçou a atividade comercial.
Com a redemocratização do País em 1945, já casado com dona
Maria de Jesus Castelo Branco Leitão, aquele cuja memória hoje ho·
menageio foi um dos fundadores, em Picos, da extinta União De··
mocríttica Nacional.
Orador combativo, inteligência privilegiada, arraigado espírito
partidário, Hélio herdou as qualidades, pendores e gosto políticos do
coronel Leitão, seu inspirador e pai.
Eleito deputado estadual nas eleições realizadas no dia 19 de ja·.
neiro de 1947, na Assembléia Legislativa do Piauí o representante pi··
coense desenvolveu incansável e profícuo trabalho. E já na Constitui·
çào do Piauí de 22 de agosto daquele ano, também com o esforço e a
dedicação do inesquecível e humanitário médico-deputado Antenor
Martins Neiva, o ato das Disposições Constitucionais Transitórias
abrigava salutar norma Criando o Ginásio Picoense, primeiro esta·
belecimento de ensino secundário naquela região.
O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- V. Ex• permite um
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Pois não.
O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA - CE) - No momento em
que V. Ex• presta justa homenagem à memória de Hélio Leitão,
desejo intervir no seu discurso para associar-me ao sentimento de
dor e de saudade que envolve a sua família e os seus amigos.
·
Tive a feliz oportunidade de travar amizade com Hélio Leitão e
pude, de perto, aquilatar de suas qualidades, de seu espírito, de seu
coração, e de conhecer o amor que dedicava à causa pública.
Quero, assim, neste ensejo, apresentar as minhas condolências à
sua digna esposa e aos seus filhos, lamentando a perda que acabamos'
de sofrer.
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O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI) Agradeço a intcr·
venção de V. Ex•.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA PI) - Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.)
No instánte em que V. Ex• exalta a figura de Hélio Leitão, que
foi meu dilcto companheiro de Partido e de Bancada na Assembléia
Legislativa do Piauí, desejo solidarizar-me com as palavras de
V. Ex•, na justa e merecida homenagem à memória daquele inolvidâ·
vel piauiense.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Muito obriga·
do pela intervenção de V. Ex•
·'

Prossigo< Sr. Presidente.
Instalado em 1950, sendo Prefeito de Picos o Sr. Celso Eulália,
que lhe deu integral apoio, a nova unidade de ensino foi consolidada
pelo então Juiz de Direito da Comarca e hoje Desembargador
aposentado o prof. José Vida! de Freitas.
O Ginásio Picoense, atualmente Colégio Marcos Parente, inte·
grante do Complexo Escolar de Picos, é, antes do mais, o fruto da
perseverança, do espírito público e da combatividade de Hélio Lei·
tão e de Antenor Neiva, ambos falecidos 'e credores de gratidão e do
reconhecimento, sobretudo, da mocidade estudiosa da minha terra.
Reeleito deputado estadual em 1950, depois do cumprimento do'
segundo mandato legislativo, transferiu residência para Farta·
Jeza, onde retomou as atividades interrompidas pela política e se tor·
nou próspero comerciante.
Aos seus filhos Wellington, professor de Direito da Universi·
dade do Ceará, Hélio Leitão Filho e Geusa, casada com o Dr. Gregó·
rio Valmir de Deus Barros, e à inconsolável viúva Maria de Jesus da·
qui envio os sentimentos do mais pungente pesar.
Aos piuienses, de modo especial à comunidade de Picos, a par
das tristezas que o prematuro falecimento de Hélio Leitão provoca,
afirmo que não se apagará da memória de todos os exemplo que nos
legou, simbolizado na criação do Ginásio Picoense. (Muito Bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Sr. Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao curso do longo mandato parlamentar que tenho, pela primeira vez vi alguém, através da televisão, ministrar, pedagogicamente,
conhecimentos ao povo sobre o funcionamento do Congresso Nacio·
nal.
Louvável foi a iniciativa do vitorioso empresário Sílvio Santos,·
ao levar, em seu consagrado programa dominical, um tema, infe·
lizmente desconhecido da grande maioria da população brasileira,
que é a atívidade do Congresso brasileiro.
Conseguindo um espetacular meio de comunicação no quadro
apresentado, três pessoas se identificam como o mesmo Deputado; e
em torno da cena, sutilmente, o auditório tomava conhecimento de
como age um representante do povo. E, ao final, o verdadeiro deten·
tor do mandato popular tinha a sua atividade documentada através
de um filme rodado aqui em Brasília.
EntendCI que cabe a esse inteligente apresentador um elogio
público pela ajuda didática que deu ao Parlamento brasileiro. E
aproveito a oportunidade para, mais uma vez, ressaltar o que esse
homem de televisão tem feito em favor da cultura brasileira. Em um
dos quadros do seu programa, o "Arrisca Tudo", o que se está fazen·
do é uma verdadeira universidade; e os milhões de espectadores que
possui começam, subliminarmente, a adquirir cultura, e, mais do que
isso, a se interessar pelas coisas da inteligência, da ciência e da tecno·
IogiaE. sse hornem, pI'em de v1tOr1oso
· · na d'1reçaa
• de um dos ma1s· ,or
r tes
grupos empresariais da América Latina, é também um desprendido.
Há dois anos, nesta Capital Federal, por ocasião da Semana da Mari·
nha, ele recebeu a sua verdadeira consagração. E eu, presente a seu
show, conversando.com o ilustre Ministro da Marinha, a respeito de
quanto poderia custar um espetacular programa igual ao que está·
vamos assistindo, ouvi, como resposta, que nada havia sido pago,
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nem mesmo o hotel e as passagens, o que representa mais um rasgo
de patriotismo desse cidadão prestante.
Quanto ao seu espírito de solidariedade humana, eu mesmo,
como o único representante da ARENA do Estado do Rio de Janeiro, já deveria ter ressaltado esse aspecto, principalmente quando da
longa enfermidade daquele de quem fui grande amigo e admirador,
Manoel de Nóbrega, e que teve, por parte de Sílvio Santos, uma assistência e um desvelo que só eu sei, porque membros da família
daquele grande artista falecido me revelaram.
Nós, homens do povo, não podemos deixar sem um registro
especial essas atitudes dignas. E quanto ao fato principal que me
trouxe à tribuna no dia de hoje, desejo sugerir que o Congresso
Nacional outorgue a medalha que possui, destinada a pessoas que
prestaram relevantes serviços ao Parlamento e ao País.
O que Sílvio Santos fez, nunca ninguém, até agora, realizou.
Contribuiu ele, com essa parte pedagógica de seu programa, para
apagar aquela imagem negativa, infelizmente, das nossas atividades
d~ congressistas, que ainda predomina em alguns círculos da população. Som~nte isso, apenas esse fato, o credencia a receber a comenda que ora proponho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em fins de agosto de 1972, conforme consta do Dhirio do
Congresso Nacional, do dia 31 de agosto daquele ano, enaltecia,
desta tribuna, o "esforço com que o Governo, através de seus órgãos
competentes, estimula a pesquisa, o estudo e a conservação de nossas
tradições folclóricas, que tanto enriquecem a cultura e a literatura
em nossa terra!"
Em seguida manifestava minha "satisfação de ter o his~oriador,
.crítico e biógrafo sergipano, Dr. Jackson da Silva Lima, vencido o
concurso Silvio Romero, conquistando o prêmio nacional de
pesquisa folclórica a que concorreram destacados estudiosos do
assunto em todo o País".
E frisava: "Pesquisador incansável, à busca de elementos que enriqueçam os estudos folclóricos do Brasil, Jackson da Silva Lima
tornou-se vitorioso com o trabalho "Romanceiro em Sergipe", em
qtie colocou o resultado de exaustivos e incessantes pesquisas sobre
músicas folclóricas em todo o Estado de Sergipe".
Ao conquistar esse prêmio nacional, o escritor sergipano teve
assegurada a publicação de sua obra pelo Instituto Nacional do
Livro.
Com data de 28 de agosto deste ano, recebi carta do Dr. José
Augusto Garcez, encaminhando-me memorial assinado pelos dirigentes de todas as entidades culturais de Sergipe, dirigido ao Dr. Herberto Sales, num apelo para a publicação, pelo INL, de "0 Folclore
em Sergipe" - Volume )9 - "Romanceiro", de autoria do Dr.
Jackson da Silva Lima, em cumprimento do compromisso assumido
pela Campanha de Defesa do Folclore brasileiro, que patrocinara o
concurso nacional de 1972.
Reconhecendo procedência e significação do apelo, procurei o
Presidente do Instituto Nacional do Livro, Dr. Herberto Sales, a
quem entreguei o memorial dos intelectuais sergipanos.
No encontro que mantive com o grande escritor que é Herberto
Sales, amigo e companheiro dos tempos de estudante em Salvador,
fiz um apelo em favor dos intelectuaiil" sergipanos, dizendo-lhe do
apoio que sempre dei aos homens de cultura da minha terra.
Recentemente, recebi ofício do Presidente do Instituto Nacional
do Livro, onde afirma que esse órgão do MEC está empenhado em
cc-editar a obra "O Folclore em Sergipe", volume I - Romanceiro,
de Jackson da Silva Lima, acrescentando que o processo está em andamento e que, brevemente, espera assinar o contrato.
Levando ao conhecimento dos meios intelectuais de Sergipe essa
grata notícia, expresso meus agradecimentos ao Dr. Herberto Sales,
declarando minha plena confiança de que muito em breve a obra do
Dr. Jackson da Silva Lima estará publicada, contribuindo para o
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conhecimento e a preservação do riquíssimo folclore nordestino.
Essa certeza me vem do conhecimento que tenho do Presidente do
Instituto Nacional do Livro, nome de realce na literatura brasileira c
que vem emprestando grande colaboração ao Ministro Ney Braga,
empenhado com excepcional entusiasmo e competência à causa do
ensino, educação e da cultura em nosso País!
Sr. Presidente, solicito seja incorporado ao meu pronunciamento o memorial assinado pelos dirigentes de todas entidades
culturais de Sergipe, bem assim, a carta que enviei ao Presidente do
Instituto Nacional do Livro, escritor Herberto Sales e o ofício que
dele recebi, datado de 20 de setembro do corrente ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURJVAD
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Aracaju (SE), 28 de agosto de 1976.
Prezado e eminente amigo Senador Dr. Lourival Baptista
Estou enviando ao prezado amigo um memorial das entidades
culturais do Estado de Sergipe para ser entregue ao insigne confrade
Dr. Herberto Sales, consagrado autor do romance "Cascalho",
como incontestável argumento de nossa justa pretensão e da própria·
vontade de incansável e brilhante parlamentar sergipano.
Por outro lado, nossa Iem brança de aglutinar todos os órgãos de
cultura em defesa da justa causa oferece melhor condição para o preclaro Senador dialogar e convencer o velho amigo Herberto.
Confiamos na patriótica missão do Senador e todos nós aguardamos uma solução compatível com as aspirações da cultura sergipana.
Imensamente grato.
Abraços.- José Augusto Garcez•
Aracaju (SE), 26 de agosto de 1976.
Jlm9 Sr. Dr. Herberto Sales
DO. Diretor Executivo do Instituto Nacional do Livro
Sr. Diretor,
Nós, que participamos, com vocação e ardor cívico, em prol da
sobrevivência cultural do Estado de Sergipe, congraçados em torno
do ideal de provermos, com entusiasmo e patriotismo, o progresso
das letras sergipanas, reconhecemos, com destaque, o interesse,· o
dinamismo e o relevante trabalho de V. S• em projetar os valores do
Brasil.
Por outro lado, confiantes no altruístico e fulgurante espírito de
V. S•, que se avulta no contexto da política educacional e cultura do
País, solicitamos promover meios indispensáveis para a publicação,
no ano vigente, da obra do ilustre e incansável escritor e pesquisador
das manifestações folclóricas, da História e da Literatura, Dr.
Jackson da Silva Lima- "0 Folclore em Sergipe" - Vol. 19 Romanceiro, consagrada na conquista do prêmio Sílvio Romero, em
1972, sobre o folclore nacional, patrocinado pela Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro.
Nosso apelo ainda se robustece, quando o INL participa da
dinâmica administrativa do Presidente General Ernesto Geisel, com
o objetivo de salvaguardar o patrimônió literário, folclórico e histórico da Nação.
Em virtude da obra em menção receber o referendum de sua
publicação através dos órgãos competentes da pública administração, antecipamos nossos agradecimentos pela causa que V. S•, por
mérito e justiça, é o lídimo árbitro. - Severino Pessoa Uchoa
Presidente da Academia Sergipana de Letra - Mario H. Nun.es,
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Sergipe
- Joio de Ramos Filho, pela Associação Sergipana de Cultura -Elias
, pela JOVREU - José
, pelo
Movimento Cultural de Sergipe- José Augusto Garcez, pelos museus: Museu Sergipano de Arte e Tradição, em ltaporunga
d'Ajuda, Museu de História e Ciências, rua de Estância, 542, em
Aracaju. Bibliotecas: Bibliotecas Popular "Tobias Barreto", Biblioteca "Luís da Câmara Cascudo" - Joio Costa, pela Sociedade de
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Cultura Artística de Sergipe - Antônio
, Presidente
do Conselho Estadual de Cultura e pelo Clube Sergipano de Poesia.
Brasflia, 30 de agosto de 1976.
Caro amigo Herberto Sales,
Dirijo-me ao ilustre Diretor para encaminhar pleito dos
intelectuais sergipanos, que desejam que o Instituto Nacional do Livro promova a edição da obra literâria de Jackson da Silva Lima,
que foi premiada em 1972 no Concurso "Silvio Romero", da
Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, que abordei da Tribuna
do Senado, em 30 de agosto de 1972.
Com essa edição, o Instituto Nacional do Livro certamente d~rã
importante colaboração para a difusão desse trabalho dedicado ao
estudo do folclore nacional.
·
Certo estou de que .1evarâ em conta a solicitação que lhe
encaminho, ato que julgo de justiça a quem concorreu ·a um concurso
e foi vitorioso devido ao trabalho que apresentou.
Um abraço do velho amigo que o estima e admira.- Louriva1
Baptista.

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 63, de
1976 (n9 2.409-B/76, na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre o seguro de acidentes do
trabalho a cargo do INPS, e dâ outras providências, tendo
PARECERES orais das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorâvel ao Projeto com as
Emendas que apresenta de n9s .I a 12 CCJ;
· -de Legislaçio Social, favorável ao Projeto, com vinte
e seis emendas que apresente;·e
- de Finanças, favorâvel ao projeto e às emendas da
Comissão de Constituição e Justiça.
(Dependendo dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças sobre as
Emendas n9s I a 4 de Plenário.) ·

INL- Of. N9 2.267/76

-l-

Brasília, 20-9-76.
Do Diretor do Instituto Nacional do Livro
A.o Exm9 Sr. Senador Lourival Baptista
Assunto: Co-edição
Senhor Senador:
Acusando o recebimento da sua carta de 30 de agosto de 1976,
cumpre-nos informar a V. Ex• que este Instituto estâ empenhado em
co-editar a obra "O Folclore em Sergipe- Vol. I- Romanceiro, de
Jackson da Silva Lima, com a Editor,a Câtedra.
Consignamos, ainda, que o processo da referida co-edição está
em andamento e, brevemente, esperamos assinar o contrato.
Apresentamos na oportunidade nossas expressões de admiração
e apreço.- Herberto Sales, Diretor do INL
O SR. PRESIDENTE íWilson Gonçalves) - Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão,
designando para a Extraordinária das 18 horas e 30 minutos, a
seguinte
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 29, de
1976 (n9 495-B/75, na Casa de origem}, que acrescenta item ao art.
14 da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 1967, que integra o seguro
de acidentes do trabalho na Presidência Social, e dâ outras providências, tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9
63/76 e Projeto de Lei do Senado n9 197/76.

-3Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
197, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de remessa de relatórios referentes a acidentes do
trabalho aos Sindicatos de Trabalhadores, pelas empresas da
respectiva categoria, tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
da Câmara n9s 29 e 63, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ encerrada a
Sessão.
(Levanta-se a Sessão às 17 horas e 50 minutos.)

ATA DA 177• SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE 1976
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDt:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES
Às 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - José Guiomard - José Esteves - Jarbas
Passarinho- Alexandrt Costa- Henrique de La Rocque- Fausto
Castelo-Branco - Hel~ídio Nunes - Petrônio Portella - Virgílio
Távora - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Jessé Freire Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro- Paulo Guerra - Arnon de Mello - Augusto Franco - Lourival Baptista Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres·- Danton Jobim- Nelson CarneiroGustavo Capanema- Itamar Franco - Franco Montoro- Orestes Qu6rcia - Otto Lehmann - Lázaro Barboza- ltalivio Coelho
-Mendes Canale- Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves- Mattos Leão- Evelúsio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A lista de presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência
convoca Sessão Extraordinária a realizar-se amanhã, às II horas,
destinada a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de
1976, e da Mensagem n9 160, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, o Ofício
S/ 13, de 1976 (n9 376/GG/CAG E, na origem), solicitando autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa contratar
operação de crédito externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte
milhõ~s d~ dólares norte-americanos).
A matériu será despachada às Comissões de Finanças e de
Constituição e Justiça.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Sobre a mesa ofí·
cio que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio.
'

Desta forma, os bancârios passarão a fazer jus a quarenta minutos de descanso em cada jornada de trabalho de seis horas, intercala·
dos a cada hora e meia de atividadc desempenhada. Hã, portanto,
!:.lido o seguinte
uma ampliação de vinte e cinco minutos cm relação ao dispositivo
OF. N9 055/76-GLG
legal vigente, o que, efetivamentc, nem de longe, a nosso ver,
6 de outubro de 1976. corresponde ao que se exige hoje da categoria dos bancãrios.
Para ilustrar, bastaria citar um exemplo - o dos chamados
A Sua Excelência o Senhor
caixas executivos, que, além da manipulação do numerãrio,
Senador Magalhães Pinto
conferem assinaturas, controlam saldos, fornecem cheques,
Digníssimo Presidente do Senado Federal
localizam saldos e recebem e efetuam pagamentos. Todo esse trabaSenhor Presidente:
lho é feito por uma só pessoa que, de uma hora para outra, como que
Na forma do disposto no § 29 do Artigo 64 do Regimento ln·
terno, venho indicar a Vossa Excelência o nome do nobre Senador num passe de mâgica, passou a absorver as funções de no mínimo
Paulo Guerra para Vice-Líder da Maioria, em substituição ao ilustre três pessoas, que desempenhavam as atividades apontadas. Quem
Senador Osires Teixeira, que se encontra cursando a Escola Superior duvidar é só relembrar que hâ cerca de dez anos o caixa de banco
nada mais fazia do que pagar cheques e receber depósitos.
de Guerra.
Por outro lado, convém salientar que esta nossa proposiçi!.o
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência
encontra
similar em dispositivo legal devidamente consolidado, conos protestos do meu mais elevado apreço. - Petrônio Portella Líder
da Maioria.
'
· soante o artigo 72 da Consolidação das Leis do Trabalho, que contempla com tratamento semelhante algumas atividades, conforme se
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O expediente lido pode ver de seu inteiro teor:
vai à publicação.
"Art. 72. Nos serviços permanentes de mecanografia
Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio.
(datilografia, escrituração ou cãlculo ), a cada período de
!:.lido o seguinte
noventa minutos de trabalho consecutivo corresponderâ um
repouso de dez minutos não·deduzidos da duração normal de
trabalho."
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 259, DE 1976
Aí estâ. Quem em sã consciêncja poderã afirmar que os serviços
Modifica o § 19, do artigo 224, da Consolldaçio das Leis
exercidos pelos bancârios não são da mesma natureza dos que trata 0
do Trabalho.
dispositivo legal transcrito?
O Congresso Nacional decreta:
Evidente que não somente são da mesma natur.eza, como em
Art. 19 O § 19 do artigo 224, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de alguns casos, são até mais cansativos, até mesmo porque não é fâcil
lidar com dinheiro quando se ganha salârios reconhecidamente
1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 19 A duração normal do trabalho estabelecida neste injustos. Daí o grande índice de casos de bancãrios portadores de
artigo ficarâ compreendida entre sete e vinte horas, doenças mentais que as estatísticas estão a demonstrar.
Nossa convicção pois, é de que a presente proposição
assegurando·se ao empregado, no horârio diârio, para cada
encontrarâ
guarida, na medida em que jâ se faz demorar a
noventa minutos de trabalho consecutivos, um repouso de
providência
por ela preconizada, como forma de bem equacionar as
dez minutos, não deduzidos da jornada diâria."
condições
de
trabalho da laboriosa classe dos bancârios.
Art. 29 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação,
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1976.- Nelson Carneiro.
revogadas as disposições em contrârio.
J usdflcação
A Consolidação das Leis do Trabalho reservou para algumas
LEGISLAÇÃO CITADA
categorias de trabalhadores, condições especiais, que se têm firmado
DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943
ao longo do tempo em razão de peculiaridades das atividades
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
exercidas. Tal é o caso, por exemplo, dos bancârios - empregados
em estabelecimentos bancârios em geral, abrangendo as chamadas
financeiras, distribuidoras de valores e outros estabelecimentos
TITULO III
assemelhados.
Das
Normas
Especiais
de Tutela do Trabalho
As condições de trabalho dos bancârios são especiais ao que se
refere à duração da jornada, que como sabemos, é de seis horas
CAPITULO I
corridas, com um intervalo de quinze minutos para alimentação.
Das Disposições Especiais sobre Duração e Condições de Trabalho
Entretanto, sem embargo destas condições fixadas, as quais
SEÇÃO I
certamente levaram em conta o notório desgaste fisico e mental que a
Dos bancários
atividade acarreta, forçoso é reconhecer que o dispositivo constante
Art. 224. A duraÇão normal do trabalho dos empregados em
do§ 19, do artigo 224, da Consolidação das Leis do Trabalho estâ
ultrapassado no tempo e no espaço, pois a tecnologia e o progresso bancos e casas bancárias serâ de seis horas contínuas nos dias úteis
do setor bancârio terminaram por absorver, por completo, a intenção com exceção dos sâbados, perfazendo um total de trinta horas d~
protecionista do dispositivo legal, em razão das novas funções e trabalho por semana.
§ 19 A duração normal do trabalho estabelecida neste artigo
novas técnicas utilizadas pelos bancos; muito mais racionais, do
ficará compreendida entre sete e vinte e duas horas, assegurando·se
ponto de vista da produção e da produtividade, mas, por outro lado,
ao empregado, no horârio diârio, um intervalo de quinze minutos
muito mais propensas ao desgaste fisico e•mental dos empregados
para alimentação.
bancârios.
§ 29 As disposições deste artigo não se aplicam aos que exerAssim, nada mais justo e mais oportuno do que esta proposição,
cem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes,
que objetiva rever a regulamentação legal da jornada de trabalho do ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor
bancârio, com o fim de bem adequâ-la à nova realidade em que da gratificação não seja inferior a um terço do salário do cargo
vivemos. 1:. o que esperamos conseguir, ao propor que, mantida a
efetivo.
elasticidade de horârio entre sete e vinte horas, seja concedido para
1cada noventa minutos de trabalho ininterruptas, um período de •••• ' •• ' •••• ' . ' ' •• 'o ••• o . ' . ' . ' ' •• ' ••••••• o' •••• ' •• ' •• o. o'.
I Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
descanso, de repouso, de relax, correspondente a dez minutos.
•••••••• o ••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••• o •••••
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1 9~Secre
tário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N9 526, DE 1976
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento, para a Mensagem n9 162, de 1976, propondo alterações da
Resolução n9 62/75. que dispõe sobre operações de crédito dos
Estados e Municípios, fixa seus limites e condições.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1976.- Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esse requerimento será votado após a Ordem do Dia. na forma do art. 375, ii, do
Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 63. de 1976 (n9 2.409-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS. e dá
outras providências, tendo
PARECERES orais das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável ao ProJeto com as
Emendas que apresenta de n9s I a 12-CCJ;
-de Legislação Social, favorável ao Projeto, com vinte
e seis Emendas que apresenta; e
-de Finanças, favorável ao projeto e as Emendas da
Comissão de Constituição e Justiça.
(Dependendo dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças sobre as
Emendas nYs I a 4, de Plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Solicito ao Sr. Senador Henrique de La Rocque o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. sobre as emendas de plenário.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quatro
foram as emendas apresentadas em plenário, concernentes ao projeto em apreciação pelo Senado da República.
A primeira é do eminente Senador Itamar Franco. Com ela, o
representante de Minas Gerais revela sua preocupação por uma das
profissões mais nobilitantes da humanidade, a do Médico, e acrescenta ao artigo 29, § 19, do Projeto, o inciso de n9 IV, assim redigido:
"A doença proveniente de contaminação acidental de
pessoal de área médica. no exercício de sua atividade, equipara-se a acidente de trabalho."
Dizemos nós outros: não há equiparação; é o próprio acidente,
e, se ele o é, a ele não pode ser equiparado.
A lei, definindo a matéria, é explícita e não se presta, em nosso
entender, à menor dúvida.
Somos, pois, pela sua prejudicialidade.
A Emenda n9 2, do eminente Senador Luiz Viana, que dá nova
redaçào aos§§ 49e 59, do artigo 59 do projeto em debate, está prejudicada pela Emenda de n9 14, hoje apresentada e aprovada, na
Comissão de Legislação Social, pelo eminente Senador Eurico
Rezende, tendo a relatá-la o eminente Líder do MDB, Senador Franco Montoro.
O nobre Senador Luiz Viana Filho preocupou-se com o projeto,
e não o fez em uma única oportunidade. Entendeu de bom alvitre,
pretendendo aprimorar o projeto, sugerir ao Plenário do Senado
matéria concernente a três emendas de sua autoria.
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Passemos ao estudo da segunda.
Por ela, a de número três, quando se tratar de trabalhador avulso, mencionado no parágrafo 19 do art. I9 desta lei, o benefício por
incapacidade ficará a cargo do Instituto Nacional da Previdência Social a partir do dia seguinte ao do acidente.
Somos pela sua aprovação, embora a matéria já tenha sido objeto de nossa Emenda n9 5, nas Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças.
Finalmente, a de nY 4, também do representante do Estado da
Bahia, consideramos prejudicada em face da Emenda de n9 9, objeto
do nosso parecer na Comissão de Constituição e Justiça.
Era 'o. que tínhamos a esclarecer, a informar e a dizer ao Plenário
do Senado.da República.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O parecer ê favorável à Emenda n9 3 e contrário às demais.
Solicito ao nobre Sr. Senador Franco Montoro o parecer da
Comissão de Legislação Social.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A primeira das emendas apresentadas, de iniciativa do Senador
Itamar Franr.o, propõe que se acrescente ao Art. 29, § [9, do Projeto,
a seguinte norma:
"A doença proveniente de contaminação acidental de
pessoal da área médica, no exercício de sua atividade, equipara-se a acidente do trabalho."
A medida visa a assegurar a garantia dos benefícios de acidentes
do trabalho àquele que não adquire propriamente uma doença
profissional, mas em virtude de contaminação acidental. como o
médico que fica vitimado por uma doença. O exemplo citado referese a caso concreto de um médico que contraiu meningite.
Este caso, Sr. Presidente, não estâ incluído expressamente na
figura do acidente do trabalho.
Na legislação atual, hã três figuras, e uma delas é, expressamente, a doença. O projeto exlui a doença.
Segundo uma interpretação dada por alguns técnicos consultados, a doença estaria incluída nas figuras previstas na tipificação
atual da lei.
As explicações não nos convencem; é, aliás, um princípio de
lógica. Toda vez que se diminui a compreensão, aumenta-se a extensão, e, reciprocamente, sempre que se aumenta a extensão, se diminui a compreensão.
O projeto, no caso, elimina a figura da doença. Portanto, com isso. não permite que se conconsidere acidente do trabalho o caso que
figura na hipótese da emenda do Senador Itamar Franco.
O nosso parecer é favorável à emenda, com uma redação que
deve ser ajustada à redação final, pelas razões que acabamos de
expor.
As demais emendas de iniciativa do Senador Luiz Viana, que
acabam de ser relatadas pelo Relator da Comissão de Constituição e
Justiça, são todas também procedentes. Algumas delas já encontram
medidas semelhantes aprovadas· pela Comissão de Legislação Social
e pela Comissão de Constituição e Justiça.
O nosso parecer é favorável às 3 emendas do Senador Luiz
Viana.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer da Comissão de Legislação Social é favorâvel às emendas de plenârio.
Solicito ao nobre Senador Henrique de La Rocque, o parecer da
Comissão de Finanças.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Cabe ao Relator da
Comissão de Finanças assinalar que as motivações que o levaram a
recusar algumas emendas e aceitar uma, quando relatou o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, estí\o de pé e são as mesmas na
horu em que profere o seu parecer na [m:a da Comissão de Finanças.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer
acompanha as conclusões da Comissão de Constituição e Justiça,
isto é, é favorável à Emenda n9 3, de plenário, c contrário às demais.
Completada a instrução da matéria, passa-se à votação.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.

"perturbação funcional" e "lesão corporal", praticamente, a incluem, fazendo-se, assim, desnecessária.
Entretanto, considerando que esse assunto pode ser objeto de
regulamentação, evitando a distorção na aplicação da lei, de tal sorte
que se faça abrangente, somos favoráveis à emenda.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a
palavra, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o
projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar a
~o seguinte o projeto aprovado
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 63, DE 1976
Desejo, acim a de tudo, defender a emenda que apresentei a esse
(N9 2.409-B/76, na Casa de origem)
projeto.
De
iniciativa
do Senhor Presidente da República
O Senador Franco Montoro já disse tudo. O projeto exclui a
Dispõe sobre a seguro de acidentes do trabalho a cargo do
doença, e eu trouxe, hoje, a esta Casa um exemplo, evidentemente,
INPS, e dá outras providências.
partindo de um caso particular para o geral: um jovem médico, mineiro, aluando em São Paulo, mais precisamente em São José dos
O Congresso Nacional decreta:
Campos, o Dr. Cláudio Martins Miranda Chaves.
Esse jovem médico, Sr. Presidente, contraiu meningite, no exerArt. )9 O seguro obrigatório contra acidentes do trabalho dos
cício da sua profissão, e, em 6 horas, faleceu. O INPS recusa-se a empregados segurados do regime de Previdência Social da Lei
pagar à viúva o que ela tem direito, face a pagamento de lO salários n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Somínimos desse profissional. O INPS não pagou como acidente do tra- cial), e legislação posterior, é realizado pelo Instituto Nacional de
balho.
Previdência Social (lN PS).
Não vejo, Sr. Presidente, nenhum prejuízo em que se acrescente
§ )9 Consideram-se também empregados, para os fins desta
ao art. 29 em seu§ )9, do projeto um inciso, que receberia o n9 IV, e Lei, O• trabalhador temporário, o presidiário que exerce atividade
vale a pena repetir essa emenda:
remunerada e o trabalhador avulso, assim entendido o que presta
"IV - a doença proveniente de contaminação acidental serviços a diversas empresas, pertencendo ou não a sindicato, incluside pessoal de área médica, no exercício de sua atividade, equi- ve, o estivador, conferente e assemelhados.
§ 29 Esta Lei não se aplica ao titular de firma individual, ao
para-se a acidente do trabalho."
Justifiquei, não só com o cas'o prático desse jovem médico, mas cliretor, sócio-gerente, sócio-solidário,· sócio-cotista e sóaio de
dizendo também o seguinte, Sr. Presidente:
- indústria de. qualquer empresa, que não tenha a condição de empre"O pessoal de área médica está permanentemente sujeito gado. nem ao trabalhador autónomo e ao empregado doméstico.
ao contágio de doenças infecto-contagiosas, como decorrênArt. 29 Acidente do trabalho é aquele que ocorrer pelo exercícia de sua peculiar atividade laboral."
cio do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou
Hoje, face à sensibilidade daqueles que dirigem o INPS, ou de S. ·perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução,
Ex•, o Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, é possível, até permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
mesmo, e esperamos que isso aconteça, que, no caso desse médico, o
§ J9 Equiparam-se ao acidente do trabalho, para os fins desta
Governo venha a considerar como acidente do trabalho; mas nós
Lei:
não podemos estar sujeitos, hoje, à sensibilidade de um Ministro ou
I :- a doença profissional ou do trabalho, assim entendida a
de um Diretor do INPS; é preciso que fique expresso isso na legislainerente
ou peculiar a determinado ramo de atividade e constante de
ção.
rela<;ão organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência SoSr. Presidente, inexiste no projeto um dispositivo expresso, onde cial (MPAS):
não paire qualquer dúvida, quanto à tutela que pretendemos com a
11- o acidente que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido
espécie da emenda.
Trata-se, pois, de uma classe sujeita, como poucas, ao risco a causa única, haja contribuído diretamente para a morte ou a perda
acidentá rio e, em decorrência, da proteção legal da proposição em te- ou redução da capacidade para o trabalho:
III - o acidente sofrido pelo empregado no local e no horário
la.
Sr. Presidente, é o apelo que fazemos aqui, à nobre Liderança da do trabalho, em conseqUência de:
a) ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiro,
Maioria, para que atente nessa emenda, que não traz prejuízo ao projeto. Ao contrário, vem mostrar a disposição do Governo em atentar inclusive companheiro de trabalho:
b). ofensa física intencional, inclusive, de terceiro, por motivo de
para fatos concretos que existem neste País. Razão por que, dirigimo- disputa
relacionada com o trabalho;
nos expressamente ao Líder Petrônio Portella, a fim de que aprove a
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiemenda, que só trará benefícios ao projeto.
ro, inclusive, companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. (Pausa.)
e) desabamento, inudação ou incêndio;
f) outros casos fortuitos ou decorrentes de forca maior;
O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI)- Peço a palavra, Sr.
IV- o acidente sofrido pelo empregado ainda que fora do local
Presidente.
e horário de trabalho:
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra o
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a
nobre Senador Petrônio Portella.
autoridade da empresa;
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI. Pura
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;
Srs. Senadores:
c) em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de
Tenho pura mim que a introdução da palavra "doença" poderá
locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do empregado·
prestar-se a uma interpretação munificente do texto, de tal sorte
d) no percur~o d'à residência para o trabalho ou deste para
muito abrungente, que poderá criar distorções em sua aplicação. aquela.
Além do mais, tenho dúvidas de natureza técnica sobre se é cabível,
§ 2Y Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por
de fato, a palavru "doença", quando, em verdade, as duas expressões ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do
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trabalho ou durante este, o empregado
. ..será considerado a serviço da
~~~a.
'
§ 39 Em casos excepcionais, constatando que doença não
incluída na relação prevista no item I do § 19 resultou de condições
especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, o MPAS poderá considerá-la como acidente do trabalho.
§ 49 Nilo poderão ser consideradas, para os' fins do disposto
no§ 39, a doença degenerativa, a inerente a grupo etário e a que não
acarretu incapacidade para o trabalho.
§ 59 Considera-se como dia do acidente, no caso de doença
profissional ou do trabalho, a data da comunicação desta à empresa
ou, nu sua fult:l, a da entrada do pedido de benefício no INPS, a
partir de quando serão devidas as prestações cabíveis.
Art. 39 Não será considerada agravação ou complicação de
acidente do trabalho lesão que, resultante de outro acidente, se
associe ou se superponha às conseqUências do anterior.
Art. 49 Em caso de acidente do trabalho, os segurados de que
trata o art. [9 e seus dependentes terão direito, independentem'ente
de período de carência, às prestações previdenciárias cabíveis, observado o disposto nesta Lei.
Art. 59 Os benefícios por acidente do trabalho serão calculados, concedidos, mantidos e reajustados na forma do regime de
Previdência! Social do INPS, salvo no tocante aos valores dos benefícios de que trata este artigo, que serão os seguintes:
f- auxílio-doença - vàlor mensal igual a 92% (noventa e dois
por cento) do salário-de-contribuição do empregado, vigente no dia
do acidente, não podendo ser inferior a 92% (noventa e dois por
cento) de seu salário de benefício;
I I - aposentadoria por invalidez - valor mensal igual ao do
salário de contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser
inferior ao de seu salário-de-benefício;
III - pensão - valor mensal igual ao estabelecido no item II,
qualquer que seja o número inicial de dependentes:
§ J9 Não serão considerados para a fixação do salário-de-contribuição de que trata este artigo os aumentos que excedam os limites
legais, inclusive, os voluntariamente concedidos nos 12 (doze) meses
imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se resultantes
de promoções reguladas por normas gerais da empresa admitidas
pela legislação do trabalho, de setenças normativas ou de reajustamentos salariais obtidos pela categoria respectiva.
§ 29 A pensão serâ devida a contar da data do óbito e o benefício por incapacidade, a contar do 169 (décimo sexto) dia do afas·
lamento do trabalho, cabendo à empresa pagar a remuneração
integral do dia do acidente e dos IS (quinze) dias seguintes.
· § 39 O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que em
conseqUência do acidente do trabalho necessitar da assistência permanente de outra pessoa, segundo critérios estabelecidos pelo
MPAS, serâ majorado em 25% (vinte e cinco por cento).
§ 49 No caso de empregado de remuneração variável e de trabalhador avulso, o valor dos benefícios de que trata este artigo será calculado com base no salário de benefício.
§ 59 O direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez
ou à pensão, nos termos deste artigo, exclui o direito aos mesmos
benefícios nas condições do regime de previdência social do INPS,
sem prejuízo, porém, dos demais benefícios por este assegurados.
Art'. 69 O acidentado do trabalho que, após a consolidação das
lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado parà o exercício da atividade que exercia habitualmente, na época do acidente,
mas não para o exercício de outra, farâ jus, a partir da cessação do
auxílio-doença em virtude de volta ao trabalho, a auxilio-acidente.
§ J9 O auxílio-acidente, mensal, vitalício e independente de qualquer remuneração ou outro benefício não relacionado ao mesmo
acidente será concedido, mantido e reajustado na forma do regime
de previdência social do INPS e corresponderá a 40% (quarenta por
cento) do valor de que trata o inciso II do Art. 59 desta lei, observado
o disposto no§ 49 do mesmo artigo.
§ 2Y A metade do valor do auxílio-acidente será incorporada ao
valor da pensão quando u morte do seu titular não resultar de
acidente do trabalho.

Outubro de 1976

§ 39 O titular do aux!lio-acidente terá direito ao abono anual.
Art. 79 Em caso de morte decorrente de acidente do trabalho
será também devido aos dependentes do acidentado um pecúlio no
valor de 30 (trinta) vezes o valor de referência, fixado nos termos da
Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975, vigente na localidade de trabalho do acidentado.
Art. 89 A assistência médica, aí incluídas a cirúrgica, a hospitalar, a farmacêutica e a odontológica, bem como o transporte do
acidentado e a reabilitação profissional, quando indicada, serão devidos em carâter obrigatório.
· i\rt. 99 Quando a perda ou reduç~o da capacidade funcional
puder ser atenuada pelo uso de aparelhos de prótese ou órtese, estes
serão fornecidos pelo INPS independentemente das prestações
cabíveis.
Art. 10. Nas localidades onde o INPS não dispuser de recursos
próprios ou contratados, a empresa prestará ao acidentado a assistência médica de emergência e, quando indispensável a critério do
médico, providenciará sua remoção.
§ J9 Entende-se como assistência médica de emergência a necessária ao atendimento do acidentado até que o INPS assuma a
responsabilidade por ele:
·
§ 29 O INPS reembolsará a empresa das despesas com a assistência de que trata este artigo, até limites compatíveis com ós
padrões do local de atendimento.
Art. 11. Para pleitear direitos decorrentes desta lei, não é
obrigatória a constituição de advogado.
Art. 12. A empresa deverá, salvo em caso de impossibilidade
absoluta, comunicar o acidente do trabalho ao INPS dentro de 24
(vinte e quatro) horas, e à autoridade policial competente no caso de
morte, sob pena de multa de I (uma) a lO (dez) vezes o maior valor
de referência fixado nos termos da Lei n9 6.205, de 29 de abril de·
1975.
Parágrafo único. Compete ao INPS aplicar e cobrar a multa de
que trata este artigo.
Art. 13. O custeio dos encargos decorrentes desta lei serâ atendido pelas atuais contribuições previdenciárias a cargo da União, da
empresa e do segurado, com um acréscimo, a cargo exclusivo da
empresa, das seguintes percentagens do valor da folha de salârio de
contribuição dos segurados de que trata o Art. J9:
I - 0,5% (meio por cento) para a empresa em cuja atividade o
risco de acidente do trabalho seja considerado leve;
II - 1,2% (um e dois décimos por cento) para a empresa em
cuja atividade esse risco seja considerado médio;
III - 2,5% (dois e meio por cento) para a empresa em cuja
atividade esse risco seja considerado grave.
§ [9 O acréscimo de que trata este artigo serâ recolhido
juntamente com as demais contribuições arrecadadas pelo INPS.
§ 29 O Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)
classificará os três graus de risco em tabela própria organizada de'
acordo com a atual experiência de risco, na qual as empresas serão
automaticamente enquadradas, segundo a natureza da respectiva
atividade.
§ 39 A tabela será revista trienalmente pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, de acordo com a experiênc;,ia de
risco verificada no período.
§ 49 O enquadramento individual na tabela, de iniciativa da
empresa, poderá ser revisto pelo INPS, a qualquer tempo.
Art. 14. A contribuição estabelecida no Art. 59 da Lei n9 5.161,
de 21 de outubro de 1966, que criou a Fundação Centro Nacional de
Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO),
será de 0,5% (meio por cento) da receita adicional estabelecida ne>
Art. 13.

Art. IS. O INPS recolherâ 1,25% (um e vinte e cinco centésimos
por cento) da receita adicional estabelecida no Art. 13 ao Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), para aplicação em projetas referentes a equipamentos e instalações destinados à prevenção
de acidentes do trabalho, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho.
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Parágrafo único. A aplicação prevista neste artigo será feita sob
a forma de empréstimo sem juros, sujeito apenas à correção
monetária segundo o valor nominal reajustado das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional {ORTN).
Art. 16. As ações referentes a prestações por acidente do trabalho prescreverão em 2 {dois) anos contados da data:
I -do acidente, quando dele resultar a morte ou a irtcapacidade
temporária, verificada esta em perícia médica a cargo do INPS;
II - da entrada do pedido de benefício do INPS ou do
afastamento do trabalho, quando este for posterior àquela, no caso
de doença profissional ou do trabalho;
III - em que for reconhecida pelo INPS incapacidade
permanente ou sua agravação.
Art. 17. Os litígios relativos a acidentes do trabalho serão
apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos jurisdicionais da
previdência social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais
prestações previdenciárias mas com prioridade absoluta para
julgamento;
II - na via judicial, pela justiça comum dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, segundo o procedimento
sumaríssimo.
Art. 18. A legislação do regime de previdência social do INPS
aplica-se subsidiariamente à matéria de que trata esta lei.
Art. 19. Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do terceiro
mês seguinte ao de sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto-Lei n9 7.036, de 10 de novembro de 1944, e a Lei
n9.5,316,de 14desetembrode 1967.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Passa-se, agora, à
votação, em globo, das Emendas de n9s I a 12, da Comissão de
Constituição e Justiça; de n9s I a 26, da Comissão de Legislação
Social; e de n9 3, de Plenário, com pareceres favoráveis.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. )9-Secretário.
~ lido o seguinte
REQUERIMENTO N9 517, DE 1976
Nos termos do art. 347, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição das Emendas n9s I, 2, 3, 5, 6, 7, 9, lO,
11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24,25 e 26-CLS, ao Projeto de Lei da
Câmara n9 63, de 1976.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1976.- Petrônlo Portella.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento
que acaba de ser lido deverá ser votado nesta oportunidade, uma vez
que pretende rejeitar emendas apresentadas pela Comissão de
Legislação Social e que, nos termos regimentais, serão votadas em
globo.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Franco
Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esse requerimento· reflete o pensamento da Maioria. Serão.
aprovadas, pelo que se vê, pela Maioria, seis das vinte e sete emendas
aprovadas pela Comissão de Legislação Social. E, da mesma forma,
aprovadas as emendas com pareceres favoráveis da Comissão de
Constituição e Justiça, da Comissão de Economia e as emendas com
parecer favorável do plenário.
Hã um aspecto positivo que deve ser louvado e um aspecto
negativo que deve, também, ser referido e contraditado. O aspecto
positivo é o de que o Senado, realmente, introduziu modificações de
importância na defesa do direito do trabalhador acidentado.
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As Comissões, o debate no Plenário, trouxeram como resultado
um inegável aperfeiçoamento da lei. Nesse sentido, o Senado dá magnífica contribuição à melhoria, ao aperfeiçoamento desse diploma legislativo.
Por outro lado, a Maioria, com este requerimento, demonstra
claramente a sua intenção de rejeitar outras disposições que
aperfeiçoariam, sem dúvida, o projeto e que correspondem às
aspirações de empregados e empregadores. Entre elas, pela sua
importância fundamental, desejo destacar o problema da tarifação
individual, que é atualmente o prêmio que as empresas têm pela sua
política de prevenção de acidentes.
Esse sistema de tarifação, introduzido no Brasil pela lei que
mereceu o nome de Lei Jarbas Passarinho, em homenagem ao seu
autor, quando Ministro do Trabalho e Previdência Social, representa
um passo avante na política de prevenção de acidentes e é adotada
por todas as legislações, ou, pelo menos, por grande número de
legislações dos países mais adiantados.
Posso mencionar, entre outros, o caso da Alemanha Ocidental,
França, Itália, Estados Unidos, Inglaterra e outros países.
O Brasil esteve alinhado a estas legislações progressistas em
matéria de prevenção de acidentes. Legislação recente, aprovada
pelo Congresso, e de iniciativa de um ilustre Ministro que, hoje, é
Senador. Seus resultados são altamente positivos. Vai-se dar um
passo atrás. Neste ponto, este não é um País que vai pra frente. Vai,
positivamente, dar um passo atrás c realizar um grave retrocesso em
matéria de prevenção de acidentes.
·
Não vou me estender na defesa de cada uma das outras
emendas, que foram aprovadas na Comissão de Legislação Social.
Suà justificação consta do parecer e representaria complementações
necessárias. para a defesa dos direitos do trabalhador.
O pensamento da Maioria é pela aprovação, na sua integridade,
das emendas aprovadas na Comissão de Legislação Social.
O nosso ponto de vista é contrário a esse destaque c a essa
rejeição. E, nesse sentido, a Bancada do MDB votará contra este
requerimento para manifestar assim, o seu ponto de vi,sta, integralmente, favorável às emendas jâ aprovadas na Comissão de
Legislação Social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o requerimento de destaque, anteriormente lido pelo Sr. )9-Secretârio
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.) Aprovado.
Com a aprovação do requerimento ficam rejeitadas as emendas
anunciadas pela Presidência e prejudicados os Projetes de Lei da
Câmara n9 29, de 1976, e de Lei do Senado n9 197, constantes dos
itens n9s 2 e 3 da Ordem do Dia.

Jã.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Passa-se, agora, à
votação, em globo, das Emendas n9s I a 12-CCJ, n9s 4, 8, 14, 16, 21 e
22-CLS, e n9 3, de plenário, de pareceres favoráveis.
Em votação. Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçalves) - Passa-se à
das Emendas n9s I, 2 e 4;'de plenário, de pareceres divergentes.
Nos termos regimentais, serão votadas uma a uma.
Em votação a Emend~ n9 I, de plenário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.) Aprovada.
Em votação a Emenda n9 2, de plenário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.) Rejeitada.
Em votação a Emenda n9 4, de plenário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Rejeitada.
votaçã~
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concluída a
votação da matéria. Foram aprovados o projeto, as Emendas n9s I a
12-CCJ, n9s 4, 8, 14, 16, 21, e 22-CLS. e n9s I e 3, de plenário.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n9 526, lido no Expediente, de urgência para a Mensagem.n9162, de 1976.
Em votação o requerimento.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Franco Montoro, para encaminhar a
votação.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nossa luta tem sido sistematicamente contra a precipitação com
que as matérias vêm a plenário ou às Comissões para o seu debate.
Agora, trata-se de uma alteração da Resolução n9 62/75. Fomos
consultados, há alguns dias, pelo Sr. Líder da Maioria sobre um projeto que seria enviado ao Congresso, ou ao Senado.
Recentemente tivemos notícia de que o Executivo enviou um
projeto de resolução alterando a atual Resolução n9 62/75. Por.
ocasião da primeira alteração desta resolução, manifestamos nossíl
inconformidade com o procedimento do Executivo ao enviar pro-:
jetos de resolução sobre esta matéria. Ele poderá mandar sugestões ..
A Mesa, aliás, recebeu a questão de ordem levantada anteriormente
como uma sugestão para um exame, para uma tramitação mais ordenada da matéria.
Estamos informados de que a matéria foi encaminhada à;
Comissão como sugestão, mas não nos consta que as Comissões!
tenham examinado esta matéria.
Somos, de certa forma, surpreendidos, não com a entrada da:
matéria no plenário, mas com este requerimento de urgência. Não
nos parece razoável que, ao lado dessas matérias, que estão vindo de
uma forma seguida e com prazos exíguos, agora, se acrescente mais.
uma votação em regime de urgência de uma matéria para á qual as
Comissões não tiveram tempo de se manifestar. E, qual a urgência;
para esta matéria? Qual a justificativa para, sem audiência dasi
Comissões, votar-se, repentinamente, modificação a uma disposição·
da maior importância, relativa às operações de créditos realizadas~
pelos Municípios e pelos Estados?
A Minoria não concorda com o requerimento e faz mesmo um
apelo à Maioria para que esta matéria tenha a sua tramitação regular
e possa ser examinada pelas Comissões, nos seus diversos aspectos,.
para, afinal, vir a Plenário para uma deliberação em que estejam
mais esclarecidos os propósitos da sugestão governamental.
De nossa parte, solicitamos· alguns esclarecimentos aos órgãos
técnicos da Casa e a primeira contribuição nos chega às mãos neste'
.momento. Não tivemos sequer tempo de ler estas sugestões relativas'
à matéria, mas há algumas que afetam o mérito da proposição. TudQ,
isto ficará prejudicado e teremos que nos limitar a uma aprovação
pura e simples, se esta medida for votada precipita~amente.
·'
A nossa manifestação é contrária à urgência, acompanhada dc1
um apelo para que se retire esse requerimento de urgência, e a maté-'
ria seja examinada pela sua forma regimental e normal.
· ~o nosso pronunciamento. (~uito bem!)
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Petrónio Portella.

Concedo a.
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O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Hã cerca de um mês, aproximadamente, levei ao conhecimento
do ilustre Senador Franco Montoro uma minuta de projeto de reso-,
lução alterando a Resolução de n9 62, de 1975. Fi-lo em atenção aos
inumeráveis reclamos dos Estados e Municípios que tiveram e têm
pleitos, justificados ante o Banco Nacional da Habitação e a Caixa
Económica, sem meios de andamento, exatamente em razão dos
· tetas estabelecidos pela Resolução n9 62.
· · ''Anteriormente, Sr. Presidente, um outro estudo fora feito, e nele
se retiravam' competências do Senado Federal para apreciação da
matéria. Entendi do meu dever preservar a competência do Senado e
submeter o assunto sempre à sua determinação, excluídos, todavia,
dos tetas os empréstimos relativos a serviço social, habitação' e saneamento, pelo retorno que têm esses empréstimos, não representando
um compromisso dentro dos Tesouros estaduais e municipais, os serviços se pagam. Não estamos a tirar a nada do Senado Federal, ao
.. contrário, estamos a aumentar-lhe em muito a competência.
Numa consideração toda especial levei à Minoria, através ~e seu
Líder, esses dados sem nenhuma precipitação, pois um mês aproximadamente jâ decorreu desde a nossa conversa. Lamentavelmente,
todas as vezes que S. Ext discorda de alguma coisa, alega pressa com'
que as votações se processam. Ou nós andamos muito apressados ou
S. Ex• anda muito parado ou muito retardado. O certo é que'talv.ez
não seja tardança de S. Ex•, sejam outros os motivos pelos quais•
S. Ex• não queira a aprovação dessas modificações da Resolução
n9 62. De nossa parte jâ demos exemplo, demonstração frisante de
que não nos move interesse político-partidário, porque intercedi,
inclusive junto ao Poder Executivo, a pedido do Líder da Minoria,
no sentido da presteza na tramitação de projetas de Prefeituras do
MDB, pois entendo que quando se trata de Serviço Público não devemos ter a separar-nos as barreiras partidárias.
Sr. Presidente, não hã, por conseguinte, pressa. A urgência hoje,
aqui solicitada, tem uma razão de ser; sabe V. Ex• e sabe o Senado
que estamos praticamente n11m esforço concentrado. Teremos
àpenas 26, 27 e 28 deste, quando jâ pedi a colaboração dos•
companheiros da ARENA, no sentido de compàrecerem a esta Casa,
para votação de importantes mensagens governamentais.
Todos, até as eleições, estaremos entregues à campanha elei~
torai. Daí a urgência para aproveitar este período em que exista um
número maior de Senadores, objetivando o exame mais detalhado,
mais minudente, porque tempo não faltou, nem a nós nem a S. Ex•s,·
1
os eminentes Senadores da Oposição.
Antes mesmo de a mensagem vir a esta Casa, já S. Ex•s tinham'
uma minuta por mim fornecida, numa demonstração de desejo do
bom diálogo, do bom entendimento, porque não queremos que
prevaleça simplesmente a força do número, aquela força que, por si,
jâ é fundamental nos regimes democráticos.
Sr. Presidente, com esses esclarecimentos julgo haver funda·rn-entado ó pedidó de urgência, mas me cabe na oportunidade, reJ
bater uma crítica para m.im de todo improcedente, e,essa.de natureza
jurídica. Não entendo que, quando a Lei Maior nos comete a atribuição de, mediante resolução, disciplinarmos os empréstimos dos·
Municípios e dos Estados, cabendo a iniciativa ao Chefe do
Executivo, o Senhor Presidente da República nos deva enviar sugestões. Não! Tem de mandar um documento e, a partir do momento
em que a iniciativa pela Lei Maior é do Executivo, hã de manifestar-.
se através do instrumento próprio, que é o projeto de resolução.
Tecnicamente está certo. Errado está S. Ex•, o Sr. Líder da Minoria.
Sr~ Presidente, com esses esclarecimentos, devolvo o àpelo a
S. Ex•, de S. Ex• solicitando o calor do entusiasmo cívico, que.
poderá ser suscitado na contemplação do drama de quantos, no
interior deste Brasil inteiro, precisam de mais casas e de mais saneamento, indispensáveis à tranqUilidade dos lares.
Essa é a razão da nossa urgência; este é o nosso apelo:
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Sr. Presidente, peço a
palav~a para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência la·
menta informar ao nobre Senador que, nos termos do art. 378 do
Regimento, o encaminhamento da votação só poderá ser feito por·
um dos signatários do requerimento e por um representante de cada
Partido. No entanto, V. Ex•, poderá, na hora da discussão, debater
a m·atéria: ·
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Nós nos reservamos para
outra oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o
requerimento, lido nó Expediente, de urgência para a Mensagem
n9 162, de 1976.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentádos. (Pausá.)
Aprovado.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Requeiro verificação de.
votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Vai-se proceder à
vçrificação.
.
Solicito os Srs. Senàdores. a ocuparem seus respectivos lugares.,.
Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugaf:' (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação pelo reg_istro e/etrônico de votos.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

fetrônio PÓrtella, Líder da ARENA
Accioly Filho
Alexandre Costa
Altevir Leal
Arnon de Mello
Augusto 'Franco
Dimiel Krieger
Dinarte Mariz
Domício Gondim
·Eurico Rezende
Fausto Castelo-Branco
Gustavo Ó1panema
Heitor Dias
Henrique de La Rocque
Helvídio Nunes
ltalfvio Coelho
Jessé Freire
Joã~Calmon
José Guiomard
Lenoir. Vargas
Louriv.al Baptista
Luiz Viaiia
MattosLeão
Mendes Canale
Milton Cabral
'Otair Becker
Otto Leh'mann ·
Paulo Guerra
Ruy Santos
Saldanha Derzi
.Yir~Q!o Tâvora
voTAM

:wio" os sis. SEN~DORES:

Franc~ Montoro;.uder do MDB

.
Adalberto· Sena
O SR~ PRESiDENTE (Wilson Gonçalves)- Votaram SIM 31
Sf$. Senadores, NÃO, 2 Srs. Senadores.
. , Houve quorum regimental: O requerimento de urgência fo~
aprovado.
·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) ·- Aprovado o
requeri!llento de urgência, pass_a:se à' apreciação da matéria, que foi
despachada às Comissões de Economia, Constituição c Justiça e de
Finanças.
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Solicito ao nobre Senador Milton Cabral o Parecer da Comis·
são de Economia.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB. Para emitir pare·
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esta Comissà~ é chamada à análise de Proposta que objetiva a
ResolÚção n9 62, de 1975, que dispõe sobre Operações de C1édito dos
Estados e Municípios, fixa os seus limites e condições.
As alterações são; bàsicamente, as seguintes:
I - ~ modifica:la a parte da sistemática de cálculo do~ limites
para a dívida consolidada interna dos Estados e Municípios;
2- São exoneradas desses limites (relativos à dívida consolida·
da interna) as operações de crédito contratadas pelos Estados e
Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento SoCial (FAS) e do Banco. Nacional da Habita'ção
(BNH).
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fa·
zenda, que acompanha a Mensagem do Senhor Presidente da Repú~
blica ao Senado, observou que· o sistema proposto pela Resolução.
n9 62, de 1975, na prátic11 ·:'significou desaceleração no ritmo de con·
cessão dos financiamentos" aos Estados e Municípios, principalmen·
te os relativos às operações destinad'as à execução de obras de sa·
neamento básico e de desenvolvimento urbano e de projetos de urba·
nização de conjuntos habitacionais de baixa renda.
· Assim, a fim de que a "inexistência de margem nos limites má·
ximos" fixados pela Resolução n9 62' não constitua impedimen~o à
efetivação dos negócios da espécie, sobretudo quando técnica, econô·
mica· e financeiramente viávei~>", tiüs operações ficam excluídas. de
. uma rígiaa limitação, competindo ao Senado, nos termos do Projeto
de Resolução proposto pelo Senhor Ministro de Est11do da Fazenda,
deliberar quanto à. conveniência da contratação desses finan·
ciamentos, à vista de pedido de autorização devidamente instruído
com o parecer do Conselho Monetário Nacional.·
. Do ponto de vista econômic.o, o qual se insere nas atribuições
desta Comissão, o estudo da màtéria pode tomar como ponto de partida a oferta, no caso, de recursos financeiros, pelos órgãos e enti·
dades mencionados na Proposta encaminhada ao Senado Federal.
A oferta desses recursos tem sido superior, não resta dúvida, à
demanda, havendo, portanto, uma quantidade elevada de crédito em
ociosidade, face à "acentuada 'desaceleração no ritmo de conçessão
dos financiamentos·~. vale repetir.
.
Acresce. considerar que o fluxo desses recursos ofertados tende a
se elevar, pois são decorrência do funcionamento do sistema pro·
. dutivo. '
Doutra parte, são os Estados e Municípios o lado da demanda,
cujos limites de endividamento estão definidos pela Resolução n9 62,
de 1975.
A fim de reduzir a: quantidade de recursos financeiros ociosos,
continuamente postos à disposição dos Órgãos e entidades men·
cionados, viabilizando canais de demanda· que se ajustem àquele flu·
x·o, os dispositivos legais limitadores são modificados ·no sentido deequilibrar os dois lados- oferta e demanda.
,
Nuina situação de mercado, em 'concorrência perfeita, seria de
1 esperar 11ma redução do custo dos recursos ofertados, hipótese q~e
não se apresenta no caso presente.
.
·
Elevado o endividamento estadual e municipal, mantido o custo
,dos financiámentos, a questão se desloca .para a capacidade dos
Estados e Municípios gerarem receitas, por intermédio, também, da
aplicação dos recursos financeiros obtidos na forma dos créditos ·
' 9fertados especificamente pelo Fundo Nacionat· de Apoio ao Desen- · .
volvimento Yrbano. (FNDU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvi·
mento Social (FAS) e do Bànco Nacional da Habitação (BNH).
,,
Estados e Municípios, por certo, livres de limites para obter
esses recursos, procurarão adequar os financiamentos à receita
esperada, da mesma forma que os órgãos e entidades financiadores
somente contratarão créditos confiantes na solvência e pontualidade
dos · seus devedores, Admitir outra hipótese seria, no mlni~o!
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raciocinar sempre de um ângulo negativo, esperando de credores e
§ 39 A receita líquida apurada nos termos do parágrafo
devedores uma ação projetada num universo de pura irracionalidade
anterior será corrigida mensalm.ent~ ·através de índice
econômica.
aplicável à espécie."
Ademais, muito embora a contratação de financiamentos
Art. 29 Os limites fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de
demonstre, da parte de Estados e Municípios, uma fraqueza
1975, não se aplicam às. operações de crédito contratadas pelos
financeira, que os impossibilita realizar empreendimentos de sua
Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional
competência por interméclin <ie receita por eles mesmos arrecadada,
de Apoio ao Des~nvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de
o crédito representa, noutro modo de ver, uma antecipação de realiApoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da
zações. Essa função dinamizadora do crédito; sobretudo quando de
HabitaÇão ·(BNH). ·
·
custo financeiro módico, é bastante significativa. Portanto, sem
Parágràfo único. O pedido de autorização para as operaçÕes de
querer propor mecanismos que quebrem a raCionalidade ecoriômica,
créd.ito previstas neste artigo será submetido, pelo Presidente da
Jeria de maior utilidade social que os créditos, postos· à disposição · · .República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
dos Estados e Múnic!pios, recebessem um tratamento preferencial, com o parecer do Conselho Monetário Nacional.
'' '
sobretudo no que diz respeito à correção monetária, como forma de,
Art. 39 O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as normas
a um tempo, reduzir as pressões inflacionárias, pelo controle da rea- complementares necessárias à fiel aplicação desta ResoluÇão. ·
limentação, bem assim propiciar a e~sas esferas de governo dispor dt
Art. 49 Esta Resolução ·entra em vigor na data ·de sua
maior quantidade de recursos, ampliando, assim, e indiretamente, 0
publicação, revogadas as disposições em contrário.
bém-estar dos seus habitantes.
·
1:: Q parecer, Sr. Presidente.
Cabe considerar um outro aspecto da 'matéria, desta feita de oro SR.· PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O Parecer da
dem regimental.
.
Comissão de Econmia concluí pela apresentação do Projéto de
A Presidência do Senado Federal, na sessão ordlnâria de 30 de
Resolução 'n9 103, de 1976, alterando a Resolução n9 62, de 1975, que
setembro último, recebeu a Mensagem ora'sob exame, considerando- dispõe sobre operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa
a não coino Projeto de Resolução, sim éoino Proposta do Senhor seus fimites e condições.
·
Presidente da República no sentido de sér alterada a ResoluÇão
Solicito .ao .nobre Sr. Senador Helvídio Nunes o parecer da
n9 62, de 1975
·
·
Comissão de Constituição e Justiça.
Encaminhou, a seguir, a matéria à Comissão de Economia, a
SR. HELVlDIO NUNES (ARENA - PI. Para emitir
fim de que esta decidisse quanto à apresentação de· Projeto de· parecer.)_ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Resolução.
O Projeto sob exame, originârio da Comissão de Economia,
Em. primeiro lugar, esta Comissão compreende· c aprova os
mediante proposta do Poder Executivo, objetiva alte.rar a Resolução
objctivos configurados na Proposta de alteração da Resolução n9 62,
n9 62,·de 1975, que disciplina as operações de crédito realizadas pelos
de 1975, como antcsjâ o expusemos.
Estados e Municípios, inclusive aquelas em que sejam intervenientes
Noutro sentido, o texto constitucional estabelece o seguinte:
as entidades autârquicas estaduais e municipais, fixa11do-lhe os
"Art. 42. Compete privativamente ao Senado F~deral:
limites· e condições.
A Mensagem Presidencial n9 291, de 27 de setembro último, fez·
VI - fixar, por proposta do Presidente da República e se acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
mediante resolução, limites globais'para o montante da df- Estado da Fazenda, na qual se destaca o fato de que, embora
positivos os propósitos da Resolução n9 62/75, esta, ao englobar na
vida consolidada dos Estados c dos Municípios .. "
O Regimento lnterno.do Senado Federal, no Titulo IX- das dívida consolidada dos Estados e Municípios toda e qualquer
obrigação decorrente de financiamentos. ou . empréstimos,
Prqposições ~enumera:
representando
compromisso assumido .em um exercício parl! resgate
"Art. 235. os·projctos compreendem:
.em exéraício subseqUente, operou uma acentuada desaceleração no
ritmo de concessão de operaçõ~s de crédito destinadas à execução dé
. c) projetas· de resolução sobre matéria da competência
obras
de saneamento bâsico, de desenvolvimento urbano e de
. privativa do Senado."
projeto's de urbanização de conjuntos habitacionais de baixa renda.
Sendo assim, e considerando que o nosso voto é pela aprovação
Para sanar tal defasagem, é proposta a modificação do limite do
da proposta do Senho( ·Presidente da República, tendente a modifi- dispêndio anual com a liqUidação de débitos relativos à dívida
car a Resolução nv 62, de 1975, apresentamos o seguinte Projeto de consolidada, que passa de até 30% da diferença entre a receita total e
Resolução:
a despesa corrente, para I 5% da receita realizada no exercício
financeiro anterior, bem assim como, na apuração dos limites
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nv 103, DE 1976>
fixados nos itens I, Il e UI do art. 29 da Resolução n9 62/75, será
Altera a Resoluçio nv 6:Z, de 1975, que,illspae sobre opera- reduzido da recelta o valor correspondente às operações de crédito,
ções de crêdlto dos Estados e Municípios, fixa seus limita e aplicancjo-se ao líquido apurado correção mensal através do índice
cab!vel à espécie.
condições. ·
Todavia, o mais importante é que a tais limites fixados pela
O Senado Federal resolve:
Resolução n9 62/75, no seu art. 29, são retirados os valores relativos
Ar.t. tv O artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, que dispõe às Operações de crédito contratadas com recursos provenientes do
sobre operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa seus limi- Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolv.imento Urban!J (FNDl)),
tes e condições, passa a vigorar com as seguintes alterações:
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco
Nacional da Habitação (BNH).
"Art. 29
1:: mantida, através do parágrafo único do referido art. 29, a
competência conferida constitucionalmente ao Senado Federal, para
III - O dtspêndto anual com a respectiva liqutdação, deliberar sobre as operações creditícias previstas naquele artigo.
compreendendo principal e acessórios, não poderá
Diante do exposto, e estando a matéria em harmonia com o art.
ultrapassar I5% da receita realizada no exercício financeiro 42, item VI, da Constituição, somos fàvorâveis à sua tramitação.
anterior;
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O Parecer da
Comissão de Constituição c Justiça conclui pela constitucionalidade
§ 29 Na apuraçi\o dos limtteg lixados nos itens I, 11 c III ,e juridicidadc do projeto.
deste artigo scrê. deduzido da receita o valor correspondente
COm a palavra o nobre Sr. Senador Saldanha Dcrzi, para proàs operações de crl:dito.
ferir o Parecer da Comissão de Finanças.
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. O Sr. Roberto Satumlno tMDB- ~J)- Sr. Presidente, peta·
6. Caoe, no caso, uma ressalva: se o Executivo pretende favoreordem.
.
cer os Estados e Municípios com recursos ociosos em outras âreas de
'. O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -:- Tem a palavra crédito (BNH, Banco do Brasil S.A., e Caixa Económica Federal V. Ex•, pela ordem.
FAS), outras taxas de juros e índices de correção monetâria mais
OS~. ROBERTO SA'I'úRNINO (MDB- RJ. Para uma ques· adequados, deveriam ser adotados para que o objetivo social alme,tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,' Srs. jado pelo Governo possa ser alcançado à curto prazo.
Senadores:
·
7. Ante o exposto e nada havendo, no âmbito do exame desta
O projeto é de grande interesse, razão pela qual eu gost:r!a de Comissão, que possa ser oposto ao presente projeto de Resolução,
discuti-lo, nesta oportunidade. Mas, não disposmos do avulso e creio apresentado pela Comissão de Economia, opinamos pela sua apro·
que,itenhum dos Srs. Senadores tem conhecimento do texto daquilo vação.
.
··
·
que estâ sendo objeto de apreciação nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer da
Portanto, indago a V. Ex• se é possível, regimentalmente, disComissão de Finanças é favorâvel.
cutir-s.e um projeto sein· que $C lenha o. texto daquilo que estâ sendo
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
lapreciadg_. .
Em discussão o projeto, cm turno único.
·
O SR~ PRESIDENTE (Wilson Go)lçatves) - Resolvendo a
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Peço a palavra, Sr. Presi·
questão de ordem do nobre Senador Saturnino Braga, a Presidência
entende que, apesar de estar a matéria em regime de.urgência, hã ne- dente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
;cessidade da distribuição do projeto, para conltecimento dos Srs. ·
vra
ao
nobre Senador Leite Chaves, para discutir o projeto.
Senadores.
.
O
SR. LEITE CHAVES (MDB ...,. PR. Pronuncia o seguinte
. .Em conseqUência, e como se trata de matéria em regime de··urdiscurso.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·gência, suspendo a Sessão enquanto hã tempo necessârio para fazer
Constitui competência privativa do Senado Federal a fixação de
· chegar ao poder dos Srs. ·Senadores os pareceres nesta Sessão.
empréstimos externos ou internos destinados aos Municípios. Duran·
(Suspensa às I 9 horas e 5& minutos, a Sessão é reaberta às te todos esses meses e, sobretudo este ano, diversos financiamentos,
20horas.J
foram concedidos e examinados mas dentro de critérios e o Senado
O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Com a palavra o não opôs resistência a nenhum deles, quando fundamentad~s de
,nobre Senador Saldanha Derzi para proferir o parecer da Comissão acordo com as instruções do Banco Central..
de Finanças.
. .
A providência é altcmente moralizadora. Muitos municípios
O SR. SALDANHA DEltZI (ARENA- MT. Para emitir pareq!le não estavam naquelas condições, nem ao menos chegaram a
,cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
pleitear financiamentos que ultrapassassem aqueles valores porque o
O Senhor Presidente da República submete ao exame do Senado
se·nado, evidentemente, haveria de vedâ-lo.
Federal, proposta do SenhQr Ministro de Estado da Fazenda, para a
Então, surgiu a pressão contra o Executivo e o Executivo atra·
reformulação do sistema de endividamento dos Estados e Municívés de um processo muito simples como esse, chega a usurpar do
1pios, estabelecido pela Resolução n9 62, de 1975, desta Casa.
Senado - isto é lima usurpação constitucional - uma atribuição
2. Com a edição da resolução acima referida a dívida consolisua que lhe é específica, que lhe é privativa, que lhe é exclusiva; que é
dada dos Estados e Municípios, "passou a compreender toda e
aquela da fixação .. E nem se diga que a maneira usada contornaria o
1qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos,
que dispõem o artigo 42, inciso VI da Constituição, que diz o seguincontraída mediante a celebração de contratos, emissão e aceite de
te:
títulos, ou concessão de quaisquer garantias, que representasse com··
"Fixar, por proposta do Presidente da República e mepromisso assumido em um exercício para resgate em exercício
diante
resolução, limites globais para o montante da dívida
,subseqUente.
consolidada
..."
· 3. Embora a Resolução n9 62, de 1975, tenha permitido à
União exercer sua autoridade normativa no controle das atividades
Globais, quaisquer que sejam as dívidas. Então qual é o seu
1econômico-financeira do País •. concorrendo para a consolidação do procedimento? Retirar-se,- desta competência, os créditos pleiteados
1conceito do crédito público, não admitiu as exceções previstas nas re- pelos municípios, dos seguintes Fundos: Fundo Nacional de Apoio
isoluções anteriores, entre outras, "as destinadas à excecução de ao Desenvolvimento Urbano, do Fundo de Apoio ao desenvolviobras de sa.'neameitto bâsico e de desenvolvimento urbano e de pro- mento Social, do Banco Nacional da Habitação, etc, como se não
jetes de urbanização de conjuntos habitacionais de baixa renda".
. fossem financiamentos, como se a obtenção desses empréstimos não
4; Assim, na prâtica, foi verificada uma acentuada desace- implicassem em pagamento, como se não aumentassem as respon·
leração no ritmo de concessão dos financiamentos em causa, moti- sabilidades do próprio Município perante os diversos setores oficiais
'vado não só pela complexidade do processo de elevação dos limites, de crédito.
como também, pelo fato dos Estados e Municípios, tendo em vista o
Sr. Presidente, é muito tocante para o Senado, muito constran·
.elevado custo do dinheiro, só virem a manifestar interesse em con- gedor para a Bancada da Oposição sentir-se espoliada, usurpada
tratar operações dé râpido retorno. de capital aos cofres públicos, me- numa atribuição constitucional como esta. O processo é moralizadiante a cobrança de altas taxas ou impostos aos beneficiârios dos dor. O Senado tem essa competência, não porque tenha prevalência
em relação inclusive à Câmara, porque tanto lã como aqui existem
melhoramentos introduzidos.
S. Para sanar tais inconvenientes foi proposta a reformulação representações dos Estados. Mas aqui as representações são igualitâ·
1do tratamen'to conferido às operações de crédito de interesse dos rias. Nós funcionamos quase como uma casa de justiça em que não
Estados e dos Municípios, no sentido de que a eventual inexistência hâ prevalência de Estados, por excesso de representações.
Então se conferiu ao Senado o exame de fatos ou de pretensões
·de margem nos limites mâximos fixados na Resolução n9 62, de 1975,
'não constituísse impedimento na efetivação da operação quando desta natureza, sobretudo para evitar privilégios e concessões polítitécnica, económica e financeiramente viâveis (art. 29), desde que con- cas para determinados municípios.
tratadas com "recursos provenientes do Fundo Nacional de 'Apoio
Procedendo-se assim, Sr. Presidente, nós violentamos a Consti·
ao Desenvolvimento Urbano(FNDU), do Fundo de Apoio ao De- tuição, por outra forma. E, além do mais, tirou do Senado, também,
senvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional de Habitação uma outra atribuição; não s6 a de avaliar a capacidade de paga(BNH), ressalvado, entretanto, ao Senado Federal - (parâgrafo mento do município - dos financiamentos, por exemplo, do BNH,
único do artigo 29) - o direito ao exame de todos os casos da es- como a finalidade a que se destina esse financiamento; e, sobretudo,
pécie, devidamente instruídos com parecer do Conselho Monetârio quando se estâ procedendo, violentamente, contra os interesses do
BNH.
Nacional.

Out.uiiJ'o Cle 1~
O BNH foi constituído com o fundo do trabalhador c cstâ sendo
nas limitações constantes do seu art. 29 porque, antes de tudo, o que·
desviado para todas as finalidades, menos para construção de casas.
pretende a Resolução n9 62 é exatamente resguardar as finanças dos
·A participação do Senado, nisso, pelo menos implicava em que
Estados e Municípios dentro daqueles padrões mínimos que asseesses Fundos, de origem determinadas, criados com o ac6mulo do gurem a solvabilidade dessas unidades administrativas.
Fundo de Garantia por Tempo ·de Serviço, estatuído em razão da
~ claro que uma vez satisfeitas as exigências desses limites,
supressão do maior direito' que o trabalhador jã teve, que era esta·
entrar-se-ia no mérito da operação de financiamento propriamente
bilidade. Pelo menos se tinha um critério de avaliação, de aplicações ,dita. Isto é, para impedir que, mesmo ·dentro daqueles limites de
honestas desses Fundos. Com esse procedimento, estamo.s desviando
endividamento permissível· ou razoâvel, as administrações
para todas as finalidades, inclusive empréstimõs dessa natureza.
municipais não caiam em endividamentos absolutamente in6teis
~ com grande consternação que assistimos a essa violência con· para: os munícipes, 'para os habitantes, <is· contribuintes 'daqueles
tra· direitos, contra atribuições específicas do Senado, asseguradas
muniçípi<!~· · ·
..
pela Constituição.
· ..
Mas antes de tudo, antes de entrar propriamente no mérito das
O nosso Partido não pode, de forma nenhuma, votar uma rcso· .. óperações, a Resolução n9 62 fixa os limites a que deve estar sujeito
luçao como esta. Ela é atentatória aos interesses nacionais, ela retira 'o endividamento de qualquer Estado ou Município, para que suas
d~ apreciação do povo, porque estâ é uma Casa cujos membros silo finanças não sejam levadas ao estado de insolvabilidade, ou seja,
eleitos pelo povo. Retira esse dever de fiscalização que é tão es- 'para que as entidades que emprestam - os credores- não se vejam
.
.
.
impossibilitados de receber aquilo que estâ contratado, amortizascncial, e ma1s essencial ainda nesse·caso, porque nem aquele poder ções, encargos e juros que estão contratados, e assim os habitantes
de fiscalização, que o art. 45, da Constituição assegura tem podido,
não vejam seu Município ou Estado na situação de ter decretada sua
até agora, ser efetivado porque não houve regulamentação daquele
falência.
dispositivo.
E princípio normativo fundamental estabelecer certos limites de
~ com profundo constrangimento que assistimos a uma violeilsegurança, _com uma margem de segurança que jâ é efetivamente
tação dessas contra a mais alta Casa do Parlamento: a retirada. de
muito grande, que foi fixada pelo Senado, na Resolução n9 62, na
uma atribuição sua, de uma competência sua, exclusiva, que é a de .qual achamos seus limites considerados razoáveis.
fiscalizar a aplicação dos dinheiros p6blicos, sobretudo quando, pasPassamos por vâri.os episódios onde se verificaram evidentes
sando um projeto d~ssa natureza, não existirão mais critérios.
abusos de municípios, de prefeituras pretendendo ultrapassar aquele
Os Fundos Públicos, sobretudo os advinientes da cota de partilimite e usar o artificio da excepcionalidade.
cipação dos empregados, passarão a ser diretamente entregues a
E, naquela ocasião, houve praticamente um consenso entre
municípios na conveniência politica, sem que se afira da natureza, do.
Maioria e Minoria de que aqu,ela resolução talvez pudesse ser aperfeifato a que se destina 0 financiamento nem tão pouco das condições
çoada, isto é, que aqlteles limites pudessem ser revistos para melhor
de pagamento dos municípios.
· se ··adaptarem às condições da realidade dos Munic!pios e dos
~
Est'ados brasileiros.
constrangedor para o Partido da Oposição - que, embora
Esperâvamos, talvez, que a fixação dos limites fosse feita em
n~o sendo maioria· nc.~ta Casa é maioria na consciência nacional-...
outros parâmetros, em relação à poupança pública do Município ou
O Sr. Petrônlo Portella (À RENA~ PI)- Não aooiado.
.
do Estado, ou que aqueles tetos fossem alterados para mais ou para
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - ...assistir uma violênm~os, dependendo do que a experiência dos casos anteriores
cia dessas. ~uma violência, a direito constitucional, a dever constitu• pudesse indicar.
cional, e através de um processo insinuante de se retirar uma atribuiMas qual não é a nossa decepção, Sr. Presidente, ao verificar
ção .constitucional através de um processo de resolução. (Muito que vem uma proposta do Poder Executivo, exatamente para isentar
bem!)
desses limites todas aquelas operações praticamente 'realizadas pelos
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Contlllua em ·municípios. Porque ao inventar as operações realizadas com o Fundiscussão a matéria.
do de Desenvolvimento Urbano, com Fundo de Apoio de Desenvol0 Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a ,vimento Social e com o Banco Nacional da Habitação, estamos repalavra.
tirando daqueles limites praticamente a totalidade das operações rea0 SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Ao nobre lizadas pelos municípios brasileiros, como se essas operações não
Senador Roberto Saturnino, eu pediria licença para ler o art. 382 do tivessem de ser resgatadas, como se não tivessem nenhum comRegimento Interno:
promisso financeiro por detrâs de um contrato de financiamento as"Art. 382. Na discussão e no encaminhamento de vota.. sinado por conta de qualquer desses Fundos.
ção das proposições e~ regime de urgência nos casos do
A retirada dessas operações de limitação da Resolução n9 62, Sr.
art. 371, a e b, só poderão usar da palavra, e .por metade do
Presidente, é completamente absurda e não podemos aceitar! Não
prazo previsto para as matérias em tramitação normal, 0
podemos nem mesmo compreender a proposta que veio do Executiautor da proposição e os relatores, além de um orador de ca- vo e que nos decepciona tanto porque esperâvamos, realmente, um
da Partido."
estudo sério e uma reformulação razoâvel daquilo que estâ expresso
Tendo falado o nobre Senador Leite Chaves, lamento não poder ,na Resolução 09 62.
;onceder a palavra a v. Ex•
.
Não podemos aceitar isso, principalmente neste momento,
quando a economia do País experimenta um forte recrudescimento
O Sr..Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Solicito a V. Ex• que do processo inflacionârio; quando, mais do que nunca, é preciso ter
me inscreva no encaminhamento da votação.
'consciência, é preciso ter cuidado, é preciso ter cautela para cc;>m as
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua em· ·operações, com os orçamentos financeiros das unidade administratidiscussão a matéria. (Pausa.)
vas nas suas três esferas; quando, mais do que nunca, é preciso cooNão havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro ter toda e qualquer possibilidade de deficit governamental, seja na
encerrada a discussão.
ârea municipal na estaduai ou na federal; quando, mais do que nunEm votação.
ca, é preciso resguardar aquelas entidades financeiras de qualquer
Para encaminhar a votação, tem a palavra 0 nobre Senador eventualidade do não cumprimento de obrigações contratuais estaRoberto Saturnino.
belecidas.
Jâ seria absurda a proposição numa época normal, mas num
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ. Para momento de inflação, num momento de preocupação nacional com
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o recrudescimento inflacionário, esta proposição, Sr. Presidente, só
Srs. Senadores:
pode ser repudiada por aqueles que t~m consci~ncia nos verdaeiros
O cerne, o núcleo central da Resolução n~ 62, que dispõe sobre interesses nacionais; por aqueles que querem zelar pelo bom anas operações de crédito dos Estados e Municlpios, estâ precisamente damento das finanças públicas neste Pais.
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Sr. Presidente, atribuímos essa proposição, unicamente,. a mais
uma manifestação daquele conjunto. de improvisações, de hestiações
e de incompetências que tem caracterizado a administração
económica e financeira do Governo.
Vamos votar contra. E estamos alertando a Casa e a Nação para
o absurdo contido nesta proposição que chega ao nosso conhecimen·
to. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Em votação o pro·
jeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Está aprovado.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Requeiro a verificação
da votação, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Vai-se proceder à
verificação da votacão.
Testado o aparelho de registro eletrônico de votos bloqueado,
proceder-se-á à chamada que será feita pelo Sr. )9-Secretário.
Em primeiro lugar, serão chamados os Srs. Líderes.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS.
SENADORES:

Petrônio Portella, Líder da ARENA
Altevir Leal
José Guiomard
Jarbas Passarinho
Alexandre Costa
Henrique de La Rocque
Fausto Castelo-Branco
Helvídio Nunes
Dinarte Mariz
Jessé Freire
Domício Gondim
Milton Cabral
Paulo Guerra
Arnon de Mello
Augusto Franco
Lourival Baptista
Heitor Dias
Ruy Santos
LuizViana
Eurico Rezende
JoãoCalmon
Gustavo Capanema
Otto Lehmann
ltalívio Coelho
Mendes Canale
Saldanha Derzi
Accioly Filho
Mattos Leão
Lenoir Vargas
Otair Becker
Daniel Krieger
RESPONDE À CHAMADA E VOTA "NÃO" O SR. SENA·
DOR:

Franco Montoro, Líder do MDB
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Resultado da
votação;
Votaram sim, 31 Srs. Senadores; votou não, I Sr. Senador.
Com a presença do Sr. Presidente, 33.
Hã número regimental, está aprovado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
redação final de matéria em regime de urgência que será lida pelo
Sr. 19-Secretârio.
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~ lida a seguinte

PARECER N9 811, DE 1976
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 103, de 1976.
Relator: Senador Otto Lehmann
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n9 103, de 1976, que altera a Resolução n9 62, de 1976: que dispõe
sobre operações de crédito dos Estados e Municípios, lixa seus limites e condições.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1976. - Danton Jobim,
Presidente - Otto Lehmann, Relator - Mendes Canale - VlrgOio
Távora.
ANEXO AO PARECER N98ll, DE 1976
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 103, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, - - - - - - - - Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9

, DE 1976

Altera a Resolução n9 62, de 1975, que dispõe sobre opera·
ções de crédito dos Estados e Munlciplos, fixa seus limites e
condições.
O Senaelo Federal resolve:
Art. J9 O art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, que dispõe
sobré operações de crédito dos Estados e Municípios, fixa seus limi·
tese condições, passa a vigorar com as seguint~,; alterações:
"Art. 29 ...................................... .
lll - O dispêndio anual com a respectiva liquidação,
compreendendo principal e acessórios, não poderá
ultrapassar IS% (quinze por cento) da receita realizada no
exercício financeiro anterior;
§ 29 Na apuração dos limites fixados nos itens !, ll e
lll deste artigo' será deduzido da receita o valor
correspondente às operações de crédito.
§ 39 A receita líquida apurada nos termos do
parágrafo anterior será corrigida, mensalmente, através de
índice aplicável à espécie."
Art. 2~- Os limites fixados no art. 29 da Kesolução n9 62, de 1975,
não se a.-licam às operações de crédito contratadas pelos Estados e
Municí!'ios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da Habitação
(BNH).
Parágrafo único. O pedido de autorização para as operações
de crédito previstas neste artigo será submetido, pela Presidente da
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
com o parecer do Conselho Monetário Nacional.
Art. 39 O Conselho Monetário Nacional estabelecerá . as
normas complementares necessárias à fiel aplicação desta Resolução.
Art. 49 Esta Resolução' entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições eru contrário.
O SR. PRESIDENJ'~ (Wilson Gonçalves) - Achando-se, em
r~gime de urgência, a proposição cuja redaçào final acaba de ser lida,
deve ser esta, imediatamente, submetida à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9
de 1976.
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.
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O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves)- Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão Extraordinária de amanhã, a
realizar-se neste plenário, às II horas, a seguinte

Outubro de 1976.

O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves) - Está encerrada a
Sessão.
I Levanta-se a Sessão às 20 horas e 30 minutos.)

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9
2X, de 1976 (n~ 60-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica, concluído entre t1 República Federativa do Brasil e a' República de Honduras, cm Brasília, a li de junho de 1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 759 e 760, de 1976, das
Comissões:
- de Relações Exteriores; e
-de Educação e Cultura.

-2Díscussáo, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9 160, de 1976 (n9 297/76, na ori.gcm), de 29 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolhn do Doutor José
Fernandes Dan tas, J9-Subprocurador-Geral da República, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos. na vaga
decorrem~ da aposentadoria do Doutor Esdras da Silva Gueíros.

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
N92, de 1976
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e de acordo com o disposto no artigo 79 das
Resolucões n9s 18 e45, de 1973,
Resolve
Homologar os trabalhos e a conclusão a que chegou a Banca
Examinadora designada pelo Ato n9 Olf76, da Prímt!ra 'Secretaria,
incumbida de proceder aos critérios seletívos para habilitação .em
prova de desempenho funcional dos servidores que tiveram seu enquadramento retíficado através dos Atos da Comissão Díretora n9s
9, II, 12, de 1975, e n9s 2, 3, 7, 9, de 1976, solicitando ao Díretor-Geral que adote as providências necessárias no sentido de determinar a
anotação na ficha funcional de cada servidor, da habilitação obtida
nas provas a que se submeteram para o exercício dos atuais cargos.
Senado Federal, 6 de setembro de 1976.- Dlnarte Mariz,,
Primeiro-Secretário.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
7• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZA OA
EM 6 DE OUTUBRO DE 1976
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de outubro do ano de
mil novecentos e setenta e seis, na Sala "Rui Barbosa", presentes
os Srs. Senadores Heitor Dias - Presidef!te, Ruy Carneiro, Lâzaro
Barboza, Adalberto Sena, Saldanha Derzí, Henrique de La Rocque,
Otaír Becker e Helvídio Nunes, reúne-se extraordinariamente, a.
Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Eurico Rezende, Osires Teixeira e Renato Franco.
Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada.
Em seguida, o Sr. Senador Heitor Dias passa a Presidência ao
Sr. Senador Adalberto Sena - conforme preceitua o parágrafo
único do artigo 94 do Regimento Interno - a fim de relatar
favorávelmente o Projeto de Lei do Senado n9 243, de 1976-DF, que
"dispõe sobre o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal",
Colocado em discussão e votação, e o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Ronaldo Pacheco, Assitente da Comissão, a presente Ata, que, lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
22• REUNIÃO, REALIZADA
EM 6 DE OUTUBRO DE 1976.
Às dez horas e trinta minutos do dia seis de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, na Sala Ruí Barbosa, presentes os
Senhores Senadores Virgílio Távora, Saldanha Derzí, Nelson
Carneiro, Accíoly Filho, Helvídío Nunes, Augusto Franco, Jessé
Freire, João Calmon, Mendes Canale, Danton Jobim e Fausto
Castelo-Branco; reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores
Senadores Daniel Krieger, Luíz Viana, Arnon de Mello, Petrónío
Portella, .los\: Sarney, Gílvan Rocha, Itamar Franco, Leite Chaves e
Mauro Bcn.,vídes.
Ao constatar a exíst~ncía de quorum regimental, o Senhor
Senador Virgílio Túvom, 2v. Více-Presidcnte no exercício da
Presidência, declara abertos os trabalhos.

É: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
Em seguida, torna-se secreta a reunião, a fim de ser apreciada a
Mensagem n9 161, de 1976, "do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. Ronald
Leslie Moraes Small, Embaixador do Brasil junto à República
Popular de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Lesoto". (Relator: Senador Danion Jobím.)
Apreciada a Mensagem e nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião, lavrando eu, Cândido Híppertt, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de apreciar o veto total do Senhor Presidente
da República ao Projeto de Lei da Câmara n9 106, de 1975, (n9
1.346-C/75, na Casa de origem), que "regula a situação dos
imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro de Habitação, em
caso de morte presumida do adquirente •:.
2• REUNJÃ.O, REALIZADA
EM 30 DE SETEMBRO DE 1976
Às dezesseís horas e trinta minutos do dia trinta de setembro do
ano de mil novecentos e setenta e seis, no Auditório Mílton Campos,
presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann e Ruy Carneiro e os
Senhores Deputados Homero Santos e Mílton Steínbruch, reúne-se a
Comissão Mista incumbida de apreciar o Veto Total do Senhor Presidente da República ao Projeto de Lei da Câmara n9 I06, de 1975,
(n9 1.346-C/75, na Casa de origem), que "regula a situação dos
imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro de Habitação, em caso
de morte presumida do adquirente".
·
Deixam de. comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senador José Líndoso e o Deputado Luíz Braz.
É: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em
seguida, é dada como aprovada.
O Senhor Presidente, Deputado Mílton Steínbruch, concede a
palavra ao Senhor Senador Otto Lehmann, Relator da Matéria, que
apresenta relatório acerca do Veto Total da Presidência da
República que, sem debates, é aprovado e assinado pelos Membros
da Comissão.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e,
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente c vai à publíca.ção.
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MESA

LIDERANÇA DA ARENA
IDA MAIORIA
39-Secretário:
lourlval Baptista !ARENA-SEI

Presidente:
Magalhães Pinto IARENA-MGI

líder
Petrónio Portello
Vice-líderes
Eurico Rezende
Jorbas Passarinho
José lindoso
Mottos leão
Paulo Guerra
Ruy Santos
Saldanha Derzi
Virgílio Távora

19.Vice-Presidente:
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI
49-Secretário:
lenoir Vergas IARENA-!lCI
29-Vice-Presidente:
1\,enjamim Fora h IMDB-IUI

LIDIRANÇA DO MDI
IDA MINORIA
líder
Franco Montara
Vice-líderes
Mauro Benevides
Roberto Soturnino
Itamar Franco
Evandro Co'rreíro

Suplentes de Secretános:

19.SecrAtário:
Di norte Mariz I.N!fNA-RNI

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-P.AI
Alexandre Costa iARENA-MI\1
Mendes Canele IARENA-MTI

29-Secretária:
Marcos Freire IMDB-PEI

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl)

COMISSOIS

17 Membros!
COMPOSIÇÃO

Oiretor: José Soares de Oliveira Filho
Local: Anexo 11- Térreo
Telefones: 23·62.44 e 25·8505- Ramais 193 e 257

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIRMANINTIS

Presidente: Cattete Pinheiro
Vice-Presidente: 1\genor Maria

Suplentes

ntular••

ARENA

Cottete Pinheiro
José Guiomard
Teotónio Vilela
Renato Frànco
S. José Esteves

1. Saldanha Derzi
·2. José s~rnev
3. Benedito Fimeiro

1.
2i
3.
4.

Chefe: Claúdio Cbrlos Rodrzgues Costa
Local: Anexo 11-. Térreo
Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313

MDB

1. Agenor Mario
2. Evondro Carreira

C:OMISSlO DI AGRICULTURA- (CA)
17 Membros)

I Evelásio Vieira
2. Gilvan Rocha

Assistente: l6da Ferreiro da Rocha- Ramol312.
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas.
~ocol: Solo "Epitácio Pessoa" -Anexo li- Ramai61S.

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)
U1Membrosf

COMPOSIÇÃO

COMPOSICAO
Presidente: Orestes Quércio

Presidente: Accioly Filho
19-Vice-Prfilsldente: Gustavo Caponemà
29· Vice-Presidente: Paulo Brossard

Vice-Presidente: Benedito Ferreira

Suplente•

ntulareJ
ARENA

1. Altevlrleol

1. Vasconcelos Torres
2. Paulo Guerra

2. Otoir Becker

3. Benedito Ferreiro

3. Renato Franco

S. Mendes Canele
MDB
2. Orestes Quérclo

eS

1.
2.
3.
4,

S.
6.
7.
8.
9.

4. ltolívio Coelho

I. Agenor Mario

Tltulàrea

1. Adalberto Seno
2. Amoral Peixoto

·Assistente: Marcus Vinicius Goula.rl ~onzaga - Ra~al 706
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas.
Local. Sala Epitácio Pessoa -:Art&llo 11.7 Ramal615

Accloly Filho
José SOt"ney
José lindoso
Helvídio Nunes
ltolívio Coelho
Eurico Rezende
GusJovo Copanema
Heitor Dias
.
Henrique de La Rocque

I. Dirceu Cardoso
2. 'L~Ite Choves
3. Nelson Carneiro
4, Paulo Brossard

Suplente•
ARENA
1.
2.
3.
4,

Maltas ledo
Otto Lehmonn ··
Petróilio Portello
Renato franco
S. Osires Teixeira

MDB
I. Franco. Montara
2. Mouro
Benevides
.
.

Assistente: Mário Helena Bueno Brondõo- Romai30S.
Reuniõe~: Quartos-.feir.cis, às I 0:00 hc;~ras
local: Sola "Clóvis Bevllacqua"- Anexo 11-.Romol 623.

,1"
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COMISSIO DO DISTRITO PIDIRÁL - (CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC)

III Membros)

(~-Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outra

Vice.Presldente: Adalberto Sena

Vice·Presidente: Henrique de la Rocque

Suplente•

Tltular11.

1. Augusto Franco

I. Tarso Outra

2. Eurico Rezende

2. luiz Cavalca~te

2. Gustavo Capanema

2. Helvídio Nunes

3. Renato Franco

3. José Llndoso

3. João Calmon

4. Virgílio Tóvora

4. Henrique de la Rocque

3. Joié Sarney
4. Ruy Santos

Titular••

Suplente•
ARENA

ARENA

1. Helvídio Nunes

4. Osires. Teixeir"

Arnon de Mello

5. Mendes Canele
6. 0Ho Lehmann

5. Saldanha Derzi
6. Heitor Dias
7. Henrique de lo Rocque
8. Otair Becker
MDB

I. Adalberto Sena

I. Evondro CarreirCL

2. Lózaro Borboza

2. Nelson Carneiro

MDB

1. Evelósio Vieira

1. Franco Montoro

2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sena

2. llamar Franco

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Rama1598.
Reuniões: Quintas.feiras, às 10:00 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilãcqua"- Anexo li -Ramal 623.

3. Ruy Carneiro
Assistente: Ranaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306.
Reuniões: Quintas. feiras, às 9:00 horas.

COMISSIO DI fiNANÇAS- (CP)

Local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo li- Ramais 621 e 716.

117 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Amarai Peixoto
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)
11 f Membros)

Suplente•

ntularel
ARENA

COMPOSIÇÃO
1. Saldanha Derzi

1. Daniel Krieger

Presidente: Milton Cabral

2. Benedito Ferreiro

2. José Gulomard

Vice.Presidente: Renato Franco

3. Alexandre Casto

'3. José Sarney

ntulare•

Suplente•
ARENA

<4. Fausto Castelo-Branco

4. Heitor Dias

5. Jessé Fleire

5, Cattete Pinheiro

6. Virpílio Tóvora

6. Osires Teixeira

I. Milton Cabral

I. Benedito Ferreira

7. Ma nos leão

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

8. Tarso Outra

3. Jessé Freire

3. Ruy Santos

4. luiz Cavalcante

4. Cattete Pinheiro

10. · Helvídlo Nunes

5. Arnon de Mello

5. Helvídlo Nunes

11. Teotónio Vilela

9. Henrique d.: la Rocque

12. Ruy Santos

6. Jarbas Passarinho

MDB

7. Paulo Guerra
1. Amarai Peixoto

8. Renato Franco
MDB
I. Franco Montoro

1. Agenor Maria

2. Orestes Quércla

2. Amarai Peixoto

3. Roberto Saturnlno
Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675.

2. lelle Chaves

I. Donton Joblm
2. Dirceu Cardoso

3. Mouro Benevldes

3. Evelóslo Vieira

4. Roberto Soturnlno

5. Ruy Carneiro
Assiste~te: Marcus Vlniclus Goulart Gonzago - Ramal 303.

Reuniões: Quartas. feiras, às 10:00 horas.

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas.

local: Sala "Eplló.clo Pessoa"- Anexo 11- Rama1615.

Local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo li - Ramais 621 e 716

"-·
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COMISSlO Dii.LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS)

Quinta-feira 7 6631

COMISSlO DIIILAÇOiS IXBRIORIS- (CRI;

17 Membros)

115 MembrosI

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneiro
Vice-Presldente: Jessé Freire

Presidente: Daniel Krieger
I9.Vice-Presldente: lulz Viana
29-Vice-Presldente: Virgílio Távora

Titulare•

Suplente•
ARENA

Suplente•

I. Virgílio Távoro • · •

I.
2.
3.
4.

Mendes Canele
Damício .Gondim
Jarbos Passarinho
Henrique de la Rocque
5. Jessé Freire

2. Eurico Rezende
3. Accloly Filho

MDB

I. Lâzaro Barboza
2. Ruy Carneiro

I. Franco Montoro
2. Nelson Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas.
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal 623.

ARENA

I. Ooniel Krieger
2. luiz Viana
3. Virgílio Távora
4. Jessé Freir6
5. Arnon de Mello
6. Petr6nio Portella
7. Saldanha Derzi
8. José Sarney
9. João Calmon
10. Augusto Francc

I. Accioly Filho
2. José lindoso
3. Cattete Pinheiro
4. Fausto Castelo-Bronco
5. Mendes Canele
6. Helvrdio Nunes

COMISSlO DI MINASIINIRGIA- (cMI)
17 Membros!

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente: João Calmon
Vice-Presidente: Domíclo Gondim

Supl•ntea

Titulare•

1.
2.
3.
4.
5.

Oontcn Jobim
Gilvon Rocha
Itamar Franco
leite Ooves
Mouro Benevides

I. Nelson Carneiro
2. Paulo Brossord
3. Roberto Soturnlno

ARENA

I. Paulo Guer~a
2. José Guiomard
3. Virgílio Távoro

I.
2.
3.
4.

Milton Cabral
Arnon de Mello
luiz Cavalcante
Domício Gondim
5. João Calmon

Assistente: C6ndido Hipperll- Ramo1676.
Reuniões: Quortos.feiros, às 10:30 horas.
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716.

MDB
I. Gilvon Rocha
2. leite Chaves

I. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSlO DISAilDI- (CS)
17Membrosl

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306.
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas.
local: Sala "E pitá cio Pessoa"- Anexo 11 - Rama1615.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Costeio-Bronco
Vice-Presidente: Gilvan Rocha

COMISSlO DI RIDAÇlO (CR)
15Membrosl

Suplente•

Titular••

COMPOSIÇÃO
ARENA
Presidente: Danton Jobim
Vice-Presidente: Renato Franco

S Jlentea

Titulare•
ARENA

I. Virgílio Tóvora
2. Mendes Canele

I. José lindoso
2. Renato Franco
3. Oito Lehmann

I. Saldanha Oerzi
2. Mendes Canele

Fausto Castelo-Branco
Cottete Pinheiro
Ruy Santos
Otoir Becker
Altevir leal
MDB

MDB

I. Donton Jobim

I.
2.
3.
4.
5.

I. Dirceu Cardoso

2. Orestes Quércla
Assistente: Mario Carmen Castro Souza - Ramal 134.
Reuniões: Quartas·feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11- Rarnal623.

I. Adalberto Seno
2. Gilvon Rocha

I. Evondro Carreiro
2. Ruy Carneiro

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha- Rama1312.
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas.
local: Solo "Epltáclo Pessoa"- Anexo 11- Romol615.
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COMISSAO Di SEGURANÇA NAf[ONAL- (êSN)

COMISSAO DI TRANSPORTES, COMUNICAÇCSis
. I OBRAS PUBLICAS- (CT)

17 Membros!

17 Membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Costa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

· COMPOSIÇÃO
Presidente: José Guiomord
Vice-Presidente: Vasconcelos Torres

Suplente•

'ntular••
ARENA
Luiz Cavalcante
José Lindoso
Virgílio Távora
José Guiomard
5. Vasconcelos Torres

2. Henrique de La Rocque
3. Alexandre Casto

MDB

I. Agenor Maria
2. Orestes Quércio

I. Amoral Peixoto
2. Adalberto Seno

ARENA
I. Ale.xandre Costa
2. Luiz Cavalcante
3. Benedito Ferreiro
4. José Esteves
S. Paulo Guerra
MDB

Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Romol301
Reuniões: Quintas·feiros, às 11 :00 horas.
local: Sala Rui Barbosa- Anexo 11 7 Ramol621

17 Membros)

I) SIRVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ESPECIAIS
I DIINQUIRITO
Comlaaõea Temporária•

COMPOSIÇÃO
Presidente: Lázaro Borboza
Vice·Presidente: Oito lehmann

Chefe: Ruth de Souza Castro.
Local: Anexo 11 - Térreo.
Telefone: 25·8505- Ramal 303
11 Comissoes Temporários poro Projetas do Congresso Nocional.
21 Comissões Temporários poro Apreciação de Vetos.
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Misto do Projeto de Lei Orçamentário lort. 90 do Regimento
Comum).

Suplentea
ARENA

I. ·Maltas Leao

Aususto Franco
Oito lehmann
Heitor Dias
Accioly Filho
S. Luiz Viana

2. Gustavo Coponemo
3. Alexandre Costa
MDB

I. Donton Jobim
2. Mouro Benevides

I. Itamar Franco
2. lázo ro Ba rbozo

I. Lázaro Borbozo
2. Roberto Soturnino

2. Evelásio Vieira

COMISSAO DI SDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC)

1.
2.
3.
4.

1. Oito lehmonn
2. Mendes Canele
3. Teotónio Vilela

I. Evondro Carreiro

Assistente: Léda Ferreiro do Rocha- Romol312.
·~euniões: Quartos-feiras, às 11:30 horas.
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal 623.

ntular••

Suplentes

Titulares

I. Jarbas Passarinho

I.
2.
3.
· 4.

Outubro de 1976

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674.:
Alleu de Oliveira- 674; Cleide M'orio B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes'
de Sá- Romo1310

Assistente: Sonio Andrade Peixoto - Ramal 307
Réunic3es: Quintos-feiras, às 10:00 horas.
local: Solo Epitócio Pessoa - Anexo 11 - Ramal 615

SENADO FEDERAL
SUBSBCRBTAI!IA DE COIIISSDES
SERVIÇO DE COIIISSOES PERMANEN~ES
HOR.<I!IO DAS REUNIDI!S DAS COMISSOES PERMANBN~I!S DO SENADO PEI~
PARA O ANO DE lg"/6
HORAS

10:00

~ERÇA

C.A.R.

S. ·A L
EPI~ACIO

ASSIS~EN~E

A

PESSOA

LEDA

HORAS

QUIN~A

09:00 c.D.F.

llamal - 615

HORAS

QUAR!:A

s

A L

A

c.c.J.
C.E.

s

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 62~
EPI~.(CIO

·ASSIS~EN~E

C.E.C

C,A,

C.R.

mJr BARBOSA

EPITACIO PESSOA
llamal - 615
CLOVIS BEVILACQUA
llamal - 623

11:30

c.s.N.

CLOVIS BEVILACQUA
llamal - 623

ASSIS~EN~E

RONALDO

c.s.P.c.
c.r.

DANIEL

MARCUS

11:00

SONIA

mlr BARBOSA

MARCUS

EPI~.(CIO

PESSOA
Rallllll - 615

RONALDO

C.L.S,

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

DANIEL

c.s.

EPI~ACIO

PESSOA

Ll!DA

Ramal - 615

CARMEM
LEDA

EPITACIO PESSOA
Ramal - 6:1.í

C,M,E,

VINICIUS
MA !!IA

CLl!IDE

· Hamaio - 621 o 716 VINICIUS

10:30
CANDIDO

CLOVIS BEVILACQUA

Ramal - 623

Ramaia .- 621 o 716

10:30

11100

MAI!IA
HELENA

PESSOA

Ramal - 615
C,R.E.

A L AS

Ramais - 621 o 716'

10:00
10:00

s

ROY BARBOSA

c.~.

CLAUDIO
mJr BARBOSA
Hamaia - 621 o 716 COS~A

ÍJ

li
i

li
i]
fJ

lj

i

/

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NA.CI-O.NAL
Seção li
ANO XXXI- N9128

SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 1976

BRAS(LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 ....;. ATA DA 178• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE
1976
1.l ._ABERTURA

t:2 :....:_ExPEDIENTE
1.2; I -Pareceres
Referentes à seguinte matéria:
- Pr~jeto de Lei do Senado nv 5.7/76, que dispõe sobre regime especial de férias para os tripulantes de unidades mercantes
utilizadas de barra a fora.
1.2.2- ComunicaÇão da Presidência

.

-Recebimento do Ofício nv S-14/76.(n' GG/644/76, na
origem) Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, solicit3f1·
do autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado
possa contratar operação de crédito externo, no valor de USS
I0,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos), para· os fins
que especifica.

do

i.:Z.3 -Requerimentos
Nv 528/76, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado nv
243/76-DF, que dispõe sobre o Estatl!to do Magistério Oficial
do Distrito Federal.
··
Nv· 529f76, do Sr. Senador Accioly Filho, solicitando que os
Projetes de Lei do Senado nvs 47 e 251/76, 'sejam anexados aos
Projetos. de Lei do Senado nvs 128/74, 89, 164, 189, 197, 198 e
226/75; IS, 79 e 200/76, quejâ tramitam em conjunto.
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Decr'eto Legislativ~ nv 28}76 (n' 60-B/76, n~>
Cãmàra dos Deputado$), que aprova o texto do Acordo Básico
de Coopliração CientifiCa .e ncnica, conclufdo entre a República
Federativa do Brasil e a :Rep6blica de HoJ:~duras, em Brasflia, a
I I de junho de,1976 .. Aprovado, À Comissão de Redação.
-·Parecer da COJ1U.'~~ão de .Constituição e Justiça sobre a
Mensagem nv 160/7~ (11'1 J.97 /76, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da Rep6blica submete ao Senado a escolha do Doutor
losé Fernandes Dantas, )9 Subprocurador-Geral dR República,

para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga decorrentca da aposentadoria do. D.outor Esdras da
.Silva Gueiros. Apreciado em Sessio !';ecreta.
• 1.4 ..._ MATtRIÁS APRECIADAS AroS A ORDEM DO
DIA
· - Projeto de Lei do Senado nv 243/76-DF, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento nv 528/76, lido no Expediente. Aprovado após pareceres das comissões competentes. À
Comissão de Redação.
·
- Redação final do Projeto de Lei do Senado nv 243/76DF, em regime de urgência. Aprovada. Ã sanção .
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nv 28/76
(nv 60-B/76,na Câmara dos Deputados), constante do primeiro
item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento
nv 530/76. À promulgação.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

:Z - ATA DA 179t SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE
1!n6
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

:ZJ.l- Aviso do Ministro da Previdência e Aulatêncla Social
Nv 292/76, encaminhando informaçõ~ daquele Ministério a
respeito do Projeto de Lei do Senado nv 148/75, do Sr. Senador
Milton Cabral, que dispõe sobre a locação, pelas instituições de
previdência, de imóveis do tipo popular ,para segurados ·com·
renda inferior a dois salârios mfnimos regionais.
2.2.2 - OJI'clos do Sr. 1voSecretúlo .da Clmara dos Depu·
tados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos -dos seguintes
projetas:
.
- Projeto de Lei da Câmara nv 79/76 (nv 64-C/75, mi Casa
de origem), que acrescenta parágrafo 6nico ao- artigo 20 do Códi.go de Processo Penai'- Decreto-Lei nv 3.689, de 3 de outubro
de 1941.
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-Projeto de Lei da Câmara n9 80/76 (n9 484-B/75, na Ca- Requerimento n9 481/76, do Sr. Senador Vasconcelos
su de origem), que dispõe sobre a opção de compra, pelo Poder Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
Executivo, de mercadorias exportáveis.
do editÓrial sob o título "A Prática da Democracia", publicado
-Projeto de Decreto Legislativo n9 35/76 (n9 71-A/76, na no jornal O Globo de 21 de setembro de 1976. Aprovado.
Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Petróleo
- Requerimento n9 508/76, do Sr. Senador Gustavo CapaBrasileiro S.A., - PETROBRÁS - e sua subsidiária, relativas nema, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei
ao exercício de 1970.
do Senado n9 162, de 1976, que assegura aos empregados o direi- Projeto de Decreto Legislativo n9 36/76 (n9 67-B/76, na to de preferência para subscrever 20% dos aumentos de capital
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção . realizados por Sociedades Anónimas e o Projeto de Lei da
Internacional de Telecomunicações, assinado pelo Brasil em Câmara n9 74/76, que dispõe sobre as sociedades por ações.
Málaga-Torremolinos, em 1973.
Aprovado.
- Projeto de Lei do Senado n9 210/75, de autoria do Sr.
2.2.3 - Comunicações da Presidência
Senador Benjamim Farah, que inclui dispositivo no Decreto-Lei
-Convocação de Sessão Extraordinária do Senado Federal n9 898, de 29 de setembro de 1969, definindo como crime contra
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia a Segurança Nacional a venda, doação, cessão e transporte de
que designa.
explosivos para fins não industriais. Rejeitado. Ao Arquivo.
- Referente a visita feita na manhã de hoje ao Senado, do
-Projeto de Lei da Câmara n9 75/75 (n9 45-B/75, na Casa
Sr. Rowling W. E., Líder da Oposição e Presidente do Partido
de origem), que renumera e acrescenta parágrafos ao art. 670 da
Trabalhista da Nova Zelândia.
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
- Designação do Sr. Senador Altevir Leal para representar n9 5.452, de )9 de maio de 1943. Rejeitado. Ao Arquivo.
o Senado na I Exposição Agropecuária do Município de
- Projeto de Lei da Câmara n9 76/75 (n9 1.339-C/68, na
Tarauacá, no Estado do Acre.
Casa de origem), que disciplina Profissão de Geógrafo, e dá OU·
tras providências. Aprovado, no~ termos do substitutivo da
2.2.4 - Requerimentos
Comissão de Educação e Cultura. A Comissão de Redação.
N9 531/76, de autoria do Sr. Senador Otair Becker, solicitan2.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
pronunciado pelo Engenheiro Telmo Thompson Flores,
SENADOR VIRGIL/0 TÃVORA, como Líder- Declara·
Presidente da ELETROSUL, durante a visita do Excelentíssimo ções do Sr. Mário David Andreazza, publicadas em órgão da
Senhor Presidente da República no Estado de Santa Catarina, Imprensa carioca, de resposta a críticas formuladas, por parte da
intitulado "Energia farta e barata para o ·progresso do País".
Oposição, a obras realizadas no período de sua gestão à frente do
N9 532/76, do Sr. Senador Accioly Filho, solicitando que os Ministério dos Transportes, doGovemo do Presidente Médici.
Projetes de Lei do Senado n9s 207 e 232/76, séjam anexados aos
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Atuação do MinisProjetes de Lei do Senado n9s 88, 179, 253, 259, 264 e 268/75;
tério
da Saúde, através da SUCAM, no programa de combate à
72, 81, 126, de 1976, que já tramitam em conjunto.
doença de Chagas.

a

2.2.5 - Discursos do Expediente.
SENADOR DANTON JOBIM- Desagrado expresso pelo
Chanceler Azeredo da Silveira ao Sr. Henry Kissinger, por não
ter {) Brasil sido consultado ou informado previamente sobre a
viagem do Secretário de Estado americano à África para tratar
do problema da Rodésia, de acordo com memorando de consulta
e informações mútuas, firmado pelas duas nações.
SENADOR AUGUSTO FRANCO.:.... Instalação, no Estado
de Sergipe, de projetes industriàis visando o aproveitamento da
riqueza mineral, objetivando minimizar os desníveis e conflitos
económico-sociais entre as diferentes regiões e Unidades da Federação.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Necessidade
de correção de equívoco verificado na Lei n9 4.886, de 9 de
dezembro de 1965, que regulamenta a profissão dos representantes comerciais. Colaboração prestada pelo Sr. Senador Eurico
Rezende para a aprovação da Emenda n9 14 ao Projeto de Lei da
Câmara n9 63/76, que·dispõe sobre o seguro de acidentes do
trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências. Conduta do
Ministro João Batista Cordeiro Guerra, no Supremo Tribunal
Federal.

2.3 -ORDEM DO DIA
- Requerimento n9 480/76, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da entrevista concedida a jornalistas brasileiros pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto
Geisel, por ocasião de sua visita ao Japão. Aprovado.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3-ATA DA ISO• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE
1976

3.1- ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Aviso do Ministrei da Previdência e Assistência Social
N9 288/76, escusando-se da delonga, apesar do máximo de
aplicação da Assessoria de S. Ex•, em atender, em breve prazo, a
solicitação constante dó Requerimento n9 342/76, de informações referentes ao Projeto de Lei da Câmara n9 63/76, que dispõe sobre o seguro de acidentes de trabalho a cargo do INPS, e
dâ outras providências, tendo em vista a natureza e complexida·
de da matéria.
3.2.2 - Requerimento
N9 533./76, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entre·
vista do ex-Ministro Mário Andreazza, publicada no Jornal do
Brasil.
3.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n9 29/76 (n9 61-B/76, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Científica e Técnica, concluído entre a República
Federativa do Brasil e a República da Guatemala, em Bras!lia, a
16 de junho de 1976. Aprovado. À Comissão de Redação.

....
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5- CONSULTO RIA JURIDICA

DIA

- Parecer n9 53, de 1976.

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 29/76 (n9 61-B/76, na Câmara dos Deputados), constante da
Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento
n9 534/76. À promulgação.

6- INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS

3.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

7- CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO
NACIONAL

-Atas de reuniões do Conselho Deliberativo.

-Ata de reunião ordinária realizada em 12-11-75.

4- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN·
TERIOR
- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferipo na Sessão de
15-9-76.
-Do Sr. Senador Lourival Baptista, proferido na Sessão de
27-9-76, republicado por haver saído com incorreções.

8- MESA DIRETORA
9- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 178• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1976
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES
ÀS
11 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

parte relativa à sistemática configurada na Consolidação das Leis do
Trabalho.

Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- José Esteves- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Alexandre CostaHenrique de La Rocque - Fausto Castelo-Branco - Helvídio
Nunes- Petrõnio Portella- Virgílio Tâvora- Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Domício Gondim - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de Mello - Teotõnio Vilela Augusto Franco- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana
- Ruy Santos - Dirceu Cardosp --' Eurico Rezende - Amaral
Peixoto - Roberto Saturnino - Vasco!Jcelos Torres - Danton
Jobim -Gustavo Capanema- Itamar Franco- Franco Montoro
- Orestes Quércia - Otto Lehmann - Lázaro Barboza - ltalívio
Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho Leite Chaves- Mattos Leão- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- ·
0tair Becker- Daniel Krieger.

2. Se o substitutivo corrige, com assento em fonte abalizada
("A Arte de Elaborar a Lei", edição da USP, 1972), alguns descuidos
de técnica legislativa, apontados no projeto originário, deixa um,
igualmente condenado pelo autdr daquela obra, quando usa, no
parágrafo único do art. 149, a expressão "por sua autoridade competente". Adverte-se, no livro citado, que a linguagem da lei deve ser
clara. precisa e correta e aconselha-se o legislador a não usar expressões como "autoridade competente", mas designar, claramente,
a que autoridad~ compete a providência comandada pelo preceito
legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N9s 812 E 813, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 57, de 1976, que
"dispõe sobre regime especial de férias para os tripulantes de
unidades mercantes utilizadas de barra a fora",
PARECER N9 812, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Otto Lehmann
P~di vistu da proposição porque sua leitura. neste órgão t6cnico.
suscitou-me algumas dúvidas quanto à juridicidade e técnica legislativa, umus jil upontudas pelo uutor do substitutivo, o esclarecido
Senudor Leite Chuves. outrus d~corr~nt~s do exame do Proj~to na

[;

li

3. Ademais disso. não coa .• re com a sistemática da CLT, erigirse o Ministério do Trabalho em Juiz de um acordo direto entre
patrão e empregado, no que tange à acumulação de férias, quando,
no máximo, se exigiria a audiência do advogado do sindicato laboral, como é de praxe, no regime da CLT, para a renúncia de direitos ou acqrdos salariais diretos, em caso de dissolução da relação
empregatícia.
E tais defeitos, data vênia, encontram-se tanto no projeto como
no substitutivo.
4. Finalmente, não vejo mais motivos para quebrar-se, em beneficio dos tripulantes de unidades mercantes utilizadas no transporte
marítimo barra a fora, o princípio ideal da isonomia, tão claramente
disciplinado na legislação trabalhista, com assento no Direito
Constitucional.
Em 1943, quando foi pela primeira vez consolidada a legislação
trabalhista brasileira, era realmente penoso o trabalho dessa classe
de assalariados. Mas, hoje, com o desenvolvimento dos transportes
marítimos, afora casos especialíssimos tais profissionais gozam, nos
barcos, de excelentes condições de salubridade, de mais segurança do
que nos transportes ferroviários por bitola estreita e até do que os
motoristas de caminhões, vista a elevadíssima incidência de desastres rodoviários fatais no País.
Além disso, a expressão "barra a fora" é abrangente até dos
trunsportes de cabotagem, viagens curtíssimas de porto a porto no litoral brusileiro, onde as raras situações diticeis de acostagem, onde
hCt arn.:cifcs c pcnedias próximas à barra, são contornadas por
patrõ~s espcciulizudos, u soldo dos estabelecimentos portuários, os
conhecidos "práticos da burra".
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Tudo isso me conduz à rejeição, quanto ao mérito, do projeto
que me parece inconveniente.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1976.- Gustavo Capanema,
Presidente em exercício - Otto Lehmann, Relator - Nelson
Carneiro, vencido - Leite Chaves, vencido - Henrique de La
Roc:que- Helvídio Nunes- Heitor Dias.
VOTO VENCIDO DOSR. SENADOR LEITE CHAVES
Propõe o ilustre Senador Nelson Carneiro, com o preSente projeto de lei, seja alterado o regime especial de féri'as para os tripulantes
de unidades mercantes, utilizadas de barra a fora, revogando, por
esta via, os arts. 149 e ISO da Consolidação das Leis do Trabalho.
Seria fastidioso transcrever qualquer trecho da sua brilhante justificação que, além de convencer-nos quanto ao mérito, não apresenta eiva alguma de inconstitucionalidade, como se most~a irretocável
no que tange àjuridicidade ..
Parece-nos, porém, possível, no caso, atender ao melhor conselho da técnica legislativa- com a devida vénia do esclarecido Autor,
a cuja cultura jurídica rendemos nossa homenagem - alterando
diretamente a Consolidação das Leis do Trabalho, que não deixa de
ser um código especial, interessando especificamente a duas classes: a
patronal e a assalariada.
On), o problema das chamadas "leis extravagantes" - no
estrito sentido jurídico da adjetivação- é o de dificultar ao intérprete sua exegese, quando a matéria já se encontra disciplinada em outra
lei. Quando nós, os legisladores, apelamos para essa solução
aparentemente mais simples, queremos obviar problemas de
ortopraxia legislativa (V. Queirós Campos, in "A arte de elaborar a
lei", edição USP-VERBETE, 1972), dentre os quais o de a norma
emendada aparer.er com artigos !iterados, vg, ar.tigo 22-A, 32-B
etc.
Talvez a preocupação, no sentido de evitar essa anomalia praxístico-legislativa, tenha conduzido o renomado jurista, Autor do projeto, a apelar para a.solução da "lei extravagante"
Tais razões nos levàm a propor a esta Comissão a seguinte
EMENDA N9 1-CCJ
Substitutivo
Altera a redação dos arts. 149 e 150 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19
de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. Os arts. 149 e 150 da Consolidação das Leis do Trabalho
passam a ter a seguinte redação:
"Art. 149. Aos tripulantes de unidades mercantes
utilizadas no transporte marítimo de barra a fora, serão
concedidas férias anuais de 60 (sessenta) dias corridos, podendo ser fracionadas em dois períodos iguais, a critério do
empregador.
Parágrafo único. Para que o tripulante possa fazer jus
às férias estabelecidas neste artigo, fica condicionado que os
seis meses anteriores tenham sido efetivamente computados
como de embarque em unidades mercantes utilizadas no
transporte marítimo de barra a fora.
Art. 150. A concessão das férias dar-se-á, obrigatoriamente, no período subseqUente ao do vencimento, vedado o acúmulo de dois períodos vencidos por um mesmo tripulante.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho, por sua
autoridade competente e mediante requerimento da entidade
sindical representativa da categoria, poderá deferir a acumulação de, no máximo, dois períodos de férias, tendo em vista
peculiaridades profissionais justificadoras dessa medida."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 12 de maio de 1976.- Leite Chaves.
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PARECER N9 813, DE 1976
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jessé Freire
O presente projeto, apresentado pelo ilustre Senador Nelson
Carneiro, visa a alterar o regime especial de férias para os tripulantes
de unidades mercantes, utilizadas de barra a fora.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto recebeu uma
Emenda Substitutiva, de autoria do Relator, o ilustre Senador Leite
C.haves. Vencido, foi designado Relator do Vencido o eminente Senador Otto Lehmann, que assim justificou o seu ponto de vista:
"Pedi vista da proposição porque sua leitura, neste
órgão técnico, suscitou-me algumas dúvidas quanto à juridicidade e técnica legislativa, umas já apontadas pelo autor do
substitutivo, o esclarecido Senador Leite Chaves, outras
decorrentes do exame do Projeto, na parte relativa à sistemática configurada na Consolidação das Leis do Trabalho."
E continua o Relator, em seu brilhante parecer:
"Se o subsÚtutivo corrige, com assento em fonte abalizada ("A Arte de elaborar a Lei", edição da USP, 1972), alguns
descuidos de técnica legislativa, apontados no projeto originário, deixa um, igualmente condenado pelo autor daquela
obra, quando usa, no parágrafo único do artigo 149, a
expressão "por sua autoridade competente". Adverte-se, no
livro citado, que a linguagem da lei deve ser clara, precisa e
correta e aconselha-se o legislador a não usar expressões co-'
mo "autoridade competente", mas designar, claramente, a
que autoridade compete a providência comandada pelo preceito legislativo" .
.. Adem'ais disso, não confere com a sistemática da CLT,
erigir-se o Ministério do Trabalho em Juiz de um acordo direto entre patrão e empregado. no que tange à acumulação de
férias, quando, no máximo, se exigiria a audiência do advogado do sindicato laboral, como é de praxe, no regime da
CL T, para a renúncia de direitos ou acordos salariais diretos,
em caso de dissolução da relação empregatícia."
"E tais defeitos, data vênia, encontram-se tanto no projeto como no substitutivo."
Com estes esclarecimentos, o nosso parecer acompanha o da
douta Comissão de Constituição e Justiça, também, pela .rejeição do
projeto. _
'%
Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976. - Franco
Montoro, Presidente eventual ....:. Jessé Freire, Relator - J arbas
Passarinho - Domício Gondim - Mendes Canale - Nelson Carneiro, vencido- Henrique de La Rocque.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido
vai à publicação.
A Presidência recc:beu, do Governador do Estado de Mato
Grosso, o Oficio S/14, de 1976 (n9 GG/644/76. na origem), de 19 do
corrente, solicitando autorização do Senado Federal a fim de que
aquele Estado possa contratar opc:ração dc: cri:dito externo, no valor
de USS 10.000,000.00 (dez milhões de dólares americanos), para os
fins que especifica.
A matéria serú despachada às Comissões de Finanças e de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. IY-Secretúrio.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N9 528, DE 1976
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "b", do
Regimento, para o Projeto de Lei do Senado n9 243/76-DF, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal.
Sala das Séssões, em 7 de outubro de 1976. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento
lido será, nos termos regimentais, votado após a Ordem do Diu.
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Sobre a mesa, outro requerimento que será lido pelo Sr. (9-Secretârio.
~lido o seguinte
REQUERIMENTO N9 529, DE 1976
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que os
Projetes de Lei do Senado n9s 47 e 25 I, de 1976, sejam anexados aos
'I'rojeios de Lei do Senado n9s 128, de 1974, 89, 164, 189, 197, 198,
226, de 1975 e I5, 79, 200, de 1976, que já tramitam em conjunto.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1976 - Accloly Filho, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esse requerimento será, nos termos do Regimento Interno, incluído em Ordem do
Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 28,
de 1976 (n9 60-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica, concluído en-·
tre a República Federativa do Brasil e a República de Honduras, em
Brasília, a li de junho de 1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, Sob n9s 759 e 760, de 1976, 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. Senaaores que o aprovam permaneçam sentados.
Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9 160, de 1976 (n9 297/76, na origem), de 29 de setembro do corrente anÇ>, pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Doutor José
Fernandes Dan tas, (9 Subprocurador-Geral da República, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, .na vaga
decorrente da aposentadoria do Doutor Esdras da Silva Gueiros.
A matéria constante deste item da Ordem do Dia, nos termos da
alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada
em Sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim
de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A Sessão torna-se secreta às I/ horas e 10 minutos e volta
a ser pública às /I horas é 20 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a maté-.
ria constante da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n9 528, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei
do Senado n9 243, de 1976-DF.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 243, de 1976-DF, que dispõe sobre o Estatuto do Magisté·
rio Oficial do Distrito Federal (dependendo de pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de·
Finanças).
Sobre u mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. (9-Secretário.
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São lidos os seguintes
PARECERES N9s 814 E 815, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 243~ de 1976-DF, que
"dispõe sobre o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito
Federal".
PARECER N9 814, DE 1976
Da Comissão de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Heitor Dias
O Senhor Presidente da República submete à· deliberação ~o
Senado Federal, nos termds do artigo 5I, combinado com o artigo
42, item V, da Constituição, o projeto de lei que dispõe sobre o
Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal.
Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de Motivos do
Senhor Governador do Distrito Federal que apó~ referir-se as
providências que o Governo local vem adotando, diz:
Ao tentar. completar esses atos e· reuni~los num.
documento único, sob a. denominação de Estatuto do
Magistério Oficial do Distrito Federal, verificou-se a
necessidade de que tal procedimento ~e fizesse, a exemplo do
que já ocorreu em várias Unidades da Federação, através de
lei específica, em que também se disciplinassem os problemas
surgidos com a coexistência, no magistério oficial do Distrito
Federal, de professores admitidos sob o regime das leis do
trabalho e de professores regidos pela Lei n9 1.711, de 28 de
outubro de 1952.
De fato, como as atividades de ensino estão hoje afetas à
Fundação Educacional do Distrito Federal, cujos empregados são regidos, por força· de lei, pelas normas do DireitÕ do
Trabalho, e como o Distrito Federal possui em seus Quadros
de Pessoal, ~erea de 1.800 professores do ensino
médio e ao ensmo eleJllentar, remanescentes aa epoca em que
tais atividades. eram: eXecutadas diretamente pela ~ecretaria
de Educação e Cultura, a harmonização desses dois regimes·
se torna indisp~nsãvel. Tal harmonização, porém, só poderá
ser feita através de lei, cujo projetô, de exclusiva iniciativa de
Vossa Excelência, deverá ser votado pelo Senado Federal,
conforme dispõem os artigos 42, item V, e 57, item IV, da
Constituição.
·
À vista do exposto, o Governo do Distrito Federal
elaborou o anexo anteprojeto de lei, que dispõe sobre o
Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal, o qual
tenho a honra; de submeter à descortinada aprtciação de
Vossa ExcelênCia, para envio ao Senado Federal.
·
Cabe-me ·esclarecer a Vossa Excelência que o
anteprojeto em questão já foi examinado pelo Ministério da
Educação e Cultura-MEC e pelo uepartamento Administrativo do Serviço Ptlblico-DASP, os quais fizeram, so·
bre alguns artigos, sugestões com que este Governo se encontra plenamente de acordo e que já se encontram· incorporadas ao texto ora oferecido à elevada apreciação de
Vossa Excelência". ·

O novo Estatuto foi elaborado segundo determina a Lei n9
5.692, de II de agosto de 1971 e os Decretos n9s 71.244, de li de
outubro de 1972 e 71.633, de 29 de dezembro de 1972, que prevêem
para cada Sistema·Ófir.ial ~o Ensino um Estatuto próprio que defina.
o Sistema de Ensinà1 o ·PCssoill de Magistério e Professor, est!lbeleça
princípios bâsicos orientadores das atividades do Sistema, disponha
sobre o regime jurídico e normas gerais de trabalho, 'deveres,
direitos, vantagens e responsabilidades do pessoal docente, .
Deve-se ressaltar que na elaboração do anteprojeto· .foram
ouvidos o Ministério da Educação e Cultura e o Departamento
Administrativo do Serviço Público - DASP, cujas sugestões foram
acolhidas e incluídas no texto ora em exame. ·
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Cumpridos os dispositivos constitucionais, entendemos que o
projeto é: constitucionul e jurídico, devendo prosseguir na tramitação
regimental.
Sula das Comissões, em 29 de setembro de 1976. - Gustavo
Capanema, Presidente, cm exercício - Heitor Dias, Relator Helvídio Nunes- Eurico Rezende- Leite Chaves- Henrique de I.a
Rocque- Otto Lehmann - ltalívio Coelho.
PARECER N9 815, DE 1976
Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Heitor Dias
Com a fin:didade de estabelecer as normas gerais c disciplin:tr "'
deveres, direitos c vunt:tgcns especiais do Magist6rin de primeiro •!
segundo gmus do Sistema Oficial de Ensino do Distrito Federul, o
Presidente da Rcpt'tblica submete ao exame do Senado Fcder:tl o
rrcsente Projeto de Lei que disrôe sobre o Est:ttuto do Magistério
Oficial do Distrito Federal.
A Prornsiç:lo r,,i cncaminhadtt, nos termos do art. 51.
combinadn cnm o art. -12, item V, da Constituição, acompanhuda de
c\posicrto de motivos do Governador do Distrito Federal.
rcssultundo os seguintes rontos:
a) a legisluciio vigente determina u existi:nciu de um Estatuto do
to.la!;!istério, cm cadu Sistcmu Oficiul de Ensino:
b) O Estatuto deve dcl'inir os conceitos búsicos do Sistema de
Fnsino. Pcssnul de Mugistério e professor, o regime jurídico, as
nornws geruis de trabalho. os deveres. as resronsabilidades, direitos
c' ant:l!;!ens cspeci:1i' do rc"n:tl docente:
c) o Gtl\ ·~n'" l,~o;.d t!t expediu, por intermédio da Fundação
Educacion:tl uo Di>trito 1-edcral. uma série de atos que parcialmente
consubstanciam os rrurnsitos c objetivos que se pretende alcançar:
d) entretanto. chcrou-se it conclusão de que se faz necessário
reunir cm docu111ent,1 Ú1oi.:o. o procedimento governamental nq setor, disciplinand0·>~. tambcm, os problemas surgidos com a co~.\isti:ncia. no magistt:rio oficial do DF. de professores admitidos sob
,, rcl!ime d:ts leis do tmbalho e 'de professores regidos pela Lei
'I" 1~711. de 2X de outubro de 1952:
e) as atividadcs de ensino estão :1fetas à Fundação Educacional
do Distrito Feder:~ I. cujos empregados são regidos pela legislacào trabalhista:
f) entretanto, há na referida Fundação aproximadamente mil e
oitocentos professores de ensino médio e do ensino elementar, remanescentes da época em que tais atividades eram executadas diretamentc pela Secretaria de Educação e Cultura:
~) diante de tal dualidade, faz-se necessária a harmonização dos
dois regimes de tmbalho.
Esclarece o Governador do Distrito Federal, na sua exposição
de motivos. que o Projeto em exame foi estudado pelo Ministério da
Educação e Cultura e pelo Departamento Administrativo do Serviço
Público. "os quais fizeram, sobre alguns artigos, sugestões com que o
GDF se eneontm plenamente de acordo".
O Eswtuto do Magistério Oficial do Distrito Federal consta de
trint:t c três artigos, distribuídos em quatro Títulos convém aludir,
de pronto, ao equívoco de mecanografia contido no Projeto, quando
trocou ror "Capít4lo 11" o que deveria ser "Título 11" , na parte
(Das Normas Gentis do Trabalho").
Integram o título I - Das Disposições Preliminares - os
Capítulos I (Do Sistema Oficial de Ensino no Distrito Federal) e II
(Dos Princípios Básicos do Sistema Oficial de Ensino do Distrio Federal). O Título II - Das Normas Gerais de Trabalho- é compos·
to pelos Capítulos I (Do Ingresso), II (Da Jornada de Trabalho), III
(Do Estágio Probatório) e IV (Da Lotação e Remoção). O Titulo III
- Dos Deveres e Responsabilidades e Dos Direitos e Vantagens
Especiais - contém os Capítulos I (Dos Deveres e Responsabilida·
des), II (Da Remuneração e das Vantagens), III (Das Férias Escola·
res), IV (Da Assistência e Aposentadoria) e V (Do Mérito Profissional). O Títuro IV possui apenas um Capítulo (Das Disposições
'lii'!J,(ISitórias e Finais).
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A matéria, ex:uninada pela Comissão de Constituição"é: Justiça,
foi con,idcrada constil ucional e jurídica.
Na vc,dadc. o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Feder;tl o.:clnsti ui necessidade fundamental para solução do problema
dos •Iuc ;,c d~dicam à tarefa de formar, nos estabelecimentos de ensirw. a. J,!eraç··~cs futuras.
v,·; .:no quanoo. a imrrensa dedica espaço a questões que
·~n,,oi,·c·;n po·nie,,ores l}UC reclamam salários condizentes com a sítuà.;:,,l, Todols reconhecem que o professor precisa de ganhar posição
fin•tnceira que lhe permita. mais e mais, aprimor:tr .os conhecimentos
ill'>.. LI,:, em ser transmitidos ü mndd:~dc estudiosa.
.\ rroposiç~o que vcm a0 cxamo: cksta Comissão, portanto, mos·
: ,.. , que o Governo csti .de:· l·.· ,1os reclamos do professorado, procurando remediar os possíveis desníveis.
Dessa forma. com os aplausos ao Governo pelo esforço objetivando solucionar o principal dilema do Magistério, somos pela apro\':t~;rto do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões. cm 6 de outubro de 1976. - Adalberto
Sena, Presidente cm cx~rcício - Heitor Dias, Relator -· Ruy Carneiro - Lázaro Barboza - Saldanha Derzi - Helvídio Nunes Henrique de La Rocque.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Solicito ao nobre
Scn:tdor Henrique d~ La Rocque o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
N:t forma regimental, vem a esta Comissão de Finanças o projeto de lei, de iniciativa do Senhor Presidente da República. que dispõe
sobre o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Fed~ral.
A matéria é submetida ao Senado Federal nos termos do artigo
51 combinado com o artigo 17, item V, da Cart:1 Magna.
' Em Exposição de Motivos que acompanha a Mens;~gem Presidencial, o Senhor Governador do Distritb Federal diz:
"De conformidade com o que dispõem a Lei n~ 5.692,
de li de agosto de 1971, e o Decreto Federal de n~ 71.244, de
11 de outubro de 1972. este parcialmente alterado pelo de
n~ 71.633, de 29 de dezembro do mesmo ano, deverá haver,
em cada Sistema Oficial de Ensino, um Estatuto do
Magistério, em que sejam definidos so conceitos de Sistema
de Ensino, Pessoal de Magistério, e Professor, fixados os
princípios básicos por que se devem orientar as atividades do
Sistema, bem como definidos os regime jurídico, as normas
gerais de trabalho, os deveres, responsabilidades. direitos e
vantagens especiais do pessoal docente.
Em cumprimento às disposições constantes dos diplomas legais acima indicados, o Governo local, através da Fundação Educacional do Distrito Federal, já expediu uma série,
de atos em que parcialmente se consubstanciam os objetivos
que se pretende :tlcançar.
Ao tentar completar esses atos e reuni-los num
documento único, sob a denominação de Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal, verificou-se a necessidade
de que tal procedimento se fizesse. a exemplo do que já
ocorreu em vúri;~s Unid;~dcs da Federação. através de lei
esrccífic:t, cm que t;unbém se disciplinassem os problemas
surgidos com :t cocxistl!ncia, no M:tgistério Oficial do Distrito Federal, de professores admitidos sob o regime das leis do
tr:tbalho e de professores regidos pela Lei n9 1.711, de 28 de
outubro de 1952."
O projeto sob exume foi examinado pelo Departamento Ad·
ministrativo do Serviço Público - DASP e pelo Ministério da
Educação e Cultura, que ofereceram sugestões já incorporadas ao
texto que chega à apreciação do Senado Federal.
Sob o aspecto financeiro - competência regimental desta
Comissão- o novo Estatuto no Capitulo II do Titulo III prevê o re-
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gime de remuneração dos professores tendo em vista sua qualifica·
ção em cursos e estí1gios de formação, aperfeiçoamento e especializa·
ção,
Dispõe, também, sobre os incentivos funcionais que serão regulamentados pela Fundação Educacional do Distrito Federal.
Trata-se de mais um passo cm husca de melhoria do Magistério
do Distrito Federal. concedendo-lhe melhor rcmuneraCtiO, incenti·
vos pan1 o exercício de sua relevante turefa na formação du moei da·
de do Distrito Federal.
A medida merece a aprovação do Senado Federal, além das ra·
zões expostas, por ser de todo oportuna e de grande justiça para com
os professores de Brasília.
Ã vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nq 243, de 1976.
É o parecer.
.,

I
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I
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer da
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade
ejuridicidade do projeto. Os pareceres das Comissões do Distrito Fe·
deml e de Finanças 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 matéri:1 vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Sobre a mesa, re·
dação final de matéria em regime de urgência que será lida pelo Sr.
J9.Secr.etário.
É lida a seguinte
PARECER Nq 816, DE 1976
Da Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Lei do Senado nq 243, de
1976-DF.
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei do Sena·
do n9 243. de 1976-DF. que dispõe sobre o Estatuto do Magistério
Oõcial do Distrito Federal.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1976.- Danton Jobim,
Presidente- Mendes Canale, Relator- Virgfiio Tá~ora.
ANEXO AO PARECER Nq 816. DE 1976
Redação final do Projeto de Lei do Senado nq 243, de
1976-DF, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Oficial do
Distrito Federal.
O Senado Federal decreta:
TITULO I
Das Disposições Preliminares
CAPITULO I
Do Sistema Oficial de Ensino no Distrito Federal
Art. Jl' Este Estatuto estabelece as normas gerais e disciplina
os deveres, direitos e vantagens especiais do Magistério de Iq e zq
Graus do Sistema Oficial de Ensino do Distrito Federal.
Art. 2q Pura os efeitos deste Estatuto entende-se por:
1 - Sistema Oficial de Ensino do Distrito Federal o complexo
Secretaria de Educação e Cultura- Fundação Educacional do Dis·
trilo Federal, com todos os seus elementos físicos, materiais e huma·
nos que desenvolvem como atividades precípuas, a normalização e
execução do Ensino:
li- Pessoal de Magistério- o c,onjunto de professores contra·
tados pelu FundaçtiO Educacional do Distrito Federal ou nela lo·
ta dos,

Art. 3q Não huverá distinção, para efeitos didáticos e técnicos,
entre os professores que integram o pessoal de magistério do Sistema
Oficial de Ensino do Distrito Federal.
CAPITULO II
Dos Princípios Básicos do Sistema Oficial de Ensino
do Distrito Federal
Art. 49 São princípios básicos do Sistema Ol'icial de Ensino uo
Distrito Federal:
I - educar, objetiv:mdo proporcionar ao aluno a formação
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemen·
to de auto-rculiz:1ção. qu:dific:IÇtiO para o trabulho, prosseguimento
de estudo c preparo pun1 o exercício consciente da cidadania;
li - mutivur o aluno para a busca de educação permanente
como fator de aperfeiçoamento do seu desempenho pessoal. profis·
sional c social:
III - nwntcr um clima de cooperação permanente, integrando
o cstabclccimcnto de ensino. de forma harmoniosa, na comunidade.
TITULO II
Das Normas Gerais de Trabalho
CAPITULO I
Do Ingresso
Art. 59 O ingresso no magistério far-se-á por concurso público
de provas e títulos, observadas na inscrição as seguintes exigências,
nos termos da Lei nq 5.692, de li de agosto de 1971:
I - habilitação específicu obtida, no mínimo, em curso de 2•.o
gruu ou equivalente para lecionar no ensino pré-escolar e nas 6 (seis)
primeiras si:ríes do ensino de J9 grau:
li - hubilitação específica obtida em licenciatura de curta dura·
çào pura lecionur no ensino pré-escolar e em qualquer série do i'.'
gniU:
III - habilitação específica em curso de licenciatura plena para
lecionar no ensino pré-escolar e em qualquer série do Iq e 2q graus.
Parágrafo único. Observadas as condições estabelecidas na
legisluçào federal e ressalvada a preferência, para admissão, na l'or·
ma deste artigo. serú permitida a inscrição:
1-de portadores de Registro "D", "S" ou equivalente, de I •.o ci·
elo, para lecionar nas 4 (quatro) últimas séries do ensino de lq grau: c,
11 - de possuidores de formação em outros cursos de nível
superior. com complementação pedagógica, ou portadores de Regis·
tro "D", "S" ou equivalente, de 29 ciclo. para lecionar nas 4 (quatro)
últimus séries do ensino de Jq grau ou no de 29 grau.
Art. 69 As bancus para o concurso público de provas e de ti·
tulos serão constituídas por professores habilitados na forma deste
Estatu'to.
Arl. 7Y O edital e o regulamento do concurso estabelecerão,
além do nível de habilitação, as demais exigências para o ingresso no·
magistério público.
CAPITULO II
Da Jornada de Trabalho
Art. SY Os professores de J9 e 29 graus ficarão sujeitos a um dos
seguintes regimes de trabalho:
1 - 20 (vinte) horas semanais de trabalho em um turno diário
completo, a que corresponde o salário-base estabelecido para a
clusse:
11 - 40 (qunrenttl) horas semanais, em dois turnos diários,
sendo 36 (trintu e seis) horas de <ltividade docente e 4 (quatro) de
coordenação, a que corresponde o dobro do salário-base estabele·
cido pura a clusse.
lq O regime de trabalho a que se refere este artigo aplica-se,
inclusive, uos professores em exercício no ensino pré-escolar.
2Y Os professores em regime de 20 (vinte) horas semanais po·
derão ser convocados a trabalhar horas-aula excedentes, no interesse
da administração, observadas as normas legais pertinentes.
~ 3q Pura efeito deste artigo. o regime de trabalho do professor
ubrungerú as atividades de preparação, ministração e avuliação de

*

*
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aulas, trabalhos de exames, reumoes de caráter pedagógico e
acompanhamento das atividades discentes, na forma da regulamentação vigente.
CAPITULO III
Do Estágio Probatório
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Art. 16. Os professores sujeitar-se-ão, além das normas oriundas do Sistema Olicial de Ensino do Distrito Federal, às disposições
desta Lei e às da legislação trabalhista.
CAPITULO II
Da Remuneração e das Vantagens

Art. 99 No primeiro ano de exercício, contado da data de adArt. 17. A remuneração dos professores de (9 e 29 Graus do
missão, o integrante da carreira de magistério ficará cm estágio pro- Sistema Oficial de Ensino do Distrito Federal será fixada tendo em
batório, por contrato a prazo determinado.
vista a maior qualilicação em cursos e estágio de formação, apér:'
Art. 10. Apurar-se-ão, no estágio probatório do contratado, feiçoamento ou especializàcão, sem distinção dos graus escolares em
os seguintes requisitos:
queatuem.
a) idoneidade moral;
Art. I 8. Os planos de classificação, de retribuição e as atri·
b) assiduidade;
buições, responsabilidades e demais características pertinentes aos
c) disciplina;
. · professores contratados serão sempre estabelecidos pela Fundação
d) eficiência;
· "Educacional do Distrito Federal, observados os dispositivos legais
e) dedicação ao ensino:
pertinentes,
f) adaptação à comunidade.
Art. 19. A remuneração mensal dos professores, além do safá·
Parágrafo único. A apuração dos requisitos de que trata este rio-base estabelecido para cada classe, compreenderá:
artigo será disciplinada em regulamento, a ser expedido pela Funa) incentivos funcionais;
dação Educacional do Distrito Federal.
b) gratificação por exercício no ensino especial;
CAPITULO IV
e) ajuda de custo, quando em exercício em zona longínqua ou de
Da Lotaçio e Remoçio .
díticil acesso;
d) outras vantagens deferidas por lei.
Art. 11. A lotação e remoção do pessoal do magistério serão
Art. 20. Os incentivos funcionais referidos no artigo anterior
efetuadas de acordo com as normas estabelecidas pela Fundação
serão concedidos aos professores que satisfizerem, em cada caso, os
Educacional do Distrito Federal.
seguintes requisitos:
Art. 12. As formas de remoção do pessoal de magistério serão:
I -'obtenção do grau de Doutor em curso credenciado pelo
a) exofficlo;
Conselho Federal de Educação;
b) voluntária.
II - obtenção do grau de Mestre em curso credenciado pelo
Art. 13. A remoção ex offido dar-se-à no interesse do serviço,
Conselho Federal de Educação;
.
a critério da administração.
III - conclusão do curso de aperfeiçoamento, treinamento,
. Art. 14. A remoção voluntária proceder-se-á:
:specialização ou de estudos adicionais, previstos no parágrafo 19 do
a) por permuta;
artigo 30 da Lei n9 5.692, de li de agosto de 1971;
b) por concurso.
IV- títulos, trabalhos e serviços relevantes, de natureza científi·
§ 19 A remoção por permuta, condicionada sempre ao
ca,
técnica
ou artística, ligados ao ensino.
interesse da administração, poderá ocorrer na hipótese em que dois
Parágrafo único. O regulamento para a concessão dos incenti·
integrantes do quadro do magistério, em exercício de atividades i~ên·
ticas ou com capacidade e habilitação para exercê-las, requeiram ·a vos funcionais de que trata este artigo, bem como as bases para o
mudança das respectivas lotações, desde que nos períodos de férias respectivo cálculo, tendo em vista o salário e o regime de trabalho a
que estiver subordinado o professor, serão fixados pela Fundação
escolares.
. § 29 A remoção por concurso processar-se-á, anualmente, na Educacional do Distrito Federal, observadas, no que couber, as disforma do que dispuser o ato próprio baixado pela Fundação Edu· posições oriundas do Sistema Oficial do Ensino do Distrito Federal.
cacional do Distrito Federal, ressalvado sempre o interesse da
CAPITULO III
administração.
Da Assistência e Aposentadoria
TITULO III
Art. 23. O sistema de assistência e aposentadoria do pessoal por
Dos DeYeres e ResponsabUidades e
este
Estatuto
é o constante da Lei Orgânica da Previdência Social.
dos Direitos e Vantageu5 Especiais
CAPITULO V
CAPITULO I
Das Férias Escolares
Dos Deveres e Responsabilidades
Art. 21. As férias dos professores, desde que no exercício de
Art. IS. t: dever dos integrantes do Magistério Oficial do Distri· atividades docentes, deverão coincidir com as férias escolares que se
to Federal contribuir para que o processo educacional se desenvolva· seguem ao término de cada ano letivo.
de conformidade com os princípios básicos de .que trata o Capítulo II
Parágrafo único. O período de férias anual terá a duração de 30
do Título I, deste Estatuto, dentro das modernas técnicas pedagógi· (trinta) dias, de preferência corridos.
cas e de· acordo com os objetivos estabelecidos pelos órgãos iiorma·
Art. 22. Os períodos de férias ou de recessos escolares não
tivos próprios.
cobertos pelo gozo das férias regulamentares de que trata o artiap
§ 19 Competem aos professores, além de dedicação ao ensino, as anterior serão utilizados pela Fundação Educacional do Distrito Feseguintes atividades:
deral em atividades extra-classe ou de preparação e aperfeiçoamento
a) colaborar com a direção do estabelecimento de ensino em que do professor.
estiver servindo na preparação de material didático;
CAPITULO IV
b) participar da elaboração de textos escolares;
Do
Mérito
Educacional
e) colaborar na orientação de estudos dirigidos;
d) particit>ar de trabalhos pedagógicos extraclasse;
Art. 24. Aos p~ofessores do Sistema Oficial de Ensino do Dis·
e) realizar outros traballlas relacionados com a disciplina que trito Federal selecionados, anualmente, em decorrência do desenlecionam, conrorme determinação da direção do estabelecimento de volvimento de trabalho pedagógico considerado de real valor para a
ensino a que estiverem servindo.
elevação da qualidade do ensino, serão concedidos Prêmios do Méri§ 29 Além das atividades a que se refere o parágrafo anterior, os to Educacional e Diploma do Mérito Educacional conforme reguprofessores parti..;parão dos atos que complementam a educação do lamentação. a ser expedida pela Fundação Educacional do Distrito
corpo discente,
Federal.
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Art. 25. Caberá a uma Comissão Especial, que para este fim
será instituída pela Funúaçào Educacional do Distrito Federal, esta·
belcccr e divulgar, anualmente, os critérios para o julgamento dos
trubalhos c atribuições dos Prémios e Diplomas do Mérito Educacio·
na I, bem como analisar e classificar os trabalhos apresentados.
Art. 26. Os professores agraciados com os Prêmios e Diplomas
terão os mesmos registrados nas respectivas fichas funcionais.
Art. 27. A entrega dos Prêmios e Diplomas do Mérito Educacional será feita em Sessão solene oficial, no dia 15 de outubro, em
comemoração ao "Dia do Professor".
TITULO IV
CAPITULO ÚNICO
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 28. Os ocupantes de cargos de Professor do Ensino Médio
e de Professor do Ensino Elementar dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal, serão lotadQs na Fundação Educacional do Distrito
Federal e, quando no exercício de atividades inerentes ao Sistema
Oficial de Ensino do Distrito Federal, farão jus a uma complementa·
cão salarial igual à diferença entre o seu vencimento e o salário-base
fixado pela Fundação para os professores contratados de igual habi·
litaç'io.
Art. 29. A complementação salarial a que se refere o artigo 28
será considerada, para fins de câlculo dos proventos de aposentado·
ria, na base de 2/30 (dois trinta avos) por ano ou frac;ão de ano de
exercício em atividades inerentes ao Sistema Oficial de Ensino do
Distrito Federal, não podendo ultrapassar 30/30 (trinta trinta avos)
do valor estabelecido para a mencionada complementação.
Art. 30. Serão, também, considerados no câlculo dos proventos
de aposentadoria dos professores do ensino médio e do ensino
elementar os incentivos funcionais de que trata a alínea a do artigo
19.
Art. 31. Aplicam-se aos professores de que trata o artigo 28,
além das normas próprias do seu regime jurídico, o disposto nos arti·
gos 89, li, 12. 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24 e 26 desta Lei.
Art. 32. Os cargos de Professor do Ensino Médio e de Professor
do Ensino Elementar dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal
serão considerados extintos e, à medida que vagarem, automati·
cu mente suprimidos.
Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Achando-se em
regime de urgência a proposição cuja redação final acaba de ser lida,
deve ser esta, imediatamente, submetida à deliberação do Plenârio.
Em discussão a redação final, anteriormente lida.
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 sanção.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de 1976, aprovado na Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos termos do
parâgrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver
objeção do Plenârio, serâ lida pelo Sr. 19-Secretârio. (Pausa:)
~

lida a seguinte
PARECERN9817,DE 1976
Da Comissão de Redaçio

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de
1976 (n9 60-B/76, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Virgílio Távora
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Decreto
Legislativo n9 28, de 1976 (n9 60-B/76, na Câmara dos E>epu,tados),
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que aprovu o texto do Acordo Búsico de Cooperação Cientilica e
Técnica, concluído entre a Repúhlicu Federativa do Brasil c a
República de Honduras, em Brasília, a li de junho de 1976.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1976.- Danton Jobim,
Presidente- Virgílio Távora, Relator- Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N9817, DE 1976
Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de
1976 (n9 60-B/76, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição, c cu, - - - - - - - - Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N~

, DE 1976

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Honduras.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 1:: aprovado o texto do Acordo Búsico de Cooperação
Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de Honduras, concluído em
Brasília, a 11 de junho de 1976.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -. A redaçào final
lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
~lido

e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N9 530, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução final do Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de 1976.
Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovado o
requerimento, passa-se à apreciação da redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 28, de 1976.
Em discussão a redac;ão final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a ordinária de
hoje a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n'' 480, de 1976, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres. solicitando a transcriç(to, nos
Anais do Senado Federal, da entrevisw concedidu u jorn:tlistas brasileiros pelo Excelentíssimo Senhor Presidente du República, General
Ernesto Geisel, por ocasião de sua visita ao Japão.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n~ 481, de 1976, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres. solicitundo a transcrição .. nos
Anais do Senado Federal. do Editorial sob o titulo "A Prútica da
Democrucia", publicado no jo'rnal O Globo, de 21 de setembro de
1976.
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Votucào. cm turno único, do Requerimento n9 508, de 1976, do
Sr. Senudor Gust<.tvo. Ç!"ii'Jl:t.netna', •:;oqllcilllhd.O, tenham tramitação
conjunta o Projeto de Lei do Senado M .t62, de 1976, que assegura
:u1s cmprega.dos o .dir.cito de p.rcferêncja puru subscrever. 20% dos
uuincnios dé cupital're<tliz.Ídos por Sociedades Anónimas e o Projeto
'de !.:eidtfCâ~ara h9 74,'de:l~76: que'd.i~p.~e sobre às's?ci,éd·a.?7s por
ucõcs.
. .. ~4-·. ~ ....
. , ...
'
.• ••
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· , 'Y?t'a~ã_o; .·~~·. prim~i~à 'túrno,:·~à '}>[ci)9to d~ ~~(~q .Semldp
n.~ 21 O, de 1975. de auto~i~ d<? S~nhpr $e.n,ad~r Benj!'mjll) Fa~ar. qu,e
inclui dispositivo no Decreto-Lei n9 898, de 29 de setembro de 1969,
definindo como ·crim~:·contnr a Segurança' Nacional a 9ehda, cfoaçuo,
cessão~ transporte de explosivos para fin$ não industriais, tendo
· Pi\RECERES;scibn9s46'e47,d'e 1976,dasComissões:
_:de' ConstituiÇão e JÜstiÇa, 'pela cor\sliiucíonalidade e juridicidude: e
·
·: · · · · '.', • .·
-de Segurança Nacional, favorável:·

-5Discussão. em turno único, do Projeto.delei da éãnia.ra n9 75,
de 1975 (n9 45-B/75, na Casa de origem) que renumera' e acrescenta
'tI
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rarágrafos ao art .. 670 .da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada relo Decreto-Lei n9 5.452, a'e )9 de maio de 1943.'tendo
· · · ·l>i\R'ECERES>sob'n9s 1'51; I 52 e643, de 1976, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável ao projeto;
..:.. de.J<ina.nças, favor~vej; .e.
,
-de Constityiç~o.e Ju~tiça .(exame solicita~ o e,m Plenário), pela
constitucionalidade e juridicidade do projeto.

',...,..,6..,..
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 76,
de 1975 (n9 1.339-C/68, na Casa de origem),. que disciplina a
rrofi~sào de geógrafo, e dá o~tras.providências, \endÓ
· :·.. PARE~ERE.S. ~ob n9s.5,12 a 514, de l976.,d.a~ Comissões:
-:- de.Educ11ção·e ,Cultura, favorável aoprpjeto nos termos do
substitutivo que apresenta; . ·
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridtcidade do substitutivo da Comissão de Educação e Cultura; e
-de Legislação Social, favorável ao 'projeto, nos termos do
substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
Sessão.
(Le1•anra-se a Se.~sào. qsJ I (mas40 minutos.)
'

I

'

'ATA DA' 179.'- SESSÃO,EM.7 DE OUTUBRÔ i> E 197({. ·
.2' Sessão· Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura
. :PREsiDE:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES
Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que
lhe forem solicitados. a autoridade· policial não poderá
mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de
inquérito contra os requerentes, salvo no caso de existir
condenaçuo anterior ou de se verificàr habitualidade presumida."
·
'

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena -Alexandre Costa - Petrônio Portella Virgílio• Távora- Wilson·Gonçalves.-Dinarte Mariz- Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de Mello - Augusto Franco Ruy Santos- Dirceu Cardoso -Amaral Peixoto- Roberto Saturnino :- Danton Jobim- Itamar Franco- Lázaro Barboza - l i alívio Coelho- Otair Becker- Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadóres. H~~endo número
regimental. declaro aberta a Sessão.
O·Sr. 1~-Secretáriovai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO SENHOR MINISTRO
DA PREVID~NCIA E ASSIST~NCIA SOCIAL

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA.

DECRETO-LEI N9 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal·
•

O

O

o

o o o

Acrescenta parágrafo único ao Artigo 20 do Código de
Processo Penal - Decreto-Lei n9 3.689, de 3 de outubro de
1941.
O Congresso Nacional decretu:
Art. I'.' Acrescente-se ao Art. 20 do Código de Processo Penal
(Decreto-Lei n~ 3.689, de 3 de outubro de 1941), o seguinte
purúgrufo:
"Art. 20. , ..... , .... , .. , , .. , , , .. , ... , . , ..... , ..
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I À Comissão de Constituição e Justiça.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 80, DE 1976
(n9 484-B/75, na Casa de origem)
Dispõe sobre a opção de compra pelo Poder Executivo de
mercadorias exportáveis.

OFI CIOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 79, DE 1976
(N9 64-C/75, na Casa de origem)

O

Art. 20. A autoridade assegurará no inquerito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.

N9 292/76, de 6 do corrente, encaminhando informações daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n~ 148, de 1975,
do Senhor Senador Milton Cabral, que "dispõe sobre a locação, pe·
las instituições de previdência, de imóveis do tipo popular para segurados com rendu inferior a dois salários mínimos regionais".

Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

0

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Poder Executivo poderá, através da CACEX, por
ocusiào du emissuo da guia de exportação ou documento equivalente, ortar rela compra de mercadorias a serem exportadas.
19 A opção de que truta este artigo terá validade por 48
(quarenta e oito) horas.
29 Manifestando o Poder Executivo interesse nu aquisição das
mercudorius mencionudus no caput deste urtigo, o exportador ficará
obrigado a vendé-hts relos rreços que houver declarado para fins de
exportação.

*
*

Art. 2Y Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o Poder Executivo
regulumentun\ esta lei.

--Outubro de 1976
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Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Sexta-feira 8 · 66u

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua .
publicação.
·

I Às Comissões de Economia e de. Fina~ças. I
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 35, DE 1976
(N9 71-A/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas da Petróleo Brasileiro SA
PETROBRÁS, e sua subsidiária, relativas ao exercfclo de
1970.
j

I
!
i

!

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 São aprovadas as contas prestadas" pela Petróleo ~rasi
leiro SA - PETROBRÁS, e sua subsidiária, Petrobrás Química SA
- PETROQUISA, relativas ao exercício de 1970, de conformidade
com o parágrafo único do art. 32 da Lei n9 2.004, de 3 de outubro
~e 1953, e do Decreto n9 61.981, de 28 de dezembro de 1967.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 2.004, DE3 DE OUTUBRO DE 1953
Dispõe ·sobre a Política Nacional do PetrcSieo e define as
atribuições do Conselho Nacional do PetrcSieo, Institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima, e dá
outras providências.
•• • •• • • •
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Art. 32. A PETROBRÁS e as sociedades dela subsidiárias
enviarão ao Tribunal de Contas, até 31 de março de cada ano, as
contas gerais da Sociedade, relativas ao exercício anterior, as quais
serão por aquele remetidas à Câmara dos Deputados c Senado
Federal.
Parágrafo único. O Tribunal de Contas limitar-se-â a emitir parecer sobre as contas que lhe forem enviadas. E o Congresso
Nacional, depois de tomar conhecimento das mesmas sem julgá-las e
do parecer do Tribunal, adotará, por qualquer de suas Casas, quanto
ao assunto, as medidas que a sua ação fiscalizadora entender convenientes.
••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o ••••••••••••••••• o ••• '

(Às ComissÕI!s di! Constituição e Justiça e de Finanças. I

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 36, DE 1976
(N9 67-B/76, na Câmara dos Deputados)

MENSAGEM N9 212, DE 1976
Do Poder Executivo
Excclcntfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no artigo 44, Inciso I, da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto ·da Convenção Internacional de Telecomunicações, assinada
pelo Brasil cm Málaga-Torrcmolinos, em 1973.
Bras !lia, cm 16 de agosto de 1976. -Ernesto Geisl. ·
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC/ DAI/206/ 103 (010),
DE 9 DE AGOSTO DE 1976, DO MINISTERIO DAS
RELAÇOES EXTERIORES
A Sua Çxcelência o Senhor
Ernesto G~isel,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar a~ conhecimento de Vossa Excelência ·
que o Ministério das Comunicações solicitou providências para a
ratificação, pelo Governo brasileiro, da Convenção Internacional de
Telecomunicações, celebrada em Málaga-Torrcinolinos, em 1973 .
2. O Brasil· participou da Conferência de Plcnipotenciáios da
União Intcrnaciomil de Telecomunicações - UIT - c assinou a
Convenção Internacional de Telecomunicações. Esclarece o
Ministério das Comunicações que o depósito do instrumento de
ratificação deverá .ser feito no prazo mais curto possível, pois as
·disposições do artigo 4S, combinado com o artigo S2 da referida
Convenção, estabelecem que, a partir de J9 de janeiro de 1977, os
países que não tiverem depositado o instrumento de ratificação
poderão estar impedidos de votar cm qualquer conferência da
União, em qualquer sessão do Conselho de Administração, em
qualquer reunião dos órgãos permanentes ou sobre qualquer matéria
submetida avoto por correspondência.
'
3. O Brasil ocupa, atualmentc, a Vicc-Presidência do Conselho
de Administração, devendo assumir a Presidência cm 1977. Estão
previstas, no âmbito da UIT, para·os meses de janeiro c fevereiro do
próximo ano, as Conferências Administrativas Mundiais de
Radiocomunicações sobre Radiodifusão por Satélite c sobre o Servi·
ço f116vel Aeronáutico.

4. Nessas condiçõés, Senhor Presidente, encaminho à alta'
Aprova o texto da Convenção Internacional de Telecomunicações, assinado pelo Brasil em Málaga-Torremoll- apreciação de Vossa Excelência o· anexo projeto de mensagem para·. .
nos, em 1973.
·que, se tal aprouver a Vossa Excelência, seja a matéria submetida à .
consideração do Congresso Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 ~ aprov.ado o texto da Convenção Internacional de
Telecomunicações, assinado pelo Brasil em Málaga-Torremolinos,
em 1973.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protc.~tos do meu mais profundo respeito. -·
Antônio Francisco Azeredo da Silveira.

.

..
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Pá a
Wngu.a • dir.Uo de voto nu AaumblÍI&e Plenária a
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, ,
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13, 7, Moção de encerramento do debate
j.J,8, lJmit&çào da1 intervençõu
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46.
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48

Páa.
48
48
48
48
48
49
49
49
49

,.
,.

49
49

50

5r
· Sl
51
SI
Sl

"

Outra• diapoueõu
Llnill&l
F'inançu
Ettabeltcimtllto e llqWdação de conta a
Arbltra1em: procadimtn~o

5Z
5Z
54

54

CAPfTULO XIII
Ruulamentoa Adminiatretivoa

az.

J\eaulamantoe Adm1nlttratiVOI

FÓrmula lil\lol

l.

Llata da paCau
D.Cinlção de alruna ttrmot emprtJ&dot na Convenção e aoa
Rtl\llamantoa da União Internacional de Telecomunicaçõaa
Acordo entra a Orpnlução daa Naçôe1 Unldae e a União
lnternaclOA&l da Telacomunlcaçõaa

PROTOCOZ..O FINA L

CAPfTULC XII

Art, 78.
79,
80, •
81,

1..
Z,

.xr

Reil:lll&manto inttrno d&t contarêndaa 1 da outraa uwdÕea
1, Ordem de·•aunto
lnauJuração da conferência
3, Pr'.rroaatlvu do pr'utdante da conterêncta
4, lnatltulçào da comJuÕa1
·
5, Comtuào da contrai~ orçamanti.rto
6. Compo~içào du comtuõaa

15.1.

An,

4Z

R•1ulamanto Interno dat Conlu.netaa • outraa JhwUÕea

77,
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Afl&nlacão IRapúbUca do), % (73), XXXIX fiZ
Alamanha IRapúbolca J'ederal da) XXIX {79), XCm (95)
Alto Volta fRep1bUca do), LXX\'IJ 191)
'
Arlblo Soudlo. Clhl!>o doi xxxvu (8lf ·
Ar1'11a IRapdbUca AraeliAt. Democr,tlca • Popular), XXXVII (11),
J.XXXVut (94)
Ar1entlna (RepÚbltca), LXXXIV 193), LXXXVII (9-f
Au•tr{Ua, LIII (85)
Aultrla, XXIX (79), XCVI (96)
Banalad.,h fRapÚbltca Popular de), X.VU (77)
Barbadoa, XVI (76)
B'l1ica, XXIX 179), l.XXIV 191)
Bltlorrúula lRapúbUca Socla1t1ta Sovi,tica ela), XV (76),
(84), XCl (951
Blrmànla (Untão da), LX (87)
Bo1Cvla RepdbU!=t da), LXXXII (9Z)
Bohwana (República de), XLVII (83)
Bulaária IRapúbUca Popvlar da), XV (65), XLDC (84), 1. (84), XCI (95)
Burundl (Rapú.bllca dt), I.XlV (89)
Camarõu (RepúbUca Unlda dt) XXXII (80)
Centroatricana (RepdbUca), 'l.XD (88)
Chadt CRepúbHca do), LXV (89)
Tchecoetováqula CRepÍbllca·sociaUeta da), XV (76), XLDC 184)
L (84), XCl (951
ChUa, VIU (74)
China !República Popular dll t.IX (87J
·Chipre (Rep4bllca de), VI (74)
Conao IRepú.bUca Popular do), XI..VI flt3), t.V%'(86), l..XIX (90)
Coríia 1Rap4b11ca da), LXXIII (91)
Coita. de Martim (RepÚblica da ), LU (85)
Cubo, XV (76), XLIX (84), 1.1 (84), XC !95)
Oaom• (Rapúbllca da), LXVW (89)
Dinamarca, XXIX"(68), Xt.JI (8Z), C 198)
Eaito (.RapúbUca Araba do), XXXVII (81)
El S•lvador (Rap1bUca dt), I.XXI (90)
En:alradoa Arabet Untdoa, XXXVU (81), LXXX (90)
E•pooho, l.XXXVl (94)

Eatadoa Uatdoa da AmÍrlca, XXXV%11 (81)
FUiplnaa (Raplbllca da), XCU (95}
FIA!indlo, XXIX (79), XL!l (IZ), C (981
França, XCIV (96)
Gaboaua (República), LXXVI (91)
Cona, XLVlD (841 .
Or.cla, IU (73)
Ciu&tamal&, XXVI (79
.
Ouln' (Repú,bltca da), LXXXV (93)
Ouln' Equatorial (RtpÍbllca da), LXII (88)
Hunaria (RepÚ.blica Popular d&), XV (76), XLIX (84)~ L (84,l, XCI (95)
lndla IRapÚ.blica da), XUV (á3)
lndonéala (RepÚ.blica da), V (74)
Irã, XC (95)
.
Iraque IRepiÍblica do), XXXVII (81), LXVI (89)
hlândi&, XXIX (79), XLII (BZ), C (98)
laraal CE.tado da), LXXII (90), XCI (95)
Itâlia, XXXVI (81), Cl (98)
Jamaica, IX (75)
Quinla (República do), XXXW (80)
Khmar (RepÚblica), z..vm (87
Kuwait IEatacto elo), XXXV11(81)
Laoa (Ralno do), Vli(N)
l.ouotho (Reino clt), X (75)
Líbano, XXXVU t81)
Lib.ria cR.arn1blica da). XI 1791
Ltbi& CRapú.bllca Areba), XXXVIII81), t.XXV 1911
Liachtenatain IPrlncl~do di), XXIX (79f; XCVIU 197)
Lwlemburao, XCVI (96)
Malá•i&; xvm C66J, xxm 1781
Malawi, XU (75)
Malaacha flhpllblica). XXV (791
Ma.U (República de), t.XXVUIC9Zl
M\rrocoae (Reino da ), XXXVII (91) '

~:::f:l:i. ~;:~~:lu Jalâmica da), XXVlU (79), XXXVII (81)
~:::&~~ fR~~~~~!a Popular de), XV 1761, XLIX (84), XCIX (97)

Ntp&1, LXXIX 19Z)
Nlcarál\la, XXXI 1801
Ni&ar (Repú.bUca dal, I..Y 185)
Nl1.rla (RapiÍbUca J"tdaral da), XL (8Zl
Norueaa, XXIX 1791, XLII CBZI, C (98)
Nova Zel&ndi&, LIV (85)
Omã (Sultanato de), XXXVU 1811 '
PaC1u Babco1 (Reina do1), XXIX (79), XCVI (96)
Paqubtio, IV CHI, XXXVU (81)
Panamí lftepú.bltca do), CW (100)
Papua Nova Ou ln', LXX f 90)

::~la~~~~~~::)Po~lar

da), XV (76), Xt.lX (84), L 114), XCI (97)
Reino UDklo ela Orà .. Buunha a Irlanda do Norte, X.CC (77), CII (99)

Por
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35, ti\U\aatlo da r1d1 d1 tiiiComuntcaçÕu du Na~õ.. Unld&l para o triÍ.fiJO
t•l•ariflco da• Aainda• E1pectaU11dat
.
.
1lZ
36, T•l•arama• e com"nlca~Õe• caleiÕnlcaa da• Aaibcta. E•padalluda•
133
37. Colaborat;lo com u oraanlu~õ.. lntarnactonab lntuenadaa na• radio~
munlcat3ea e•paclab
134

Réit4bllca Democrática At.mi, XV (76), XLIX (U), XCI (95)
a..,~Uc• Soat~ll•t& SpvláUca da Ucrânia, XV (76), XLIX (14), XCI (951
budua (lllpubllca), XW (75)
l.ornêata Cst..-eú.bllca Soctalltta da), X'XU (71) 1 XLIX (14J; XCI (95), Ctv (IDO)
IIMJil (klpubllca do), LXXXW (93)
Jura !Aoa, XLV (iS)
'
SIDJ&pura (Jli!.Úbllca de), XIV (76)
Somália (bpubUca DtmocráUca da), XXX (10), XXXVU (11)

~

38, P•dldo d1 admtuão d• OutnÍ:•Biuau como Membro da Untão lntarnac:lonal
135
da Talecom~&ntca~Õ••
39. 1.lnJI.IU olictal• 1 d1 trabalt\o da União
135
40. ~'"''"'o Jur(dtco
137
41, ln1trv.mento funcl&mutal da União ..
.
137
42. Pedido• de pariCUII con•ulti\Ottl a Corte lntunactonal de Jullifa
138
43. Publlcafão de uma. edtc;ão an"'ada du Ata• ltnab da Coúnincta' de Ple(U
pot1nclirlo• di Milaaa•TorrtmoUno•, 1973
139
44. Dellnic;ão do• tnmo• •T•I•aratla" • "T•lllonla~
140
45, EdU(clo da União
14Z
46, Ola Wv.ndlal du TetecomunlcaçÕ11
142
41, Centro da Oocum•nt•~Ão d1 T•l~eomunlc:ac;õ.. na 11de da" União
143
48, 116errupção do 11rvt~o da cabo• •uhmarlno• no M•dtlnJânto orlantal
144

Sri tAnka (Ceilão) (R..pÚ.bUca do), LVU (16)
SusUãndia (RaUto de), U (73)
Slldio (R.apÚbUca tltmocrátlca do), XXXVU (11)

IUÓcla, XXIX (79), XLII (71), C 1981
Suiça (Coafedlhtio), XXIX (79), XCVW (97)
Tallãndt., XXIV (78)
TW&nta (l\ep4bUca Unida clt), XXXV (11)

Toaolu• (lla~bllca), LXVII (19)
Upoda (Rapubllca elo), XXXIV (80)

Unlio d&t lt.llpÚbbcu Soctaltltal SoviÍtlcat, XV (76),· XLIX (8 .. )1 XCI (951
UrUJual (b,P.Úbllca Ortan1:al do), LXXXI (92) ·
VlatAi (República do), LXI (17)

Iimen (R.apúbUca AraM do), XXXVll(ll)
limtn IRepÚbUci. Democráuca Papul&r doi XXXVU (11). XL1D (IS)
tv.iollávta (R.• pÚblica Soda1bta J'•dnaUn da), XXI (76), XCVI% (96)

SECOMENDACOE:J

RIC,

O Pruld1nt1 U Contuincta, CV (100)

fROTOCOLQS ARIÇIQHAW

Pá a.

1. Llvr. tran1m11ião da• lllfonN~ÕII
146
1, Utllln9io d&1 radlocomunlcajÕU para a •lnallaação a ld•nctftca~ão
da navto1 hoapttal 1 avlÕ11 mtdlco• protl&ldo• pela Convenção, da
O.ftlbra da 1949
146

3, Aju1te d1 pan1Õu

I. De1p11a1 d& Uhli'o 'para o pu(odo da 1974 &1,79
102
U. Procdimltlto que dawm ••sulr 01 Membro• com Yilla à ••colha U aua clu ..
d• contribuição
·
104
w. M•cilda• ptÓprtaa para dai' à. Naçõe• Unida• a pautbtUd&dl c11 aplicar a 'cv
w~io no qua dia r~1p.tto a qualq!Mr malld&to ••rddo em -Yirt:v.dl do arttao
'IS da Carta da1 Naçõ.. Ualda1
104
f(, Medida• d11tlrw.daa a protaaer 01 direito• da P•pua Non·CillnÍ
105
V, Data da pou• do Slczoa&árto Oual• o Vlca•Secntárto Oeral
105
Vl, Ollpatlc;iM• lrlnlltÓria•
-106

147

Oplntio N9 1. Jinpo1tção ele t1xa1 fl•cah
Optnlio Nt I. Tratamento favoráw1 io• paf111 •m via• d1 duenvolvtmanco
Opinião N9 S, ExpculçÕI• da tllacomuntcaçÕt•

148
148
149

llE§OLYCQij§

.l!wall
llaa, 1, E1t&t\llio • Reav.lam.nto do pau~l apltcáwt• 1.01 fwlclodrtoa .a.tto• da
Unlio
107 ·
z. Salht..o• • de1pnat de rapr•••nta.,io do• ,AutctoMrtoa •leltu
107
3, .Elal~ao do• membro• da Junca lnteruclonal de lla,Salro di J'recpiacl&a
(D'U)
.
.
101
"· Nonnaa da cl&ultlc•çio • c1auU'Icaçio da c&rJOI
109
!5, Dl•trlbutfi'o ..oazoátlca do p111oal da Ualio
110
, 6, CarJOI IDCutiYOI
lU
7. Formação proflutou.l dv.rant• o carao
111

"•IIZ

coNvzNclo
DE

JNTERNACJONAt..

TELECOM!NtCAC0FS

lU
tU
lU
115
116

lliiU

116
117

~
a 1c0Abecaado plenamente 1 cada paC. o cllrtlto 1obuaaO da ral"lam•~
tar •ua• qlecamulcaçÕIII, 01 p11aipot1nclârto• do• OO..rno•
Contrataat4•,
com o objltiYO d.1 lacUU&r aa nl&c;ÕI1 1 a CI:ICiplllfiio 1ntr• 01 povo1, para o bom
fwlcloA&aMAto da• tlllacomv.Atcaçõu, r11ofverun ele oomum ac.ordo
••tab.!!
,cu a pruute C~çio, q,u1' o UutnmiAto f\aDdllmiAtll da Ua~o lAtJrnac~
D&l da Ta11COmUAicaçoll,
CA.P!TUt.O !

Çgnft rinçlu t uun!Õtt
%6, coavltll para a nallaaçio ele coaluo.iaclaa ou nVAI.Õta 12ra 4a Qeaabra 117
l7 collf1 H~U:lal A.dlt\lAlllrattn Wv.Adlal dll J1.&4locomuale&9011 .•ac&rnpda
' da utab.\ecu \&11\ pluo p&ra. o •nvt.ço cll ra4lofl.laão por l&hllta aa bU
~da U,7•11,Z OHI (11,5 alta aa a.Jiio 1)
•
1Z7
Zl, contuêRCia Ad:miDhtraUn Wud.l&l 411 R.a4locomwalclfM1 •ncarr•aada
da r~YL 1 io anal do• R•aullmentol di R.a41oaomnlcaçõu
• UI
n. Participação lm raun1ÕI• ela urr. como ob.. rndor••· tla oraaall&lfOII
ila Ubart&çio ncoakactda• pelat NaçÕIIt Uald&a
~
111
30. J:xctu1io do Oowrno d• Portuaal da ..coatarãao!a ele P\lnlpotl~lirlo• • da
tCMla• •• ov.tru cont.rêncla• • rav.nloet ela. Untio
119
n. Exctu1ão cio Qowrno da 1\.aJNblla& Sul:l,!rlcau da Contninc~ de PhniJW
tandárto 1 1 .S. toda• •• outra• oollanacla• • nv.ntõu da. Unlao
130
n., Aprovação do acordo 1ntr1 o OoW/fiO ••pankole o llcrJtarlo O.ral com
,. 1patto à Collfniac~ tla Pl•nlpcÜ.otárlo•'d• Nátaaa•Tornmolhol,
1971
.
III

tftCÕ!! pntdu tSF
3l, Corpo Comum da In•sa-~o
34, 1\t'lttio IWIIIU&I do anli~o lV, ,.. ção 11 1 da ConYinião 10b11
1 lmWihtadu da• A1iadi1 ZIPIFialhl'ada•

131

PrlrilÍ:ato•
131

Comeo•tsão da Untio
1, A Uallo lnt•ruc:lonal da Talacomunlca~Õ11 • coinpo•t.de Membro• q\la,
Do q.. 11 rtlillrl lo prinCÍpio da WllYifi&Udada a 10 lnteruu dt (l\ta a pattlc;j
paçi'o na União 11ja wdvaual, 1i:o;
a) todo paú anuinnado no Anexo 1 'q\11 111lnl • raUIIq1.11 a Convenção,
ou qu.• acitra a ut• documantol
b) todo paC1, não anumarado no Anuo 1, qUe 11 torna mambro da• Na~Õ••
U1ddaa 1 qv.1 adira & Convan.;lio da acol'do com ai cihpodçõu do A.r.tl&.R.
. 461
c) todo pa.f1 10berano 1 não anumtrado no A.niiXo 1 • f:l\11 não 11ja Membro
dai NaçÕII Ualcia1 1 que adln l Convaqio, contorn\1 a1 dhpo•içõu •do
Artlao 46, depol• q\la 11\1 pedido d• admlui'o na qualidade d• Mambro
da UnLão tenha lido acalto por doi• t.rço1 dot Mambro1 da UniÃo,
2. Pua apUcaçio da• dl•poll.;Õ11 cio ham ntlmero 5, n uma •ollcitaçio
da admturo na quaUdatia da Membro í apuunt•da no latarvá'lo '"'" dua• Con
tn.aci&l da Planlpotaacltriol, por via dtplcm,Uca • por l.nturn,dlo de ,:,ptf.
• OAd• ••~ lixada a ••d• di Ua.l.i:o, o Stcucário·Oual con•ult.rá 01 M•m~ro• da
Uaiâ'o1 um N•mbro ,.,, conllduado como ab1taado•11 cu o não t1nha rupo,!l
dido ao praao dt qualro m1n1 a contar tio dia em q\la tenh• lido con1\loltado,

...
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...
ptretloe e Obrlaasõu do• M1mbroe

1, Ot Membot d& União tuão

pnvb~l

•

DA

CoAvt~~ção,

01

db·tltol e eed:o tuJ•ilot. lt obrll&,çõ...

riac:lu, fiUGlÔ~t ov. coneW&aa da União 1não 0 , upln&el: ·

todo Membro tem o cSlrelto de participar da• c:OAtllrinc:ta• da· Ualão, _.
elt1!ve1 para o Conulho d1 Admlnlltração • o dlrelto.ü apre11ntar ,:&,!
dldatot &01 po1101 de NncloMrlo• el!l&o! de todo• oe 6r1ãot permanen

..

4.
~

e) Eaamtna •• COA&at da União • a1 aprova dtfiAltivam.a.te, u toro a.. o;
O-C.. telho. i, ~~

34

35

-.
todo Mtmbro ttm direito a um voto em tod&t 11 conterinclaa da U~lio,
tm toda1 •• rtunlõ" do• ComUêt ContulUYOI latuaaclouil e, uDdo

ll l:leJI dot Membro• da União c~do• a ~·~po·~
ni•tração;
'

36

I) .Ele1e o Secrellrto O•r•l• o Vice•S.cretárlo Oerale ttxa.a data.na qual

)r,hmbro do Coaulho ct. Adm1DIItração, em todat ,.. ttiiÕU dtlll Co_!!.
.. sbo;

31

h) Ele1e 01 memoro• aa u'AB • llaa a data· M qual anumem 111a1

38

l) Re~lta a coâVeac&ó: '~~ '•la o Julrar nece.uhtol
J) Coaclul ou reYita, •• aec..1,rlo, 01 acordo•' entn a U.a.São e outra• .or

"'''da Untio1

1O

.;,

d) J'ix& o• lalbtot•b&u, a ucala de taUriot e o .. reJime 4• &At~eAi..;õu
e pen1Õu de IOdo• 01 fuctoúrloe da União, • formld.a, 0111 Dec ..•l
rio, tod&t at dlrttria" 111'111 ccmcua.entu aot eledwt 4& Uallo:

33

2, O• direito• do• twhmbrot no que c:OAcernt l eua parttolpação "'' conf.!'

&)

.

c) Ett&btlece AÍ·balee do 'orçamuto da Uatã:o, aulm com~ oletó pãn ··e.!
.
peta• para o per_tocSo,att: a prblma Coat.,hcla de · PlutP.Ihoc~rtól.
ap61 tu ulmtudo o prorram. dat eonleriaclat admlalttra"va1 e1 • da•
reuniii•• que a UnLâo, teR provavelmeaH duran.. ute per(edo;' ' · • ·

c) todo Membro tem tpalmente dtretto a vOa cm todu &I coatulti.J tle~

dat por correspoad.ncla.

auumem cuat lunçÕttl

39

··

'

iuç~tl

f&AbaÇÕtl lftttrD&CiOo.&itiU&mlfta OI,&COrdOI provll&rtOI CeltbradOÍ
pelo Coatelbo de AdmiAIItnção em aome da Uaiãe com •• reteridat ~
pataaçãu e rt~o!vetobre
o que JWaar oport111111

ti••

40

,... k) Tnta de todat &I outra• quut<Õu de t•lecomwtiuçiu que Julrar nece,l

•.\ria•.
Al'tlao 4
' Obletlvo da Unlio

1. At confehnclat acin\tnlttritivat d& União compl...nd~:

41
I, A União tem por objetiYOI

Manter • ampliar a coOperação illllrnaclon&l para mtlhorla •
ui de telecomunlcaçõu d1 todo• 01 tlpot:

i.)

a) A• conlerinciat admiDlttr&tlvat mvndiabl
UI o

rado
-

43

14

c) Ham~onlur 01 utorço• Q• uçõ" p~or~~'"'' ftnt.

14

15

z.

Com e•ta f"'-lldadt, particularmente, a União:

a) efeNa a atribuição d&t trequla.ciat do upectro radloelltrko • o real!
ti'O da• au"'-çõu ·de b•q11iaciat 1 de mantll'a a tvi\ar \ntnftl';ncla•
prejudicial• eotre 11 11&aÇÕ11 de radlocomunlcaçÕII do1 dUer.ntu paJ

b) A• coDferêAct&t. admiAlltratlval rtrlonab,

41

bl Promovh o dutnvolvtmeAto dot melo• cicnlcot , tua a:ploraçã'o mail
•!le&l, a tim da &W'nP&&i o rendlmaato dOI 11rviço• dt telecomu.nlc~
çou, ampliar uu uto e a•n•ralbar, tanco qwnto pou{vel, lU& utlllla
çã'o p&n o público:
-

....

3, (l) O ternário dt uma cont.,incia actmtnlatrattw. niWldial pode compo.,!
a) A reYitã'o parcial dot AtfUlamentot admi.nlttn.Uvo• mt~~cloa.adoa ao
mero 57ls

bl CoordeAa 01 11forço1 a lim de eltmtnar toda t.ntederiacla prejudicial
entre 11 utaçÕe• dt rad.tooomual.cação dot dLferentet p&ÍIIII mtlhorar
a. utUlnção do upectro de treqQiaciatl

n.§

45

'b) ZacllipotoD&lmeDCI, a revltão ~mple\1. de wn ou vhlo• · du1u lh~~o&~

46

c) 'CNalqQtr outra q11,.tio de car,tn mundial que 11ja da compet.ncLt. da
cOAtniDCia, ·

meato•s .

IIII

16

,

Z, A• conterdciat adm!Dittrattva• tão normalrnent. coawcadat para t~
tarde qu11tõu particular. . dt..ttlecomUDlcaçõu, Somaa!' u ,quutõu lAacp
tal em 1ua ardam do dia JI:Odnao ' " dabatidat, At dect.ou dat .. l coDlne_!ciat devem &er, em todot 01 catot, cOAlormt at dbpollcõu ü COAv..nçi'o.

47

IZ) O '-""rio dt wna coatniacla admúdttrattv& l'llloaal 1Ó pode coa

ter poatol rtlatl.OI & qu..tÕu UptCCflcat de \eltCOmUAlC&~â'O da cantar reJi~
.~~al, laclut~ iD1tr.açÕ11 1 JUDt& loteraactoa.al de Jl.t&it&H de J'l'e~'li.a.clat r~
cloD&dae h IUI aUvidad•• com rttpetto 1 re~rl&o coattdt"d.a• lllftPh 11111 tale

3,

5.

17

cl CooNeaaotttlorçotat~depennlrir\Un.duuwlvtmaato lla~o
doi melt1 de telecocnutcaçDet, Aotacle.meAtt 01 que dnuar.dalft tlcalul
upaclala, •• maaeLra a vtULaar da malbor loim& a1 po11D1Uldadtl o(!

iAttruçõu aão ••teJam em coatmo com 01 iAMrtuu •• Ollltrat nplee, ~
cUuo, at decltÕ!• ele l:ait coat.riAciat devem III' a~tadal, em &odot ot ~
101, lt dbpoall;oet doe J.eplam~~atot Admint•tratl.f'Ho

18

d) J'&vertCI • colaboraÇü utre "'" Me~~Qroe, com vi•t&• ao IIW.btlt!!o

l'tCldal;
Artl10 I

meato U tarUat, a a(.,.l• •• Mtlot quaato pouCv.lt, compatCwtl aom
um 1orvtçe dt boa
e uma 111tã'o tirwlcelra t6Uda • ladepe,!'
dut11

•\&&Ud&••·

19

e) Ea.11raJa 1 criação. o dt.,IIYOlvlmtnto 1 o aperftiçoameoto dae IAtt&!!
çit• 1 d&t rtdll de teltcomv.aicaçõu ao•
em dtttavol+tmuto,
l~l'av&t de tod01 01 ~·lo• dltpoaCvel•, •• tm parUcul&r, por m•io de
1\1& D&rtt:lpt;&o 001 PIOII'am&l apropriado• dat NaçÕt• Ualdat;
..

ZO

fi Promova 1. tdoção dt medtd&t dtttia&du a Jll'&ntir a 111\li&A~ da Ylda
b\lm&A&, pela coopuação dot 11rvlçot d• tel•com1111icaçóet1

Zl

11 Procede a utudot, 11Ubtltca :re~lamantoa, adota reaoluçõn, tonnWa

48

1. (1) O Couelbo dt Adminlttra.çao i CDp\potto clt trillta • 1111 me.Uro•
da UniÃo ellltoe pela CWeriacla de Pltnlpot•ncU:rloe, levllldo·u tm IDGt& a
aecueldade de uma dlltribulçi'o eq11f.e&Uva doa po1t01 ao Co11ulbo, tatrt toü•
at n&lÕII do m\&Ddo, Salvo 110 a.eo d1.varu ocorrldat ll&l coad.ttifll llptci!J
cadat pelo J\eplam.a.to Qeral, o• Membro• d& Ual&o eleito• ao CUII&bo dt ~d
mlninraçi'o d111mpeah&rão uu m&ndato até a data D& qual a Coaiii4Diil .cf.
Plenlooteac~rto• oroceda a eleição de um novo Cont~lho. J:lu tlt rtelttfvelt,

-'9

ll) Cada um do1 Membro• do Con11lho dnipa., para •Ntr AD Coat,.!
lho, uma piiiO&, '~"' pode ltr aubtid& oor um 0\l mal• atuuorat.

p&c,,.

recomtadaçõu • opiAiõu· • 11\11\e • publica Lnlormaçõu
h ttlecomWllca.çõu.

COACtrAtnCu

50

z.

O Con111ho dt Adminlttraçiio ottabeloce nu próprio

replamtnto

~

torno.
51

3', "No lntuvalo q\11 1opara aa Conluânclt• de Plenipottact.árla•, o Co.a•
lho de Admtnbtração aNa Como m&ndathlo da Conf~rincla de Plenlpotencj!
rio•,- no• Umltn do1 podere• por ela dtle;adot,

5Z

4. III O Con111ho d1 Admi.nl•tração é .ncarro;&do de tomar tod.u •• Tl'l.,!
dldu' para tacUltar a •••cuçi'o, pelot MembroiÍ, ~· dltpotlçõu.. da Conv•.!'
ç.to, dot F,tJlllamencot Admilli•tratlvot, du declton da Con!trenc\a de Plo'l}
potencltrlot •• qu.ndo'aproprlado, du decltÕ&I dt outra• conhriacl&t •
reunlõn da União, &Uim como reallt&r todaa at outr&l tarefa• q111 Jh• forem
dnlin&dal ptl& Conltriftcia dt Plenlpotenclbiot,
·

53

(Z) Ele atttl\lfl uma· coordtn.ção eflc&a dat atlvldad11 da União
1xnce wn controlo fll:lanccbo efetlvo tObrt 01 or;anlamot p•rmuentlllt.

54

(3) ·Ele favoreCI a cooperação Internacional com vbtat o atllprar,
por todo• 01 'm•lo• • 1\&&·dltpoatçi:o, e notodamentt pelA puticlpação da União
no• pro1rama• oproprlado• .clat Naçõu Unldu, • cooptração tíontca com ot
p&Ítu .. m via d• duenvolvim•nto, conforme o objttlvo ela Uat.i'o, que é lovoro
cer por tocloe 01 mtlot pouCvelt o dellnvolvlmento dat t•leccnnwdcaçõn. ..

1, A Contuêac\a d1 Pltnlpotenclhlot t lnterrada por clelt;açõn que r.!'
pn11ntam 01 Mtmbrot, E:t. é c:onvoc:ad& a lntervaloa l'tiUlaru, no.r
malmento a c:ada c:l.nc:o ano•,

55

I. (1) A Seeretarl& Qual urá cllrl;ida por 11m Secretário Cieral 1
do por um VlCI•Secrctárto Onal.

2, A Conlerinc:ta do Plenlpotenc:tárlo•:

56

IZ) O Secret,rlo Qual 1 o Vice•Secret&rto Oual.&UW'I\em 11111 1n~l
ço• na data lixada no momento d1 111& el•lção, Perman•cem, normalmentl, na
na fWiçio aié a data llx11cla pel& CCHIIertincl& dt Pltnlpotencthto• no d1c:UI'IO
d• 111a nuntão lli\llntl, • 1ão ruh&(v,lt,

57

!ll O S•c:retárto Otrd toma at mtdldu ntc:tuhl&t a flrn dt q\le 01 r•
cuno• da Unlio uj&m 11UU~ado• com ecanamla, • i rotpon•'v•l• p1rant• Õ

A União c:omproend1 01 UIUintu ór;i'o•:

ZZ

1. A Contnânc\a d• PltnlpotoncLhlot, ór;io tupremo da União;
~3

:!;,

~-~~

, , O ConulhÕ de AdmiAittraçi'o:

Z5

-'• 01 orJanltmo• punantntll abaixo den;nadot:
a)

At Conluinclat Acirnlnl•tratlvu;

A Secretaria O•r&ll

Z6

b) A Junta Internacional de J\t;htro de Frequência• lli'RBII

ZT

c) O Comltâ Connhlvo Internacional d1 Radlocomunlcaçõu !CCIR)I

Z8

di O Comitê Contllltlvo lntern~t.c:lona.l 'ftlo;r,ltc:o • Ttlelânlco (CCITTJ,

ArUso 6
Con!erâncla d• Pltnlpotencl,rlo•
Z9

30

Secrttarla Ceral

a) Detuml.na 01 prlnc:(plot Q:trl.h que deverá ,.aulr a UniÃo para atendi r
01 objellvo1 lftWicill.dot no &rltiO 4 da pra11nta Convenção;
li

b) E:xamlna o nlttórlo do Conttlho da Adml.nhtração relatando u atlvlt!!.du cl• todot 01 oraanltmot da União dudt a lihlma Contar. nela d1 P\!
nlpotentlbto•l

ull•!.l
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•

60

..

'·

9

a raapouánl 2!

71

4, SerÁ lnttituCda UrM Comi ui o do Plano Mundial, auim como ComluÕ.
,to Plano Re1ionat, uaundo deci1Õee conlun\1-i. dc;'""A•••rn6l.ln Pl-emÍriar doe
Comltêe Coneultlvoe lnlern~LeionaS...,.--e.t.a. ComluÕe1 elaboram um Plano a•ral
•n,,."i"áli1iiiimãc"tonal de tel.comunlcaçõu a fim dt S&ctutar..o
dt ..nvol!,!
nento coordenado dot 1ervtço• Internacional• de telecomunlcaço••,Submeterao
aot Comitê• Contultlvo• inteFnactonah quutõu cujo utudo apre ..ntam
lnte
reue particular para 01 paC1u •m vta de d•..nvolvimento e que depend•m dÕ
mandato deuu Com1ti1,

79

5o, Oe mÍtodot de trabalhCJ doe Comlti• Coneuitlvoe Internaclonat. ntà'o de
tinido• no Reaulamento Oeral,
-

...... - - ... Gonl.
Z.IIJ C...llqNftJÕocarroNS.cr.tblo'C.ral, aará aft ncaaaor.o
ó uy•rn"' ... a data cp. cS.&.rmkN • pr&nn.
c:.t.u.ct. ..
a.ooa.n: .. ,. nalaUo pua aua carao.

........,."riol,

vw.~n. O.nl, ...

(Z). C.ao nq.. ftJO o urJo da Vlca·Becretárto ~ral por mala da' 110
41&a .-.. d.a .... Iluda pua a eonw•uçi'ct d• rr&.tm.~ C('lnf<!rPnclA dt~ Planl~
wac"rio•, o Cóualbo da Adrniat.traçio nomearÁ um au.-.... nr CMra o raataat.

"

............c..

o li4Mm••lot, tlmultan~amanta,•o• curo• a. S.cratárlo Ci.!
nla o . . Vlc••S.CI't&árlo C.ral; o Dlrator do Comtti Conaulttvo llltarudanal
com maior utlpjda4a no carro ...umlrá •• funçõat da Sacuc&rlo G41ral, du
rue. um ,.ftodo rnúlmo d• 90 dt... O Conftlho da Admlnlatração nomaarl
am S.cratáJio airala, cato ocorram atall't v& lU mal• da 180 dlat anta• da da
u.' llaada pena coavocação da próxima Con!ar.ncla de Plenipotenciário•, ee.:l.
I,UlrMate aonMNo um vk\.seCret.ário Ceral. C? funcionário nom1ado pelo
coa,.lha ela AdmlnlttraÇã~ cgnttnuad e'!" 1aa tunção durant. o rett&nttt do rnl.!'
dato para• a qual toi1Yi&o
prtdenllor, Poduá apre11nt&r tua candidatura
DAI •YlçÕ.t para 01 car101 de Se,cret.hlo c;iral ou Vlce•Secretárlo Cieral,
na
r.l'ler&a Coaleriné:ia de Pltalpot•nciárlo•

431

~rt\10

61

.a... O S.crelárlo C.nl a•• como upre1entente lual da Untão.

6Z

.t. O Vlce•Senet.bio O.nlauxUla a

Secrt~rlo Oeral no

80

I. (I) .O Comitê de Coordenação auxUia 111 fornece avl1o1 ao Secr'etárlo C e
ral eobre 11 queetõu admlniatratlvae, linancelraa e de cooperação técnica qu';
afttem vártoa oraanhmoa permanentu bem como o que di& rupelto ;,,
rei,!
çõea exterloru e À ln formação pÚblica, hvando umpre em conta 11 dechÕta
do Conulho de Admlnhtraçào e ae lnteuue• da União.

81

(ZI O Comitê examina, também, lodo• oa aeeuntoa importantea que .lhe
aào conllado• pelo Conaelho de Admlniatração, ApÓe uu exame o Comitê apn
unta ao Conulho um relatÓrio por Intermédio do SecretÁrio Geral,
-

8Z

z. O Comité de Coordenação • tntea:rado pelo Vice.Secntário Geral, 01 ~
retona doa Comllée conaultlvoe internaclonale e o Pruldmte da Junta lntema
clonai de Real,.ro·de Freq"êncla•: a eu Pruldente • o Secretário Oeral,
-

8!

I, III No deumpenho de 11111 funçÕ••• 01 funcionário• elelto1, bem como
o peuoal da União não •ollcltam nem aceitam tnatruçõea de qualquer IJOverno
ou autoridade alheia à União, Devem ab1ter .. ,e de qualquer ato lncompat(vel
com eua condição de funcionário• intemaclonah,

· 1U.1 tunçÕe• e a11ume aquela• qUI' ••t• lhe contle eepecUt.camente,
aba ai tuaçÕ.t do Secret1rlo O. tal u aueêncla dute.

64

84

(Z) Cada Membro deve rupeltar o caráttr exclu•lvamente Internacional
d&a funçõ11 doa funclonártoa,eleltoe • do p11101l da União, e não procurar 1,!!
nuenctá ..toe no exercfc\o de euae funçõea,

bS

85

(l) Fora de 11111 tunçÕ11 oe tunclonárloa el11\toa bem como o peuoal da
União não devem ter participação nem lntll'reuea l!nancelroa de npÍcie ai~
ma, em qualquer empr1111a de telec:omunlcaçõn, No entanto a expreuão ~ lnt_!
nuee llnancelroe ~não deve ur Interpretada como opoata a continuação do P!
aamento para pen1ão de apoeentadorla, em rnio de um emprea:o ou de ~t~rvlço•
anterloree,

86

z. O Secretário Oeral, o Vlce~Secret.ário Geral e oe Clretoru doa Comi
tê1 Coneultlvo• lnternaclonail devem,., orlatnirloa d111 diferente• pa{au Meni
broe da União; • duejável q\1'1 a m••'!'l norma 11 eatenda aoa Me~broa da J~
ta Internacional de Refllatro de Frequenclae. Quando da eleiçao
dutu

•.

d.. empenho

de
Oea"emP.!

I,· A Janta Internacional de Reshtro de Freoqucnci.u lll''RBl é lnte1'1'1d& por
ciKO m.rnbroe independente a eldtoe pelA Conferência de J:Uenipotenctárioe, •.li
tn 01 cudldakll propoatoa pelo• par•••• Membro• da União, de menelra a •.!
•e111rar uma dlatrlbv.lção equtt&tlva entre a1 reJIÕea do mundo, C&da Membro
da Uaii'o úo pode apr•untar mate de um candidato nacional,

z, O. membro• da Junta lnttra.aclonal de Real•tro de F'requênclaa, no d.!
tempeDbo de tua fWlÇâo, não atuam como repreuntantea de nua reapectlvoa
partu, nen:a de uma dettnnlnada real&o, ma• como asrentea lmparclaia invll,!,i
do• de um mudato lDtern.aclonal,

Funelonárioa Eleito•

l, A• tunço11 euenclale da Junta Internacional de Reghtro de Frequência•
,

.. no •• uplntu:

a) EfeN&r a lnacriçào metÓdica du autnaçõu de frequ;nciae feltaa pelo•
dllerentet paraee, de tal tonna que eejam detormtnadae de acordo com
o procedimento ut.abeltcldo no Rerulamento de RadlocomunlcaçÕet e,
ae for o cu o, com •• deci•Õ.• d&e conterânciu competentu da Unt.ão,
a data, allnaUdacle e aa caracterCeticll t•cnicaa de cada uma d11111 a.!
•~çÕet, com o objetlvo de a•ucurar o 11U reconhecimento interuc~
ul oltciah

IZ

Ct~mJtê de Coordenação

••u

' 63
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1

'·

7.

66

b) Efetuar, nu mumu condlç'Õe• e com o me•mo IIm, a lnacrição

me~

· dica.claa locallsaçóea detennl.aada• peloe paCaea para oe aatélltu
eataclonárioe:

c) Fornecer avlaoa 101 ,_hmbroa com viatae à e~~:ploração do maJor núm~
ro pourvel de canal• de radtocomu.nlcaçõee, naquela a reaiõu do eape~
tro de frequénciae em que pouam ocorrer interferõnclae prejudicial• •
à'utillsação equitativa., et!caa e econõmlce da Órbita doa aatéUtu
1e,2
utacloAário•;
68

69

d) Levar a cabo a a demab tunçõee complamentar11, rel&cioa.adae à auin.!
;.io e utUlsação du frequànclaa e com a utillaação du órbita• da Órbita
doa aat.Utu IIOUtaclonário•, ••JW"dO 01 procedimento• prevletoe no
Rerul&mento de Radlocomwdcaçõu, prucrltoe por uma
contuêncla
competente da União OQ pelo Conulho de Admlnlatração, c~ o conee,!l
timento da maioria doe Membro• da União, para a prepara.çao de conl.!'
rênclae ou em c:ump'rt.mento da• dilpoalçõu du meemu:
1)

Manter em dia 01 re&iatroa lndiapeneáveb
çõea.

&O

Cumprimento de

IU&I

f..ncionártoa, convém conelderar oe orindpio• expoltoe no número 87 e
dhtrlbulção aeoaráltca adequ.da entre o:. e re111Q., do mundo,

110
87

arática tão ampla q\llnto pouCvel,
Artigo lol
Orsanizasão do• Trábalho•

71

l, Para a organtução de aeua trabalho• e conduçao do! IIUI debatei, 11
conlerênclaa, A11emblílae Plenária• e rei.U\IÕea doa Comlte1 Ccn•ultlvoe lnt•.!
nacionala 4evem apUcar o Rel"'lamanto Interno contido no Rei\ll&mento Oeral,

89

z. Cada conrer;ncia,.Auembléia Plenária ou reunião doa ~omitôa Con•'M
tlvo1 Internacional• pede adota.r 11 rear•• qua julgue lndl•penuveia para co~
pletar aqualae do Reaulamento Interno, No ent&nto, ut~oa rearaa complemen~
re 1 devem 1 er compatrvei• com u dlepoetçõu do Convénio e do ReJUlamento
Cieral; ca1o •• trate de rograa complementaru adotadu pelaa Aeaemblé~a P!!
nártaa e comluõee de aetudo, aerão publlcadaa aob a tonna do ruoluçao nae
docum.ntoa <tae A•umbl.iae Plenárlae,

1.• (1) O Comitê Conaultivo J..aternaclonal de R&diocomunt.caçõea ICCIRI é
ancarreJado de efetuar" eatwloe e fcnnular recom.endaçõea 10bre aa queatõae
técnica• e de exploração relativa• ••pecUtcamente le redlocomunlcaçõea,
(Z)r

O Comitê Coneultlvo ltltnnactonal ToleJrátlco •

'DIIetônic:o (CCI'rTI

Flnansu da Urdio

é encl'l'tel&do de e!etuar ntudo• • fonnular reC:omendaçõea aobre u quutõea
'l'Z

7l
'l'4

7S

• (:S) Em cumprlmento de auae tarefaa, cada Comitê Coneultlvo prutará
a devida atenção ao aatudo doe problemu e à elaboração da a 'l'ecom,nctaçõea cJ.l
retamente relacionada• i criação, o deunvolvlmento • o aperfeiçoamento da•
lelecomunlcaçõ.. no• par... em Via de duenvolvtmento, no campo rejlonal •
'
domÍDlo Ur.ternaclana.l.

z. Snão memb'l'o.. · doa

Comitê• Coneultivoe Jnternaclonale:

&) Por dbelto pr6Drlo,

&I

90

9Z

S, O funclonam•nto de caaa Camlté Coneultlvo Intnnaclonal ettuá aenc
rado:
a) p.la Aeaembl'ia Plenária.;
b) p.la1 comtuõn de ellitudo utabelecldu por alai
c) por um Dbetor eleito ptla Auembléla Plenária, nomeado cOGiorme
dt.poeto no Re;ulamento Ciera.l,

b) ela• Conferência• de Plenipotenciário• e con!erins\u
mu.ndlab,

93
94

admlniatratlvu

z, A1 dupuaa da União aio cobertu palu contrlbulçÕn de 1eue Me~
broa, detannl.nadaa em lunção do número de unida do• corre•pondentae à si••••
de contribuição ucolhlda por cada Membro, ugundo a aegulnte cecala:
Claue
Claeu
Claue
CIAUI
Claue
Claue
Claue
Clu11

bl Toda empreaà privada reconhedfla de aparação que, com a aprova'ião
do Membro que a tenha recOIÜieddo, manUute o duajo da participar
doa trabalho• deatu Comitê&,

17

l, Aa deapuaa da Unli'o compreendam oe 11auintu 11aetoe:

a) do Cone e lho de Admlnletração e do• oraanilmo• permanente• da UniÃo;
91

admtAietr•cÕa• de todoa oa Mambroa da União:

16

Ccndusão do• DebAter.

81

f~

~cnlcaa, de explora.ção • de tullae que ae relerem à telejr&tta. e telelonia,

1

nae Conferência• e Outra~ Reu.niõee

Com.itêe Coa.ultlvoe Interrr&clonaia
'l'D

), A principal con1ideração aobre o recrutamentc ia peuou.l e determln,!
ção daa condlçÕu de empreao do peuoal deve aer 11. r.eceul~arte de aue;urar

i. União 01 eervlçoa de peuou de maior etlclônda, competencia • intea:rldade,
Será dada a devida importância ao recrutamtnto do pe11oal eobre uma baae &•.,!)

de
de
de
d•
de
de
de
d•

SO
ZS
ZO
18
1S
ll
10
8

unldadea
unldadea
unldadea
unld&dll
unidadee
unidedu
unldadn
unidadu

Claue
Claue
Claue
:laue
::au••
Claue
Claa••

de
do
de
de
de
de
de

S

unldadu
unidade•
unidadea
z
unidade•
1 1/ Z unidade
l
unldadt"
1/-Z.
unldado

4

l

J, Oe Membro• ucolhem livremente a contrltiUtção ••.lfllRdo a qual
jam parUclpar du dupeau· da União.
4, Nenhuma redução do númaro dro unldadu de contribuição,

da. acordo com a Convenç;o, pode aer efetuada enquanto 1 nfer1d•
••tiver em vtaor,

de•.!'

eatabalecl~a

Convençao

1
I

~

-
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l

'16

l

q7

5, At dnp.. u du confuàncl.u admlnittrnt\vll reglonah a que te releu
o número 4Z tão arcadot por todo• 01 Membrt~~ da rr11i~o rafarld•, ,.IIWido 1
cluu da contrlbulçio dettu Último• c, na matmc. bun, palot Mambro 1 de
outr:at reQ:IÕut quo ~tvantualmente puUelpum du ta h conforinclu,

7. O• Membro• '!lia atraurcm O·lt'U f'lljjilrn~ntu ~ t:nl.it. prrdum o rHr.Uo

r..tabelcclm,.ntl1, O!>!rasãn " Protesão do1 Canah "

da voto c•tlpu),,do not nÚn1ero1 9 e lO, qu11ndo .1 (j~.<~<nti.l tllltlle atruo Cor t~r-~.d
ou tUperlor ao montantu de tu.u contrihutcÕt>l corru11pondonta1 ao1 dob 11no1

8, At dl•poalçÕet apllcadu i.~eontr\buiçõu Bn.nsoiru dAI ompruu prl
v.:r.d.1.1 raconhecldu, do• orQ:anl•mo• ctent(Bco• ou lndu•tri&it, o du orQ:anh'ã
çÕn• interna dona li lt"uram no Rvgul.amento Gornl.
-

~

lruta.lai'Õu d11 Ttd,.comunlcAsÕu

, I, 111 AI l(njiU.ll oftcbd" d.l União 1io: o inglr'1, o chinê1, o npanhol,
fnnci1 e o ruuo;

100

(Z) A1 l(nifUa• de trabalho da União 1ào. inllli1, upanhol e francê1,

lO!

i31

~m

o

dentrc.o da.• melhore• condtçõu túc:nlcu, do• canal• e 1n•talaçôu necu•áriu,
a fim de uuaurar o intercâmbio rlpido • Ininterrupto da• telecomuaic:açôu
internacional•.

116

:!, N• mHdlda rio pou(vel, euu c:anah e 1nttalaç9u devem ur operado•
••sundo 011 m8tudo• • procedimento• que a experhincla prát,lca da 1xploração
revelou mvll\oru, o mantido• am bom uta.do de funclonamanto a à altura do 1
proa:rauo• sientC!icoa 1 técnico•,

117

3. 01 Membro• aarantcm a protaça:o da1101 canal• • in1talaçõa•
do• limlt•• de 1ua jurhdiçÃo,

118

4, Salwacordo1 partlculare1 que (l.Jccm outra• condiçÕel, todo• 01 Mem
bro1 tomam u mcdlrhu neceuártu pua a•uillrar a manutenção da• uçõa~
do1 drcul!oe intern.u:ion•l• de telecomunicação comprettndtdu dentro do1 Urni
lu di! uu controle.
-

1 !9

Com o lin1 de facUltar a apllcaç~o do artigo 14, 01 Membro• u compro
metam 1 intormar-u mutuamente •obre a• contravençõu ÀI di•po•içõ.. d-a
preunte Convenção t~•do• R•,liiUl&mento• aq~l &nexo•,

cuo de dt<ncordo, o texto !ransê1 preyalece,

:! • f li o. documental definitivo• du ConfereuC1AI de PlenipotenciÁrio• I
diu c:mlerér,cl.l:: &dmlnhtr•tivae, IUU atai fin.l1, protocolo•, ruoluçõee, re
comt"ndaçÕel e opiniõu, urào redialdo• nu 1Cn11uu ofleld• da União, ua:und~
redar,.5u equlvit.lent•• tanto na form.a q\lanto no conteúdo.

(Z) Todo• 01 demat• documento• dutu con!oréndu urão
· na• lfna:ua• de trabalho da União.

103

I, 01 :.lembro• adotAm AI medidu neceuária~ para o ut&belec:lmuto,

115

J(nguu
9?

In

Z, Não ob•tante, rourvam•ae o dlntto •le comunicar 111a corrupo~~din
ela i1 autorldadu competente•, com o fim de u•vwurar a apUc:ação de lU& i;
alalação intorn.. ou a execução oo• convênio• lnternaclonaia di que façam part;,

6, Ot Membro• pafinm a.dlolntaU.ur.anta A 11111 contrlbqtr..lo nnuoal, calculad&
com bau no orçan1cmto llprovado pelo Conu·lho:~ de A1\minlun~lin,

prec•dantu,

qa

IZ.
114

~ntillcar.\o d;u

redillido 1

104

3, (1) 01 documento• onclah de urvtço da União, enumerado• no• Re~
lamento• Adml.nbtratlvo•, 1ào p.ubllcado1 nu cinco JCn11uu o!lciat•.

105

(ZI 01 demah documento~. C\lja dl•trlbutção gnr.1luja afetuada
pelo
Secret1rto Cera!, de con!ormldaae com lU•• atrlbuiçÕel, urão radlt1ido• nu
trê• ICnauu de trabalno.

106

4, No1 debatei du con!erênclu da Untao, e n.u rtWU~Iou de uu Cc.onul!'.o
de Adminbtração 1 do U\11 Comité• con•ultivo• intern.~olonah, urá utUhado
um •btama altcu de intetpntação nci'proco1 nu dnC"l IÍnllUU o(lslail. ~o crr.
tanto, quando todo• 01 p.lttlclpantu de un1• con!e~rcincla ou de uma reunt.lo a•t'L
verem de acordo, 01 debatu poderio deunvolver-u 11m meno1 de cinco da";
l(ntiU.U menclonadol antcorionncnte, Haverá intorprutação 11ntre utu ICn~;.•
e o •rabe nu Conlerênct.u de Plenipotcnciiírloe, 1.t n:u eon!o!rÔnsiu
ildminh
trativu da UniÃo,
-

Prioridade du

l:lfracõu

Tlll~tcomunlcacÕIII

lZO

01 1orvlço11 internacional• do tcrl~tcomunicaçÃo devem dar prioridade &b
tolutll a todu u telecomunicaçõu rcrlativ111 à ICIIIUra.nça da vida 1\\lmana nÕ
mar, 11m terrA c.o no ar, .. no 111paço cÓ1mico, bom como À1 tolec:omu.nicaçôu
epidumohÍIIicU da urw:;nda cxcapcinnal da Orilll.nhti\Çoio Munrtlal de Saúde,

To•ldt~nku

A União aoza. no território do Co\da um dtl lt:UJ :.t~:nbroe, dil C.&p.lci.dOI
dt~ Jur{dlca n""cuâr~ ao cxcrdc\'J doo •'..ai funçÕu• c ~ r11allz.õ&~.ic de "'""' oO,i;
fiVOI,

ulatlv.u à" Segurança

d& V!.da Humana

,PrlnrldiHII' •lo" Tf'liiiii'AmiH, dn11

107

dentro

I li

vorll"'

Cl;.1nH~tbu,. C!J!'\-'"U·'~''~"•

du Guvt•rn2.

Sob rr.•arva da• di~poaiçcie1'do1 ArlijlOI Z!t ,. 36, 01 tcolegramu de ll5'
d11 um dlruttu d~ priorid.tdll 1obrt: 01 demal1 tulogramu qu.ando o

;!O:.o~om

!I.

ll.
••llpll<hdor •oliCitar. A~ .:ho~.mat.la• c ""nve~na'\Ü•·~ t .. l.,iiinica• de 110verno podem
it-'lJAinwntu, h.ovo•n,Jo :!ult~it.tç.io t.lXprl'Uoi. •' 1\.l lll.,did.a do p.liiÍvul, 1c ben.tl
~'·'r ti•• um di.rcitu •I•· j•ll'•riii.Hil.' ~onbr..- ao •lUir.tfl ch;unad.u 111 c:onver11.çÕa• ... ~
ftini~.....

-

lHrt•l1,, <1-l PÚbli.;<l •k· l'tili.

So'I'\'ÍSO ln!o•rn;lt:iom;tl d.. T.,J,•r•l'''\illi ·•• .,••
IOH

10'1

0• Mcm~.>ro11 ruconllt!'c ... m u dir••ltn quo~ t~.:lll u p•ÍI1lko de1 ~urnunLc:tr•h•
por mui·l dt:o ~~~::r\·lço lntcrn.u:inn.d rlo• curr"•?•IO<li~n.:io~ ;.-.•hhc.1. O• ll!'t\'ÍÇOII, 0111
lo!.lo:ilJ e .UJiolrantiõ&llllur:io 01 mt•JnLOII, um cada C:.'!.t..-~,;•Jria .du correlpllnclenciOI,
par.:t. tarJo• 011 u•u~rb•, um qualqu .. r priuridach.• 0\1 ~Jnd.:r~ncia,

, ... ,

I. o~ t.·l~·l;r;uli.UI d.· ~ .. ·...·rn,;, IJ,·rn '"'''" '"' tl ..
1 ;Ld·>~ ctn lilllo!I.L•Ij;Clll ac,·r~·l·l •·rr. l•tt.lo!.ll <~li ro·I,•Ç•~•·•·

I;:J

.!. o~ !t•l<:l~r.ltnolt> p4rtLculoil'lll um lin,:UOit:~·~~~ llt:Cruta podem tMnb.ím
.. r
adntilh! ·~ ,•ntr,• l<>do~ o• p.oÍ'"'"• cum ulh'cçJu dllqu.dut que tenham puvi.amen
to• nutiii(a.•l": por nwio .tln Sucr .. tário G~!õ&l~ q1111 n~,., Admü111m nu linguaa:,n\
Jl,ll'H ;o r"h·rlcla c.-to:l:orw. d~· corrtlpunco:nc\<1,

1;!·1

3, 0• ~loJmbro• q\lu não admhom o. tele~: rama• poutic\lltl.ru cm ll.ni[UAQam
uc:rota pro~ .. <.l .. ntul d~: ~~:ou próprio lerritórto, ou de1Ün11.do1 •o me1mo, devtm
act"it.:-lo~ .·m trân11i1o, I:!. Ivo no c:uo d.1. 11Up<~~ntào de urviço prcvllta no ar!,i

1. 01 M11mbro~ ro•l.'r\•art\•U o c:lir111to ti•• •!t't••r a Lr.HI~rni•~.io do: qual~ltl•·r
lele~.:r•ma privado qui.' po••a p.1r11Ct•r purit:o-o ~ M•iõUr>.nç;, do E:•t"do, ~u r.!!!
trá rio i1 IUill lt!h, à nrdt•m pública ou ao~ b... n. •·o~\1111\t'M, cl..-ldt• qu• noli!!
qu.:m imedl..l.t:~omrnt~· o peno d..- orl.:•ml IUbL't' .:& int.:rc~•ptaç.i'o tot;al do telu~:r;
ma. 0\1 de p.ntu do mc:•1no, o\ n.io ••r que~ a: nu n.:•tilk.lç;;u e..-Jo~. c:on•lderada um

-~·riiLÇO, pudtr~o

rt~'!,i

jj!t:~.::O.

l'lll~'ll .... ••qiUl'lUl~U do E•to~d.;>,

O direito \.ltnb~m lltl lnt"rtOnlpt!t qualqUer
prL\'.Ida quu po1u po~orocur p..-ri~tu•o~. à usuunçM do
do OU .:onu5ria l1 11\0ilol lflil, l Otdum pÚblica OU ilOI bonl COINm111.

I~~;

1'11

C•da Me~mbro tGiorYA•III o direito t.lu ~>Uipttndctr, por tempo indetermt
nado o urvlço de t•!ecumunlcaçõu inlernl!.clonllil, ujil em lU& toca lidado o~
•pen~ 1 para dutern1i.na.du uta.çõe! u/ou po~ora d11t11rmina~d:.~ ela nu, do cor h;!
pondênclil d11 u(da, che~acla ou IN,Iito, com • nl.lrlu•ç•o•.eccn\W11C..·Io lm11d~
tamcnte, por intarmidlo Jo SecretÁrio O~:ral, ao• dumuh Mambro1,

1~6

A• liquldaçll ••• d•• .::ontu lnternacionall 1Ão can•idiiiNdu uma tran1açào
c:orra:nt•, l' detua.d;ll •''li\lndn .'1.11 obrtr.~~oçÕu• lnternactnn11111 corrente• do1 P':.[
nl inh r••~o•;ulo~, IJUJ.Hrlo 01 ~tovurnoll tiverem conclutdo Acordo• •obre a mat•
rio~, Na ilUIIinci.a t.101 convonçÜe~• rJ, .. u w:ncro, ou de Acordo• parlicularea
co~
clu(do• na• condlçÜIIJ pruvilt&l no Artillo 31, utu HquldaçÕ111 dt conta• 11io
e!etuat.lou c•mfortn<' a• dl•ro•içÔel do1 R•1NI~mento1 Adminl•trntlvol,

llZ

o1 Membro• não ac•lt•m qualquer ruponubUidade com ralação 101.
ual.lárlo• do 1 urv\ço• 1.1\tarnaclonah da telllromunlcaçõu, prlllcipalm•nte no
quo 1e nina • reclam•çÕu por dano• ou pruju{ao•.

U7

A unido.d• monetária uuda m
.lpo•tção du tarltu de telacomunica
çõu internaclon&i•, e pU"• o .. tabeleclmanto du conta• 1n'un~odonah, • ~
fn.nco ouro de 100 ctntavol, da um peao de 10/31 dtt Q:r&ma e título d• 0,900,

jJ')

~. Q~ :0.\umbru•

I'LIIt'J'\'Ilm•ll!

outr;~ tt1l11..:omuni~aç;io

E•0

No• ltul.'\ll~mrnto• Adminl•tr"tivo1 anexo• " t11ta Conv11nç.i'n flii'Uram a.
.i. tax;ul tio~• h•lu..:omu.nic~açõe~~ ~· o• diverro• suo• em
H' concudum iranquLall,

>li•ru~\~Õ··~ rt<h.th•at
q1.1~·

Unid1de Monetária

Slpilo d.-a Tlllocou ....ni(.,,so•·•
113

1.

o1 M1mbrol

11 comprometem • adotar todu 111 madidu
compat(v•i•
com 0 ai 1tama de tal•comunisaçõu tmpnaado, pau AUt!l;\lr&r o •li! !lo da co.r
rupondônc\a lnt.rnadonal,

,,,

O• M1mbroe ruerv1m par• 11, pua u amprua1 prlvadu da opuaçâo

Outubro de 1976

DIÁRIO DP CO!'IIGRESSO.NACIDNAL (Seçio II)

.

l.j.

14 •

,

por .te1 ,.conhacldu, e ~n •• dtmah dnldamtnta autoriaadat pua alta tlm
.. 4 (aculdada da,'cOAclulr convançõu partlcularu aobra,qualtÕa• da, telacom"!,l
cação, que não lntarauam ao• )obmbrot am IU&I,.,..E•••• acordot, no .nt.anlo,
não podam contrariar aa dl~poalçõu da prauota Convenção, O\l doa Replame.!'
.. ,_....: 'tol 'AdirdnlatraUvoa âqutoanexo1, no que •• ralertla lntertu.ncla• prajut!l
ctal• qua·•lla apllnÇão·pcida ocallonar nos ••1'Yiçoa d• ra'tl.loccmwdcação
da

lnttalasõu dOI Snvtcot da Cafua Naelonal

t4o

· çõa~ de radlocomunlc:açõu mUltArei da U\11 .-.rcito• 1 da

outro• pa!•••.

IZ9

Oa Mambroa ruervam·•• o direito dt rllli&&r conterindu natonala,
concluir a cordoa realonab • criar oraantsaçõu realonaia a IIm d• ruolvar
problamaa de taltcomunlcação auacatCvela de unm tratado• 1m plano raalo
nal, Oa acordo• raatonah•nâ'o davam- III' contradtt6riat com a pruent• Convt~
çÃ~.
•

...,....

1, Ot Mam'brot conurvam tua lota! Ubudada no que •• rtlau

.

..

a lftttala
torça• ti&~-;

141

z. No ant&llto, auu lnttalaçõat davam obunar, na medida do pauCval,
àa dhpoalçõu rtiUl&m•nt&ru r•lauv... aot ptdldo• d• aocorro tm cato dt
•m•ra.ncla,.àl mtdld.. para 1mpadlr intartar.nclat prtJudlclalt bem como
prucriçõu do1 R•IUlamanto• Admlnl1tratlvo1 ral&tlvo• ao1 i.1po1 da amluÃo
a à1 lraq~Aclat qua davam tar utUiaadu, aarundo a 'riaturua do urvlço,

.14Z

3, Além dluo, quando 11111 lnatalaçÕaa participam do ttrvlço da corru
pond.ncla pública, ou.doa damata aarvlçol rasldoa pelo1 Repl&mantoa Adni't
nlatratlvot anexoa-a 11&& Convenção, devem, am anal, ajuttar•ll il1 dlapo;l
çÕ11 raplamantaru apllc,vela ao1 ratntdoa urvlçot,
-

'

....

CAPt'rULO IU
,

1\l&l

CAPtTU LO tV
.

.

~

..

'

DitpoalsÕu E•p•c!&l• Rtlatlvu àt Radlocomuntcaçõu

Rtlaçõu com .. Nasõu Unldu a com u
Orsanlusõu ·Inttrna clona t•
J

Uto Racional do Etptctro de

Ralasõea com •• Nasõu Untdu

Radtofregu!Ínclaa e da Orblta doa Sat~litel Ceoutaclonhtoa
130

131

Ot Mambro1 procuram limitar o mímaro da fraqu.ncla• e a extenaÃo do
utUI&ado AO mCntmo lndltpana,val para auea\arar dt mana ira aatbtat6rla o fun
ctoaamtAtO aatblatórlo doa urvlçoa ntctubLoa, Com eua· ttnalldada, 11 e-;
torçam para aplicar, com a maior bravldadt, 01 Últlrnoa apar!alçoamantoa di
t'c:nlca,

1_43

1. /u ralaçõu entre 01 Naçóu UniDa e & Untão Internacional de Teleco
munlcaçõee tão daflnldaa"ii.o Acordo' calabrado tntreaa ctu&a oraanlaaçõaa, ';
· C\ljo ttxto tipra AO Anuo 3 da pr11anta ConvençÃo,

144

~ "· COAtorma át dltpoalçõea do artlao XVI do Aco7do acima mencionado oa
urvtçoa de OJMr&ÇÃO dt talacomunlcaçÕtl dat Naçõae Unld1.1 IOAm do• dlrtl
to1 e 11tio 1uj•tto• i• obrlaaçõ., pravtatat nuta Conv•nção • no1 Raf\llame'i
to1 Admlnbtratlvoa, Como conuquinda, t•m direito de autttlr, •m cadtt~
contultlvo, a toda1 aa con!uinc:iat da União, lnclualv• àa rauntõu do1 Comi
&êa Contultlvo• !Aternactonat•.
-

145

A flm de ajudar a. raall.aaçÃo da uma total coordanaçÃo lntarnacloflll no
campo da• talecomunlca.çõea, a Unlio colabora com a a oraanlaçõu U\ternac~
na h que tanbam l.nt•reuu a aUvldadu conexa a,

z, Quaado da utUlnção da falx&a de fraquinclaa para radlocomuntcaçõu
eapaclalt, oa Mambroa dtvrm conalduar o fato que 11 fnquinclaa e a Órbita
doi uttilltu I&OutactoDár~o• •..ão fontu natura h limitada& qua dtvtm 11r uÍ~J
ada1 dt muatra •llcu e •conomtca, permhlndo o actuo equitativo a III& or
bit& 1 àa fraqu.ncl&l, da dHuentu p&(ut O\li1'Upo da p&Íua, UJW1dO
aua";
DtCtuldadu a oa melot t•cnlco1 que podtm dbpor, conforma aa dbpoalçõu
do ReiUl&mento da Radlocomunlcaçõu,

RalacÕe• com u

lnttrcomunlcasão
132

móvtl aão
obrlaadaa, dantro do• Umltu dt 11\llmpr•so normal, ao lnttrcimblo rac!pro
co da radLocomunlcaçõae, 11m dlatiDção do alatem& d•
radlocomunt_caçõ.;,
que utUlaem,

Onanlaacõu Internadonah

1, Aa'tataçõu qua raallaarem radtocomunlcaçõu no urvlço

CAPiTUI.O V
Apllcasão da Convução • doa Ruulamanto•

17

15.
133

2, Entretan.to, pa.n não tmP:edlr 01 prosrauoa dut!ltco•, 11 ditpodçõae
do niÍmero 131 não ~arão oba&ác:Ulo pa.n o empre1o da \1Ift ebt.ma da radioc,s
mualcaçõat i&n;apac da comuzdcar-11 com OWrGI alatemaa, dude qu. 11ta ~
capacldad• ae dl'ra à oatu.rna ..pec!llca. deu a ahttma, e não r11ulte dt dlt~
altiva• adocado1 com o único propótlto de Impedir a later<omunlcação,

134

3, Não obttut• 11 diapodçÕt1 do aúmaro 13Z, wna ••tação pode auwnlr
wn urvtço lntaructonal rutrlto da telac"Tunlcaçõu, determt.nado pel& flaall
c!ade duae aarvtço, ou por outr11 sirCUDtt&aciaa t.ndapandtate• do al1tema em
praa:ado,

146
Em cato da dlvaraiacla entra wna dilpo•lção da primalra puM da Con
' vaação (Dl•po•IÇÕII bt•tcat, A!Únaroa 1 a 170) a uma da II!(Wida"'parta {1\a~
lamanto Geral, a~eroa Z01 a 571), u primalrae praval•cam,
Artl1o 4Z
R•rulamentot AdmlnlnnUvo•

Interfarinctaa Pn!udlctall
135

136

137

1. Toda a 11 ucaçõ.a, qualquer que aaja o IIU objetlvo, devtm ,.r lnaca~
daa e txploradaa d• tal mana ir&, que ho ponam uuaar lntarlnincl&a preJv!i
cl&lt 1e comuntcaçõu ou. aarvlço. de radiocomunicaçõea da outro• Membro•,
da• empruae privadaa reconbecldaa, ou de. outra• dtvi.damente autoriaada• e
ra reaiiar um tllllrvlc;o da radlocomunlcaçÕ•• a que luacloiUim da conformidade
~om •• dl•po•lçõu do Replamento du R.adlosomunlcaçõn

2, Cada Mambro •• compromate a exlatr d11 tlnpruu privada• de opu.!
çio por ala raconhacldu e da• demale devldamute autortudat para e11e fim,
o cumprlrnanto da1 prucrlçâu do número 135,
J, Além diuo,

147

Mambro1,

148

tot Admlnlatratlvo• vtaentea no momtnto duta ratt!lcação ou duta aduão,

3, Oa Mambroa devam t.n!ormar o Sacrat1rio O.ral •obra a aprovação de
lu de toda ravlaão du .. a 1\•JUlamantoa, atravti1 de conterinaiaa admt.nl•trat"t
vaa competeAtu, O Sacratárto O.ral noticia e11aa aprovaçõu aot Membro~.
i. madlda que 11 !o1 racebtndo,

UO

4, Em CIIO de dlvera.nda entra uma"'dltpotlção da ConvançÃo • uma dlaP.:o
sição de um Raaul&manto Adminbtratlvo, a Convanção pnval1C1,
-

151

Ot Ref\llamantoa Admlni1tratlvo1 a qua 11 rafne o númaro 147 tão oa
vlaantu no momento da a11lnatv.ra da pra11nt1 ConvençÃo, são con1ldnado•
como anaxo• 11 pruanta Convançãn e parmantcem v'Udoe, aob ra11rvaa du n
vl•Õ•• p&rclalt qua pod1m aer adot&daa no• termo• do número 44, at• o mCI'""
manto de antrada am via:or doa novo• Raaulamtntoe •laborado& palu conltrfn
claa admt.ntatratlva• mundial• compatutu 1 dutlnadot a aubttitv.Í•lol comÕ
anuo• à pruenta Convenção,

Membro• nconhacem a converalâncla de •• adota1'•m to
da• 11 madidaa pouívei• para lmptdir que o funsionamanto daa taata.laçõ.. ";
apar•lbaa:am al.trlca da todo tipo cau••m lntarltr.nclat prejudicial• à1 com~
caçãaa ou 11rvlçoa de radlocotnuniuçõet a qua 11 ralare o número 135.

Valldadt do• Ruulamentos Adminittratlvoa Vlaantu

Aa utaçõu dt radiocom~lcaçõu ••tão obrtaada• a actltar com prlot,l
dada abtoluta u chamadat a manaaaan• de 1ocorro, qualquar qua 11ja a aua
orlgtm, e r11pondar da muma!orma àt rafarlda1 manaaaant,
dando·lhu,
lmedlatanunte, o c\lraO dtvido.

ExteusÃo da Convansão e do1 Rasulamento•

Slnab d• Socorro, UrB.ncla, Saauransa ou Idutltlsasão,

139

-

149

01

Fabos nu E:nRanoiOI

2, A ratUicação da pr11ente ConvtnçÃo, con!orma o arttro 45, a~ a aduão

i. pruenta Convenção, con!orme artlao 46, Implica a aceitação do• RtJUla.men

Chamada• • Manusen• d• Socorl'O
138

1, At Dl•po•lçõ.. da Conv•nção aão complttadaa com oa R.asr.a!• .. ,nt01 Ad

mlnlttratlvoa~ qUe r•,W.m o uto daa taltcom~tcaçõu •• aplicam a todo• o";

152

1. 0• Membro• utão obrtaadot a conformar·•• àt dltpodçõu da prntMa
Convençã.o a do• Re,W.m•nto• Admlniatrativo1, aqulaaexadoa, 1m todo• 01 aa
crtt&rlot • •m toclu 11 attaçãu da talecomuntc&çõu lnttaladot o~.a optrado-;
por elu 1 a q~.aa preatam urvtçoa lntarnaclonala ou po11am cauaar: intarfarên
ciaa prejucUclalt aoa,urvlçoa da radtocomun'tc:açÕ11 da outro• paCau, axs.et'õ
no qua·,. rtler• aoa 11rvlçoa itentot daaau obrlaaçõ11, am vlrtudt du dltP,O
alçÕ11 do ardao l8,
-

Oa Mambro• 11 compromattm a adotar u medida• naunbla1 para 11,!!
pedir a tran1ml11Ão ou circulação de •lnale de •ocorro, ura:inc:La,
terurança
ou ld•ntUlcação tal• o• ou enaanotoa, btm s.omo a colaborar para a locallaaçãn
a identitlcação daa utaçõu da aau próprio pa.Ct que amitam aun tlnt.i•.
153

2. Al~m dluo, dtvam tomar u madldu nacuahiae para Impor a obu.r
vãncla dat dllpodçõu da pruanta Convanção • doa Raplamento1 Admlnlttra

ti voa, à a empruu prtvad.la d• optração, r1coahacldaa por a lu a para .. tab~

lecar a operar teluomunlcaçõu, que asnauum aarvtçot

lntarnaolonale .o~

Outubro de 1976

l
q\t. OJI'r&m aataçõ., q\M pouam aauaar "'""•ri•••• praiHicS.I• ao•
çot dt radiocamulcatÕ.• dtl wtroa pata a•,

'''!.'

l

ai .... _ - .. 161

.......-c:...,r. ....

-

biCo_ .._ . , _ . _ ... . - - . . . " - ......

411Õa1ao_ . . _ , .......... -

.I

.... . - -•

Ra!Utead'o da Connnsêo
JH

1. A pra11Dta Cóaveação ' ' ' ' raUtlc:ada. por cacla um dot IOYUaOI 1lpa~
rloa, li pado 11 DOnMI OOAIIItucloult 'IIIIAIU llOI l'llptCdYOI paÍII•• 0t
iattrum.a&oa da raUtlcaçlo urio rama4liloa no mata curto pn10 po.. t.,.l, por
via diptormctca a porlAM.,Ú4lo-do pvamo do paCt oDda ""a .... da Uati'o.
ao Sacu&liolo Oeral, q\M tar' a deYWa nodlicação ao• Mem&:tro1.

155

2, (1) Dlar.._ um fertodo da doll uot a partir da da&a de .atradl ara. '!§
aor da pnunte Coa.wDfão, IOdo aovnno III•" rio, maamo qua do liaM d.J
poll&ado IAttrwneoto da r•tu&uçio aoa termo• do número 114, IQU 4P• dti!J
&ol coaluldoa aoa Membro• 41 União no~ p!Únuoa I a 10,

156

157

158

t59

160
'

..... ,.............-.
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•••'.!

CZ) Ao vucimaato da um perC..dt doll ano• a pariW di. 41&6 de
da 1m v11or da prtt.,.ta CODvtaçio~ .... IOYUDO tlpa"rlo qu aio tlnr deu
1Uado lAttrumtdto dt ntUlca~io, ._tnmo• do D\Ú'Mro 114 1 aio h'lll mail
qultd&dt para votar em alblwnu. ooateriacla da Uaiio, •m atAIIIIm& u11lo do
Con .. lbo dt Ac!mlllltt"açâo, '"' aenhwna rWAiio dot oriNitlnOI ,.....,..... ,
.S. União, nem atr•'I'Í• de qual4uer IOA.Ulta tlttuad& por corrt~poocliacia, em
conlormldadt com •• dltpodçÕII 4& pr11ente Coavtaçio, e llto uq,._.to o &lw
trumtMo dt ratUlct~io Dio tlvtr tldll dtpotlta4o. O• dlrtl&al 4ttta 1o.erao,
além' doi c:Urtltot de voto, nio tão "f$dot ..

q.rrrpw vv

Ptlf c!t Eptnft
169
l7D

sm V!n• • ••mm ., Ctrwlt

lt.prooaote~o-"- ....• - U .. Jooatra ..

oo Nombroo ~oo t a o o - . ....II~H ...... Ü hftrWI dala,
., '

o

l"•·-

.............. ...._. .... .....,

n•

ll•r"'rio Otnl .. Uall'o ..........
pn•ute ~ a ..._
larla dia Nafltt UaWat, de OMio"''''da.. com •• •lepM~'- •1'1110 101 .a
Ctf'la 4at Nat511 Ualü1,
.

..

J, JJ1poll da tntracla 1m vliOf 41 prJIIQtl COAYtaçâo, coalonn1 O ard10
52, cada lA1trumtnto de ratUlcacio tQ(IW. tftlto aa 4all. di 1111 dep6tlCo, o IJI
crttárlo OetaJ.
4. Em cato de utn O\i v'rlo• loVtfiiOI tlla&"rtot aão ratlllMrla\ a Co~
IJio 11d maiaoa v'lid-. pa•• oi sover"o' '"' a IJabam ratUicado,

vtn~io,

••ta

1. O IOt'UAo dt wn paÍ1 ~· não tenha 1111Aado &pr•••••• Convtn~ão podt
&dertr l m11ma a q\ialquar motnaAto 1 tob ,.,.,.. dat dllpo•lçÕt• 4o al1ilo 1,
Z, O lnltNmtn*D d4l aduio ; dlrllldo ao Stcrttár~ Otral por vl& dlpiomj
tlc• • ppr lntt•ídia do aovarnq dq pft oqda •• tncoptra a ••d• • UniÃo. Ttm
tlti&Q u' dasa dt "" dtp6tilo, a mt41)1 11"' eaja ••tiJNJ,&do dUaranttmtAtt. O
Stcrttlrlo o.,al aotlllca ad11io •o• '"'•mbrA• • tran•ml•• a cada um a s&pl&
aultatlcad& do Ata.

19

11.

ad,.rldo a'tla, ltm o dlr.. lto dt dta\ltlcil~b. mtdlantt aotUica~io diriJlct' ao Sa
crttblo Otral por 'ri& dlplOlnáelca t PQr •t•rmfdlo 4o IOY;.rno do pe.Í1 ••d• di.
Unti:o, O Stcrttárto'Oeralavll& 01 o"tro• NtMbro•.
16:t

S'i9yi!pl PARTE

Rnl&lamentp Qtnl

%, Eau. dtnúada 1\iJ'dr' 1ldto cqm a' uplraçi'o da um pníodo dt. \&l'l'l ano,
a partir do dia arn que o Stcrttirto Oualrtctba\i a aotUlcaçio,

CAP'TULO VIU

runcicm&mtnto da União

Ab·1"osasãõ da'.Ccnvansão I!!tunado.al da Tp!aeomuntcasS.. ,
de Mo.tu\IX U965l
l6l

A preuatt Conu.(t:o ab.. rola • ,cb1s;kal, a&l rtlaç511 tntrt 01 JOYI,!
no• cot~trat&Att.t. a CoaYtnç'io lattra.ufaaal dt TtlacCIIrnaaicaçõu d• Moatrtwc·
,.,65(,

Artiso 49

ConttFêcta da PJ!ftlpotuctjrior
ZD1

1'11 •

ZOZ

.afl&sÕu com oa 'Ettadoa não.COntntantn

16+

Todot ·o• M•mbrot l'n•rvam pal'a 11, • pua a1 tmprtlaa prl...,dat r•
c'onhtcld&t ct.·optra~io, a lac:Wdadt dt IIXII' u condl~Õ•• nar q\1&11 adnaltiui\
at ttltcomuntcaçõ., ll'ocad11 com um Ettado qut não taa part• 'da pnunte Ccn
vtnçio. St \&ma ttltcomUDicação proctdtnt• dt wn E1tado Aio coatl'at&l!.ta
1
actlta par l.im Mtmbro, dtv. aer trantmitlda 1 dudt q~,at atrva••• dot canal•
dt ttltcom~U~lcaçõu dt wn Mambl'o, •• dllpotlçõ., obrlaathi.u da CdnY-.fÃo
• do• R•i~.ilamtntot Admlnlltratlvo•, btm como u tua• aor,nalt, lht tio ap!l

Z:l4

cada•.

ZP5

Z:Ol

166

z. J:m cato dt Atnl).u..m: de1111 m•lo• dt rtiOlução IUtm tdotadot·,
todo
Membro, part• d• """' conteDd& pode rtcorlu 1 arbitraatm, tm ccwWtrmldada
com o proctdlm1ato deltnldo 10 RtJUlamtnto Otnl ou., .. fW'dO ·a CIIQ, no PrJ
tocolo Adlolon&l FacllltaUYO,
'
.
CAP!'rULO VI

16T

••Ja

z. (1) O 1111&1' • a dU& 4a prâadma Coaltl'êacla. dt PliAipottaaâriot oa.
aptn&l llm dot dot.t 1 'po«ttm ,., modUic&do•:
a) A'pedldo •• p~Lo m ..o. llm'ci\a&rtO doi N•mbi'OI da u~. dJritf,do
iacUvtdualm.nt:t ao StarttÍ.rlo Otral1 .
·
bl, Sob pÍ'opotta do Con11~ dt Admlll•tn.são.
(Z) , ~ ambo1 a. CI.IOto o DOYo lllpr ,· &aova data., o!ol &ptlll.t
do• dob, tão !~dor com o acordo da ~mtorta.do. Wtmbrot··~ Calão.

•

Ard1o U

ZD6

1. m Â IlUda. d'• wna cOAitrlaal& admlAlttratl.va • tiucla pelo Cda..
lbo d• Admlnhtraç&o, com o acordo da m&lorl& dot Wtzürot da Ua&M, q,.-do
u trata d• wna conlerinct. admtm•trallva nwndlal, CM& 41. maioria do1
....
bro• da r•atào conlldtradl., q~~aftdo " trata. dt WM coDitriAal& &4111lal•Pellva
fiiiOD&lt IOb l'lllrY& du dJtpoiiÇÕU do a(umro ZIJ, ,
.

til)' EY•.-tualmtAtt; 11ta aatllda aompr..adt toda q~t1ti'o a\lja •tall.!,
• 1io 11~ rldo dtaldlda por uma :Conltrincl& da P1utpottaOÜ.rlo1.
J
a.oa
. IS) . u..· coaftrdc1& ;dJNnhtrativa mudlal 11.111 trata de rad&.HotllUJ,
caçõ.. pod• laclllir ta•bé.n.,. ,., •1tad.a lJ.rttri.,, para a J~ta Ja..,_sl!
Al d• R•JitCro d• J'Jii!QIIbtlar rtlaUvat lt 1111.1 at1Yidad11 • ao a&mt dttll.t,
'ZD9
11) 'U... .oeltt....a ~dalalltr&UV& mudlal• cOa~oud&t
ZD7

z.

~

ZIO

~

III

N~ P!•llnta Coa.naç~o,· _:m•a.ot '~"' haja co.Mr&dlç(o c• o ~~

(1)

IZ) Ca1o
poltCval, o'll&;..r_t a dai& de wna CoaltriDda d• ~
pollaciÁrior 1i'o 4uda• ptla CoAitrÜda dt PluJ.poteac"riOI prec"•"f ...
c11o contrário, III& daw. •• .,., l11pr rào dettrllllaadol pUo Coa111M dt A~
milliatraçào cpm o acorda. da maioria do• Wtmbro• da UD1ào..

Rnoiusio d• Cc.nt1nclu
165 ·
1. Ot Mtmbrot podem r110iY1r aua• cc:mtandaa tobu q~&utõti reladft• l
, l.ntuprtta~io ou lapllcaçio da prn•ntt ConYtnção, ou do• Rfl'll&mtntot' pr•
vhto• no &rtlao 41, por Yia diplomática, ou urav'• do• proctdlmtnto• ntab:i
l•cldot no• tratado• bllatual• O\i.ITI\altllatualt conc;luído• tntrt li, para a ,.
tol~ão dt coatendat ~t•i-nacloult o" por q\a&lqu.•r 0\&1ro métoclo qut po11a ~
cidlr dt comum acordo,

A COilltloipda dt P1Mipotendáfto1 at rtut a lftCti'Y&lol · ~~~
DOrm&lmtAtl & cact. 'dAcO ADOI,

1.

•J .rob ~i.CG di ~ eo.t..;.cia dt Pl•lpotut"rlot, ll'M podt. Cl
•• a dala • o llli"J ü ,.., reuilo1
b) tob ,....;._dr.tlo dt . - ..at.ri•cla adaiaiatratiw. mlllldia1 · Jll'.l
ct ..... , rob rtltrM da aptova~H ptlo COAitlbO d1 Admiahtraçlor
c) a p. . do dt·, pelo .,..,, ua q,Garto do• W.mbrot dt U1t.!.&o, lilrill,
· da, I.U.'Iid.t..tt, H ltll-rio Oe1&11
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22,

:uz
ZJl

fZ) Not caaoa a

(lUI ••

refaum oa nÚmero• ZIO, ZJ 1, ZIZ a, evant~l

mente, o n~muo 209, a da&a 1 o lupr da conterÜCL& tão fiudot pelo Coneelho
de Adrnlnhtraçào, com o acordo d& maior!& doa Membro• d• Uniã•, eob re••.t

u,. , .

J,

(1)

UIM confuincla admlnbtrauva reatonal. convocadAz

da u! do~ t!r::~r:: ~g·~~~:.·u~!'l:'rd~1~,:~::~:~~n;!,~adC.::f:::~~:t1~~ô!~
,durente &I 1111Õ11 do Coneolho ficam por conta d& União,
'

· Z40

10, Para a uecução du atribu.içõu qu1 lh1 cabem p•l• CC~nv•nção, o Con.
111ho d• Adminiltra;ào, em partic:ular1
•I é encarre1ado, no Intervalo que·•ep&r& aa Conler.ncia• de Plenlp2,
tenclárioe, de:&UIILlr&r a coordenaçâ~ com todu u ora:an&uçõu 1!!,

., IOb dechào de uma eonfuiÍncla de Pl~ntpo\enct~rtue;

Zll

b) eob ucoanandac;ão de 1Ut'lll, conler.nd& adminiltrattva mUndial ou r•
IJional precedente, ·•ob reurn da aprovação pelo Con .. tho daAdrti
nl1traçào;

Zl6

Zl7

d) aob propo11Ção do Con1elho de Adminiltração,
(2) No e caeo1 a que e e referem o e nÚmero• 215, U 6, 217 •e, eventual
mente, o número 124, a data e o Jurar da con~ênda 1io fixado• pelo Cor.. lhÕ
de Admini•tração, com o acordo da maioria doe Membro• da União q111 perten
çam à rertão conelderada, 1ob re,.rva d&• dl•poelçÕu do número ZZ5, •
-

219

4, (I} A aaenda, a data •'o lua&r
dem ••r modiflcado•:

deu~

conferêncl&admlnletrattva

P!

a) A pedido de, peÍo meno1 1 um quarto do1 Membro• da União, q~~ando
•e trata de uma conferência adn:Unhtratlva mundial, ou de um qua,t
to doe Membro• da União que pertenÇam à re,.ào conelderada. qua!
do u tr&ta de uma conferência adminhtratiY& rerlonal, Oe p.dído•
1ào dlrl1ldo• Individualmente ao Secretário Ceral, que 01 111bmete
ao Con11lho de Adminietraçào, para •ua aprovação;

2io

0

Z~l

2~l

~.:

b) Sob propo•lção do Con11lho.de Adminlatraçào.

Zll

C2) Noe caaoa &"que u referem oe nÚmeroa 219 • izo, .aa.
modifica
çõu propoataa aó aão d•llnitlvamente adotada.a com o acordo da maioria do ã
membro• da União, quando "irata de uma conferência admlniltratlva
mu.!l
dJal, ou da maioria doe Membro• da União Pertencente à À. rtlião conddereda ,
q~~ando u trata de uma conferência adrninlltrativa re1ional, 10b re11rva
du
diiP91iÇÕII do número 225.

112

5. (I) O Conulho de Adminhtração pode ju.la:ar Útil f&:ur precader a eu
aão principal de uma conferêncJa edminhtratlva de uma reunião pnparatÓrlil"7
encarre1ada de 11tabelecer &a propoaiÇÕII relativa e à e b&a11 tÍicn1cae doe tr!_
balhoe da Confuincla,

2Z3

(2) A convocação d11ta reW\ião pup&n.tÓri& e 11.11, aa:enda devem arr
aprovadoa pela maioria doe Membro• da União, quando 11 trata de urna. conf!
rincla adminlnratlva mundial, ou pela maior!& doe Membro• da União q~ae pe!.
tençam à rerião lnteruuda, quando u trata de uma. conferincia adminie~rati,
va l'llion&l, eob re11rva dae dhpoliÇÕu do número 2:5,

124

Pl. A muoe que a nunião p.reparatÓr1& de uma conferência

0

!~~~~~ a~i~:~:~:~~~:=~·.r:o:~::';:::,!!~~o~ ~o::~·e•~:i.:~:~~:;
lnternaclonah a ClU• 11 retere o art1ao 40 e com u Naçà11 Unld••• em
aplicação do Acordo entre a Or1anhação da. N&çõu. Unld':a • a Upião
Internacional de TelecomllnlcaçÕe•; ,,.., acordo• proVhorioe devem
III' 111bmet1doe à Conf•rtincia de PlenipotenciÁrio• UIUH"'•' ccin!orme
ae dilpollçÕea do número 39;
'
bl determina o efettvo 1 a tuar.arquta do peuoal da Sacntaria'Ceral ~
da• ucretartae eepeciallaada• do• oraanilmo• permani,DtN da União,
le~t&ndq em conta a, dlretriau 1•ral1 dada• pela Conferincla•de Plenl
poeilnd.Árlo•:
·
c) 11tabelece todo• 01 re1u.lam11ntol que conddare neceuártoa à1 a~
vld&dll admiftiltratlva• 1 !tnancalru da União,' &uim como 01 l'llu.la
mentoe adminhtrattvo• deetlnadol a dar conta da prÍ.tica corrente • dã
Oraanlu.çào dae Naçõ .. Unidae e du in•tltulçÔII upeclaUaada• _ que
aplicam o realm1 comum de venclme'IIOI, indeniaaçõu 1 pen1Õ11;
r.. controla o funcionamento adminhtrat1vo da União;
vJ enmlna e d1termin.a o orçamento anual da Untão, dontro d.oe Uml
t11 findo• pari. &I d11p1111 pela Con!erincla de ~lenlpotenciário~ore!
Usando todu ae eco~mi&e po11!veie, mae t:endo pre11nt1 a obrl1ação
feita & União d1 obter r1111ltadoe e&Uifatório• com a maior r a pi d • a
pou(vel, por int1rmÍidlo du 'conferinci&l 1 doe~'pro1rama1 d1 tr&b&
lho doa or1aniemoa parma.nentu; d11ta forma, o Conealho tamb.m i;
va em conta o_a planoe de trab&lho mencionado e no número· 286 .e de t'(;
da e &I anál!ue de 'cÚ•toe/benef(cioe mencionado• no número, %87; · f) 'orna todaa ae medidu neceuáriae corri vina• à verillcação anual
da1 contae ci& União utabelecici&• pelo Secretário Cer&l e aprova 11tu
conta e, 11 tor nece11Í.rlo, para aubmeti•lu à. Conter;ncia de Plenlpo
hnciárloe IOIII.lnte;
,
.
111 aj~~oeta, quando necnaÁrio:
1. u 11calu bÍ.1!cu de o~atár.iol do peuoal da catea:orla
profh
uonal e da• cate1oriaa ·e~~operlor11,, Com exceção do• ealÍ.rio• doe ca!:
1oe que 1i'o provldoa por via de eleição, e. tim do adaptÁ.• lo• ;., u·c!.
bÁ•Icae fixadaa pelaa Naçõee Un)d~• para aa ca~e"orlae corrupo.n
~ent11 do na:ima comum;
'

c) a pedld~ de, p~lo m.noa, wn quarto doe .Membro a da União qua P•,t.
tanc;am a reatao lntarnaada, dirilidl., indlvidulmente, ao SaCI'If!_
rio Oeral;

218

.

0

239

va da e dhpotlçÕea do nÚmero ZU,
Z14

24.
8, O upru1ntante de cada um doe Membroa do Conulho de Adm.lntttr,e
ção pode •••latlr, como ob1ervado!•.• tGda• a• ra11niÕae do• or1anlamo• pe!
m&ntnt.. da Unli'o Indicado• ttoe numero• 26, Z7 e

238

.d) eob propoelçào do Con,.lho de Adminiatraçào,

OutUbro de 1976

I••

2

ço• ~er:;,~·:~:~ d~~~::;tt:l::l::!o,!ií.~i::~~~U~:;:~e::l~i: ':: & ç1 5~v;

ad~ni•

Unida•

tr&tiva decida dllerent•mente 1 01 texto• finalmente aprovado• 1i'o reunido• eob
forma de um rela\Ório, q111 • aprovado por 11t& ro11nião e auinado pelo 1111 pr!
eidonte,

1

àe lnttltulçÕII upeci&Uudae·n& ude da. llnlio:

3, 11 indeni&&ÇÕII d1 car1o da cate1orie. profluional • dae cat~8,2
ria e auperloru, lncl~aelve aquela e doJ..C&rao• pi'O\'idoa por ele Iça o,
confortm •• dechÕ11 du N&ÇÕII Unidll \'Álid•• ))&I'& a ud1 da União;'
4. •• lnd'eniaaçõu que iodo o penoal da Uniio •e beneficia, · 1m
harmonia com todu •• modlflcaçÔ11 adotadae no l'llimo comum da 1
Naçõu Unida e;

,,,
ZZ5

6, Naa con111ltae a q11o 11 uforem oe nÚmero• ZO!i, Zll, 218, 2:1 e 223,
oe Membro• da Uni~o qu~ não r11ponderam, den_tro do prno fUcado pelo Con•,!
lho de Adminiltraçao, no conaideradoe como nao part1c:tpant11 dae coneultae,
•· con11q11entementa não eão conalderadoe no cálc~alo da maioria. Sa ~ nWnero
du r11po1t&1 recebida• não Íl auparior à metade doa Membroe da União, Íl hi
ta ~~orna outr& coneulta, cujo r .. llltado 11ri daternw.nante, quo IIJ& o número d;
eufrâ;ioe exprimido•.

Artii(O 55

,,,

,,.

S. &I contribu.iÇÕII da llnião e do peuoal à. Caixa Com~~om de Peneõu
do peuoal daa Naçõ11 Unid&e, de conformidadl com aa deciaõn dÔ Co
mui mieto deua caixa•:
-

Zll

6. &I lndenlzaçÕ11 de cuto da vida conc•dtdoa aoe benaficiÍ.rioa da
Caixa d1 Se111.roe do peuoal d:l Unlio, ua:undo a prÍ.tlca &dotada pel&e
Naçõ11 Unida•.

>5Z

h) toma a• diepoelçÕ11 neceuári&l para a <onvocaç&o da e Conferência•
de PlenipotenciÁrio• e daa conterôncl&,a &dminhtrativae da Ullião, con
forme 01 artla:oa SJ e 54;
-:

Connlho de Adminiatraçàl)
226

t. I t) O Con11lho de Adminietraçào é conetit~a!do de Membroe da
eleito• pela Con!er.ncia de Planipotenciá.rioa.

U7

(2) Se entre duae Confer.ncia• da Planlpotanctá.rioe, ocorur u.ma. v&
a• dentro do COnlllho de Admlniatr&çào, o c&rliO • tranenu.tldo, de dlroho, . ;
Membro da União que, na Última eleição obuva o maior n\unero de eufrÍ.1i01 '!!.
tre oe Membro• não ellitoe pertencantu à muma l'lliào,

2~8

(l)

llni.ào

Um car1o no Con11lho de Admininraçào • coneiderado como v&aa

&) q~~&ndo

'dLU.a

Z29

b) quando um Membro da llnlào damlta•u da• 1111.1 tunçÕ11 d•
bro do Conulho,

Me~

ZJO

Z. :-o:ll med1da do pou{vel, a penoa d.,i1nada por um Membro do Conu
lho de Admininraç&o pua faur parte da Conaelho ; f11nclonÍ.rlo de III.&
adnÜ
nl traçào <le telec:umunicaçõu, ouá dlretamentl r11poneÁvel por 011 perante
oitlta ILdminutraçào; 11ta penoa dave ur q~~o&IUicada, por ruào da i~~o~.
u;peri
Õnda, noe urviço• da t•lecOr[IW\IcaçÕ~•·
-

ZJI

J, O Conulho d• Adminietraçào elaae eeue prÓprio• PrÕeidente 1 VlcePrllldente no prlncfpto de c&da reunião an~~o&l, E1t11 ficam em euae funçõ 11 atá
a abertura da prÓJCima uu.niào an~~al 1 eào uelea:Cvale, O Vice·Prnldante eube
th11.1 o Pruldente, em &lll.ncla dute Último,
·
-

232

4, (I)
da·União.

ZJJ

(-2) I:lllrante 111a 1111ão, pod• decidir ter, ucepcia.almenta, uma . .
•ào 111plementar,
·
-

Z34

No Intervalo daa uuÕ11 I'IW\iÕ11 ~rdináriae, pode ur convoca
do. •m prlnc(pio na ••d• da União, por a~u. Pr11ldente, a pedido d& ma i o r • ;"
d~a Membroe, Oll por inlclativ& de 1111. Prelidente, n&l condiÇÔII prnletae no
n~amero 255,

um Membro do Connlho não 11 flur rapra11nt:&r em
reuniÕae an~~oaia conucutivae do Conaalho,

O Con111ho d• Admlnietração uúne•u em 111aào anual na

ud 1

Zll

i)

~54

j) axamina • coordena 01 proa:rama.e de trabalho auim c'omo 1111
pro
jjre~eo bem como ae medida a eobre o trab&.lho doe ora:anumoe
p1rmi'

nent.. , incl111ive 01 cal1ndárioe du reuniõu 1
con~idera apropriada;

>li

t'OmA'

u

medldu

qu;

k) p~oced1 à dui1naçào de um tUul~r.ao cara:o Cllll torn~ll.·ll vago de S.:,
cretarlo Cera! e/ou de Vice•aecretar1o Geral na lituaçao lixada no n11
mero 59 ou 60, 1 hto, durante un'l& de 111.1.1 uuõu ordinárt&a, 11 a v:
11.• ocorrer dent:ro do• 90 dlae anterloree & 11t& uuào, oCI: dur&ntl ~~om&'
,;aeão convocaclaj por 1111. pruidente, dentro doe per!odoe prevletd'J noe
número• eupram1ncionado1;

,,.

li procede à d11ia:n'ação d• um tlt"'lar,ao carao, ql.!• tornoll.•ll va1o, de
Otr1tor de um Comiti Connltivo Internacional na primei1'& uuào ordl
:':Ír'i& depole da ocorrinc:il da. vaaa. ·Um Dlrator anim nom1ado permã
r.11ce em f~~onção até a Auembl.la Plenária 11111.inta, como o ut1p11.la Õ
número 305, 1 pod1 1er eleito para 0111 car1o; '
mi procede à de•iln.1.Çào de um tit~~olar ao car1o qu.a tornoii.•IO va1o de
membro da JY.nta lnternaclani.l d1 Roai1tro dtt Frequ.inclu, lliWido o
procedimento p.revhto no número 29:';

>58

nl d11empenha u demah funçõu prevuu.e na Conv•nçào 1,' no· hmit•
d11ta • doe Ra~~:ulamentoe Adnunl•trativot, tuda• 11 funçõ.. con.tden
du nacueáriu para & boa. adminletraçào da União, ou de nu e ora:ant';'
moe, permanent11, tomadoa indlvidualrri'enta;

,..

o) toma •• diepo1içõu necuaár~u, depole do acordo da maioria d 01
M1mbro1 da 1Jn1âo, para uaolver. em cuáter provi1Ór1o, 01 caeot nio
puvutoe na Convenção,· 1\ejulamanto~ Adminhtrativo• e 1111.1 anÜoe, ·
para a eol~~oçào du quah n6o é mail pou{v•l aa:uardar a prÓXIma' confa
rincia. comp1tent1;
-

(3)

U5
~· O Secretí.rto Ceral • o Vlce•Secretârao Coral. o.Preeldente 1 o Vlc ..
· Preudent•.. da JW\ta Internacional de Rea:htro de Frequinciaa, 1 01 Oaretor 11
do• ..corn.tt .. Con•ultivoe lnternacion&il, participam de pleno direito, d&e dellbe
ra_çoea do• Conaelho de Adrn.inlatração, maa aem tomar,ptrte na 1 v o t& ç õ e 8"';
~::.~betante, o Con11lho pode r~~ollear uuõu reurvad11.1 ap•naa a 11\ll Me~

111bmet~ I. Confarõncia' de Plenipotenciá.rtoa u recomendaçÕee quejul
. -

a• Útei•;

260·

p) iaubmete ~~om r•latÓrio •obre •• ativid&dll de todo I 01 óra:àoe da União
depoi• da Última Conferincla de Plenipot•nciárioe;

261

q) envia 1.~1 Membro• da União, o mal• cedo pon!\'oli, apÓ1 cada ~ama
d•e 'euÕ11, inform11 eucint01 de uue tra'oalhoe, &ulm como \odoe oa
documento• q~~oe jul&a Úteh,
Aruso !16

l36
1l7

6, O SecretÁrio Ceral auu.ma a a funçõea da ucretÍ.rlo do Conulho de Ad
m1nhtraçào.
7•

O Conulho de Admim•tração 1Ó toma daci1Õ11 qu..ando 11tÁ em •uão,

Sec:roetaria Caral
l.62

I.

O Secretário Ceral:
&I Coord1na 11 at1vldad11 do• dlfarantu ur11&n1•moa perm&nentu da Uni
ão, com a 1111norl& • a ualet.ncia do Comlti de Coordenação a q~~oe,;
,refere O nÚmero 80, COm O objetiVO di &1111111'11' I mí.xima eflcÍ.cia e
economia para a uUUeaçãodt p•oaL dca tund01e da mal• rec11.raoe da Unlk.

·;·

...

Outubro de 1~6

l6,
b) Orpnlaa o trabalho da Secntaria c.,al • nomeia o peuo.l duta U
cn&arla, dtt conlonnldad. com 11 dlretrtau dada1 pt~la Conterãncia da
Planlpotanclál'toe I com oi NJIIl&mentol utabelacldot pelo Con11U1o
da Admlabtraçi'os

zw

za.
188

''I Eatabelece um reliiÓrlo d• a••tào financeira, •ubmeUdo caeM ano ao
Con .. lho dt Adminlllração, • uma con&a recapUulatlva à1 vÍI•peraa
de
cada Coftlerêncl.a d1 Plenlpotenctárioll .. ,., rela&Órlot, apÓavarU'Icação
e aprovação pelo C0n111ho de Adminl•traçi'o, Mo comuntcadoe 'aoa ,....,.
bro1 • aubmelldol à Coal•r•ncla de Plenlpolelloctárlaa ,.&u.ln&l, para • •
exame • aprovação dtllniUva;

Z89

a) E•&ab•l•ce 10br• a aUvidadt da União um relatÓrio anual tr•n•mltldo,
depoit de aprovado pato Conaelho de Adrnlni•tr&liÁO, # todoa oa Mambroaç

c) tom. 11 medldat acbnlnlatrath•&~ HlaUvat à contUtuição 4u aecnlJ
rl1o1 aeptclallaadat doa DtJinbmoa puman.ntee • nomeia o p.uoat dv

ta! eecntarla1, de acordo ~om o chefe de cada oraanhmo PII'IN.Mnta,
com bau na eacolba deate ~!,ltlmo, a declaio llnal de nom..ção ou de lJ
cenclam.nto cab. ao Secntarto Gal'al;

d) lntonna o Conetlho de Admlnbtração de qualquer daclai'o tomada RI
lu Naçõu Unldaa 1 • • lnetl&v.tçõn .. peclallud&~ que aletem 11 co~

çõu da terviço: lndenlaaçõn

,166
Z67
Z68

Z69

Z70

zn ·

Z7Z

Z73

Sext.,felra 8 6653

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II). ·

1

peneõea do nalme comum;

Au•I'U'• a aplicação doe reaulamentoa admlnlatratlvoe 1 flnancah'oa
aprovado• pelo ,Conte lho de Admlnlltração;
11 J'ornece parecer Jur(dtco aoa· ÓI'IJãoa da União,
I) Supurialona, para a1 neceuldadu da 111tão admlnlltrallva o P.. UI
al da lide da União, a tlm de &IIIJUrar uma utlllução cão etlc~lql&&nlo
. ~.,(,.1 dtl•t• p.. •oal e apllca•lh• a• condiÇÕII de ernpr11o do re tme
1
: c~""1· O pueoallndlcado para auhllr dlrtlarnenlll 01 dlretoru do 1
Comll11 :oftlulUvoa Internacional• • • Junta Internacional de Re 1t.tro
de ~'!•quenclal trabalha dir!tamenle eob aa orden1 db1t11 do• alto 1 IIID
clonuioa lnt•rueadoe, ponm obedecendo •• dlntri111 admtnhtrauva 1
gerala do Conaelho d• Adminhtração • do Secretário Qual;
ht :.fo later•u• 1er1l da União 1 apÓ1 tu conaultado o Pruld•nt1 da Jun
ta lntunacíonal de Reaillro dtl Frequincla1 ou o Dlretor do Comi&:'
Conaultlvo em qu11tão, tranlfue temporariamente lunctonártoa para OJI
tro1 ~C&rJOI •m raaão daa fiutuaçõu do trabalh~ na 11d1 da União, o ~
~retario C.ral notU\ca 11111 mudançu temporarlu, auu conuquinGJ
•• flnancelru ao Con1alho d1 Admlnlltração;
·u ÂIIIIUta o trabalho de .. CNtarla que precede a ua~ àa conlni.o
ela• da União;

Z90
Z9l

1)

Jl Aueaura, quando pou(val com a coopuação do aoverno convidador a
ucntaria du conftrincla• da União o, em colaboração com o chila do
oraant1mo perman1nte tntareuado, promove oa 11rviÇo1 ntcllaÁrloaàa
nuntõu de cada or,anilmo permanente da União, recorrendo ao pan_g
al da União na mtdlda •m qut utimar n-ceuárto, de conlonnidadt com
o númuo Z69. O Secretário C.ral podo também, aob pedido • na ba 11 de
um contrato, aauaurar a IICretaria de qualquar outra raunião relativo\
à, celecomunlcaçõta;
k) ~ntóm em dia 11 nomenclaturu oficial a utabeleclda• naundo tnlo.!
~çou lornectdaa por ute deito pelo• or,anl•mo• pennanentu da UQj
ao ou pelaa admtnhtraçõu, exclu11vt, do• lichártoa de relnincia • de
todo• 01 outroe aucoa lndltpenaávela que podem •er relativo• a 1 tunçõ11
da Junta Jnttrftlclonal de Re1l•tro de Frequinclu;
~I Publica 01 relatÓrio• prlncipala do• organhmo• perman•ntu da UQJ
ao, aulm como aa ncomendaçõu • •• ln•nuçõu de •xptoraçi'o deriva
daa du~aa ncomendaçõu, para u1ar no• nrV1çoa lnternacionai; de
lecomunicaçõea;

f!

Z74

m) Publica 01 &cordoa internacional• e nalonaia concernentu àe tele~
~untcaçõu, que lhe 1Ão com~anicadoa pela• partu 1nteruudaa, m.a.o
tem em dia oa documanto1 qua a utu •• refiram;

Z75

n) Publica aa norma1 técnicaa da Junta lntnnaclonal de Re&lltro da F~
q~nclae, bem como toda outra documentação relativa à aulnaçio • u!J
Uaação daa lnquinclaa tal qual elaborada pela Junta lnternadoD&l
de
R11htro de Freq~ndaa, no exerc(cio da1 auaa tunçÕ11;
·
o) utabelece, publica e mant•m em dia, recorrendo, •• for
neceuj
rio.- aot out:roa oraaniemoa pennanantea da União:
1. uma documentação Indicando a compo•lçio • utrutura da. União;
z. •• utat(•ticu lll'aia • oa documento• oflclah de 11rviço da União
pnacritoa no• Reaulamentoa Adminlatratlvo•;
3. lodo• oa outro• documento• Cujo ••tabeleclmento IÍ pr11crito pelaa
conlninciaa • pelo .Conaelho de Adminhtraçio;
p) Reúne e publica, aob lorma adeq'uad&, u lnformaçõ.. naclonah • i.D
tarnaclonai• relere~u à a telecomunicaçÕ.I no mundo Inteiro;
ql R.tcolhe e pubUca 1 em colaboração com oa•demai• or&anlamoa pafn'!!
nent11 da União, u htlonnaçõu de cari:tu t;cnico ou ·admini1tratlvo
qua pOuam III' particularmente úteia pau oa pa(,., em via de
deae.,t~
volvimento, a tim de ajudá•lot a melhorar •ua• redu de telecomuniCj,!
çõ... A atenção deuu pa(au dtYtl aer iau.alment• atra(d& para &a pcu
1ibllldadu olerectd.aa peloa proaramaa internaclonaia patrocinado• R!
la• Naçõea Unida•;
r) RtÚne • publica todat aa Wormaçõe• que •u•cet(veit d• lll'tm Úteh
aoa M1mbro1, relativa• ao de11nvolvimento da meloa técnico• duti'l!
do• a obter o melhor rendimento do• ••rvtço1 de teltcomunlcação, e 119
tadamente o melhor 1mpreao pou(vel da• rádio frequinciu para r•ctl&
&ir 11 lnterlerêncla1;
•I Publica pe rlodicamente um boletim de informação • de doc\Omentação
varal 1obre •• telecomunlcaçõu, com o awd'ho da. in!ormaçÕe• reunj
daa Ou colocadu à lUA dhpoaição lnch~dve aquela• que pode obter de
o~r&l or1anlaaçõea lnternaclonai•;

aa)

AUeJÚra toda• aa demal• lunçõe1 de .. crnarla da. Uniio.

z.

O SecretÁrio O•ral ou Vlce•SecriiÁrio Ceral pod'• auttlir, a titulo con
aulUvo, •• A.uembléiaa Pltnártu doa Comllit Con•ulttvo• lnlunaclocah e
ã
todu •• conler.nciaa da Unlio; o Secretária Oeral 011 "" repreunta.ace,
pode
participar, a titulo conaYlUvo, de todaa •• outra• rauniôea ·da União, Sua parllcl
paçio nu reunJõu do Conaelho d• Admlntalraçio Íl r•alda palu dltpotlçÕ•• dÕ
b!Ímero Z3S,
·

Junta Internacional de Rtlhtro de Fn9uênclal
Z9~

I. (11 Oe mtmbroa da Junta lntnnacloMI de Real•tro de Frequênclu dewm
utar plenamenle qualUicadoa, por ' " ' compatênclu tácnlc•• no campo da a ra
dlocomunlcaçõn • p;,uuir experiência práuca •m matéria de aulnaçio e uuu.ã
çi:o de lraquênciu;
-

Z93

IZI Alm, dluo, para permitir um.a melhor compr ..n•ão do• probltmu
que exhtem dlanta da Junta em vlttude do número 67, cada m•mbro deve ealar
a par da1 condlçõu aeográllcu, tconômtcaa • dtmo1rá1Jcaa de uma re11io PI!
Ucular do tlobo;
.

Z94

Z. (I) O procadlmento de ilelção é utabeleddo pela conlerêncla r11pcnaável
pela eleição, 10'o a lorma upacitleada no nÚm1ro 63,

Z9S

IZ) &m cada eleição qulquer membro da Jl&nta em !unção pode 11r
po1to novamente como candld•to ptlo par, ao qual p~ttence,

Z96

(3) Oa membroa da J\11\ta tomam uu1 aervtço1 na data lixada pela Conte
rêncl• de Plenipotenciário• que oa el•l•'~• Normalmflnte, continuam nuaaa tuft
çõu at• a da&& lixada pela conferência que al•&• uua auctuoru,
-

141 Quando um mtmbro eleito da Junta renuncia a •ua• tunçõea,a~~dnnau ou falece, no intervalo qua ••para du&a Con!erinciaa de Plenipotenciário• en
:&!'!'f~ldu de deaer 01 membro• do Comitê, o Pre•ldente da Junta pede ao s';
creU. rio Oeral para convidar 01 pa!11a Membro• da Unlio qua faum p4rte
d-;
realào intneuada em propor candidato• para • eleição de um aubatituto na reu
nlào anual IIJUinte do Conulho da Admlnlatração, Entretanto, 11 a vaaa ocorre;
maia da noventa di&a ante• da a enio do Con11lho de Adminiltração, o paía ao
qual o membro pertence dujgna, o mail brev• pou{vel • dentro de um pruo de
noventa dl&l, um aub•tltuto qua tambt.m deve p1rtencer a ute pa!1 que ptrman•
cerá am função att. a pon• do novo membro elaito pelo Conulho de Adminlltri'
ção, O 1ub1Ututo poderá ur apruentado como candidato à eleição pelo Con~tlhÕ
de-Adminiatração,
Z9B
151 Para aarantlr um functonJ.menco.·elicitnte da Junta, todo pa{a cujo re
pruentante foi eleito membro da Jun:a 'dne &b1ter-1e, na. medida do pou!vel d;
chamá.lo entre duu Conlerênc~• de Plenipotenciário a encarreaado• d• 1t1aar

tn

l1.

Z76

Z77
Z78
.Z79
Z80

Z81

Z8l

t) Oetermlna, dtpoh de ter con1ultado o Clntor do Comlti con•ulttvo
internacionallnttrellado, ou, 11t1dQ O cuo, o Pruidentt da Junta
[O.
ternaclonal de Reailtro de Fr~quinclaa, a lorma e a apruenti.ção da ~
da• •• pubUcaçõe1 da Unlão, levando •m conto\ a 1u1 nat11rna e cente,!l
do, bem como o a meio• d• publicação rriai11 apropriado• e maia ecoq§
mlco1;

Z84

u) Toma u m•didu neceu&rtu para que 01 'documento& publicado• ~
jam dlatrlbu(doa
tlmpo oportuno;

em

Z85

vi ApÓ• ter realiudotodat u economia• p011CveJa, pr•para e ~llbmett
ao Con .. lho d1 Adminlatração um projeto da orç11.mento anu&l que, uma
vea aprovado, ptlo Conaelho,; tran1mltldo, a tttulo da in!ormaçio,' a
todo• 01 Membro• da União;

Z86

w) Prapara • 111bmet1 ao Con1alho de Acbniniatnçi'o 01 plano• de tr .. b_g.
lho pua o futuro ral1tivo À1 principal• atlvHladu oxercidu na aede da
União, conforme u dlretrlau do Connlho dv Adminlatração;

Z87

x)

na medida em q11• o Conulho do Adnunl1traç~o julwa
nec:eu&r1o
prepara, 1ubmete ao Con11lho do Adm1n11traç~o anáh•aa de cuatoa/b.s
n•t(clo• d11 ptlncLpal• atJvidlldu exerc1du na •.:de d• Un1io;

P,'2.

~9.

01 membroa do Comlti.
Z99

3, III Oe mt.todo• de trabalho da Junt.a aio definido• no Retulam~t~.to ~e
diocomunicaçõu,

R~

(ZI Oa memb;oa da Junta tleaem, entre ai, um prllldente • wn YiCI•Pt!
C,!

300

aldente, cuju funçÕe• dYflm um ano. Em u(llida, o .vlce-pr11idante auced•
da ano ao preeidente, • um novo vico-prllldente á eleito,

131 A

301
30Z

Jw:~ta

diapõe de uma aecretaria upedaliuda,

-1. Nenhum mcrmbro da Junta devt, relativamente ao exerclcio de •uaa
fll;!l
çõu, p1dir nam receber ln•truçõu de qualquer govamo, nem d• qualqyu m•m
bro de qualquer aoverno, nem de qualquer organlaaçio ou penoa p\ibUca ou pri"
vada. Alt.m d.f.no, cada m•mbro deve rupeit•r o carÍ.ter internacional da Junlã'
• ;lu f1111çÕea de 1ou1 membroa, e n&o deve, am qualqYer caao, procurar infiuir
qualquer um delu no exudcio de au1u funçõu.

ComitÕ• Conaultivo• lntarnacionail
303

t.

O luncionamtnto de cada Comitê Coneulhvo Internacional Ír

I I I I Jurado:

a) pela Auemblt.ta Pltn.Í.ri&, reunida dcr pro!erõncia a cadA trê•
ano•.
Quando uma conterêncl• adminlltrativa mundial corrupondcrnte for con
vocada, a reuniio da AuemblÍria Pleni.rsa ae realizará, •• pou!vel, pelÕ
mcrno• oito meu• antu duta con!ortincl.a;
lO•

bl p:tlu cominõea de utudo• connlru{d& 1 pala Aaumbléia Plenária para
Lrato~.;• da. qu.uuõu•" urem examlnadu;

lOS

cl por um Oirotor aleito pela AnemblÓia Plenária, lnlcialmentÕ p.Lra um
par(odo liual a duu vntu a duração 11ntrcr duu auembláiu
plenária•
conucuUvu, normalmcrnte para uil anoa, t reelo.&fvel a cada uma du
uaemblélu plenâriu po•t•rloroll e, •a Cor rulaito, permanece no ca.!.
110 ató a A•umblé1a Plenária ugulnte, normalmente durant• tri1 ano1,
So o cargo encontr.l• u inopinadamente va11o, a Anembléia Planá ria
ao
juinte ela a e o nov.J D1retor i
•ecr~o~tarl"

306

di por yma

307

·e) por laborltÓrso•

CIU

111peciallnd• que anhta ao Oiretor;
in•t.llo\çÕe• técnlcu cri&du pela UniÃo;

z.

1U A• qu.eatõu \l•tudadu pu r ~:ada. Comitê Con•WUvo lntorna~:lon&l, 11 10
bre •• quah utá encarru;:~rio do emltlr pancero•, lhe 1Ào coloclldll pela Cónf;
rõncia da Plenipotenciário., por uma conlerÕncla aclmlnhtutlvcr, pelo Con1ulh:;
do Aclmininraç&o, pala o;ltro Comitõ ConaultJvu ou pela Junta Internacional
du
Re&i•tro da Froqyinclu, E11to1.1 quutõea •omam .. u àqu.elu qu1 a •AuembiÓia
Plenária do prÓpria Com1tÕ Concrultivo intorout1.do decidiu conunar ou, no in
tervalo du AuemblÍria• PlvnÂri.u, :.Oquvlu cuja ln11crlç~o foi padidi\ 011 t1.pN.,.:;'
dA por corrupondênciA p:~r vlnto Membru• da l:ni.io, p::lo mc~noa,
309
(ZJ A podido do• po~!•ulntorvuatlo•, l;Ad,, Comlt~ Con•ultivo pudv l~:ual
monte (uor oatudoa a dor.r .:onulholl 11obu ou quoatÕo:o1 roiAtivu À1 tolucomunl~:i'
çõoa na.clono\h do11e1 pl{uu, O o1tu!.lo dultAI quoltÕu• de\'11 ur efo:otu11.do como,!
mo a• c:lhpo•lçdu do número 30H,
308

Art1po SQ
ColTILtci da Coord ... Ms~o
310

I, (I) O Comltô do Cuord1naçi:o pr111t11 u•u ~uncuuo 10 Secntário Oaral no
cumprimento du til.tafu qu11 lh11 a&o deUII'\&du em virtude do• número a
Z!IZ,
zRr,, Ztllle za9.
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,lO,'

C1 , O Comi&: ot&Á eacarropP .. •••••"'''' a coorde~Ü ~om toda•
ao OlllniUfÕ.I IDierMGIOMII IMMI.....Uo DOI artl&OI lt o 40, 10 IlM 11 roft
n à ropn1oa~ão ... oraaD11mo1 ,.,.......,..,, da Ua1Ü 1 au Coateréaclao dOJ.

Sll

............,:....
SU

JU

.

CJ I O c.m&&e oumlM •• reo.&ta.dot • • allvlUho • UDlâ'o DO campo
d&· cao,.racão ~cala o, aproooata·rocorMadafÕ.I ao Couolbo de AdmlAlllfl
cão por lntermé4l0 .. hcretár .. O.ral.
.
.

1. O Comi~ dew •• otlorçar ,.,. teriMlar ot&U uulu.Õ.o 'por acordo
uaãallne. ~o obalallle. o leentârlo O.ral , . . lomar ..claMo, rMimo ..m
ior apoUdo por •"- H maio ...,..,,, 4o ComlltÍ, •• j.aJa
o · NJ~alo
üt
om ca~~ta
,..S. oa,.rar.a próldma touao • C•eoU.O de Mrql
Uttracão. Neta. ••••• r.. ... rolaiÓrio ra,wam. ..o, o por aurhe, aoo ~nem
"''' .. c ..oolho ._ Mm~a~~ar-.&o •••• .... , ••••Dto, &.Uca... •• uatioo
•• o ....... ,,.,..a tem~ r ..,,, ..cloNa, Mm como u couUtri';Ma •pOI&ao

•••IÕ••

por

,ue

.a.

OIIIÜO .....

Hlt~l nMMilrM 4o .Co..e,

. . . . . 111M

z.

JJO

(li O aoverDO convidador, '•m acordo com o Coaulho d1 Admhalttração,
ou tob propo1ta do ma1mo, pod1 dlrialr wna •otUicação à1 orJaal~a.çõ.t Ln~eraa,
cloaal•'qiMI tim lllt1t111• 1m 1nviar oburYadoru pera participar d&conl1r:ocla
com YOI coulllllva,

3JI

12 I AI oraanii&ÇÔ.I IAti~M.clonal•lAteflttada• dlrlaem ao aovtrDO coa
vldaclor wn pedldo de admluão, num pruo de dois me•e• a partir da da&& . da
DOUIIução,

JJZ

131 O aover~ convidador r1ue 01 ptdidoe • a decl•Ü d1 a4ml••Ü Íl 12,
mada pela p~Óprla Confué'ncta. ·

JU

J, são admlddoe aae contnenda• lodmloltlrau•au

.

), O Comitê Hr.&M•to aolt ceawocar;Ü dt ou pretld1D&a, •rmalmlllle.

ll4

lZ.

na ,., ,.;•.

ÇAPlTULO IX

•• dlllltt;D.. tal como 1ão d11iD!,dae

bl

01

m

· cl

01

336

di

o• ob11rvador•• dat laaUtul.çÕ.• elpeclalltadat • da Aa;acla lntai'Q!.
ciDMI da Enerala AtÔmlca, coDforme o aWn.ro 319'1

337

11

01 ob11J'Vadora1 dae oraanlaaçõ.. lntt~rnadonale admltld&l,
ma •• dlepollçÕ11 doe DÚmaro1 J30 e UZ;
.

i• Conrsrins!u dt

m

ll

3!9

ai

ob.. rvadoue dat rJaçÕe• Unida•;

oluaMadoree 41.1 oqanlaaçõu rt1loaale d1 tllaoomllllluçÕat ml!l
clonada• no aruao lZ;

D!notkÕu Qtra!e lt1ltllne je Conttr:nclaL

Corl!• s Afmluio

aO AMxo 21

•I
JJ.fl

ao

01 r.pre .. ntantee d11 1mpr.ne prlvtda1 riSDMtc!dat de operação.
:devidamente autoriudae pelo• Membro• d1 que dependem1

ptip'apottns!Ír!oe CW.ndo Hoyyer qonrno Çonv!dtdot
o• oraanlemoe P.rmanentll 41. União,
número JZ2,

I, O Covo mo CoaYidaclor, em acordo com o Con11lho de Adm!altu.ção, llxa
a ..., d1IIAIUva • o hlpr ..aro 4t 'conl1riacla~

JIJ

1, ( l) Um • • utot dota& data, o ID'Ierno coav!di.dor tnvlt um convite

316

JO"EDO U cada pa[• Membro da União.

na• condlc;Õet 11pecUic:td11 no

·ao
·

••J•

Procedimento pan a Convoeasâo de Conftrinc!u Admlnletrativea

••J•

311

(21 Ethll COilvltll podam ur d!rllldo•
dlretanwntl,
por LnL•t
mÍldio do S•crecárlo C.rtl, ••Ja por Intermédio de wn ouno 1overno.
:

Jll

J. O Secntárlo Cel'al dirll• U(ft conYlle àt :olaçÕ.t Un!d11, conforme•• diL
poelçÕ.a do artJ.Jo l9, • sob pedido, •• oraanlaac;D.• realonalt d• t•lecomllnlcl
çào DMDC!Onadal ao &rtlao. Jl,

Mundlalt a Pedido de Membro• da União. ou tob P'ropotre
do Con11lho d! Afmlnhtrasão
340

1, 01 W.mbro• da União qu• deteJun que 11jt convoCada umt

sonter:ncia

,,

li.

319

o&, O aowrao coDYldtdor, em acordo com o Coatelbo de Admlalstração, ou
tob propoetl
\iltlmo, , . . coavldar 11 lutlllli~ÕII IIPIC!tlltad&! ... N L
~õae UDIU• Mm como • Aa;acla latlnacloaal di EM rala AIÕmlca, para qu •n.
riem oMervadorl! para par&iclpar, om carÍit•r cooeulllvo, da coalariacla,
pl'l que axlet11' roclpncldada,

a••••

admin11traUva mundial tim q~&~~ Wormar o Secretário O.ral, 1adlcudo a
o luaar • " data propotto• par& a Conler.nc:la.

••ru

JZO

S. C11 ·Ae re•po•&&• do• Wembroe da União devem cbeaar àt mão• do aonr
no coaridador, wn rMa aa&eof o male tar4ar, da data dll ablrhara da coat1n..c..7
devem dar, tuto q\&lllto poli vel, todu •• IDd!cat;Õ11 1obre a compo•lfão da dt.
l!l!f~O,
"
.

SZI

( 1) E11u r11potU.I podem,., d!rlal.dt• to aovarDO convidador qu.ir cU.
retamanto, qur_ por latormédlo elo hcrelÍ1'1o Q.ral, oa atravÍit da o•tro IDY•!.
no,

3U

6, Todo oraanhmo permut:DI• da União tem direito de ,.r repr••••tado Da
coniarência, a tCtWo cauWIIvo, q.udo
trttar d1 convidar um
oraallltmo
ql&ll não teaha JW.a&da ÚU1 le (aMr tepiOIIDtar,

ns'

••ta

341

J4Z

a•

a• del•a!fÕ.• tal corno tão deUDida• ao AHao 1:

bl

o• ob•ervadoret daa NafÕe:e UIILida•:

m

.:1

ll6

di

"'' ob11rvadore• dat orsalll ..fÕ.I' raalona!o de telocoml&&lcac;ão, soa
torll\l o a~nlll:
.
oe ollt.r'l&do1'11 dat luUt\lltÕo• etpo"clall ..d,. • dt AaiDCia lalerDt,
clooal do Eanala A&Õmlca, c•torm~ o at\unero Jl9, ·

Conyttr • Admluio i• Confuipsltt Admlnluustvu

1, ( 11 Ae dYP.tlfÔII doe mamerot lU a JZI tão
admlalotratlvalo

apUc~"'' À•conlu;nclat

3, 51

&

maioria doi Neimbrot, determ1Dada 1111&ftd0 11 dbpoliÇÕII do lll\unJ.

inlorm& &od~·

01

Membro• da união, por teloarama clrcl&lar.

J.ll

4, ( 1) Se a propo1ta actUa tende a reunir a coator.acia em o"tro loCal que
não na ..de da Unlâo,. o Secntário Oual p.rii&Dt& ao aoverao do p&l't laJer•ee!.
do •• aca!&& lornar•te o aovtrDo convidador,

JH

( Z I Em cato afirmativo, o S.cretÁrlo Oeral, em acordo com a ele aove.t
no, toma 11 ditpoliÇÔII neceuár!at para 1 r•união da soDierêacla.

H5 ,
( 3) Em c110 neaat!vo, o Secretário Oaral coavld& 01 Membros quo •oU.
citaram a co~YOC!fÃO tia conler;ncia a forml&laram novat propottae q~oY.Dto ao lll,
1ar da reunião,
346

5, Quando a propoeta acalta teade a re\Ullr a conterêncla na ud1 da
1ão apllcad11 11 dl•po•içÕel do arUao 64,

347

6, (I) Se o conjuato da propOett Dão é tctlta (•lenda, haaar, dtta) pela maJ.
orla dot Mlmbro1, determina uaudo,. dltpolic;Õ.t do nWnero 225, o Sterett.
rlo Oaral comunica 11 r111potta1 recebida• &DI Membro• da União coiwldando•ol
a pron~~nciarezn•ll d1 forma dellnltiva, nwn praao de ui• ttmt.EIU tobrt o pon.
to ou ponto• conu~verlldot.
•

J48

I Z} E:teal ponto• tio con1lderado1 como adotadot q111ndo recebertm a
aprovação da maioria dot Mtmbrot, dettrmlnac!a .. 1\lhdo 11 dhpot!c;Õu do nÍ!,
mero ZU.

l49

7, O proc1dlmento acima muslonado é tambÍm tpllc:Í.vel q,uendo a propottt
d• convocação de .ama conferincia adminhtrativa mundial • apreuntada pelo Con
telho de Admlnittração,
-

( 1 I Não obtttn''• o pra1o prevlt'o ,.,, a remo11a de convU!I pode .. ,
r1dul~o, CIIO neceuárlo, pe.ra nl• mllet.

319

Z, O Secretário Ooralao recaMr pet~âee concordam11, provealento pelo
mi DOI, de wn q~~~orto doe Membro o 41. UG!ão, tr&Atmita por wlear~ a comwú.
caç.ào a WdOI 01 Membro• tolldtaDdo·lhallndtc:ar, DO praao de ull ..maDII1 1!
aceitam o.a aão a propo1ta formWtda,

ro ZZS, u proa\IDCla em '(avo r do cOftjuW da propotta, leto é, ac:ei&a, 10 mu
mo tampo, a aaenda. a dat& e o l.aaar do rewâo propottot, o Secretário Oaral

Qundo Hpyy!! govsrno Copyidedor

UI

••••da.

7. são tciiNUdot ... Cool•r.DIIu de Plea1Pot•Mi&r!Oel

Jloi

32.7

conlor
-

· (li Ot Ntmbroe da Unlâ'o podtm comulcar o recoblmento do convii• r1.
C!lbldo àe emprt•~• privada• por eln reconbtc!dae,

UniãO,
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34,

360

:, UI A• deleaaçõu envladu Àt Conferànc:tu dt Plentpotend-'rtoe
tão ac,.dltadta por t.to• utlnadoe pt~lo Chde do E:1tado, ou pelo Ch1l1 do~
vuno, ou pelo Ml.nietro du Rel&çÕe1 Extertoru,

361

IZI At deleaaçõu i. e con!uênciu ,adminletratlvaa tão acudi~
da• por atoe a'ulhadoe· pelo Chlfe do E atado~ 'ou.' p•Jo·ChtCe ·do Ooverno,· ou P'.!
lo Mlnl•tro dai AelaçS.t Extuloret, · ou·pelo Mtnbtro'c:arnpt{tent• 'P•l•• que.!
rõn tratada& durante'a:cont...ência, f •
' : .,
'
•
: •••
•,.
'
•

16z
Procedlrpenlo

I?! r&

a ConvoCiçRo d11 Cnnrerjnsl~e Admlnhtrat~

Resionaia a Pedido de Membro• da União ou aob Prog?lta
· 363
do t"onulho de Adrn!niatrasâo

(l)
Sob ruuva ~-• confirmação provenl~~te
~. da·· autorid.!
dn chadM noe ~.im,ro•. J60 ou 361, • recebhfa. &f'tn da utl.natura do• Atot
Finale, um& daleaação pode ur acredttá,di pf_ovt..Oriamente pelo cl\e!e da mi•
t~o dlplom,tica do I!U pa(a,' puante o aovuno do pa(e, onde u naU1a a co~
terênda ou quando ute G!timo' aquele da aede da UniÃo, pelo ch.re de da !!r
1ação,pumuen~~A•,~eu paía, p,anf!t• o_Eac_rlt6rto da~ Naçõ.. Unida• am C_!
•
na_bra,
. 1 .,,.~ 1 ~:..·..
1

d,

l, Oa pode~i'lão'ae•itoa quando-'autnado• por uma dat autoridade~
·~:~::~nada.• no~:~~~~-~~· 360:a l6(,·• •• obede~em·~~~m dot u~tnt .. cr.,t
I I • , •,,,

350

No CaiO dai' contuêncl&l adminlatraUvu realonail' o procedlm•nto d•L
crito no arUao 6Z apen11 u aplica ao i M1rnbro1 da rtlião inter .. aada. Se
a
convfsação .deve 11 !&&n aob iniciativa doa Membroa da 111ião. baata que o SJ.
cr!tarlo Ceral receba pedido a provenientu de um quarto doa Membro• d1ua r1.
aiao,

,•

,

',

,

,

canlt~r~~. planoa.~d•r•• à deleaaçãa;

365

autoriur a daJe'raÇão a repreuntar UII'IIOverno, aem nenhuma re1
trlção:
.
•

)66

. dar d~i~i-~ÇãO, Óu a alpna ·d,·
01 Atol Flnala,

i

.·~q~·~~mb~o~, o direito

4, {I)
Uma dl1•1•ção cujoe poduu aão reconh•cidoe certoa em 11.,!
tão plenária ut..l: babllitada a'nucer o direito de voto da Membro inter.u.!
do • autnar oa Atoa Ft.n&la,

368

(Zl , Uma dela1aç~o çujoa poderu não aão rec:ot~hectdoa entoa em
aiuão plenirta 'não ut&· habUIIada a uarcar o direito d1 voto nem autnar 01
Ato• Fina h, enquanto não !or rarnadlada a altuação,

369

5, Oa pod1rea d•~•m atr depoaltadoa, o i-nata breve pou(vel, n& •.!
cretarla da conler.nc:ta. Uma comluão upacial tem a ta rafa de veritlc'-loa;
ela apruenta lm uuão plenárta, um ral&\ário •obre auaa concluaõu no pr.!
10 fixado por ut&. Na cl1pandinci& de dacbão da uaaão plenhta neate au1.1.!'
co, a del~rac;ão.dit um..Membro da União
habilitada a participar doa trab.!
lhoa 1 exercer o dir1ito de voto dute M•mbro.

••tÁ.

370

6, Em rlil'l 1eral,, 01 Mtmbroa da Unlão devam uforçar-•e pua e_!I
vlar aua1 própria• delai&ÇÔII àe c:onterênclu da União, Entretanto,' n por
raaõu exsepc~onaf.a um Membro não pode mandar aua própria dele;-:ação, P.!?
d• dar à d1lOIÍIÇào de wn outro Membro da União'o poder de votar a 1111inar
em 1111 nome, Eata tranaterincta de pod1r11 deve aer objeto de wn- atCI Al!,i
l\&c!o ?Dr uma du 11.1toridadea citadaa no n~mero 360 ou .361.

371

7. Uma del•aação tendo dinlto d• voto p~e d~r ITWÍdato a outra Ga!.!
l&ção com dlr1lto de voto para exercer 1111 dirdto durance um& ou mail
&Õu aa qu.ala ni:o é pou!vel p&ra ata auhlir. Noate caao, deve informar em
C•mpo • por uc:rho ao Pruident• da,co.Uarincta,

Quando 11m1 conteráncl& d1V1 reatl&&r•u um aoverno convidador
a1
dhpo!ic;Õ•• doa artlao• 60 • 61 aão apUc..ávail , O Secr•tÁrio Cier!l• apÓ• co.!i
1
cordanc:ta com o Ciovuno da Contaderaçao Su1ça,
toma 11 dlapoalçou
neceua
rlaa para çonvoc:ar e or;anizar. a C'ontarência na aed• da União.

372

••.!

8.. Uma deloJação não pod1 exercer mau de um voto por procuração,

3!,

Jl,

373
Dtapo•icõu Comune a Todaa •• Confuênclal! Mudansa
de Lugar pu Data de uma Confui11cia
35Z

I. A1 dlapoalc;õu do1 artl101 6Í 1 63 •• aplicarão, por
analoJla,
quando, a pedido de Membro• da UniÃo, o\1. 10b propo1ta do Couelbo de Adn.!.,l
nbh'ac;ão, mudar a data ou. lugu de uma sonteri'nda ou &piA\1 um dot doia.
.Entretanto, tait mudança• pod1m •letuar .. •• IDmen\.1 quudo a malorta doa
Membro• inllreuadqa, determina ,;1undo •• dl1po1tçõu do Aámero ZZ5, ••
bouvar pronunciado em aou lavor.,

353

z. Todo Membro que proaõe mudar o lu•u w data de
tem do obter o applo do número roq\l.erldo d1 Membro&,

l54

3, Se for o c&ao o S•crot.irio Cieral fu conhecer, Da comunicação P~'.!
vl1ta no'Aúmero 141, aa c:ona.rquêncta1 lin&nceira• provávela reavlt&Alle da
m\l.d&nça de lu.J&r ou liau., por a)C•mplo, quando já tiverem 1ldo •!otua4at aa
d11pe111 para pro parar a reLnl&o da confariacia no lurar pnri1to iAlcl&lme~

c:APtTU LO

X'

Dheoatsãn Oerail Relativae a.o1
Comit•• Ccn1ultivoe lntema.~ionah

CandlsÕea de Partlelpasà'o
lõ4

1, Oa m1mbr01 dOa Com1ti1 Conaulttvoa Inllrnacionaia rn.nclonadoe
noa nú.meroe Tl • 74 podem participar de toda• •• atividad•• do Comitê' Co!!,
nltivo lntereuado •

3~5

Z, (1)
O prinidro pedido d1 participação no• trabalho• de um Co~
tê Con•uhivo pro\·erllento do wna 1mpreaa privada reconhecida d• operaçà'o
; diriJida ao Secretário Cieral, que a leva ao conb•cimonto d1 tod01 01 Mel!!
broa • do Oiratol' do Comit;, ~ p•dldo prov1nlento d1 uma ampnaa privada
rosonbeeida de operação dav• "" aprovad& p1lo' Membro q\1.1 a roconb•ce. O
Dirator do G:omh• Con1WUvo comuoic& à. 1mpre1a privada reconhecida de op.!
ração a ..qu.ncia dada a ..u pedido,

376

(Z)
Uma emproa& privada reconhecida d1 C~peraçào 1Ó pode inte!
vir em nome do Membro que a .tlve'r reconhecido, •• aquel1, em c&ao
par~
cul&r, faa &aber ao Comi ti' ConaWtivo lntereuado, que ea&Á autoriaada neate
afeito,

377

3, (1) ' No• tr..balbol doa comitol t..anaUUlVo'i poo• 111' admitida &
participação, em carátu con1ultivo, dai orJ&niaaçõea intornacionah • du
or1aniAÇÕ11 l'IJionah d• talacomunlcaçõea, menci0111daa no arU;o lZ, qu•
.xerçam atividadu limUaua e coordanom ••ua' t:rabalhoa com oa da Unià'o la
ternac:ionai de Tal•comunicaçõaa,

37.8

(Z)
O prim•iro podido de putidpac;io dt uma oraaniaac;&o &nt•!
n&cional ou d• wna oraaniaação reatonal de tal•con\WIIcaçõ.. , como mencl,2
nadaa no artiao lZ, noa trabalboa de um Comitê Conaulttvo. dn1 aer dlrlrtdo
ao Secretário Oaral, qu o com~mlca por t•l•rrama a todo• oa Mambroa, eco~
vlda·o• a •• pron~mclar aobre a ac1ltação d11t1 p•dldo, O pedido ;.
aceito
quando a maioria da a reapo1ta1 rec1bldaa no praao da um mia ; lavarÍ.v•l, O
SecratÍ.rlo Qerallova ao conheclm.nlo de todoa oa Membro• 1 do tlintar do
Comitê Con1ult1vo lnteraa•ado o re~~o~ltado duta conaulta,

379

4, (l) . Oe orJ&nhmOI denÚtJcoa ou t.nd"atriala q"• •• dedicam &o
11tu.do doa problam&a de telecomunicaçõea, ou ao 11tudo ou tabrtcaçio de "'!.
tulal d.. ttnado aoa aervlço1 do t•lecomWllcac;ão, pod•m nr admitido a para
p&rtlclpar, à. tCtulo conaultlvo, daa reuntõ.. da a cornl11Õ.. de ••tudo do& C,2
miti'e Cona\lltivo•, 10b re .. rva da aprovação daa admlnhtraçõu doe pa(ua
intar11aadoe,

Prua1 e '-lnrial!dadu para Apre&entasão de
Propatta.a na& Conferãnstaa

356

9, Oa pod•re• 1 procuraçÕ•• diriaidaa por t•l•tramu nio aão ac:•lt!,
''eh, Em troca aio ac1ltaa r .. poataa teletrÍ.ficll ao• p.ctido• de • a ela r •c l.
m1nto do Pr ..idant• ou da a·ecretaria da contarincia relativo• à.a credenciala.

uma cOAfar;llCia

....

lS5

da ualnar

~6;

Caverno Convidador

351

~

364 .

1, lm•diatamante apôa o envio do• convtttl, o S.crat.ário Geral pede
aoa M1mbroe q"t lhe ma'ldum, num pra1o de quatro m11e1, a1 au.at propo.!
taa para ot.trabalhoa d• conte rincta,
·
Z,
propo~ta cu la adoçio l•vo 1 ravbão· do texto da COAveação ov
doa Replam1ntoa Adminlatrativot, dev• C'OOter rater.ac:la• 101 n4mero• da•
partu do t1xto q"• raqu.crr-m .uta ravbà'o, 01 'motlvae ela propo1C& dwrm aor
in4lc:adoa 1m cada um d.,• cuoa tão rapidament• qU&Ato pou!vel'.

Toda

357

l, O Sacret.ário Ciera.l comunica •• propo•ta• a todóe oa Mombroe, 1
medida que aão recebldu,

3511

4, O Sacratlrio Oeral roune a coordena u propottu resabtctu daa aj
minbtraçG11 1 daa A'uemb1,1Ae Plaaárta1 doa Comlti'a Cone"ltlvoe
lntern.!
ctonab, • manda ao• Membro•, com tri1 m1111 de ant~cadiAcla, no mCntmo,
ela abntura da conlarinc1A. Nem o Sacrat,ioia Qual, Aern 01 tllratoru
doa
Com Ui a Conaulttvot Internaclone. i1, nem oa membro• da 1UAt& Intnnacianal
de J\11l•tro d1 Fraquinctu, e atia h1b, .tadoa a a pra untar propo1taa,

359

I, A d•l•a•c;ia enviada por U:m M•mbrci da União a uma canfu.ncl& d,.!
va eer dovidament• acreditada, c:ontorme •• di1poalçÕe1 doa número• 360 a
366.
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!8,
380

IZI ,o primdlO pedido de admln;o .to um or,a.nllmo
dtntCflce
ou lAdutlrt&l nat reuni.Õn ct.11 comluÕu do uludo de um Comi~ Conaultlvo
dev• ear dlrt1ida ao SecreiÁrlo Cier•J. que il'llornl4 a lodo• ot -Mtmbrot e ao
OiteLOr do Comlti Connltivo. Eale pedido d11ve eu aprovado pela adml.nialt,!
çfo do paC• Lnlet'llll&do, O Dtntor do..Comltti Con•ultlvo •f!omunlca ao oraan~
...,o clentCttc"o ou úutuatrlal a aequincta dada A nu pedido

181

S. TOO& cmpr..a privada reconboc:lda de oper~ção toda oraanlsaçãp
lncuoaclonal ou or1anlaação· rea:lonal de t.fltu:omUÍih:ação, ou todo oraanlamo
cientCIIco ou induetri.al aclmiUdo a pardclpar doa trabalho• de um Comité Co,!l
a\Litlvo tem direito a denunciar eatA puUclj>ação por notincação diritlda ao
Secnlhlo C.ral. Eat.a don.íncta iam Pleho na uplração d~per(odo da ·um
ano, a p.,~lr do di& de receblmanto dA notUicação pelo SecretLrio C'tt":n.l,
Arttgn
Atrlbut..
A

!8Z

n.,

M·

di. Au~mbl~IA Pl~nl ria

Aucmblíla Plenária:

...

examina 01 rdattSrlo• du comluon de eatudo e apr~a, mo~J
Hca ou. rejeita 01 pro.Jeto• chi avilo contido• neuee relator lo•;

a)

b) e .. mLna aa queetÕet exiltont11.1 lim de ver ,u unereua ~não
c:antlnuar o ••tudo d1la1 • n~belece a lbta du noyu queatoea a
urem utudAdaa conforme u dltpo•lçn'u do número "308, Na reei,!
ção do t•to de nova• queatõu, cabe levar ~m conla que, em prin~
pio, uu attudo dever.l ur completado num pr.aco laual ao dobro do
intervalo entro dua-. Aa61mbl•i.a• .Pienári.at;

]8!

J, A A••~mbl*Lt. Pl.nárta nomula, normalmema, um relator pr\nc\
pai e um vic.-nlator prlnclpal pua ud• comiuão de enudo, Sa o volume d-;
crabalho da uma eomluão de .. tutlo o ulglr, a Aa .. mbl•ia Plen,rL& nomeia
pari. uta comluào tantai vica-rillalorca pri.ncipaia quanto utimarem nacu
1hlo, S. no lnttrvalo entre duaa r~unt.:iu da Anf!mbléll Plenária o relato";
prlndpal vir~ a• lmpoutbUicado de eurcur auu runt;Õn, .a •• aUA comt .. .io
da'elludo tiver apanaa um vice•relatõr prtnclpal·ute o aub1Utulrá no car1o.
Sn a Auambl'ia PieM r\& nomur pAU aua comtuão. de eatudct divauoa vi
cc·r•l•toru priAclpala uta comlaa.i~ elaa;ar.í. •ntre C!lu, na aua prlmelr~
r•união, aau novo rllator prlnctpal, o, cuo ftll~ouárlo, um novo vlca-rela
tor principal antre aaua membro•, Tal comtuâ, d.. utudot elege do metm~
modo, um noYo 'vic•·nlaur prlndpal te duranlo~ uu perÍodo um do• Ylce•n
latoru principal• ficar ''"'90"lbUUado do ner.:n tuu !unçõu, no tn&ervaiÕ
..,ntre duat teWilÔu da Auemblála Plenhi.a.

olOO'

c) apeava o prosrama de trabalho ru\Litanle d~• dlapotlç~a do n.,!
.llUO 383, e fixa á ordem dat quutÕf'l! & cttudar tai(WldO lU& ~~
ponãncta, prlorld.adc e uraineia:

lU

d) decide, em vttta do ;u·oarama de trabalho aprovado, menclon_!
do no número 3b4, 11 devem ur.mantida• ou dluolvldat •• com!_!
de urudo exhtent11, cu ter crladu nova a comiuõet de u~
do;

-'O I

i', Aa quutõea conlladaa à1 co:niuõea dtl 111tudo 1iio tr&tkdu,
pre qu• pouCvel, por corrupondôncta.

.lO~

Z,
til
Enlrel&nto, a Auembl~l.\ Pleu.lr\4 p:>de d.~t dlrcrUvu cano
reapelto.àt ret&niÕu de c:omluÕca rle c•ludo q.u. "" r.1oatrem neceuárl.u, P.a
ra traiu do t~rupot lmpor11nt~• dt1 qul.'~otÕee.
-

.;O]

tZI
Em reara 1•r•l. .uma comlu;i.:~ d~ utudo nÃo 1"eoillza m•h de
duu rowli3u no Intervalo entre duu AuombiÚiu Pl~nár\u, i.nclutlve aua.
reun\.io tlnal qua u rcallza antu doi Auembléia Plen~ru.-

.;o~

('31
Alím dlno, u apót a Auembléil\ "PionárLa alaum rela 1 o r
prlndpil julra neceuárlo qUe te rrW..~ uma com~uão do utudo nio prevbta
pala AuemblÍi.a Plan.h•ia, para dilcutlr verbelmt~ntP u quutõu que não P.•
dern ••r lntadat por corrupondênct.a, pod• j)tO~ur .wn• r.t&nlÃo em um locÍI
adequadol levando em conta a necauldade de uduzlr 10 máximo u dupuu,
com aaulOrl&&ção prÍvia de 1ü& admlnbtraçio o: 3j)ÓI ler coneultado" o J:Hreo
to r lntereuadO 1 01 membro• dt aua comtuio..
-

.;os

), ·uu.ando AtCfu,hlo, a AuotmbléLa Plar..l ~i.l p.1d• con•tltulr arupoa
mlttol de trabalho para t!'ttudu queiiÕat qu., e~<tj:.•n a p-lrtiCipl~âo di.' ear.e
ct.llbtai de várlat conlluÕee de e1tud~.
-

•Õ.•

•e'!'

JB6

e) atribui· àe comi.uÕee de eatudo •• qulittÕu a ntudar;

!87

t) examina e Api'OYI· O relatÓrio dO 0\retOI' &Obro 01 ttabalhot

Comitê de•d• a ÚIUma rcunlio da Auembláta Plen.irta;

.-Jo

saa

11 aprova, •• adequado, com vittat a tran•miti·l:t. ao Coiuelho do
Admlnlatrasi'o, a ~11'timativa apreuntada. pelo Dl.retor, r.oe termo•
.daa diapoe~õu io número 416, dae neceuldade• flnanc:el'l'u do
Comlt• atiÍ a At~cmblÍia Ptenári.a próxima;

O Oirelor de um Comitê Couultlvn, ,\1\Ó" cor.•ultar o S(!crelário C··
ral. 1 de acordo cOm oa ralatoru pr\nclpab d.la \.;,,.., comtuõu de uludo";.
intereuadu, utabelece o plario jcrl\: du ro:WliÕot do ll]:rupo du c:omluÕot
de utudo que devem atuar no meamt' l.oul.., dura.r.le o mumo per(odo,

407

!. O Diretor enVIa oa relatÓrio• flnah du com111Õt!'l d11 utudo• àt ad
mlnittraçõu p&rttcipantel, ''àa enlprcuu prlynrl<\t rec.,r.!\f'cldu de opeuç•7~
do Comil• ConaultiYO "• •vent\l&lmcrue, à• nrjjanh.,çÕ~• i.,t.,"rnaclonal• e ia
orautu.çõee realonai• d• ,telecomunlca.çãu qu.~ tllnh.,m p;artlcl~do, Eun rr
Latórlot eão enviado& tÃo loco tela pouCvel o, tcrn?r'l ctlm tempo •uliclont";
pua que cheauem a .. ~.~, deatina~riot um nu~• 1ntol pelo menoe, da data de
aberNra d. próxima Aaumbl•i.a Pl•n~rla, 56 podo ur d•u•roaada uta cl,utu
La qtM.Ddo ae Hwtiõu du comluõu d• elt\ld:ll reali:urt·m·u imeC:Iatament';

h)

S89

·do

examina u outru quutõu jUIK•du neceuírlu, dent1"0 du dh
-

poal~Gu do Lrtlao 11 e·cior~r.. ento capÍtulo.
'i-tlgc ?O
ReWIIiiea da Aeumbl,:ta Plen.lria

S90

1,

A An•mbléia Plenána te reUAe notmlllmente na dato& • no lup-c: !J

udoa pei&Auen-bliila Plenhla precedente.

41.

!9,
liJI

Z, O luaar • a data ele uma. ret&ni.ão d/\ At~embliÍ\.a P1en,ria O'l apenat
1M!\ dot dole podem ur modtricadoe com & aprova~ão da malorLl
da-- Mem
broe da Uniio que ra~pondorem ol um pedido do Secretário C.ral. eollcit&Ad";

JU

), Z:m cada wn.a d.. ta, reuniÕ.I, a!A .. emblóia Plenária de wn Comi
tê Coasulll.vo. preatdi.da pelo eh ele da d•lega.ção do paía onde 11 realiaa ã

Sll)

antee daqwela da Au.,mbliÍia Plenária, .N.io podem aer inc!u.ld.u no temárlo
da Aeumblíta Plel'ári& u Q'leatãu qu11 nio torem ob1(1to u.· um relatório eh.!
aado nat conciiçGu tubmenc.tonadA •,

~

olOS

4. O S.cra&ário Coral ó cncarroaado do tomar, de acordo com o Diu
Cor do ComU. Couu.ltlvo intcru.'ado, •• dlapodçÕet.adminhlratlna 1
:;,~";i.:•::::~:!o~ com ril\ae àa 1"eUI\iÕu d& Auembláia Pleaária e daa c~

401J

(Z)
O Dlretor tem a tctpolltablllclade doe documento• do Comit•
e toma, jWito coin o Secretário Oeral, at medida• neceuáriu para publicá.
·lo• na't ICnpaa de trabalho da UIT,

410

fll
O Dlretor tem' a aueu11ria do uma ucretatia conttitu(da por
peuoal up•claUaado, qu. trabalha tob aua au&Grid&de di rela na oraulaação
doe trabalho• do Comhô,"

.UI

(41
O peuot.l dae u·cre&arlaa etpedall&a.Gu. doa laborat6rioa e
da• lnttalaçõu tócnlc&l do• Comttia Conaullivot dependo, do ponto de vhta
admlnl1trallvo, da autoridade do Secretário Ceral, cOnforme •• dhpoaiçõu
do nWa.ero ua.

41~

z. P Dtretor eacolhe o pnaoal técnicO • adml.nlttratlvo du~ ucreta
rt&, obedecen~o ao orçamento aprovado pela Corifarêncla de PlenipolencLárlo~
pelo ConuJho de Actmlnlatração, A nomea~io du .. peu~l tócnico e admj
ftt.tratiYO í lot&a pelo Secret{rlo Ciaral, de ,cordo com o Dirolor. A deciaão
deflnillva do .nomeação ou dea~hutção pertence ao SRretÁrio Cieral,

FUftsÕ.e do Dintor· Secretuia

nna::;

LCnre• • Otretto de Votn nu Anemblétu Plt~nÁI"in
194

I. q) A• linpaa utUiudu dur.ut11 u Auembláiaa PI&AÁri.at aão
previ•t.a• DOI arttao• 16 .• 78,

l9S

(Z)
Oc docurncato• prepuatôrlo• du comtuõu de &~tudo, 01 do
cumentos e ata• du Auamblél.aa Phmáriat, • o• documento& publicado• d~
poit duta1. peloc ConlltÕ• Consultivo• lrlternaci.ol\&le, eão redialclot na a Ir••
lCn&uu'de trabalho ri• Uni.Ão:

H6

397

•
z·. o. Me~brc.• .,.torlaado... I YOtar nat .... õ.. da.' Anemblíiae "Pj!
nari.a• do. Comltu Conaultivoa u.o 01 meneiOMdoa noa numaroe 9 e lS5, Nao
~bt~nta, quando um Mombro da União não á repreaentado por uma admln!!
traçao, ·~• npreaea&anln dae •mpre•a• privadat reconheddaa de operaçao
duc. paCe, em con"jwlto e qualquer que uja o lfU. número, têm. dlreUi:a a um
e& 'lOto, aob naarva da1 dl•poaiçõo~a do nlimero 3711
3. AI diapoeiçõea dOI número• 370 a 373 relati.nt àa
•• aplicam àa AeaJmbléiaa Plen.irtu.

4U

3, Q Dlrolor participa, de pleno dlreilo, a tCNlo contulllvo, das da!i
beraçõee da Aaaembl•la Plenária • dai comieiõu da utudo, Toma todu u
medida• relatlvae à preparaçlo du 1"1111\IÕ., ..da Aue,!"blála Plenária e da a c~
mtuõet de ••tudo, aob reeerva du cU1po•i~oca do numero )9)

U4

4, O J)f.retor oubmetc à apredação da Auembl•i& Plenária um re1at,§
rlo aobre •• a&lvidade• do Comlti conaultlvo deade a li.titma uunião da A111m
blíia Pleúria, Eue ula&Órto, apó.ll aprova~i'o, é mandodo ao Secretário C~
ral, para Jer cranainlUdo ao Ganulho de Acimlnittra~ão,
-

prOcuraçõu

1, A. A.uembléla Ple.rwirt.cl"t.a e maatérn aeat&ndo &I neceuidallu .. u
aomi..õe• de'
.Íeeeubia• pua tratar a• quuiõoa ql.ll erüo tl!m utu
do,· At adminl.lraÇÕ.•, .:. empr•••• prlvadaá roconhcctdat oe ~ração a~
oraul-~õ.· &.ateructonah ·..... orai~t,aç_Õea'rellonala 'de telocQA\unlca,,çi:o
~~.,...
dl•po•tçõaa'ao~·nCu:nna•. ~17
lTlt,.q,_. ·"-·•~m: ~
m&• ,61e nu tnbalhb• da• c~:misa'Õu .dil .. twi.,, ·tndiCarão ~ ...... ll"'l\e,
IIJl'
duru.te a Alumbl.íia ·Piaoárla,,
p•ntertonnen~"• ao Dire&Or da Comlt;
CoaeaiUva UUe•n•ado,

.z, A.~ diuo, • aob ruerva du dhpo.tçõea do• número•' :nfJ e )110,
poc141r~ admt&lda a -putlc=lpação dr;a upect.aUeA• doa or..a:a.nl•mga
clent~
c~ 011 &adulTtala, a dNlo contultivo, em quaJ.quer reuntio da nualq\Mr uma
•• oomiuõea 44 eatudo,

&~~tarior,

6, O Dbe&or, apóe CDIIIUI\&r o S.cr•"rlo Oeral, •ubmeta part oprov.!
çi'o ela Aeeembléia Plo""nb~, um. .utlmatlva da• necec:•id~~odn flnancetru do
Cemhi Conaultlvo, ati a pr&xlrna.Auembléla Plenária. Euã •t.lm&tlva, apó1
aprov.çào Ó maMada ao Secreti.rto Onal, para. ur 1ubmetlda ao Conulho de
Admlnlatração,

oll':'

7, Daeeando·•• na eatimaUva du n•ceutdadee linancelru do Comtt:.
aprovada pela Aãumb.léla Plonhi&, o Oiretor utabel~ce, a Um de .que uJam
tncluCdu ,.to Secretário Cual no projeto d• orçamento anual •da Unlão,
.,revltõea daa 4upuu dg Comll• para o a.110 ui(Uinte.

••.ta

399

O Dlretor aprueata à unio uual do Conutho de Admint•traçi'o,

U6

,e

••

S,

pan "" coabecimen&o e doe Membro• da UniÃo, ~m relatório tobre •• ad'!J

da._, do Comici duraa&e o ano

••IW!o

,wltkla•

I, UI
O'J:)iretor do um Comitê Coneulltvo coord•n• oa tra~lhoa da
Auembéia Plea.âria e daa comiuõca de eacudo; é r,upondve: da orcaniu.
~io doe trabalho• do Comi.c..
-

ll\o

115

MI

E•pwdaHs.ulo~

te\liiiÀo ou, qundo eeta r.UAião 10 realtaa nA 11de da União,'" por uma. peuoa
eleita ptlla própriA Auembléia Ph:nárk. O pf~aldenla IÍ auialldo P.lo• vtce·preddentee el•Uoe pela Auembléla Plenária,

r
l

..

__.._.._.....,_..
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...

4!,

j

418

I

8, O I:Hretor parUclpa, em ~oda a metlid&'nec:.uárta, dae· atlvldadu
de coopuação tír:ntca da União, dentrO dae tlhpoaiçõi-t da Convenção,

4]8

J,
Ele protase o direito de JOdaa aa cSel•i•ÇÓt• dlt eçru~ar uvre
c plenamente na opiniao aobre a ma.toria em debate,

<130

debatei 11 Umlt•m ao aaaunto em
c!Ycut
aão, e poCS. interromper todo orador que •• &faatar ~ h•mu. c rttcomendar·ltW'
ac
atenha
i.
matéria
tratada,
que
ol, lnlltltuleão cW ComluÕu
1.
A II!IUIÃO plert.Í.rt.l. pod(' tnltltutr c:nmtu~• para exambiar aa quea
tÕCIIIJUbmetiM~ ," drllh•!r.-l•;·~~-: j., rr•niM;n~in. ~~aau rnmtaaõea podem tn 1u
tu•r I'IUbCOLn\MII"""· A~ com1Jan••fl 11u:1. 'Jinll'l'l"eft P'::uJc:m .. lj\4Aimr.ntl!,
<:"•mntltuít
grupoa de tn.baJho,
2,
Apena~ 1Ío eatabelccldas comt..õea c iruJ'I!II de trabalho quando •!
•olutamente neceuario,
~. Comt..ão de Controle Orcamentârto

l

i

Propoatu para u

Con!•r;nc\.u Arimlnhtrat\vu

419

I, AI Auemblétu Plenária• doa Com1té1 Contulttvoa l.nternac:lonail
eJtâo autoriald&a a tubmetcr àa conf•r•nci.u Adminlttratl.vu propo1111 d1 ri
vad&l dlutamentt de auu ttcomend•çno• ou !lu eonctu•Õ•• dot uNdo 1 qu";
ntejam 1lltua!'do,

4-10

4ZO

Z, AI Auembl.lu Plenártu doe Comitê• Conauldvoa podem lplmen
11 tormulu propa1taa pua modlfica"Çio doe Re1ulamentoa Admlnluratlvo 1,-

4ol1

4Zl

t:etae propoetu eão dlrt1tdu, no devido tampo, ao Secn"tárto Ce
ral, co..m vlatu de un~ reuntdu, coordenadu • com~U~tc:adu, upndo a"i
condlço.. prevbtal"no num.ro lS!I,
3.

-ln

Relaç'õu doa Comllãa Conauhtvo• entt" ai e com
Ots•nbasõu Intetnllc\nnah
oiZZ

1. UI A! Auemblílu PlenÁria a doa Com1téa ConiUlttvoa podam
conaUtulr comu1ou mbtaa para efeN&r eetudoa • em!Ur ncomendac;õe 1 10
brr quutÕII do lntere111 .comum,
-

oiZ3

(ZJ
01 Ctutor .. doa ComUêa CoruuiUvoa, em colaboração com
oa rl'\atoru prtnclp&b. organtum nun!Õea ml1tu de comluõu de uNdo
do1 dote Comltêa Conaultwoa, com vllta da eleNn .. tudo1 • prepanr pro••
to1 de racom•ndaçõu 10bre queatõu· da t.ntere1u comum. Enu proJ•to 1 d;
recomendação tão •ubmetido• à n1111t.i'O UiUinll da Auembléia Pl.nárl.& da
cada um doa Comltia Con1ulUvoa.
·

4Z4

z. Quando um dos Comitês Consultivo& tor convocado p111'a uma r•
W!.IÂO de outro Comlti Consuldvo ou d• uma ora:anlução lnternactonal, tua
Auembléia Plenária ou uu Dlntor e1tá autorizado, levando 1m conta o nú
m•ro 311, a tomar medidu para ••••JUrar eata npraaantação com vo1: co~
auldva,

4Z5

), O Secra"rio Geral, o VICI•ItcnÍArlo Geral, o Pn•ldente d& Jun
"'Internacional de 1\ea:tatro de Frequência a e o Dlrator do outro Comitê Coft
euldvo ou''"' npre ..ntantu, podem auhtir, a tCtulo conaultivo, 11
r~
W!.l6ea dt um Comtti ConaulUvo, Sendo nacueárlo, um Comitê poda convldaf.
pua utaa ra1111IÕu, a tÍtulo consultivo, rapreuntante• de qualquer ora:anh
mo pnmancnte da Unt.i:o, que não tenha julJado luar-•• r.pruantar,
-

·-'"13

4,

Ele cuidA para qUe

e

01

1,
A seuio plenária nomeia, na abertUra de cada conferência ou re
união, uma comiiÚo do controle orç~UT~ontÂrj.o encarr•i•da de apreciar a orsi
nizaçio e ua meloa de ação c~locarkJ11 ~ rllllpoaição doa dtlepdoa, de eum1nar'
a aprovar aa contu dae deapeaaa encorrldaa durante todo o tempo da conterên
ela ou reunião, Eua c:omiuão, compreende, indepcndtntemante doa membrol
.dali delegaçÕ&~~ que deaejarem pllrt1Cipar, um repruent&nte do S.cntárto Cieral
e, hav~ndo governo cOnvidador, um rcprucntante deite.

2,
Antu de e~aotar o or5amento aprovado pelo Conaelho de AdmlnU.
traçio para a conferência ou reunião, a comtatão de controle orçamentário, em'
e~: 1borllçÍ:.. com a aec~f'taria d4 conterênc1a ou 'l'_!!un!Ão,. apre ~anta i. ae11ão pl!,
narla um estado provla~orLO dai deapena, A aeuao plcnaria, toma · conhecJmen
to deste ~ Um de decidir 1e 01 proirllllttn'l reallzadrHI JU}ftirlcam um
proloni!
mento alem da data na qual o orç&mentn aprovado c11tara ea.qotAdo,

444

3,

A co~laaio de 'con!role orçam~ntÁ.rlO apre.senta

ã aeaaão

plenária,
a

ao final da conferencia ou reuniao, um rulator10 onde aao lndicadoa, com

maior oxatlaâo pou{vel, aa de1puas esUmadu d& contorênc:iA ou J'1tunião,
445

4,
ApÓ• ter examinado e aprovadO l'IIC relatÓriO, a 1e11Ío plenÁria o
tran1mite ao Secretário qeral, com ·~· obaervar;_Õet a Um de aubmetÔ•lo
'ao
Conaelbo de Admlniltraçao, em sua proxima seuao anu~,

6,
448

8,1

Compoatção d.u ComiuÕea

Conferênciu de PlenlpotenciÁrloli

AI com1a1Õta aão c:ompoa"'a de deleiadoa doa paÍiea Membraa
dot obnrvadorel previltot no• ..nÚmef'91 324, 3Z5 e 326, que o aoUdtarem,
'que forem deal.padoa pela aeaaao planaria,
"47

6,2

ou

Conferência• Admintatn.tivaa

Aa com111Õea aão compoataa de d~eleaadol doa pa!ae1 Membroa, doa
aolictta
obaervadorea e repruentantea previsto• no a nwneroa 33" • 338 que o
rem, ou aue forem de118Mdo1 pela aetaão plenária,
-

"

CAPITULO Xl

"·
7,

Pralild•mtes o Vice•Presidentea daa

Subeomil

Regulamento Interno daa Conlerêneiaa e outraa Reun!Õea
448

O prealdente de c:atb. eomiuÕo propõe a L'llt.a a eacolh& do11 Proa!
dentei e Vice•Prealdentu daa liubcomistlot.'a qu~ 1naUN1.

-'-19

Aa aea!Õu plenáriaa e as du coTiuÕea, aubcomtaaõ., e in~pol
de trabalho, aao anunciada• com antecedencia auflc:iente no local das reu
niÕva da conferência,
Propoatu Apretlentndna antes da Abertura • da
9,

-150

Aa proposta» aprcaentndD.s antes dn llberturo. da contcrênc::ia aõo
rep:a.rUdaa pela. aeuão plenáriA entre as comiuÕca competentoli, 1nstitu
{dila conforme as didpoaiçÕea da seçio o\ do prt~acntc Reculamonto lntei='
no. Entretanto, a acuio plenÁria pode tratar diroto.mcnte de qualquer
propoat.a,
\0,
Propostu ou Eml'nd.'I.S Anrc:st!lntad:ls Durante a

ol51

1,
A11 proposto.s ou .:mcnd:uo"apretentadaa o.pÓa o. Bb~rtura
~ ..:onterênc:iiL :~ão remctid:l:~, con!ormL' o cllso, ao v.rcnidente d:l.
cont!.
rcncia. ou llO proaldente dr1 c:omlasno comp~:tuntc, ou.~ l'!lttc:retaria. d:l c:on
ferênc1a, pilt'P """' publicação c di.stribuiç-:i~, como doc:umento\1 da
c:ont;'
rênda.
2,
~enhumn propotlta t'U cmondn. cacrttn. [M)dc 11cr apresenta
da sem ter aatinlldD: pelo Chd~· d:l ddc~aç:io intcrCIIIia.do., ou pulo
aeÜ
subatituto.
3,
O Presidente de um:\ t·rm!t>rênrl:l ou de uma c:omtuào po
de apruentnr, em qua.lquer moml'n!•J, prl'l"lstr.~t su.scet!vct.a de acelerar'
O CUriiO ®IS debD.tCI,
-l.
Todll proposta ou cmcnd.:L dl.'v~· contei·, um termos concre
toa o preclao11 o texto a cxamlna.r.
5,
(1)
O Prnidontc :.!ól. contcr~ncia 0\1 PrclliUuntc 00. co
mlnio c:ompiltento doc:idil, 11m cada c:uo, se uma propot~ta ou cmt>nrl.'l. 3
proaentadA no decorrer d4 acs11io pod~o~ t~t.:l' ubJcto ~~~ uma
com~nlcn~ãu
wrbo.ll. ou se dovo 1cr r!metidn p11ra liUól public:.:lt;no o d18triliu1çtto, ~~a.s
c:or.diçoaa proviataa no nwncro 4~1.
(2)
Em sorn.l, u tuxto de toilQ. propootn irnportllnto,
que devo !tlr objeto de voto, 2-ve lwr dU.trlbu!OO nas linf:Uaa do trabalho
da conferencia, com antec:edencia. tiu!lc:ion\1.', tlnro. pt•l'mldr acu eatudo a.n
tu da diiCUIIàO,
'
(3) Além diaao, o Prctild.mto da. contorânc1a, ao re
ccl;er aa. propottu.. ou emendai rererl~a no !IWne~ ol51, dov• encam!
nha•lal aa comi111o11 competentu ou a nuao planaria, contormt o c:aao.

8,

·ReKUlamento interno Qaa Conterênciaa c outn~.a Reun1Õea
1,

4Z6

2,

427

Ordem de Auento

N11.1 aeaaõea ela conterêncla, u deleiaçõu terão aaaento por orclem al!abé
tica de nomes, em rrancôa, doi palaea repreaenta.doa.
-

lnaU8'\.Ir:t.são da Con!erêncl:t.

é

~~~
-

2.
(1)
A c:on!erência Ó inauguracb por uma. peraonalida.de dcaJ~
d4 pelo iQVerno c:onvhiador,
;30

~

.. 1,
(1)
A aea~ão inaua:ural cb c~nlcrência é precedidA por wna re
unlao.. doa ct;etea de delegaçao, durant~ a qual e prepar:uia a aa:unda. da primet.rã
aeaaao plenari:L,
(2}
O ,?residen~c dA ReuniÃo de Chores dêt deleiação
do conforme u diapoaiçoes doa numeroa -lZ9 e ol30,

{:!) ..
Quando nio hou.ver governo convidador
Chefe do delcQ'açao maia antl~o.

é inauitJrada

~

pelo
.

3.
(I)
Na primeira auaão plenária haverá a eleiçã~ do Preaidcn
te, que será.. cm Qcrnl, uma personalidade delip:ula. pelo iOVem.o convtda~r7

Não havendo aoverno com•iclador, o Preaidente ê escolhido
tevQ.tldo•se em conta a propoata reita pelos Ch11tes do delea:ação no c:urao da reu
nl.io menc:ionada no nÚmero Ui,
-

ol5Z

(Z)

433

4,

à eleição

doa \'ice•Pr~:~aldtmtet ela conferência;

~ con11t1tu.lçio diLa comi11Õoa da conferânciA e a eleição
Pruidontell c Vlce•Proatdontell respectivo•:
b)

ol54
do 1

c:) à conatlt\uçio da uc':etaria da c:onterôn~cl:l., que é composta
por peuoal da Set"retaria Cieral da Unlão o, euo nocea11ario, por poaaoal forn~
cicb pela adminiatraçio do ~overno convidador,
3, Prerrogativu do Prcsidtmtc W. conterti'ncia,

;37

453

A primeira IIC!nio plenáriA procede ii'olalmente:
a)

1,
O Proaidentc, lllÔm do uorc!cto de outra.a prerroaativaa que
lha
•Ào c:ont'eridaa no preaente RotrUlamento, pronuncia a u.berNra c o enc:ornmonto
d• cada aeaaio plonárla, dirhre oa debate•, c;ulda da llp~icação do Refi:Ulllmonto
Interno, concede a palavro., -'Ubmete a votaço.o u queston, e proclama as doei
11Õu adoUuiu.
2.
Eh tom a direçD'o geral doa trAbalho• da. eon!crência • cuida da ma
nutençÕ:o dD. ordom ctur&nte u aenÕu plenÍ.rlu. Eatatul AI moçÕea o queatõoi'
de ordem e, em particular, tem o poder do propor o adiAmento ou ~nccrn.mento
do do,Dattl, ou a auapon•âo ou onc:!rramento de u~a au~io, A1Óm dino, podo
tambem doc:ldJr adiar " convocaç•o de uma 11n1ao planaria umpre que condde
nar neewu~r!O,
-

Conwcnçõo dna SeHsÕea

ol55

ol56

ol5?

ol5B

6:
~Qualquer pe ..oa autorbada pode ler, ou pedir qu•aelna.
em seaaao planaria, qualquer propoata ou .,m11nda apri1ent.ada por ela
durante a conferêhc:ia, t pode expor ot aau• mot1vo1,

·-

-~

:I'

I I I

··mARro oo ·coNGREsso NAéroi'IIAL (SeÇio 'ri>.·
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41,

46,

11,
4~9

CondlcÕu Resuerldaa pal"a o Exame e Voto
uma Proposta ou Emenda

de

1~.

1,
Nenhums propoata ou emenda apreaentada antaa da abor
tun da Copterâncla, ..ou por ,uma delftpç.io d\lrante a co"!•rincia pode aer'
colocada •m cUocu11ao, ee, no momahto de aeu exame nao e apalada, pe
lo menoo por uma outra deloiaçâo,
, . :
,
-

480

·
2, •
Qu!lquerpropoaição_ ou.emenda devidamente apoiada devi
•
ur pottJ em votaçao, ·apot d18cutlao 1 •
. .
.

461

. , . · Quando· umt- prt.~rt! çN ,erp·e~da ror omitida' oU q u a n do
aau exame tor acUado cabe a,clelepçao pa~rocinadora viliar ,Para que e!
ta propo.ta ou emenda lejK coq•ideracla poateriarm•nta.

12.

.Propa.Ut ou Emenda• Omtttdaa ou Ad!adu

13,
Con~eão cbi oébt.tea em Se11ão Plenária ,
Quorum
..
~ Para um voto
coprado.vÍlido no decorrer de urz;,a
Juno plenaria, mail d& m.-de c1&J,.ijeleaaç9u acredlt&clu a conteren
ela,· ..e cpm. direito Ge ~ ~,-ve~ "la! pre,OO:~ta• ou repreaentadaa
nã
. 1811&0, ' '
483
1;5,2
Ordem de di-Jcueeão
...
~
(1)Aa P.lljO&I qut d~aejam tOmai- a palav;ra aó podem f!,
ze•lo apoo ter obtido o COJlJ,tntimWo dp(Pr:e•lcltnte, Em relifr& ieral,
começam por indicar a que t#Ulo tíÍam;
13,1

442

46~

••••io

qualquer
da conteHncia, conforme o arttco 2.
484
. '2·. '
A pelep.ção de um Membro da unt;o,e~ez:oco IIU
de voto naa condiçoe1 determinada• ao ar1lao IJ7,
. ,48~

(2)A d!ltpl}ão.'que ap~.tlenta·wn~o·doção ele or~em r•.lo
pode, fta IUainttrvençao, trata~. do ~~.~~Oitao em di.ICUI_IaO:
487
13.4
Ordem de prioridade :daa mo'-ou e ~nto1 do ordem
A orclel!l ~ p~ridade a star a• moçoe1 e pontoa de
dtm de que tratam oa num•~• 4~5··e 41J5 e a "'JUinte:

Deftnlção·da maioria
,
(1), • . ·A '!'iuo~ia ~.conatltuCcla por .ma~ c~:&' ~~de du
delOJaçoea pre10ntea e votanttl,
..

48'S ',' ... ·, · . ·. ,(2) , , Aa !batenÇõe• não táo.lev'aclat em· conatdtração
no computo doa votot .nece11arioc para contUtuir & maioria.
487
(3)
Em CUO de iJUaldadt de VOtOI 1 'a proporta OU e
· · monda ·e conaideracla como .rejeitada,
·488

(4)
Para etlito do pre11nte Regullmtnto, é conalde
racla como • deltiaçio pre~ente rvotante• qualquer delepção que ao pr§::
nuncit a favor ou contra uma propotta,

1~. 2
Nio"P&rtic!Pantt no voto
_
.
A1 deleiaçou prettntOI que nao participam 4t um voto
· 'determinâdo, ou que'declartrri explicitamente não de"aejar dele
partict
par, não aio con•lder&claa como auttnttl do ponto do vilta d& dtterminã
ção do quÓrum, no JC!'tido do nÚme"! 4e2, n!m como aa abRando do po[
to de vt.ta da ap1tcaçao cla1 dilpoelçoea do numero 401, ..

400

490

401

"III le~a

45~

1~. 3
Maioria eepecial
No que cUz retpeito 1 adml11ão de Membroe da Uni.ão, a
maioÍ'ia requerida é a fixada no artlao 1.

15,4

<OU

pr!.

auop,naão.-db. 1111ãoJ
c) eMeJ'Hln.no da taa•ãoi
d) idi&mento do debate .•obre a queatão em diacut,ão;
e) enoernmtnto do debate JObre a quertão em cUacuaaão;
b)

459
4?0

4TI

492

tao em cliacu11ao fica &cilada para uma 1011ao ulterior;. no curto da qual
não aerio mail computada• &I abatençõea.
1D, 5
. Procedim'enÍo• dt voto
(1)
Salvo no ca1o prevllto no nUmero 495 01 proc!.
dlmento•· de voto 1ão oa ••~Utntea:
a) a mão erguida, em reJra jlllrali
b). nominal, caao o procedimento" t.ctlnl não apruentar
maioria Qlaramente, ou ec autm. o. tolieUarem pelo me
noa duat clelepçÕea,
-

493

(2)
Proceclo•ae ao voto nominal por ordem aUab~l
ca doa nomea, em francôe, ~· Membro• rCpreae~tacloa.
495
15.1J
Voto Secrato
Procede-eo ao voto •ecroto qut.ndo a11Lm o aoltcitarem.
pelo• menoa cinco daa ~leiaçÕOI pre10nte1 com dil:eito de ~· Nt11e
ca10, a teeretaria tomara, 1mecl1atamente, u m1didu neceaaatia• para
auel'lrar o llil'tdo do eacrutCnio, ·
, ,

-194

490

4?!

qU&1Rque~ outra• moçõea oq q~e~ea de ordem

..

poliam ••r apreaentada1 e cuja prloridade.relativa ae
ja l~da pelo Prooldanto,
·
-

que

"13. 5
Moção de IU&Põnaão ou enc:erramento da aeaejo · ·
..
Durante a clilcuui'o de ~ queatão, ~ delppc;ão pode propor a
IUiptnaao ou ~ encerramento ck ·llfi&Ot .indicando o e mot~oa de aua propoaia,
Se a PtoPD•ta e apoiada, a P84vra fi ~qa •~dote oradortl eXP.rtaaando·e~ coatn.
a moçaQ. e unicam.nte aob eate a._uato, apoa o que & mo'çjo e tubraeticla a vota
•·
·
ção.
13,1J
Moção do Adiamento do debate
Durante. a d!acuuão de uma quutãor ·uma ~lep$Ão pode propor o
acl.lamento do cleb..ate por,perlodo, determinado, Ca~ •!11 moçao 11ja obj•JO de
debate apenaJ
orador•~·. alem .dD aWr da moçao • doil contra, apot
o
·
·
que a propoeta e eubmetic1a a votaçao,

tr"

13.7
Moção ele encerramepto do debate
.
Em qualquer moml'ftto. wn-. delepçÍD pq* propor o eacornmento
do debate tobre a queaião em dJacuaaão·i Ne111 c..o,.. pq~ ter concedida a pala
vra a apcft!• doia ~radorea opoatoa ao encerramenm, aP;óe o que a propolta
ê
aubmetida a votaçao.
· ·
418

LimitaçÃo daa &nte,r.'~nçÕea
(1) A 1uaão plti\U'ia pode, eventualm~•• limitar Í dUração
o número daa 1ntervençõn de uma meama clelepçil:i ~bre um det•ftntna~
1umo,
·

411
t~

.. · (2) Nio oba~ie~, Jl&l ~u•••• rã P~~ec!Jmento, o Prtlidante lim.!
a duraçao de ca~ 1ntorvenÇI'OI& cinoo mJ,nutot nl) I'IJPimo,
'
(3) Quando um. ~raaor txCecior a' t~liiPc; f:o~encianado

41U

"Pua

fJlar,

~!r::a~=!o~vlla a aattmb1ti&; e convida o_or,dor~r. aoncluir, com·. brevidade,
41D

13.9
Encerramanto da lilta dt btadQrô ~1
.
(1) No curag de um debate,. o Pr'h~tt P'!d• dar Jeitun à llata
de oradort~lnacritoa;.,nela, adiciona. o norno.dai·:~htsaçÕ•• gue manUtlt&m de
1ejo Ge tomar 1 palavn, ·e, com o con11ntbnento' ~ e.a11mbleia, pode declarar'
a liata encerrada, Não oba~o. 0o Prtaidt~e Autll40 julaar oportuno. ~de con
cec»r, a t!tulo e;ccepcior)IU, o d.lreito de r.•t~dtila qualquer irJt•rv•nçio anti
rior, m..mo apoa 1ncer.,cla & Ueta,

410

411

o debate,
13, 10

la)

Eaaatad..a•Üat~ ~.'gradoro•, .b/:Prtlldente de~lara

fo.

482

J4, Dt.reltg
481

-

15.10
Ordem de voto daapropoltaa rolaUvu&wna metma
quutão
.. (1)
Se a me•m• quertão é objoto de diverna propo1
taa a'luelaa aao votaclaa na ordem que foram •ap_rett~claa, exceto ••
!.
reuniao decide de outra maneira,
,
,

~01

_
(2)
ApÓa cada voto, a reuniÃo reeolve 'ae prociaa Y2,
tarou nao a proposta aesutnte,

'02

15,11
Emenda•
.. (1)
É conaiderado com~ ~ms~cla 5\wquor Pl"Op!l.ia
de modltieaçao que unicamente comporta wna ,upreauo, wna aciJunçao a
uma part& da propo1ta orlainal ou a reviaão derta pi-opott&,

503

..
(2)
Qualquer, e")tncla a uma propo•ta 'aceita pela d!,
lepçao que apreaenta eata proposta e logo incorporada no texto primitivo
da propo1ta,

50~

(3)
Nenhuma propolta. de mod!tlcaçãc que a reunião
juliar lncompatlvel com a propoata inicial e ~onalderada como emenda,
15. 12
Voto aobre 11 emenda&
(1)
Quando uma propoata é objeco de eman'c!a, 11ta
Última Ó votada em primeiro lUiar,
,
'

~05

500

~
~ (2) .. Quando wna propo1ta é objoto do várta•
eme2.
da•, e1evac1a a votaçao, em primeiro luqt-. a eme.nda que, •"'ft 11 re!.
tantu, 11 atalt& maia do texto ort8'inal, e auim em 1e,i\lida ate todaa a•
emenda& lerem examlnad&a,

507

(3)
•Se uma" ou vi.Maa ~me!'dal ~~ aclotadaa, a
porta auim moditlcada e, em •4KU1da, levada. a votâçao,

~08

é levada i

(4)
votação. ·
111.

509

prg_

Se nenhuma emenda é idotada, a propoata inicial
Coml11Õea e Subcomi11Õ11, Conctucão doa Deba
tu Procedimento de Voto

s

1,
01 Prealdentea cla1 comiaaÕ11 e IUbcomiuÕea timatrÜJu
· lçÕea aemelhantei àa que· a 11çio !I do pruente Ro,wamemo Interno coii'
cede ao Prealdonte ·da conterincta,
·
-

510
2,
Aa ~po1içÕ01 ftxadu na·aeçD'o ~3 do pre~ente
ReiUla
. mwnto lnitrno, para a condução doa dlbatea em 1111io plenária, eio apl!
câvell ao• clobatc. dA• comi11Õea e •ubcomiuõea, •alvo em matéria dÕ
quÓrwn,
· '
~11

3,
A• c11Apo11çÕ.. tlxaclaa na aeç.o 1& do pruente
Resul•
mento Interno 1Ão apllcávell ae wta~WÕ•• n&l comt11Õ111 e aubcomllaÕea:

513

1,
Em ropt. ier&l, •• delaaaçÕ!t• qu• não podllru compart!
lhar aaua ponto• de vilta com outraa dllii&QOIIII, devem procuru, na m!.

s!! Yotr•

1,
A dcltJ&Çisl q,. ~ MI~D"'94JlntÃo, doviclamtntt,aorecUtada por
••U para parHcHpat da aqb't•~;tlou, tam dir.iito awn&vtltD\

49.

16.9

500

encerrado

2•

Queatiq
compttÕ~c~ ,.
. ,
.
.
Aa quuto~'l. c;t. competenc.la iNii ~~pdam •• apro11ntar devem aer re
11o:,·tdaa antu da vo~çao •obr~·o tunpa- ~·q1.1911P em dilcu ..
13, 11 Retirada· a nova 'aArnentacão 41 Uma moção
O autor de wn• mooào PodoreUri*lo. antu da VQtagio. Q11alquar
moção, emendada ou rlãq, 9ue aej1, JU!In.rlftlr..tfa, pode aer ipr11entada nova
mente ou re_!;omada li ia pala dale_a.ç~ 1aUtoN ·da emOQda 1 at.Ja por qualquer o[
tra delepçao.

,

Voto de uma propo•i'Wão por partea
~ (1)
Quando o autor de uma propqlta o pede, ou q"!!!_
do a auembleia juli~ oportuno, ou~ quando o Pre1idente, com aprovaçao
~ •utor, o proP.O'"• elt&.. propolta e •ubdivicl1da, e auaa diverAI parte1
aao aub~J!tticlaa a.a votac;oee 1epara~clament~. Aa par1e• a40taci&J da · prg_
posta aao em ••eulda IUbmetidaa a votaçao em conjunto.
499
(2)
Se todaa a~ part.. ·de úm., propo1ta aio rejalta
dai a proporta i contideracla como rejeitada.
·
-

13.8

a!

Proibição de interromper um voto, : •

plicar aeu voto, potteriarmcnue ao per!odo de voto.
498

t)

15.7 ·

Nenhuma deleiaçlio pode interromper um ee~rvtlnio iiuc!
ado, uceto quando ae tratar de um ponto de ordem relativo a manetn C2,
jo eacn~tCnio 11 etetua.
497 ·
15,8
ExplieaçÕ11 de voto
O Prt11"dente dÍ. a palavra i.a del_tiaÇÕII "q1Je dtJejam •!

4!,

412

Mal• de c~uenta por cento de abttençÕe•
Quando o número de abatençõea panar a metade do nÚme

f? doa votoa re81atraclot. (a favor, contra e !batençÕe•1, o exame da que~

488

a) qualquer·poniO de' ~dom relativo à aplicação elo
11nte RtauJ,,amentg. In&orno;

12!2..

. 15.1

•

••r

(2)Qualq~r ~aoa q~etoma a palavra deve •XJlreatar•
e claramente, eapa.çando bem &I palavraa e marca.ado aapauaaa
nece,aãrlaa para permitir a tocloa bem entender ttu penaamento,
.
13~ s : MoÇõ•• de ordem.~ ~nt~•. de ordem
. . .
·(!_)No deêorrer·do• debatei uma cltltiação.pocle aprue~
tar qualquer moçao de ordem ou levt.ntar qualquer ponto de ordem, quan
do.o cona1derar oportuno, 01 qu..tl dãO lmtcliatamente lupr a uma doe!
1Ão tomada pelo Pruldente, co~onne o preaente Regulamento lnterno7
Qualquet: deltpção pode apelar.1contr& a dociaão do Pre~ide..nte, porém e!
ta tlca vlillda em aua tnteirldacj,e, •• & maioria daa delOfliÇOtl preuntes
1 votante• não ae opor •.

direito

17.~,!!

Outubro de 19711

.•

50,

poaalvet, adlrlr àopiDJÃo da maioria,
, 13'
2. EDtretanto, qurÍdo uma dlltp~ conaidtra que uma decliNo qUalquer é
ct. Mturua que Impeça · aeu peno di ntjficar a coanação, ou a.P..,.ar a IWW!
Mo' de um Rlplemento, til& delepçáo pode fuar reMrvu a tialoprwm.orto ou.
dldl. do

5Z,
CAP!TULcO :<11

d.r~b:O .obre aqÜila dlctaio_.

Outralf DIIPDIIÇÔ-:,

Atu dy S.t.Õ.a PlenÚiat

18,

'14

1. Aa atu du

,.,aõ., pliii.Í.rlu aio elltlbelectdu pela NCntarta da

o\rttao 78

coai!.

rêncta, que tnta de 11111\llV d!mibaição àa MltpçÕta o ~Uil cedo po~aivel -e,.
tea da dita em que e.tu atu·dft'tm a.r nuniDadu,
IUD
2, Uma V'll dSM:rBJuld.J u ataa, u dtlepçÕta podtm dil:p)r por e.crtto, à I!.
c...cuta da contll'êacSI, dlntro do maU curto pruo po11lve1, u correçÕt• que CC!,
aJderam pertJnentla, o que não u impede apnMntar onlmentt moditlcaçÕet, a&

Llnaua•
!35

aeaÃo c*aramt a qui u aw tão api'Dftdu,
3, (i) . Em rtlft lwnl. u atu· JÓ contim aa proportaa e coactUÕ.•,oora 01
tltio fundadot, DUm& l"tdl~ tÃo CODCiA.
qUMtopooolvõl,

511

•n

(I) Não obolanlo, qualquer elollpç_áo tom o dlnllo elo oollcllu o lnHI'ÇÕo.
· IIIIOIWca .., ln omnoo elo qllllquer cloclançoo por, ola jormlllaelo ao clocol'l'lr .doo_d!.
batea. Neue caao, dlve, em nrra pnl,. amanci&·lo no iJÚcSo dlna Jnte"eoçao,
tendo em rilta facD.itar a t&Mfa dotl relalorea, Deve,. al;m d1no, foraecer,
•Ja
meama, o texto 1 1ecntar1a da conlerêa.cta dmtro du ll.lu horu Jep!DW• 10 U!:,
mblo da 1e1Ão.
4. Á faculdade corterldll pelo nÚmero 51'1 quando à bultf9Áo de

Ye III' UUdll COift Hlt~, ID\ toda& 01 C&IOI 0

1111,

Rai\U!\01 doa Debates e RAtat.Ório• du C~ii.Õ.a e

DU

522

538

•
(SI NO ca.1o prl'riato no aúmei'O SJ6, • delasa~o izll&l'~
1ada pode, alam diuo, ee o dttejar, 1arutlr por tua coata, • tracluçao
oral u. eua prÓpriA liAp a partir de uma dae 1"'1\1&' tDdlca.dat ao número
106,

539

Z,
Todoa 01 documento• rtfuldol ao•· niuneroa IOZ a lOS
podem ••r Publicado• •m uma outra
alem du aadpulldu,. . de que o.
Nelftbrot qv.e aollcit1m ~~~ publicação •• comprometam a tomar, a
en
fiG C& I' lO a totaUclada' doe cueto1 de tradução 1 pWillcaç&o decorr't~~te•.

~O

I,
111 Cada Membro f.u c011hecu ao Stcntárto Ceral, uta
meua, pelo meaoa, &at.. da utrada em Yiaor da Cce.,...ção, a ela••• d•
cont•lbui~o q11• ••colht\1, '

al!

Só ae dtvt NCOI'I'tlõ cqm •crição i. facaldadt a qual ae Hfert I

2•. A1 comiJIÕu e aubcomii.Õ.1 pod.m tltabtlecer oa rtlaSÓI'iot pa.raiaia que
eveatualmentt, ao fJuUaar aeua trabalhos, podtm apreae2,
tar'um relatÓrio flml onde f"'C&pbulam, dt forma conclaa. u propolta• • concl!!,
IÕea Hwltantel doi eetudoJ que 1be1 foram canfi&ci)l,

la1Pm ntCea~Úio• e,

un.ua

cornçÕt1 Dtceelllial tio introdlaidaa na Iii ou no rttumo doi debatea.

.

(2)

Finança•

AprovacãO de A;.l, ReiiWnOI de Debatei e RaiatÔriol

1. CU Em rerra aeral. ao iniciar•ll cada neÜo plenária, ou cada aeaÜo
de comuüo ou de nbcomilaio, o Prttidtnte pereunta te •• delepçÕta têm ali!,
ma obeftovaçio a formular, quanto à ata. ou ntumo doa debatei da
amerior.
!:ltea Ão conaideradoa como api'O'YI.dol, ca10 nenhuma emenda • • • tido ~omun!
cada à Mcntarta, ou caao Dão bouvtr qualquer opo~lção verbal. c..o coatrv1o,aa

•••Ão

52'

(ZI No C&IO puYI.tto no núm.ro 53!5, o Sacnt&rto C.ral
ou o Chafe do oraantemo perrnancat:e !Dterueado ateada a ••te paclldo Da
medida do pouCvel, apÓa ter obttdo doa Wamhroe 1Dteuuado1 o compre!
ml~eo que u de1peeu decorrente& urão devidamente rnmltol11da.
por
elte à União,

&Cima.

20,
523

537

(1)

(3)
De&

b) 1e uma delaaaçào toma, ela próprta,dltpoelçõ .. para
ueeaurar com IIUI próprio• cuttoe 1 tradução oral de eu própria lCnaua
,.,. uma daa llílauae bldtcadae no número 106,
·

Subeomt.l

Oa .debatll du comiaiÕta e wbcomi..Õet ~!';!~ ..,No por
ae•uo em rllatorlot eltabtltddo• pela atcntarla da coatereacá, ODdl .. dOO!·
trun tm de~ Q, ponto• e,.tneiall du diacuuÕta, du dtvtrl&l op!NÓt1 que
convêm -IUICIUI', btm como u propolt&t e conclUÕt1 reiUltantaa do conjUDio.
20
(2) • Nio obltlnte, qaalquer dtle~ ttiD o dlnl.to de uar da · faculdade
pnY1.1ta no DÜmaro 51'1'.

!•

U8

536

declan~l d!.,

~

),
(I) Na• confarênctu da UniÃo bem como MI reUI'IIÕ.e da
IW Con1elho de Admlnhtn;ào 1 da tWI oraanltmoe parmanent11, podam
nr u1ada• outrae Unpa a1Íim da1 indlcac!at noa.aúmaroe 100 • lOfu
a) •• é pacUdo ao Sac~etârlo Oanl ov.ao Chefe do oraaah
mo permanente lntereuado para aa1epnr a uttU..-çào de uma 011 \IÍria';
,lln,uae 1Uplem•tare1, onl1 ou aacri&at, • com a coadlçào que at de•P.!
Nl 111plemellt&ree dacorrldat dtet• fato aejam arcada• pelo• N~I'OI qQ&
ft ..nm eetl pedido CN O apelaram;

prtnc1pall UIWDIDtol, IObre 01 qudl

511 •
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gu&~quer rtlatón,; PAJ"Ci.l ou f!ul ~e aer IPto"ldo pela

~I.
S.Z

~3

· comia.ão

(Z) O s'!Cretárto Oual notifica aoe

,Membro~

_•••• ded.io.

(li O. Membro• que Dão flanam conheeer eua dectaão
d1n1!0 do pnao ••p•clficado no número !40 conttMm a dana de cont~
bulçao qu• ..colhnam anterlormanta,
(41 Oe N:embroe pc{d•m •acolher, em qualquer momento,
uma cl&ue de con1rlbuiçào nperlor à que tlwnm &dotado anteriormente.

ou aul:comiaMO brtereanda.

!S211

2, (lt' A 1ta da.Últtma 1eaaão plenária é exuniD&da e aprovada pelo Prt11dt!!,
delta MIM,

51.

n6.

(ZI O rttwno doa clabat•• d& l&lthna 1111Ão de urna comi.!
1Ão ou aubcomltt&o é p,amiaado e aprovàdo pelo Pretldea.ta duta comi.!
aào ou 'eubcominão,

Zl, Comiuào da Red&s6o

SZ7.

SZ8

Sl.

1.
01 textot doe Ato• Fla.al• tiYb•l•ctdo• u medida do po.!
1Cvel i.m 1114' forma dallnttive. pa1&1 dlvauaa cominôee • laV&odo~•• em
conta at oplntõae amltidu, tÃo 1ubmetldo• à comluào da reclaçio
que
••tá encar,repda d• aperfeiçoar a forl'l)& um alterar o ••ntldo,
q~~&Ddo
oportw:r.o, ajuntã.Jo• com 01 tnto• utulor'"•• não a'meadado1,
• Z,,
A comiuào de radaçào •~mete eu•• tUtoe à~.io PI.!
nária, que,.. •PrDV& ou devolve a fim de nowo uama pala comi,.ão COf!!
petenta,

z.
(1) Qualquer novo Nambro pap, com relação ao &ao
IV& ad11ào, uma contrlbW.çào calcu.tada a partir do primtlro dla do
de lu.& adeaào,

14S

t"i .!Cm "talo de danuncla da Convenção por um Ntmbro, a
contrlbulç&o dave ur Jlll• até o Últtmo d~ do mi• em que a danÚDct.a Uver
efaCto,

546

3,
A• quantia• devl.d&• readem juro• deede o h&(clo de cada
ano ftnucelro da União, Pua auee juroa, ft.xa .. u a tua de l'l. (tr•• por
canto)aao ano, a partir do •étimo me••

147

4,
SÃo apllcadu '11 u1ulnte• d1epoalçÕ11 à1 CODtrlbuiçÕ.•
du ampre111 P'!•da• rtconhecldae 1 oraanlemoa clentCtlcot CN lndutt!)
ah, & oraatliaaçoel lntenac{onalt:

U. Numeração

SZ9

ai aa empr11a1 prtvadae I'ICOAhecidaa di operação e oe
or1anl•mo• cltntCltco• ou lDduetrtah contribuem oae deap..a• doeeomlt••
ConeultJvo• Intamaclona"l•, de cujo• trabalho• teaham u.eltado participar.•
Da meemuJorrna, ae •mprua• pri~eC:onbecldae de operação coatri
buem na• d••pteae dae conferÜclae aam1Ahtntiva1 de que tea~m aclli!
do part;lclpar, ~tenham participado, confonn• o dhpoeto no numero 338;

01 nú.muoe do• capCt~o., artiao• • parÍ.Jrafo• do• t~
I,
to• IUbMitldo• a ravlaào 1ão conurvadoe até' a primeira IIINra am 1ee-.o
plenária, 01 texto• adl.çionadoe truam prorieoriamente o n~mero do Úl!!
mo pará1ralo pracad.nte do'taxto primitivo, ao qual •• ac:n•c•n~ "A" ,
"8", etc,

S30

'·
A numeração defini ti.,.. doe cap(tuloa,' artlaoa • parásr,!
fo1, apó1 1V& aprovação na. prlmalra laltura, é confiada à comiuào da ~"..!
dação,

Sll

Oe texto• do• Atoa Flnall No conalderado• da'tmtttvoe. uma
&pro't'l.doe em UJUAd& leitura, pela uuà~ planár-ia,

Z3. Apro~são natlilittva

148

bl &t OI'IUiuçõ.. lnttmt.clon&ll contribuem também,,...
deep•••• dae conferência• ou reuniô.. onda tenham .eldo admitida•, a Jll.!'
ttcipar, alvo aob reeerva de' r.clprocldade, Aio lmham eZDAarado• pelo
Conulho da.Admlnlltr•tàa:,

549

c) ae emprua• privada• recollbecldae de operação,
01
orJanlemo• ohntCflcoe ou h&duttrtal•, • a1 or11aalaçÕ11
lntenr.ctoaate
qu• contribuam nu de1pe1a1 d&1 conferinclu ou reuatÕ11 1 aapDd!J o di,!
poeto noe númtroe 547 • 548, ••colham Uvnmenta, Do quadro que flpra
no número 9Z clã Convuçào, a elA••• de contrlbutçà~ updo· a qual •t•~
dem participar nu deepaua • flomunlcr.m ao S.cretario Oerala ela••• •.!
colhlda1

uo

cU &e emp1eeaa privada e raconbeddae da aparação, 01
orJ&Dilmo• clentl'ticoi ou lnduetriab, e a a orJMla&'jÕtt
lntenactonalt
que contribuam nae deiJMIIU da e conferi~&cl.. ou reuniÕ••• podem
eeCo
lhe r, a qu.alquer momento, uma
de contribuição .IUptlriDl' à qua
~
nbam adotado anterlormut&l

151

aln&o poda ear cOAcedlda ncahuma raduçio da clun de
contribuição enquanto o CDnvênlo aetlver em vl10r1

ve•

Z4, Aulnatu.J"&

S>.Z

Q, t&Xtioa·'defb\lth;;::;;;:do• pala confer;ncla 1~0 .lllbmetldo•

à

••illnatura doe ddeaado• munido• de poderu deflnlttvoa no artlao _67, •.!
plaado •. ordem alJabétlca doe n~HJ~II 1 em franc;,, doe pal••• r•praed~
doe,
Z5. Comwucaao1 de impnnaa

533

~ào ei:l) dhtrlbuCd'o• • lmpreàaa ~:omunlcadoa oftdale aobre
01
trabalhoe da conl•r••cia, um autortsac:ào prévia do Pn1ldenla ou d1 um
do1 Vlci••'Prteldaft111 da CCIIlftr;Dcla.,
'

cl••••

Z6, Franquia
534

Dura"'' a coaler;ncl& 1 oa membroe-dd d•l•II•ÇÕie,: o• membro•
do CDlitelho de Adminl1tração, oe al,ua funcionÁrio• doe or11anhmo• P•..!
m&DIQtea da Unli:o que aul1Ym a conferPcl•. • Ope1.1oal da ncrat&rla
da União dnlacado• pan a confer;nc\a, t;m dlrello a fr&nqula po•tal,_t•l,!
aránca· e telatõnlc:A·, que o li O.,. mo do pt(e cmde •• naUaa a conferencia
puder é:onc-.Mr, de acq.•tlo com 01 damala aovarno• e com u
1mpreea•
prt"Wdaa'raconhKklal da operaÇ-ão U.ten•••da•.

de

mi•

fl am caao de' denÚncia tta 'participação no• trabalho• d•
um Comlt• Conelllll•o lntemactonÀl'l./t contribuiçÃo- deva ur paaa atê o ~
timo. dia do mia em qu.• a d•núncla tlvar afetco;

m

ai o Conttlho de Admlnlatraçio tlx&, an\lalmat~te, a
\~
portâncla da Wlldada de contribuiçÃo du ampraeae prlve.da• raconhaclda1
d• operação, or1anhmoe alentCflcoe ou tnduatriah, • or1atliaaçÕ1.1 lAtem.!
clonah, nae ~11paea1 do• Comlti1 Con1ultlvoelnteniaclonah, de
cujoe
tnbalho• tenham aceito participar. Ae contrlbulçÔe• üo coaaldlndal como
nceUa da Unlio, Rendam jwo• a partir do aexasêalmo dia d••d• o eavto
da• faturu, na• t&Da fisadu no nWmaro 5•6:

66f?O. .Sexta~~elrJ! ~ .
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Outubro de 1976
56,

hl o montante da unidade contributiva nu ae uma
conte
rincla admlnlttraUva daa empre1U prtvadu reconhectdu d1
op.raçÃo
que a( participam noa tarmoa do número 338, e da• oraanlu.çõae lntema
clonah que dalu putlcipem, é tlxado dlvidlndo.ae o montante tola\ di) oP
ç.mento da conferência em qu .. t&o, pelei númuo total de unldad.. . paaa'i
pelo• Membrq•, a t!tulo de contribuição naa'd .. p..•• da União, Ae contrt
butçnaa 1Ào conelderadu como uma reuita da Unlào, Rendem juro, • pa'r
tlr do aexaaÍialmo dia d.. de o envio da a !atura~, na e t..xu lixada, no núm';
1'0 546,
US

556

S,
Ae d&lptll&l ocutonad&a doa l&boratÓrlo1 e lnatal&çÕea
tÍicnlcu da União devido le medlçÕ••• teete• • pe1qulni eapecl&h
por
conta de detumlnadOI Membroe, Jl'\lpoa de Membroa, OrJanluçÕel r&&!
anal• ou outra•, 1io arcada• por ••••• Membroe, Jrupoe,oraanl~açãu ou
01.1tro1,
· 1

.

6.
O Secretário Ceral, em colaboraçao com o Coa,e:lho de
Adrrdnletraçio, determJna o preço da1 publlcaçÕe• admia1ttraçÕe1 1 empr•
1a1 prlvadae ,.conhecidu de operação ou parUcul&ru, ln•plnndo~•• d';
cuidado de cobrir, em r•Jr& aeral, a1 dupel&l de lmpreuio 1 dl•trlbul

-

571

A1 dl•po1lçÕe• da Coanncào completam.ee com 01 R•aWamanto 1

Artmlnlltrativo.L~qpint••:

R•aulamento· Telearátlco,
R•aulamento TelefÔnlco,
R•avlam~tnto de Radlocomllnicaçõee,
RejJUlantento· Adicional d1 RadlocomuntcAç;,,

EM F!: DE QUE, 01 plenipotenctárlo• auinam a Convenção em um uem
pJar em cada urna da e línauae lllllua, chhleea, 11panhola, franc11a e "'•••• ii
cando. utabelectdo que, 1m caeo de contutação, o texto franci1 prevalecei -.. te
exemplar permanecerá depoeltado no• arquivo• da União lnternachinal d1 Teleco
muntcaçõ11, que nmeter~ uma cÓpia a cada um doe paÍn1 elpatÁrioe,

Feito em M&lala-:rorremollnoe, 25 de outubro'dti 197l
Pa!11e que aulnaram a Convenção

SS7

1.
A• adminlatraçõu do• Membro• e aa empr11ae privada•
reconhecldaa da operação que eJCploram ••rvlçoa lntemacionah de teleco
u·,u,nicaçõn devem cheaar a um acordo 1obre o montante de '"'' dÓbito"i
• erÍidltoa.

115fl

z.
Aa conta a correapondent•• aoa débtto• e crádltoa a que
•• retere o número 557 1Âo eltabeleclda• conforme a a diapoalçÕ11 doa R•
aulamentoa Admlnhtrartvoa, a menoa que t1nham jido f.ttoe acordoa parti
c:ularea entre •• partu ln~ereaudu.
Arbitra1em: Proc:ed\mantn
(Ver artl1o 50)

559

1.
A parte que a pala tem que iniciar ene procedlmmto trana
mitindo &outra parte uma notificação do pedido de arbltra1em.
-

56tl

Z,
1\1 partll decidem, em comum,acordo, 11 a arbltrar•m
de'(e • ., confiada a peuou, adminhtraçÕea ou 10vernoe, Se ao término
de um mê•, contado • partir da data de ndtlflcação do pedido de arbitrarem,
aa part11 não con111Uirem cheaar a·um acordo aobre eate ponto, a arbitra
aem· urá confiada a aoverno•,
-

RttpúbUca do·AI1anhtio
· r~,Íiia tRcpÚbllc:a AraeHna Democrática e Popul&J'I
rtcpÍ&b\lc:a Federal da AlemantRc.in .. dA Arábia Saudita
RepÚblica Air•ntJn&
AU1trál1a
Àu1trla
República Popular de Banaladeah
Barbado•
Bélatca
República Soclelhta Sovtétlca da Blelorrúuia
União Birmânia
RepÚbllca da Bolívia
lhpúbllca de Bohwana
RepÚbllca Federativa do BraeU
RepÚblica Popular da Bulaárta
RapúbUc• de Burundi
República Unida de Camaro••
Canadá
RepÚblica Centro-Africana
Chile
R.epúbUC"a Popular da China
RepÚblica d1 CMpre

55.
561

3.
Quando a arbltraaem for confiada a penoae, oe árbltroa
não podem nem ur provenlentll de um paC1 parte da controvêraia,nem ter
11u domlc(llo em um deatea pa(... , nem 11tar a aeu aervlço,

4.
Quando a arbhraaem Ó confiadA a aovernoa ou adminhtra
çõ.. d11t11 aovemoa, 11tea devem 11r ucolhldoe entre oe Membro• qu';
não e1tio lmpUcadoa na controvér,Y, rnu que taaem parte do acordo cuja
aplicação provocou a controvérala,
56)

5.
Cada uma da• part11 em qu11tao deve deeianar um árb1
tro, no praao de trê• meua, contadoa a partir da data de reéeblmento dÃ
notificação do pedido de arbltn1em.
f

564

6.
Se a controvéreta envolver mab da du.e partea, cada um
do1 doia arupoa de part11 que tenham lntel'lllll comun• na controvérlla
deai1na um árbitro, conforme o procedimento prevteto noe número• 562: e
56),
7.
Oa doia árbitro• ualm doatanadoa ee aconlam para
mear um terceiro árbitro, que, caao oa doia primei roa ujam peno&l

no
";

n~o g:ovemoa ou adnun;etraçõu, tem de atende~r aa condlçõe. fixada•
no
numero 561, e que,.aleM dia~o, deve ur tambem de naciOftA!idade dlltinta

do• doia outrO a, Na falta de acordo entre 01 doia árbitro• e obre a 11Colha
do terceiro árbitro, cada árbitro propÕe um terceiro árbitro a&o tendo ne
nhum intereue na c:ontrovérata, O Secretário Ceral da União
procede
então a um 10rtelo PAra dntanar o terceiro árbitro,
566

8,
A1 part•• em d••acordo po4em 1e •nt-nder para reaolver
IU&'controverela· por um árbitro Único, d11l1nado de comum acareio; tam
bém podem dutanar um árbitro cada uma dela•, e pedir ao SecretÁrio ce
ral para proceder a um eortelo para d11i1nar o árbitro Único,
-

567

9.
O árbitro, ou oa árbitrot, decld•m llvr•mente o procedi
menta que deve ur &dotado a III(Uir.
-

568

10.
1\ aec1eao do àrbltro único é definitiva e une u partll. da
,::ontrovér~ta, Se a arbltraaem é confiada a vártoa árbltroa, a decl1ão ado
tada por maioria de voto• do• ár~ltro• é detlnltlva • une •• partea.
-

569

11.
Cada parte arca com a.• deapeaae auratdu por motivo da
ln•truçào • Introdução da arbitra a em. Oe cuitoa de arbitraaem,
além
daquele• expoatOI p1la1 prÓprlu parte•, 1ão repartido• de maneira l1ua1
entre a1 partn em UtCato,

570

JZ,

A Uni.\., fornece todo• oa lntorm11 relacionado• • contr2

vêr~ta, qu• o árbitro, ou .:rbltro•, podem ttr n._nalclade,

CAP!TULO XIU

R•sulamento• Admlnl•trath"•

57.

!:nado d& Cidade do VaUcano
RtrtlÚbUca Popular do C01110
RepÚblica da Coréla
Co1ta Rica
Rej1Úbllca da Coata de Martim
Cu lo&
RepÚblica de D&omé
Dln,marca
RepÚblica Don\tnlcaria
RepÚblica Arabe do E&lto
RepÚblica de El Salvador
Emirado• Arab11 Unido•
Equador
&I pinha
Eatadoa Unidol da América
Etiópia
Finlândia
França
RepÚblica Caboneaa
Gama

Crécla ·
Cuatemala
RepÚblie~ de Oulné
Ru!lÚbllca de Culné Equatorial
fi~· ''JUca do Alto-Volta
R•t--~tUca Popular da Hunaria
RepÜl-!ic• da lndla ·
R1pÚ 1;llca da lndonéaia
Irã
RepÚblica do Iraque
Irlanda
hlãndla
E1tado de h rae&
Itália.
Jamaica
Japão
R1pÚblica do Ql&ênla
RepúbUca do Khmll'
Eatado do Kuwah
Reino do Lao1
Reino de Luotho
LCbano
RepÚbllca da LlbÓtla
Rep~Uca Arabe da U'bia
Principado de LIIChteneteln
Luxemburld
Ma lá ala
Malawi
Repllbllc• Malaache
R1pÚblica de Mali
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Reino do Marrocoa
M&ur!cla
RepÚblica latài'nlca da Mau ri tinta·
México

60.

RepÚblica do PAn&u.l

EtiÓpia
Fldjl
FIUplna• (RapÚbllca da•l
Finlândia
França
Ciabonua (RapÚbllea)
Gana
'
CirÍiela
Ci11atamala
Ciu.lnÍI (lhpÚbUea da)
G.alné Equatorlal(Rapúbllca dai
Guiana ·
JialU (RapÚbllea do)
1-londura• (RapúbUca dai
Hunsrla (RapubUca Popular' da)
fndta (RapÚbUea da)
Jndoníata (R a pÚblica da)

Ratno do1 PaCiea·Baixoe

Irã

Peru
RepÚblica dae FUiplnae
Re;1Ública Popular da PoiÕnla
:ter.Íiblica Democrática ria AlemanhA

lraqua (RepÚblica do)
Irlanda
1•1Ândla
hraal (E1tado dai
Jt.Ua
1arr::dca
Jap&'o
Jeõ"lânta (Ralno Haahamita'Cla)
Kh·ner (RapÍibllcal
.Kuwait IE•tado do)
l.ao1 {Ralno doi
t.uotho (Ralno dai
L(b&no
.t.ltMrl& (RapÚbUca dai
L(bta (RapÚbUca Xrabal
Llaehten•talr. (Principado d•l

Mônaco
RepÚblica Popular da Mon&Ólla
Nep'\l
r-.lcarí.aua

RepÚblica da Nl1•r·
RapÚbllca ':'aderal'tta Nlaérla
Nllrue~•·

:>:ova Zelândia
Sultanato de Omã
R1pÚblica da U1anda

Paquhtão
RepÚblh:a dO Pariamá

Papua Nova oUtné

Rellúhltca Soclalht& SovtÍitlca da Ucrânia
•'

••nra &~o~c\&lllt& da Roménla

:.·1l'1" Unido da Orà.Bntanha • da Irlanda do Norte
1,,. ,, • :tca da Ruanda

.101.

h• do Saneaal

Sura t.aoa
RepÍabUêa da SlnJapura
RapU.b1ica Pamocratle& d& Somália
R•?~Dllca

Pamocráttca do Sudão

RepÚblica de Srt Lanka (Cetlào)

SuCcta
Contederaçi.o Su!ça
RapÚblica d& Tanaãnta
Rap'loblica do Ch&da
Rapio..ollca Socialhta da TcbacodoVÍ.qula
Tallandta
RapÚbltca 'tosolau
Trtntdad a Tob&IIO
TunCata
Turquia
União dae Rapúbllcaa Socialhtaa Soviétlcaa
RepÚblica Ortantal do Urusual
RepÚblica da Vanesuala
RepÚblica ·do Vlatnà
A:ep\ibUca Àraba dp têmen
RapÚbllca Democrática Popular do têman
Rap~bllca Soctalhta Faderadvt. da lusoelávia
Rapubllca do Zaire
RapÚbUca da Zâmbia

(var número 31

Alj:anhtào (bpúbllc:a do)
:Albâni.a tRapÚbliCa Poplllar da,
Alto Volta IRapÚbllca do)
Araélia IRapÚbUea Ar&allna t»amocrÍ.tlca • Pop~rl
Alamanha IRapÚblica Fadaral da)
ArÍ.baa Saudita (Ralno da)
Arganuna (RapÚbUca)
Auatrí.Ha
Au1trla
B&n&laduh (Republica Popular d•l
Barbado•
Bélaic:a
BlalorrÚula (RapÚbllea Socialilta Soviética da)
Birmânia (União da)
BoHvia (RepÚbliea da)
Bot1wana (RapÍibliea éla)
Bruil (RepÚblica Fadaratlva do)
BulaÍ.ria (RapÚblic:a Popular da)
B~o~rundl (Rapú.bllc:a da)
C .-. •rõ.. IRapÚ.bllea Unida do• I
Canadá
•:~.;nt:-o.Afrlc:ana (RapÚbUca)
~• '(R:~~plabllea do)
Chila
Chlna IR•pÍibllc:a Po("llar da)
Chipre (RapÚbllc"a da)
Cidade do Vaticano {E•tado da)
CoiÔmbtã (RapÚbllca da)
Con9o (RapÚbllca PoJ"&l&r do)
Coral& tR•pÚbUca da)
Côata Rica
Coata d• Marfim (RepÚblica da)
Cuba
O.omé (RepÚblica de)
Olnainarc&
l:)omlnlcana (Rapú.bllcal
Eiil&o (RapÚbllca Àrabe do
El Salvador RepÚblica da)
Emirado• Arabu Unido•
Equador
E•panha
E1tado1 Unido• da América
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Mali• La
Malawi
Maldivai (Raputmea G&ll
Malaach• lb,ÚbUcal
MaU (RapÚbll.ca do)
Malta
Ml.rroco1 (Ralno doi
Maur!cta
M&urltânla (RapÚbllca l•lâmica d•l
\fÍixleo
MÕnaco
MonaóUa (RepÚblica PopW.r da)

Nauru (RapÚbllca da)
N•p&l
Nlcaríaua
Nlaar IRapÚbUca dai
NliiÍIHa (RapÍibUca Fedaral·da)
Noru•aa
Nova ZelÂndia
Omã (Sultanato da)
Pa{ua Baixo• (Ralno do• I
Panamí. lbpÚblica do)
Paqul1tâo
Paraaual (RapÚbllca do)
Paru
PoiÕnia (Rapúblaca Popular da;}
Portuaal
Ouatar (E1tado da)
Quénia (RapÚblica do)
Reino Unido da ürâ·Bratanha • aa Irlanda do NOrte
~apÚblica Araba SÍria
~.plabllca Damocrí.tica Alemã
RapÚblica Socialhta Soviética da Ucrânia
Romênla (RepÚbliCa Soclalf.ata da)
Ruandan (Rapíabllca)
·S•n•aal (RapÚblica do)
Serra t..oa
Slnaapura (RapÍibUca de)
Somali& (bpÚbllca O.mocrahca da}
Sr' t..nka (Ceilão) (Rapúblloa·dal
liutf:o fRapÚbltca Democrática do)
Sd-Afrlc:ana (RepÍabUca)
Suécia
Su(ça (Con..daração)
SuaaUànljlll& (Reino dai
TaUândla
T&naânla (RapÚbllc:a Unlda da)
Tc:bac:ollONÍ.qul• (RepÚblica Soc:\allata) ·
ToJqla•a (RapÚbllcal
TcÍnJ& (Raino da}
Trinldad • Tob&ao
TuD(Ila
Turquia
tJJiada (RepÚbllca de)
União da1 RapÚbllc:aa Soclalbta1 Sovi.tlcaa
Ur11111a.i (RepÚblica Oriental do)
Vana1ul& ltapÚbllca da)
Vietnã (J.apÚbUca doi
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lémea CRePú,bHca Arat.. do)
ldne• c•ap\lbllca Dtmocrát:lca PoP'llar do)
L&1011ÁYla CJ:apÍibUca Soclallata FadaraUw. da)
Zalrt caepúbllca do)
ZÜnbla CRepÚbllca da)

ao arti1o f4 da Con"nção .,_to W.mbro em Cujo terrltÓrlo •• aacoatre • . - a.tt,
cl.al daeta empraea, ou o Membro que aQtorlaou ena amprau a aatabeWc.r a •
••piorar um III'Yiço da talecamWllcaçÕea •m aeu terrltÓrlo,

2l!!.tm!l2!: P.. aoa .ariada;

•
pala• N~Õ.a UDWaa, ~ acorda com o ui:J1o l9 da Coawaçia1
•
par wna daa OI'IUI ..~aaa lat.raacloula caDvtd.aaa ou admltidaa a partllti,
par doa trab&lboa da uma cantariacla, coalorm• aa dlapoli~Õ•• da Coanação1
.,.to 1ovarno de wn W.rnbro da Uaião, qM parllclpe 1 aamdlralto da voto,
da uma coftlariacla admiDiltraUw. uatoa.al, realluda coalarrM aa dlapaalçÕea
do• artl101 7 1 S. da CoawDÇâ'o,

!Í419.:

Praflxo qua •• apUca ao empra1o daa oaclaa da radlotrequiocla.

Radto!omwdcaçõ.. : Telacomlmlcação raaUaada com a ajuda daa oadaa da radl.e,
lraq~DCla,

Rlpnisntantei Paaaoa aavlada por wna empra1a privada racoabedda da opera.
~aq •• uma coalariacia admiabtraUva, ou a uma raualâo da um Conü&: CouuJ.
tivo"lntarnacloD&l,
da a t.1
Ssrvlso dt radtodlfutio: Serviço de ndloc~caçÕea cuja• am.l.nÕaa
nam•ae a ur racabldaa dlrstamaata pelo publico em Jatal, Eua unlço poda
compuender emluÕa1 aoaoraa, da telavt.aão ou outro tipo da amluão:
Servlso Intnqsiopal: Serviço de telecomWlicaçõaa aatra aacrltÕrloa ou
u'l,
çou da telscomwUcaçõu da qualquar natQrna, eltuadoa am dUareatea patau 1
ou perteacaota• a pat••• d.Uarutu.
Suyfto mÓut: Serviço da..racUo~somuDicaçÕu utn utaçD'aa mÓvel& a eaw;Õa•
11rra1tl'el, OQ aatra aataçou moval.a,
TelasomunlsasÕea: ·Toda tranamlaai~, amiuão OQ racapção de a!.-lt,
aacrltoa, lmaaeaa, aoa1 Oll lftformaçoea de qualquer aatl.lreaa, por Uo,
rec!lraoa Ótlcoa ou Ol.ltro• aiatsm&a aletromaanéttcoa,

marcat,
rádio,

~ E•crlto daatlnado a aer tra~amltido por telaJratLa para entra;a
1!,0
daatina~!lo, Eata termo abranaa,tatnbim o radloteleJrama,utvo aapscillcaçao

em coatrarlo,
l'!l!lramu. sharn!du • somuntcasÕta tals!Ônleae dt Eatado: Telaaramal, eh!.
macia• • comwdcAço•• lal!lontsa• procedazltat de l.lm& daa UJU!ftttt autorldadaa:

•
são coaa!daradoa aarviçoa de ••aur&AÇa qualaquu .. rv!çaa dt radiocomurú.
caçio explorado•, da maneira perrnuent• ou ttmporárla, para aaraatlr a aea9.
r&AÇ& da vtda b~.~m&Aa ou a aalva1uarda doa .. u• btaa,

65.

63,

P.flnlsio dt alma TtrQlO! empruadoa e Comnsio t nge
!d!l!!ll!9toa da Unlio Iettreg!oel de TeltcomW!!sasÕu

Chde de um Eaudo;
Chefe da um 1owrno • m.mbro dt um aowrno1
Com&ndantaa•em Chefe daa !orçaa mtl\taru, tarrutraa, A&vaia ou Úrsaa;
A1•nta• dlplomÁtlcoa ou conaWaraa;
Sacratárloe Oaral dat Naçõu Untdae; Chafu doa oraaniamo•
princlpata
daa NaçÕ•• Unlda.e1
Corte Internacional de Juatiça,
Sio lplmente conaldar&doa como tal•Jr&mi.a de !:atado at rupo•t&a aoa
lelJ
1ramaa da Eataclo deflnldoa acima,
TelerrtJII!t ds !!rylso· TelaaraJMe eo.camlnh&dot eo.tra1

Admlnlatrecio: Qualqur aarriço ou daparta~Dto &2'4!rD&a.Atal r .. poDiával
pela& madldaa a tom&r para •~!•cutar &I obrl1açÕ•• der!vi.daa da CoaveDÇio IR
terD&CloMl da Telac:omwalcaça.• • doa Ralulamttdoe,
InltJfarênc!a prehtdlctal: Qualq"'r arnUaà'o, qualqller lrradl&Ção ou q~quer l!!.
duçao que compronwta o tuacloumaato de um ••rriço d• radioaave11Çao ou oa
troa !lrviçoe da ••aurança,• ou que provoque uma lr&Vt deterioração da qu.U
dada di um aarvtço de radloconwa.isaç:Õ.• !WICloaaDdo coDforrM o Rapl.aawlliode
R&dlocomulcaçÕee, perturba-o ou laterromp&.o de aaualra repetida.
ÇJrr!!ponde"'nsta pÚbllga: Qualquer tele,.comwdcaçio que oe t!CrltÓ!loL •
••!!.
de..m. aceitar para aua traumluao, pelo lato dt •• acharam a dlapaetçao

~ou

~o

.;abuco.

~~ O COAJuato de deleaádoa •· •••atll&lm.ftta;, de rap.faaeat:uhla, aue..e
aora•, &ll'!l&doa ou IAtérP.telaa •A•iadoa por um. me amo ~··
Cada W.mbro ·; llvre para compor aua dah1ação como qul1ar.
Em
particular, poda U.clulr, u qul.Ldade da ~elal&dot,,aauuoraa ou &ll'•la.do••
peaaoaa partencantaa a 1mpraaaa prlvadat por ala racoabecidat, o~a a outra• eru
pn••• PI'IY&da• liUe ,. lAtaraa11m arn taltcomuaicaçõaaa,

a)
b)
c)
d)

aa admb,iatraçÕ!Ial
aa ampn6&t privada• reconhac:ld&e dt opsraçio;
aa admlnlatraçõaa • •• ampraaaa prtvad&a r~colihscldaao
•• adminiatraç:õu • •• ampr.. aa prlvactaa recoDhacid&a, de \111\1 parta, •
o Stsre\Árlo O.ral da União, d8 outra, • relac:ioa&dot àa taltcomunlcaçõea
pÚbUca1 intaraacioaa.l~,

Ttlnramaa privado•: Oa talsaramaa q~ nia aão de auv!.ço, nsm da !:atado.

Tel!arafla: Slatsma ~ ttlecomuntca~Õ•! que ..intervém em 9u..tq\l!r operação u
aaprando tranamluao • a r•produç:aa a dht&ncla do coataúdo de qualquer doe;»
m•nto, tal como um aacrito, lmprauo ou tmaaem fixa, ou a rsproduç:io à dbt\o
ela, dt todoa o• 1êD1roe da inlorma~io aob uta !onna, No âmbUo elo R.taulamt,.tJ
to de R&dlocomunlcaçõu, o t•nno •t•l•a:rafla" lia:nUtca, aatvo avlao am coAtÚ
rio, •um ahhma de talecomunlcaçÕta auaaurando a tranemhaio da aacrltoa "9!1
la "'Uiaação da um cÓdia:o dt alnala'
TaJafonLa; Siatema da telecomunicação aatabeltcido am vlata da tranamlaaão
palavra o\i 0 em ataun• caaoa, de O\ltroa aon1,

da

~~ Pauoa ~ari&da .,.to aovarao h um Membro da Uaião a ~Una CaAfar;a
c: la de PlaaipakllCl&rloa, ou pauoa que repraaeat1 o aovaraa ou a admlaúatrt.
~io de u.m W.mbro da Uaião am uma coDJ'er.acla adminlatratlva ou em uma I'J.

uai&o da wn Comlt; Coaa\&ltlvo lnlarac:loaal,

EJl!!!l Ptaaoa enviada por wn utabaleclmeato nacioul, ctanttftco ou

iAdU.t.
trlal, autorl1ado pelo aovarao ou pala admlalatração de uu pa{a para
aulaUr
aa rauniõu daa comlaaÕaa de ••t'""o da,l.lm Comil; C011aultivo lataraacioA&l,
EmPrJ•" prtx:d• dt oHrasiol Qualqt.an peuoa ou •ocladada, outra q\laliÁo iD,L
lltut.ç:ao ou. &laDeia IOWrnamemal, qua ,.plora WN lnatalaçào de talacomun.ic,L
çio deatlMcla a an•aurar wn !!tvlço da telecomullicaçõaa 1Dteraacloa.ai1,
ou
tU.It:et(wl da cauaar ru(doli prajudialala a \al asrvlço.
pnprna prlnda r.sonhsslda de mnçj(u Qu.alqutr ampreea privada q\!1 .. co,t
reapooda a da!IA1çao precsdeDta, • que ••plora um ••rviço da carrupoadsncia
pÚblica ou~ r&diodlt~&aào, • '&qual ut.jam lmpoataa u obriaaçÕea ' prtv.l.a&at

(Vu artlao 39)
Acordo entre a Ouanllaeio du

Nasõu

Unldu , a

União lpttrnts\onel dt TtlesgmunlsesÕet
PREAMB tlLO

Em vi.rtu4t! daa cUapoalçÕ!a elo arUao 51 da Carta da• NaçÕ!• Unidaa, a
do &rtlao :t6 da Conwnçi:o da Uniio InternacionAl de Ttlsc:omunicaçõaa canclutcla
1mAtlanUc City, sm 19•7, •• Naçõsa Unida• • a Uniio lntarnadon&l de Tela~
mwdcaç:õu conwnsioMm o uauln&•:

....

a
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66,

68,

z.

l

1

i

''

Sam pnjuCao d~ çaráter 1era1 daa dlapo..liÕ•e do ·pa.ráarafo p_feceden.·.

ta:

ala União apuunt&r._àa Naçõaa Unida. um n'-tÓrlo anual
aobr• ·
auaa aUvidadu;
·- ·
b) a União dará curto, ftalnadlda do pouCval, a qualquar pedido dt
rdatÓrloa upeclala, utudol ou lnformaçÕat que •• Naçõu Unldaa
pouam lha dlrlalr;

A. Naçõe.a Unldaa recon~acem a .tlnlio lfltunaclonal da TelecomunlC!,
çõaa, ·denomiDada da aaora 1m dlanta "a UrUio•, como a tnaU1111çio eapt~cl•ll•!.
da ancarnpda de tomar t0d11 •• madldaa apraprladaa cQftforma uulDatruzn-n
to bÍ.IIco para aloanoa:r 01 fln1 que. fbccxt naqualt l111truinanto.

c\ ..aacratárto C.ral daa NaçÕa1 Unldaa procadará a lrítucâmbloa dt
vlataa com a autorldada compatenta da União, ao jMdldo delta, para
fornac: ... ã União u inlormaçôaa qua para ala apnaantam um inhn,!
•• particular,

ARTIOO U·

, Bnrtnntasão Radproca

1

1,
A Orpfttaaçi,::. da1,NaçÕt1 Untdaa urá convtdad& a trivtar rtpruan
.antaa para parUclpar, um dlralro dt voto, d&l dallbaraçÕ1i da todat •• Coo!.!
rinclaa da PlnlpcKaaciÍrloa a AdmlnlaeraUvAI da Untio1 llll&lm.ata, urá con ·
vldada, com a d1riito .acordo prÍvlo da União, a ln'liar rtpranntant•• para •!.
tbtlr àa rauiÕ•• di Comlaêa Cbolllltlvot lntarnaclonallll, 011 a qualquer outra,
convocada pel&.Unli'a, com o dlr1U0 da tomar parta, 11m voto, nadl'acuuão da
auuntot qaa lalarauua àa Naçõtt Unld11.
·
l.
A UDilo t"ná convidada a anvlar rtpn~tntantat para aultUr àa u•
tÕ•• da Ataqnbllta Otral du .Na.çÕu Unld&l, com flnt dt con11.1lta tobra
'!.
,unto• da talacomualcaçÕ••·
·
),
A Un~o uzoá convidada a anvlar rtpnunu.ntat para 111lttlr àt 11.!,
tÕat do Contalho Eocmõmh:o a Social dtt Naçõta Unida• • do Centelho da Tut!.
la t.tuat oomtuÕtl • comU:ia, ·a pa1'tlclpar, um dtrtlto da ~ato, da .....,.. dt!!,
beraçÕat,, qr.aaado forem tratadot oa ponto• da aaanda no• qual• a Unlao poua
altar lntueuada. '

4,
A Unllo aná o011o'lldada a anvlar nprauntantll para aultttr àt 11!.
aÕtt dat' comluõea principal• da.Atumbl,la
nat quah ujam dltcuU,
do• au~mtot da compet;acla da Untãa, e a participar, um dlrtlto dt voto da•
dhcuatÕat,

c;.,,,,

5.
A lt.Cfllll'la dei Nat;Õu Unldll afituará" dlttrlbulçãa da todat ••
axpctlçÕaa elcrltat apnuntadat pt,la tJ'nlão aot Mtmbrot da Auambléla
0,!
ul, da Conulho Eaonôm.lco a Social, a de allt.lcamle•Õet, e da Contalho da T~
tala, conforma o cato. Jaulmenta, at MpoliçÕat u~:rttat tprtuntadat · palu
r'•çÕat Unldat 11rio dlatrtbuCdat.pt,la União a •e\11 Mtmbrol.

A' união concorda em cooptra:r com •• Naçõu,Unldat, com 1a\lt OJ:.
ltnltmot prlnc:lpaie a tUbtidiÁriot; 1 dt famacer .. Jhal toda & lllittÍncl& QUI
uja pcufval, conforma a Carta dat NaçÕat Unldu a a Canven~ão Internacional
da Taltcomunlcaçõat, levando planamanta em conca da tltuaçãa partlc~o~lar d!
qutlat Mtmbro• da União qut não •Ão Mambro• dat Naçõaa Unld••·
ARTIGO VU
RalasÕa1 com a Cone Inta!'nastonal de Ju1tlca

I,
A União concorda tm fornecer à Corta lnttrnaclonal da Juaclça tod11
•• Ln!ormaçÕet qu.a attt padt lht padlr am apllcação do artiiO 34 da 1111 l:tt&t~

...

Z.
A Autm.bléta Oaral daa NtçÕu Unldtt autarlaa a União a padlr
à
Corta lntamacional dt Juttlça 01 paractra• contultlvot 1obra quattÕ•• jur(dl
cat qut u futm no domínio dt tua compatincla, alim du q11utÕu ralativa• ~
ralaçõu mútua• da União com a Or1anlução du Naçõu Unldll, ou 11 dtmalt
lnttlt\IIÇÕat atpecla1111dat.
·
3,
A Confuênsla da Pltnlpottnclárlot ou. o Conulho dt Admlnhttaçãc.
·atuando am virtude da uma tutorlaação da Co~!arÍncla da Planlpotanct&rlot, p~
dam dlrl1ir um raquuimanto 'datta natu.reaa a Corte,

4.
Quando peda wn ptrtcar contllltlvo à Cort• Internacional da JutUça,
a União informa da ata nquarlmanto ao Con111ho Econ.imt'co 1 Social,

lns1uiÕ!! da OUt1tÕae na AsaM•
ApÓt 11 coistl&ll~l prtllminUIIo .ql.aa Poder~am ur nacauártu,
a
União lntcraverá na' aaenda d11 Coafnênclat 'da PlanlpotenciÍrla• ou Admlnl!.

69,

67.

tratlna, ou du raiiQIÕtÍ dt out7o~ oraanltmot da Untro, 11 q\latcõu qut lht
aão propottat palat, Naçõaa Unldat, O Con1elho J:conômlco 1 Saclal e au11 c!
mluÕaa, bem como o ~o~aaalho da 'l'u.tala, lntcrevnão, lar.aalmtnta, am • u a
agenda, 11 quaUÕaa 'propottll Pilai Coofarênclat ou. ,palo1 ol.ltrat·Órgiot
da
União,
·
·

Aecom~nctasõ•·· du Nasõn Un(d,.
I.
A União, lavando am con~a o fato qua at NaçÕII Unld&t tim de 1 fa~
near a l')l&llaação doa obJetiYOt prtvbtot no att11o 5~ da Carta, a da ajudar a
Contalha !:canÔmlca a Soolal a axarnr a !unção • o poder q'le,lbe coofart o •L
uao 61 da Carta, para ftalr 011 promovsr lltudot I relatÓrio• tobra quattÕII !!
t.maclonalt da carátar econÔmlco, toclal, da cultura lntelactr.aala da, tdUC!,
çio, t&(ldt pÚblica a ow:ro• campot conuot e dlrl1ir racomtadaçõu tob11c t_!!.
du nut quutÕat àa lnatltulçÕaa upaclallaadat lntntll&datJlavando am CD!!,
ta. IJII&lmanta, o fato qu• 01 art1101 58 1 63 da Carta dhpÕtm qua a OriiDI.t!,'
ção dat NaçÕat Ualdat davam !aaar ucamandaçÕat para coordenar' 11 aUYid!,
da• dtuat,tnttitloliÇÔII apacLallaadat e~· prindplot auatt tm qua u
lnal!!,
ram, convtm tomar aa mtdlda• nacau&rlll para tubmattr, o mait cedo pauj
val, ao aau Órgão adaquado, para todot 01 fina Útal1 1 todat u racomtnd•çõu,a
flclal• qu• a Oraaniaaçio du NaçÕ11 Unldu poda.rí lhe dlrlalr,

1.
A União ~oncorda em ani'rar·em cantato'com a Orianlaação
çÕtt Unld11, a padldo duta, a r&!p&l.to dattat racomandaçõat, a am
cu, .lO ttmpc dtvldo, • or,anlaaçi:o d&l fi'açÕ•• Unldat I . . meilldu
pela União ou 11111 Mambroa, para dar a!alto a 11t11 racomandaçõu,
'ql.l&lqun outro raaultado daatat madld11,

dat
N!,
· comloln,!
adotadll
ou aobn

3,
A União cooparará Com qualquer outra madlda qua. v1nha nr sonaid!
rada ntcenárta para atuprar • coordenação pl•nuntnta arauva dat aUvld!
du da1 ln1tltutçÕa• upecl&ltlld&l •. "1.1111&1 dat NaçÕ11 Unláaa, Concorda, n2,
tadamantt, am coiaborar com todo óraao ou com todo• 01 óraãot qut a Con•!
lho J:conÔmlco • Social poli& attabalacu pau facilitar 1111 coordenação,
•
farnacn todat u lntarmaçôat qua pouam ur nacauártal para atinalr utaa
llnt,

lntarcãmbta da lnformasÕa1

!

Cocumtntot

l, , Sob fuuva. daa m~dh1at qut podulam 11r nactuárlat pua· ulv!
1\l&rdar u carítar' conlldtnclal d1 cano• documantot, u NaçÕ11 Unldu 1 a Y.
nião proudarão ao ma h completo • !'ápido tntarcãmblo da lnfonneçÕat 1
d~
cumtntot qua ••Ja pou!vel, para utl1!aatr 11 nac•uldad11 dt cada um• dalat.

ARTIGO VIU
Dttpotlsõ,. 1'11&tiva• ao e-uoal
1,
A Oraanlaação dat NaçÕa• Unldaa a a União concordam am atcabt
lacu, para o pauoal, na mtdlda do ponCval, norma~, mítadot e dltpodçÕaÍ
comunt, d11t1nadot da avltar lr&YII contredtçõu not tarmol t condtçõu dt
ampraJ&D, bem como a competição no rtcrutamento do plltaal, 1 facUltar 01
lntarcâmblot dt pauoal q\le p&raclam daujâv1l1 a uma Oll o\ltt'l P.,rtt, p& r a
malhar utilbar oa tarvtçot delta peuoal. ·

Z.
A. OrJanlaaçia du Naçõat Unldat ' a Untio concordam tm cooperar,
na medida do pou!vel, com YIU11 a obtar o• !int act:na.

Sel'vlsa• Ettat!•tlco•
A Oraantaação du N&çõa1 Unldu a a União concordatn tm ufort;&r•
la para nallur a colaboração mah tttralta patafval, a aUmlnaçio da qual
qlolu rtpatlçio InÚtil em lU& atlvldada, 1 a uUliuç~o mait tficltnte pouCval d;
nu pauoal tÍcnlco para a campUação, anállu, publtca;io, normallaaçio, m•
lhora • dt!utio da infonnaçõ., aetatCttlcu. Conv;m tm unir 11111 uforço• p;'
ra abtar & malhar utUidada pouCval du lnfo!'maçÕ11 auatfttlcu • p&!'& alivia;
:Õt::.•fa dot IDVtrnoa a outra• ,oraanltmot daadnadot a forft&Ctr anat lnfonn.!
1,

Z,
A União !'•conhaca qua a Or1anlaaçi:o dat Naçõu Unldu ; o oraahl,!.
mo central ancarra1ado da racolhn, anallur, pu.bUcar, normall .. r, apertai
çoar a dlwllt.r 11 utatCtticat 11nlndo aot objatiYOa analt dat O!'l&nluçõa';'
lntamaclanatt,
3,
A Or1anlaaçio dat NáçÕu Unldat rac~han qua a União i o oraadl,!,
mo central ancll'r&l&do dt racolhu, anallllr, -publtcar, nonnallaar, •P•d•l
çou • dlwl1u 11 ntatC1tlc11 no 11u domCnto próprio, um prejul1o dot dlrtÜ
toa d& Oraanta~çio daa NaçÕa1 tJntdaa dt lntaruiar .. ta per tal• utatlttlcll,n&
madlda em qlla pouam ••r ntsauárlat à nalluçi:o da ta\lt prÔIIrlot objatlvot 1
ou ao aparfalçaamanto dat aatatCttlcat do m~mdo tntalro. Cabará à União tomar
todu •• d•cl•Õ•• nlatlvu à forma tob a qual 11\11 documental da tarvlço 1 •
rão ••tabelacl.:lot,
.
"·
O. modo a conttltulr lolM ctlitro da 'Informação attathtlca da1tlnado
ao uao l&r&l, i entendido qua 01 dado• fornacidot à União pua tartm lncDrP2
radoa i,, 11111 tirlaa attatÍitlcu da bau o\la uut rtlatórtot atpaslat•, urão"7
na medida da pouCval, actuívalt à Oratnhação du Naçõot Unldat, qutndo 1,!
ta aulm o aollcltar,
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çóet Unldu

5.

111

bendld:lr do• m•umn• d\uutot

qtle 01 Mt~mhrn•

dA Untàn na ••

ploraçâo do• nrYIÇDI dt teltcomuni.l:.tçân

Entende-u que 01 dadot !ornllcldOI pela OrRanlução du Naçõ.. UnJ.

Àt 111111 l.rlel ll'll&t(ttiCAI bÁtiC:&I, OU &
111.11
rdatÓrtot npeC:&&II, 1rr.io ac:,u(v•t~ .\ Un1.iu, n ••u ped1d11, na mt~duta que •.!

riu. t"om flnl dP lft{'Ofpll'iiÇ;n

-

A Orjl&niaação da• Naçõ .. Unldu u compromete a uplonr 01 ur
YLÇDI !111 lelecomunlcaçõ .. dependenu fi.lll, c:ontorm• 01 termot da Convrr,o;;';;
Z.

~~ pottÍv"l" "l'"'"m'•

lnt.rnlc:IOI\;'1) d" relocomunu:açÕe• 111 i.lo lla~ul•m•nto anexo

ã ettl

Convenção.

3,
At modahdade• pncln• d• aplicação dute arti11o urão obJtto
arranjo• uparadot,
I
l".~orn 1.0mo~. ullll•"ç.io rn•lto ofll.az rio pt~nn,,\ "liu~ ucuno~
-:llaponj
vflll, .a Orl[llni&AÇÍO du Naçõu Unh:lu • a Untão raconhac11m .. r dnaJÁvel ·~
ur, .empre que pau!vt~l, a criaçÃo ri11 111rv•çoa, CUJOI trabalho• Casem.u co!l
rorr.!ncl.l 1'!11 ~" ~tt'lbt•'P;;"m, tt, quan•ih n .. c.,••~río, r."n•ultAm·•" o:nm 111tlt l1m.

z.

A Orll'aniuçio d11 NaçÕ•• Unldal • a Unui:o tomario JUntoa
çõu ul•tlvu ao r~u:ri•'"o a dapÓuto doa docu.mentoa of1c111ia,

de

AnTIOO XVII

O Secretário Ciaral d.u Naçõu Unida• e a autorld&t:le 'õOmpe~er.ta da
'Jnião podtrào cllabrar todo• 01 acordo• tomplemer.~ilro• ~.a•ur parf!cf'm denJ4
'IIII am vi•t• riA aplicaçÃo do pre1ontt Acordo.
-

d'lapo•j,

ARTICO XVIII

:llhfi!•••S;;"'' Orsa.mrmt.Ír1111 r FlnAr,cnr•\3
'1 "1"';~tnent" 0.1 ,, pro1 rtn rll' (H'':~"'"'"'n n~ Ífr'ti;n ~ .. r4 tr11namhido
i·
Cr,nn•ut.ão d.u :-.ó~çõca Unldu e, •o me11mo trmpo, IUll Membro• da União, A
Aa•"mblcÍ••' G111ral poderá fase r recomrnd:.çÕu i Un1;0 • ••t11 re1pe1to.

E11te Acordo cutará IUJIIItD a revai'o pt'lr •nten!llmanto entre u
çÕt~a Ur~ldu e a União, 10b reurva de um avuo préviO der nu m.,,., de
ou d11 outra part11, ·

;:,
A U'm_;o t11rÍ dln\to d11 ~:~nv\u repruantAntel para partlcipu,
111m
dLuito dt~ voto, dAI dllllberaçõu da Aul!mblÓ•• Ccora.l, ou dl'l qu4lquer comiuÃo
dnta Auembl.ia am qudquer momento que o orçamllnto da União ntlver em
dltCUIIÀO,

N.!
uma

ARTICO XIX
Ent rad ..

ARTICO XII

~tm

Visor

1.

O pre1ente Acordo enturá em viKOr pretvuorlamento, apóa lU& apro
vação pala AuamblÍrla Geral da• naçõu Unlda1, e a Conferência de PlenlpC!te~
c1i1"1o1 de Telcrcomunlcaçiiet realaada em Atlanur. City em 1947,
-

I.
Se, lelfulndo um pe<tido dr lllllltênc•"• de relatÓnoe elpecllia,ou de
enudo1, apreaentado1 pela Organização da• :-;açÕe1 l.in1d••· con{ormt~ o artlt;:u
\'I. ou cr10tru dt1p01.1ÇÔCII do pr.,ente Acordo, a Un1ÃC1 •e vê obr!~t•da a t~nfn!l

Z.
Sob nurva de •provação mencionada no pará&ralo I, o preunta
"
cardo entrará em vl~tor ohcialmente ao metmo tempo que a Convenção tntcrrn;
cional de Tele'OI)'IUnlcAçiiea concluída t~m Atlantlc City, em 1947, ou em umack'
ta anterior, aewundo decitão da UniÃo
-

11

~~n:r;~:%~n:~~r~~~~·::.:~P~::r;,:~t::~:· r::n~~:e~::. c::~~~~tt~:: p:::ive1~ tcol:
z. A Organização du NaçÕe1 Unid.aa e a UniÃCI connltarão, lguAlme.!l
0

111

te, para tomar a• d11po1IÇÕea qua JUl\luem equ1UÜVAI para cobr~r a• de1pe1a1
doa 1erviçoa centrai• admlnlatratiVOI, t;cnico1 ou hscau, e dt~ todaa aa facili
dadn ou ajuda upecial concedidas p11la OrQ:AniuçÃo du Naçõu Un1du, a ped~
do da Un1ão.
-

.

11.

PROTOCOLO FINAL

13,

-

Convt~nçãl) Intemacion.ll dd Telecomunicaçoes

ARTICO XIII

(:r)

(Málag:a•Torremolinoa, 1973)

01 fundon.l.r1oe da Uniio terÃo d~r~lto de uEiliur 01 aalvo-condutOI
du Naçõu Unidu, conforme 01 .. corda• upeCI&ie quo urâ:o tonclu{doa pt~lo
SecntâTio Coral- du NaçÕa1 t.lnidu eu autoridadu competentu da UniÃo.

No momento de asatnar a Conve'lção Int:ernacional de TelcrcomunicaçÕea (M~
lap•Torremolinoa, 1973), os plenipotenciari.oa abat.xo-aaainad!!• tomam nota. daa
•!.
ruintn doclaraçÕea, que fazem parte doa Atoa finais da Con!erenc1A de Plenipqtenei!_
rioa (MÍlc.ga•TorremoUnoa, 1973):

Pela RepÚblica do AtganiltÃo:

A Delegação do Governo d!l RepÚblica do Atgaz;iat:âo,~na Conferência de

Acordo• 11ntrr. a• AgÔnc\&1

1.
A União concorda em informar o Conaelho EconÓmico e Social da na
tureu a do contaudo de qualquu acordo oficial contemplado enrre União e qual
quer outra ""~nc1a uprcJ~ohuda ou !1Uilllquer outn nrt~aninçÃo 1 n te r g o v e;
n1m11ntal, ou qualquer Olltr& oraaniaaçÃu internac1onll não 110vernamental, 1nfo;
m1.ndo o Conaelhg EconÓmico a Soc111l doM datalhn dute acordo, quanJo
cal;
brado,

2.
A Orsani1aç.io da• l'õ1çÕ•• Unid1u concorda am Informar A UniÃo da
nAtureza 11 rio conteudo d11 qu11.l.quer acordo OÍ!t:lal contumplado por qualqu11r ou
trll. ilflcincaa "'fliiCIIhndil tobru anunto• que po•nm intt~nuar A União, 1n!o';
mando~ Untão do1 dc11dhe1 dette acordQ, quando celebrado,
-

1. 1 A Or11anlução da• NaçCicr1 Unida"• e a UMÂo concordam cam u dupo
u;Õ•a a ..ma, na convacçào de que contribuirão na manutenção da um cantata;
tauvo •ntre u d<i•• or11aniaaçõn. At11"mam •u• lntt~nção d• tomar •• m•dida';'
qu• po1um ••r necauâr1u pau 'llue hm,

Z.
A• dilpca1çÕu rel&t1v1u ao contato praviato p•lo praaente Acordo 111
aphcuão, tlinto q•1anto apropri&do, à1 re~açõea ant r e a União • a Orran•uç;o
d•' ~1.çÕe1 Unid••· Incluindo aau1 eu:rltÔr1o1 raaaon411 .:au aUJdllarea.

l.

A Un1Ão rvctu,h•cl que ~ lmportant• para 1 Oraanlaação d.u

N!

Plenipotenct!,
rios da união Internacional de Teolcrcomunicaç:oea (Mala;a•Torremolinoa, 1973), reae!_
va o.o seu Cavemo o direito de não aceitar nenhuma. medida !inancoin qu1 poaaa
ca~
aar wn aumento da. aua quota contributiva à União, e de \Omar to~• &I ;nodidaa
que
Julgar neceseiÍri.aa para proteger 1eua ael"Viçoa _de tehrcomWlicaç:ao,
caao doa M!r'!;.
broa não observarem a a diapoaiçÕea da Convençao Internacional de Telecomunieaç:ou
(~lÍ.laa:m•TorremoUnoa, 107:5),

n.o

li
Pulo Reino de Sua:z:ilRndlll:
A Duhtsação do Roino do Sua:z:Uindi:i reaarva para acu Caverno o rllreitCI de tomar qua.!,
quer medida que jul;ar n•eouária' para salvaguardar duua intercuu no cuo de Mef!l
bro11, ou Mcmbro 11 AllociAdoo, não rupeitarem, de un~a maneirlL ou de outr11., aa di!,
poaiçÕ~:~a dll Convenção lnternacion&l de Tt~ldcom~micaçoall
(MilliL a: a •T o r r o mo l!..
no a, 1973), ou 01 Ancxo 11 o RoiJUia.mantoaaqul adJuntoa, ou ainda ae daa,re•ervaa fo!_
mulo.d. . por outroll ~1111:11 pruJud.icarom o bom.funeionamcnU) de aeu1 proprLoi aerv,l
ços de tolecomunlCaçõu,

lU

Pela GréciA:
A Delegação holênica declara, 11m nome do aou Cevemo, que não acoito. qualquer
11 oquônei.a du rllfHOI"Yaa fttltllN pnr out~a aovornoa, quu poua coun.r aumcr.t'l 1!!1•
quota contrlbuüva naa du1poaus da Untao.

co!!_
aua

Reaorva também po.re o aeu Qoverno, o direito de tomar tOdaii u n11utid:l~ 1111c
Jul
illt' nec 11'1i 1Íriaa p~rA proto~er JltUI 1ntt:t'CIItlll, no cuo de Algun• :-ol_:mbrn5_ :.;. Uni.aÕ
não auumirom a quota que lhlll corrt~•pOnde polu :1upoaat d:. Uniao, ou talto.rom de
qualquc:r outra maneira il 11 diJpotlç:Õca da Convcnç.o Internocillnal
dr Tulvco:nunic~
çÕn (:0.1Á1ai&•Torromollno1, 19'13), dta acrUII A.lleXOI OU do1 PNtocolOI o.qui &ciJuntoll,
ou ainda, 111 u r~:~le~rvaa furmuladaa por outros pa!.11 ,PUdorctrr: prrJUdi~ar o bo:n f~
clonamento de uu111 p~prJ.oa at'rYlçoa de tolecomunicaço~:~li.
C•l

Nota da Secretaria. Geral;

Oa tutoili do Protocolo ti.rull c"tão awrupadoa por orden1 ~ronoJÓgica rl1• acu
~topÓiilto,
No Lld.icc 111 tn tc1xtol aio cla•»11'1cadoll por ordem altab•Uca doa m)mua d.:r pai.I•J•

:,,~
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IV
Pt1a PaguhtÃo:

A DeltJ&çâo do Governo do PaqWtt.ào, na Coa.tné'nci& de P1tAipoteDdáriN da União
1ntunaciona1 de T•l•comwtlcaçõe• IMÁlaiO.•TontmoUaot, 1973), r•••rta o dirtito
de anilar ou não •• con ..qu.incia• que podulam prnocar 1 aão a aduào dt um ou
t:ro Mtmbro da União À1 dhpodçÕet da Conv.nçio de WÍ.laJ&•TornmoUnot(I973J, o;
do• R•Jvlamento• aqui an-o•,

PelA Rnr~bllen de SlnftftCUra:

Pela R•pÚbUca da lndon;,lia:

A O.l•aação da R•pÚbUca da Indonéda nurva o direi &o de

1111

Oovema1

1. dt tomar q~l•quar medld&l qua 11t1mar necttaÁri&l pua prot•a•r uu lntuea
u 1 , 11 outro• Mtmbro• não ob .. rvar•m d~ qUAlquer maneira que uja a 1 dlt,pOtiçõ.;'

d& Convenção lntunacienal da Ttlocom~&nlcaçõu {Mál&I&•Torr.moUnoa, 1973) ou u
&I n•erva• tormulad&l por outro• pa(au prJJudicaum o bom fllnclonam 1nto dt ''"'

A Doltcaçio c.ta Rep~blica du Sinaapura ro'crva para ••u Coverno o direUo de tomar
todu aa medlc!AI que puc!cr Jul»ar ncce11art.a.a para proto11r 111.11 !'tereuea, ae .. oa
pa.f101 nio obacrvo.rum, de qualquer ,mllftc!ira que soja, a1 dllpoaiçóea da Convcnçao ~
tornacior.nl .:a Tclccomunicaçõca l~lalaaa ..Torromollnoa, 19'1'3), ~ •• aa ruervaa de!,
te.1i pa.!au que puderem prejudicar a tua eorvSçoa de teleCO,!!Iunicaçooa, ou
provnf"•"
um aumento de 110111 po.no contributiva. naa doap1tao.1 da. UnJ&o.

'

XV

~.

de tomar qua.lq..au outra medida, conlorrne à ConetitW.ção • ae Leh da R.epÜbUca
-da Indonéala.
Vl
Pt~l&

""!:.

XIV

v

urviçoe de telecomwücaçõea;

1. de não .aceitar n_enhuma medida linl!"cotra,que poaaa provocar \1m aumeato da aua
•
quota contribuUva ~ dtçeaaa da UniaOj
2 de tom,. todu u m•dldaa que oatimar neceuuiaa para protapr MUI inleniHI,
,; 01 Membro6 nio oba•rvarem, de q~quor J1lMCilra que Nja, aa d1apoaiçÕtl1 da COI,!,
venção Jntemaclonal do Telec,munScaçoos (Mala'' •TorremoUno., 1873). ou H
vai formulada& por outro• paíae1 compromotorem o bom 1\lnotonamento de IIWI ••rv.!
çoa de telocomwdcaçõoa.

RenÚbllca do Chlprei

A Dti•GaÇão de Chipre declara que o Caverno da RepÍ&blica de Chipre não pode acel
l.l.!' nar,r.uma incldênci:~.' financeira que poderia eventuatm.ata r .. ult&r de r .. 1 rva 1 t;'i
u .• por o'utroa ;everne>l participante• da Conferincta de Plenlpotenciál'loe (Málara7
~rorumólino•, 1973),
Reurva, tambt:m, o di r alto de nu Caverno em tomar toda e &I medida• que utlmar
neceuárial pua prota~cr uu lnten11e1, 10 Membroe não obearvarem, de
qual
quer maneira que nja, iU dlepoaiç:Õu da Convenção lntuucional de Telecomunicã'
çõee (MÁl.r.&&•Torremolinoe,· 1973) ou ea re1ervaa formul&du por outroe pa!ue pr;
judicaum o bom funcionamento de 1eU1 .. rvtçoa de telecomwUcaçÕel,
-

Vli

BuJg~rta.
Cub:~.. I!.O'pÚbJlt'n Jl'lpulnr dn llunvrill. B'lpÚbJten P1nulnr da MonSÓIIA 1 RepÚblica Popu
:ar d:l PoiÔnla, nrpÚbltcn flr!nacrÂtkn Alllmci. tlrp~bllea SoelA.Uata SoviÓttca da \Jerâ
lll.'\, Rt-pÚblkn Sor!.:tli~tll Tchocnt~l;,v~l;fl e! Unt.i.., !!:1» llrpÚbllcan :;o,elaliAUlO Sovtétlca~t:

Pf!lM RepÚblica Soeinlttdn SnvtéUen da ni•ll,rÚutn. RepÚbllea Popular da

,.:, 3 IA:l..:ga~Õoli Uos p:.ÍI>ca .:1dma. declaram, cm nome de aeua Governo»

rospac:Uvoa:

• que, e Vlctni dJ Sul sendo cpnatltu{do ~or duao zo~1u e depe:nden~o de duaa adminl!,
tra'õÕutõ (-) Covurno rcvolucioNl,.lo proviuorio Q H'pubUtG do Viotna do Sul o 11 autor,!
c!adoi c.le 5.J.igon), r.io ~c podu oc~.:lt;.r quo ou dclc1:odo3 cba autoridGdc-' do Satgon a.&a,!
nem a Cor1\·cnçio o outros Atos .,.!Jl:lis cb Cont'c.•rcncb do Plonlpo\cncb.rtos em
nome
do Vtetnã: Co Sul;
.. que, ~ p.a.rtc rr.cridlonol da C~réf::: niio rcproM.n!llJldo" Cor..; ia intoin., não ao podo
acoitar que os doluaaóoJ d.3 Corcb c.o Sul assinem 3 çonvençao e outro• Atol
Finrail
dn Cont'crêncla de Plcnipotcncbrios tm norr.c t!:1 Core la,

XVI

Pelo Reino do Laoe:
A Oeleaação do Caverno Real do L&oa na Corllorência de Planl;>· '· ...... rloe da União
Internacional de Telecom~~nicaçõea raurva ~ra nu Caverno o •üretto de não acauar
nenhwna medida financeira que poua cauaar um aumento da IIY. quota
contributiva
n&l deapuae da União, e de tomar toda• ae•medlda..• qu_e jul1ar neceuáriaa pua pr_2.
tean eeue lntereuu, n~ caao do Mam~roa da Unlao nao reapeltarem do uma ma~e.!
ra ou outra, a e dlepoelçoea da Coavonçao Internacional de Te1tcomWIIcaçõea (M4la
i&•Torremolinol, 1973),
a ...,n, ... , 11\l&lr~Mnh, o direito de não partlclpr.r doa J*l&mentoe, qu.&lq..aer que •!.
ja o montante, ctu divida• contraÍda I peloe paí111 Membroe,relaüvamente i. Uniià:o,

Por Ear::::~c.los:
A Oolcgaçio do &rbadoo r"'!t:n'D p:1rc. 1cu Ooverno o direito de tomar toda1 ... ~ medj
dDI que puder ju!r.o.r nucct.liói.tba p:o:-n proteger liCU~ lntcroeael, lu um ~u va~loa
Membros n11o pagarem :n~::~a·p.ll"tcs ccntribuUvali
dcapesu d.3_Untao, ou nao o~
aorvarom do qualquer rr.u.ncirn que ttC'Ja, a.s disposlçoee da Convenç11o Irrternacicnal
de Toloco~unico.çõcu (M~l:l:a. ..Torr,mollnou, 1073), ou acua Anexoe ou
Protocolo•,
ou 10 u reservas do outr-1:1 Membro-i puderem prejudicar 01 aorviçoa do telecomunJ
co.c;Õea do Barbados.

n:•

VUl
~:

A Oelepção do Q.Ue tem a au.inalAr que, ud.a vea qu• aparecem na. Conv.nção
ternacloMl de Telecomunicaçõee, em ••u• Ana:oa, not Re1W.mentoe ou em
cumentoe de qY&lqllllr n&tlll'l&& q~~oe eej&, menc;Õea

In
d!

ou refer:nciu a •terrttÓrioa antÓ.rUcot~•, como depenóÍnciaa de qualquer Emóo, ca
au mençÕea ou referÔnelAa nÃo ae apHetLm, • nem podem aplicar;••· ao •etor antárti
co c;hileno, que faz pana inte1rante do territorto nacional da Republica cb Chile, e u~
bre a qual ena Republica poeeui dire1toa tmpreacrttlveil,

oc
Pela Jamaica:
A Oelepção da Jamaica reserva para seu Governo o dSNilo dt não aceitar
nenhuma
medida financeLra .uacedvtl de dar lugir a um aumemo de ,.. quota contribvUva nu
deapeqa da União, bem como o dlrel1o de tomar qualquer medida.,que julpr · aoceaa~
ria para proterer 1111.11 tntoreues, em c:aeo de allll.l'l Membroa nao tomarena
•parte
àa
11a 1 deapuas da União, _ou. do!nrem cleo qualquer outra mfJ!.flra ~ confon=ar ..e
dilpoa~a da ConVf:nçao Intemaciotl:ll do Telecomunicaçou (M&lap- Tornmolinoa,
19'1'3), do 1 eu1 anexo• ou dos Protocolo a aquiadjuntoa, ou ainda •• r ..ervu fonnul!,
dDt JIOr outro& pa!sea proJUtlicarem o bom f~cionamento doa aerviçoa de telecomunl,
caçoe:a da. Jamaica.

xvu

77,

Pela lh·uÚblic4 f.OOpulnr d.· Ha.Mladl:10h:
1. Ao n~:~ina.r o Pl'Otocolo Fim~1 d:l C:,o:wcnçâo.Jntcrnactanal de TelecomunicaçÕtaCM!,
hlf!A•Torremolinos, 10'1'3), n U.:Jceaçao da Republica Poe,ular de Bane1adlah nae"a
para aeou Governo o dlroitu tio nao aceitAr nenhuma incidcnci& flnanc~ira naccÚvel de
provocnr um :.umento dt: :il<:l quota contributiva naa deapoau da tJiliio decorrente' daa
reaen-na !cmnulouS:I.s ~r outros Covcrnoli que tenlwn tomado parte na Coaferinc:ia de
P:1cntpotencb.rtoa de Málaco.•Torremoltnoa, 19'1'3,

2. A Oelt-ga.çÕo dA RepÚblica Popular do Banaladeah reaerva, alem ~10 1 pva NU
Governo o direito du tomnr toda• ae mcdJ.daa que puder julaar nceaaaarlu pua proco
eer SeUl intcrc1Uietl, quand.l 01 ~lembraS nÃo Obacrvarem, de ~quer maDeiJ'a que ,;;
ja, aa dltpoliiçÓol elA ConvençÃo Intornaclonal de TelocomunicaçÕea Ow1âlaca•Torre~
linou, 1013), ou de aeuu Antoxoa ou Protacolos, ou ae u ronrvu for~ul1du por
O!
tl'OII ~vemos pudorem prejudicar ao bom funcionamento do 10\ll DroPrW. aertlçoa de
tclecomu.nicaçõoa,
3. Al;m di:sa~o, rv:HII"\'=t l'ar:l liCU Caverno, o dirdto de aderir àa diapoiJ.I;Õta de todo
ou põLrte 0016 Rut.'Ul~~·ntl.la. AWt)lnilltntivol cltado:l r.o art!$o 82 do Roculamcmto 1en1,
a uaber: o Resulamento TC'lcGr:l!ico, e ltoiUlamento Tolofonieo,_ o Rol'llameato ~ R!,
dlccomunico.ço~:a u o Regulamento Adicional de RruUocomunicaçoea.

Pelo Reino de Leeoto:
A Dclepção de Lesoto declara, cm nomt de aeu Ciovemo:

XVlD

1. que não a.coita nenhum:.. c:on•equêncJa daa raeurvaa torinuladae por um paÚ
qua!
que~ qu~ 1vja., e r~sen-a Jl"l:" aeu Ciovemo o dtrolto do tomar todaa aa rnedi*a que P2.
dora julgar ntteoasa.riaa:

2. quo ..,~n-a para aeu Governo o direito de tomo.r todaa aa medida~ que poden
lfllr ftOCtriU,atial par& pro\oeer IIC.,UI izltoroalel, quancb 0\ltl'O pa{a n&0 ObHrYar
dilpol!çÕOa di preaente Convençao (Malaaa·Torremolinot. 18'13).

l~

&I

Xl
PeJa RepÚbbca da. LitMrl.a:
A Dclepção da RepÚblica. da LibÓrJa re~erva para aeu Covemo o direito de tomar t2,
da.a a 1 medida• que pude-r jutaar noce11arias para protcaer aeua tntetolloa,
quando
Mombroa não obaervem, da q\Wqul!r ma,rcl.ra que seja, aa c!Upoaiçoea da
Conve!!.
ção lnturnackmo.l de Telecomunicaçoea (Mala.p•TorremoUnoa,l8'r3). ou de aeua An!,
xol ou Protocolo•_. ou 10 aa,rcaorvaa do ,?Utrol pa{ll!l poaaam pnjudicar oa aanoiçoa
de teloc:omunicaçoca da. RcpubJica da LibOrLIL ou provocar um aumento de aua pute C:O!!,
tribUtiva MI de1peaaa da Uni&o.

Xll
Por Malawi:

~de Malawi raaerva para aeu Covnno o d1re1\o de tomar todaa u medidaa
que puder juliU' necoaaáriaa para proteaer aeua lntero••!• quan~ ali\IRI
Membroa
não papm 1 ~a~~a partet contrlbutiv!' nu deupo~a•.. da \Jniio, ou nao obaewem dia qUI!,
~·r ~ira que 11ja aa dllpaaigou da Convançao lnternaciDnal da
Teleco:nu.nic!,
çÕea (~a·Torremolmo.,1D131, ou de ee.u.Annoa ou Prolocolaa, O'!_ l i aa reae!.
vaa da outro• p&Úee pouam preJudicar aeu1 aerviçoa de talecomUD1c:açoe1.
Xlll
Pela JWpÚb1toa da Ruanda!
A Delepçio dt RepÚblica da Ruanaa rnorva para

1111 ...

....,.,.mo o dlntlot

Pela ~lalÍ.ai:l:
A Dt:legnçÃo da MalÔ.ai:l:
1. reecrva parn acu Cavemo o dlroito de tomar to<b.a 11 m~didla que pader j\llpr n!.
ce 111.iriaa para proteger ~l'UI intorc!ltll. quando M!mbroa n.o obeorn.rem, da qua!
Telccomwde!,
quer ~ncir:l que acjn. n~ ..Uapotiçoel eh Convcnçao Internacional de
çõas (Malllo&a•Torr.,malinoll, 1973), 2u ao o.s reeerva1 de outroa pa(aoa poaD&m pnjudJ.
car aeu1 scrvlçoli do tulccomunicaçoea.

2. declara que a aa11ino.tura, da Con.vcnçli'o 1cima menciona.da.. e 1 ratificação C]On~
a1 de ata polo Governo da. ~lal:~orJa, nao tom nenhum.. \':Llor no que ao ret~re ao Membro
mencionado no Anuxo 1, 1ob o nom• de laro.cl, c nao iz!'plicam. de maneira nenhuma,
o reconhecimento duaG tllombro pelo Coverno d4 Mnlaaia,.
XL'C
Pelo Reino Vnldo da Crá•llrct:mho e Irlanda do Norto1
A de1ea:açào cb Reino Unido da Cri•Breta.nha o lrlanc!& do Norte ruo"a pan aeu 02,
vemo o direito de tomar todas aa mcdidu que pode~ estimar nccouartaa para prot;!.
10r aeua J.ntareuea, em cuo de al.CUA• Mtmbroa nao tomaram parto naa doatfau da
união, ou deixarem do qualquer outro mo~ da coprormar•ao com aa dilpoaiçOe:a
da
Convenção ln1erna.cional dct Telecomunlcaçoea (~tãlaQ:a•Torremollnoa.1911), ct. ana
Anexoa ou Protocoloa aqui anexoa, ou aJ.nclA aa AI reaerv11 fonnulldaa por CNtroa
111 prejudicarem o bom funcionamento de acua aurvlçoa do lolecomunic:açÕaa,

PI!

)O(

Pela Tu.rgula:
A Delopção do Oovorno tb..'1\lrquJa na Conterêncl.a de PlonipoteneiÍ.rioa da tJAiio lnttt,
nacionAl do Tclecomunicaço~' 1~1&lap.•Torramol!floa, 19'1'3) reaerya para ..u Oove!:,
no 0 direito de toma.r todAs 11o:1 mcdl.daa que poden utimar ncc:onar1aa ~ prote,.r
pudtrtm
11111 interea~ea, 11 11 rucrvu formutada.a por outroa Mambroa '!,a tJniào
conduair ao 11.1m111to do uua quota contr1buUva naa duepe1a11 da Uni&o.

--~~
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XXI
Pela' RepÚbllea Sodalllta Fect.rativa di luRDalÍ.viaJ

AOeleração dD RepÚbUoa Soe tal lN Federativa da lu,oalÍ.via declar&, em nGJM

ct.

atu Ooverno:
J,.que.comS» ~ ,VletnÃ/IIJ SUlexllttm du&a re~a 1 Ma Adrniniat:n.;õ'ea, o ~emo
,J\rJolucionarlo Praviaorlo da '!_epQblica do VWna do Sul • o repe de Saip, nr.o ae
fOdu conal~onr que a Convonçao nem 01 outro• Atol da ConltrtDCia de P1enJpotenc!
arlillf do Malap· TorremollnoeU973,, aaalna.doa pelo& repreamtant.. do r.atme
d.l
Salfon ••Jam aaalnadoa em nome do Vietnã do Sul:
2. qu.:: oa rr.preuntanto• da,C2réJ.a do Sul.. nÃo têm~ dlrtt.todl,aalinar a
Comeação
nem .>1 outros Ato• da ço.ntorencla de Plentpok!nc::ial'loa de Milap•TorremoUno1.,1073,
t:m r.om~ do tod:a a Coreia,.,

•

!JQ~Cioilljlt dA

A •
.
•
Republica Soclalllta da Romen1a declara, em nome do an

• , ,11,, rnciri'l~ ter.1po d~tClar! que a Admlniatração de

.

1.1nUM~·ral

J.:~~:io.3·;ão o:.

.:.1

Governo!

Sataon não podlreprenntar

de

o \'ietna do Sul;

RepÚblica Soclaliau. da RomÕnla contidera que o Únlc~ repreaentantele
:.l~ C··.n~b.:>J~ é o Governo Real da. União NacJDnal do Camboja.
'
B

A Dclf•~:A;ão da RepÚblica Socialilta da Romênia re .. ~a pan aeu Oovemo o direito de
toma! aa medidas ,..que $1Jliar neceaaáriaa para proteaer aou1 lntereaaea, e' de acettar
ou r.al) aa cooaequmciaa finaneelra'l que poaaam 1\'entu.almente resultar dae r11ervaa
fo:~ltu por outroa paÚea,

XXIU
~ela

XXX

A Dele;ação da SomÍ.lla daclan que o Ocwemo da ~Uca Dtmooi'ÍI&Ica da SomÁlia
não pode aceUar nenhuma daa coa.equêctaa fln&Dcaina qDt poau dlcornr du naer
YU feita& pozo' outroa peraoa parüoipantea da Conferência de PJIDlpotenciÁrloa
lap ..Torremollnol, ID73). ou aJDda ae aa reaerva• tonnuladu por outro• pal..a ~
JUdica.nm o bo!n funcloumanto di HUI aerviçol do telecomunlcaÇÕta.
-

c..:-

XXXI

Pela Nicuisua:

de

a, q~o con11ldera abaoli.atamente inJultUicada 1 dtlpnwlda de tock)valor JUrldico a ~r!
·fclldO dua repro11n1antu ela Corola do Sul de falar dentro da urr •m nome da Coreia
~r.tt:tio&, Jl:Oi• o reaime do· Sul não repr.eaenta nem pode,repreHntar o povo coreano:
· '!"tJira

Pela ReoÚbltco DomocNtlca Somá11a 1

A Deleaação da ~tcaráaua... declara que reurva para 111.1 Ciovemo o direito
aceliar
n1.1 dt ncuaar aa ccm110quencla1 de qualquer roaet'YI eventualmente tormul&da, que PI"!!
•ooca.r um aumento da aua quota contributiva na1 deeptlll· da tl:dão.
-

•XXII
: .:;;. R~pÚbU,. ·. ·.~alista da Romênta:
.:'o

.·."'~ .. • ·
· · ·~·

'-!, · ula:

i\ Oel.,pção ~ MalÍ.ala reaerva para aeu Governo o direito de tomar aa modida1
que
jula:ar neceaaarlaa para protea:er 1eu1 interea111 quando cenoa ).fembroa deixarem de
partici~-r daa deapeaaa da llnti'o,

XXIV

XXXII
f'e:u. P~ •Úbllca Unida do• Camerõea:
,, Dc.~ell'ação da RepÚblica Unida doi CUI\U'Õ.a, na Conferência de Plenlpoteac1Árioa da
~ .':.tÃJ In:cmacL:Inc.l de TelecomunicaÇÔel (Málap•Torremollnol, 1873) declara, em no
~.ot 110 uu Oovtr.lo, quo oito ee reaerva o direito de tomar tcdu u medldu ÚUILI ii
,..J.\i •• ..:..:-<l.l da a..:ua lntero11ea, quando aa reHrvaa emttidaa por outru
delepçõea
~~~. :1um' do seu.. aovarnoa, ou o não reapelto da Convenção, venham prejuciJcar o bom
t. no,;i.onam.mto de nu aerviço CS. telecomunicação,
;j Wverno Ja l\clpÚbUca Unida doa Camarõea não aceita, além diaaq, nenhuma conae
quÕncia ~» renrvaa feita1 por outru deleaaçÕea' na proaente Conlerênc:ia, tendo por"
conaoquoacJa um aumento de aua quota contribUtiva naa deape111 da t1nl&o.

xxxw

Pela r :pÚblJca 00 Quênia:

A Dllepção da RepÚblica do Quênia reaorva pe.ra aau Cavemo o direito de tomartoda1
11 medida& a-qUe eftimar DOCOIIÍriol para pi"'tel'lr leUa intcrOIIICI, qi;!&Ddo
alpnl
~tembroa nao observarem. de qual~ e r m~neira que· aeja, 11 dilpoaiçooa da.
Conve!l
çao lntemucional de Tolocomunicaçooa (Mãlap•Torremolinol, 19'13), ou ao aa ruet,
vu formuladu por outros ,palaea puderem prejudicar o bom funcionamento de
aeua
de telecomunlcaçao, ou conatr a um aumento om aua quota contribUtiva naa
deapetaa da tsnJão. •

"rvtço'

Pela Reeúbtica de Uenda:

?ela TallândJ&:
.~ Dcle;ação da Tauândia reaerva para aeu Ooverno o dlrelto do tomar tOdaa 11 medi
claa que oatimar neceatÍ.rlaa para protecer aeu1 intereuoa, ae al~n• pa.(aoa não ob
servarem de qu_alq\ler.manotra que aeja aa dllpoaiçõea da Convenção Internacional d'é
Telecomunlcaçoea (Mãlap. ..Torremo1inoa, 1913), ou •• 11 reaervaa formuladas
por
qquor pala prejudicarem o bom funcionamento doa 11l'Yiç0! de telecomualcação da
!ailandla ou provocar um aumento de aua quota de coa,t:Mbuiçao d n.. do1pe111 da lln!

A Oelep.ção do Cioverno da RepÚblica. do Upnda re•erva para teU.JOVerno o direito de

tomar toda1 aa mod!daa que eltimar noceaaárlaa para proteaer seua lntereaaea,
11
~ Membro nÃo obaorvar, do qualqu!r ma11etra que aeja, aa dlapoaiçÕoa da
Conve!
çao Internacional de Telecomunicaçooa (Malap•Torrtmolinoa, 1~731, ou ao aa reaet,
J&• formulada& por wn_Membro puderem prejUdicar o bom funcionamento do aou1 aot,
vlçoa do te!ecomun1caçao, conc:ilztr a wn aumento na aua quota contributiva naa de•P!
1u da tinJ.ao.

10.

XXV

79.
81,

Pela Republica Malgache:

A Oelepção da RepÚbl!c• Malaache reserva para .11u GOverno o dJntto de tomar toda•
•• medidas que julp.r uteil para proteaer 1eua 1nte"teet1 no caeo de Membro• da li
nlão não ob11rvarem, de qual!JUOI' ~elrt. que aeja, u diapoaiçÕea da Convenção I[
ternacional de Telecomunicaçoea (Malap.•Torremol1no1 1 1973) 1 ou se aa re11rvu for
muladaa por outroa paÚea comprometerem o bom f\mct.onamento de MUI 1orvlço1 di
telecomunicaçõea,
Reserva, tambÓm,p&n aeu Governo, o direito de não aceitar nenhuma incl.dÍncla f~
cef!a resultante dai reaervaa feita• por outro• pornoa partictp&ntea da pnaento CO!,
ferencla,

XXXV
Pela RepÚblica Unida de Tan.&nla:
A Oeltaaçao d&· RepÚblica Unida da TanUnta reurva para nu Cevemo o dinUo
de tornt.r tcdae •• medld&• que eetlmar neceuÍ.rlu para proteltr ..ue lnteru
•••• ~e alaun• Memb..roe nÃo obur'llorem, de t{Ualquer maneira que uja, •• d~
pcalçotl da Convençao lnt.rnactcn&l de TelecomunlcaçÕtl (MÁiapaTorremoUnoe -,
19731, ou u ae,uurv.. formulada• por outro• paCe•• puderem pnJudtcarcbom
funcionamento de ..ua urvtçd• de telecomunlcaçõee, ou conduwtr a um aumento
em &\11 quota contrlbuti'llo nae dt~pea~e da lJntào,

XXVI

XXXVI

Pela Ouctemala:
A Delcpção do Ciovcmo da Ciuaiemala, na Conferência de PlonipotenciÍ.rioã da União
Intema~ional de Tel!comuntcaçõoa (Malap ..TorremoUnoa,1973) retorva para aeu G2,
vorno o direito de nao acoitar nonhwna medida financeira que poaaa cauaar um aumon
to em tua parto contributiva naa deapeaat da União: além dia10, reserva·•• tambÓm Õ
direito relativo ao papmonto, qualquer que aeja o montante, daa aomaa devtdaa pelo•
paúea mombroa da Unti'o.

xxvu
Por Trinidad e Tobngo:
A Delegação do Cioverno de Trlnidad o Tobaao roaerva para aeu Cioverno o direito de
não ac:o1tD.r nenhuma medida flnancolra. que paa•a caul&r ~ aumento de ·~ quota eo~
tributivo., e do tomar aa medida• que podara julpr noc0111riaa para protepr 11Ua 1n
tereaaCa. 10 alllo'RI Membros não contrlbu!ram para ..u daapeau da_lJruão. ou não oE
aervarem da qu_alquer. maneira que aeja, aa dlapoaiçooa da Convançao Internacional do
Telecomunicaçoea (Milaaa•TorremoUnoa,1913), de IIQI Anexos ou Protocolo• aqui !a
nexoa, ou ainda,. 11 11 re11rvaa tormuladal po! outroa pala.. prejudicarem o bom ~
cionamento de aeua torvlçoa de tolecomunicaçoea.

XXV lU
Pela RepÚblica Jatâmtca da :\laurltÂnia:

A Deleaação do Governo da Ro'pÚblica lalâmica da Mauritânla i. Conterê~cta de Plen!P.:!
tenciÂrioa da União lntemacioMl de Tolecomunicaçõoa (Málap•TarremoUnot, 1913}
l"t!lltH'YD. para aeu Cioverno o direito de não aceitar nenhuma medida financeira que poa
•• cauaar ~ aum~to em 11\ll quota contributiva i. União, e do tomal' tctda• aa modldai'
que jW.pra noco11ariaa para proto1er toua aorvtçoa de telecomunicaçoea. no caao de
01 paiaoa Mo..mbroa. não obaervarem 11 dlapotlçÕea da Convenção Internacional de T!,
locomuhicaçooa (Malai&•Torromoltnoa, 1973),
•

XlllX •
•
Pela R~publlca Federal da Alemanha, Áuetria, Belgtca, Dinamarca, Ftnlandia.
dlA. Princircado de Liechtenateií\, Noruega. Reina doa Paiiu Batioa, Sueclâ e
deraçan Su sa:

Ialân
Conte

No que ae rere" ao artlao 82 dA Convenção Internacional de TelecamunicaçÕea (Mâla
II'A•TorrcmoUnoa, 1073), u DelecaçÕea doa paltea mencionado• doclaram rorm.almon'
te que mantêm 11 reaervaa Ccrmuladaa em nome de waa Adminiatra;Õftl, ao 'a111nar"
oa Rei\llamcntOI mencionado11 no arti~rc B2 •.

~:
A Oetea~çào da Itália declara que o Cevemo itaUano não pode ac•ltar

nanhuma
eonaequencta financeira auacetCvel de decorra r da• reaervae feltae por outro• ~
~;;;~: participante• da Conferincia de Plenipotandárloa (Mila~ra ..Torremolinoe,

Ruuva, laualmente, P'l"& uu Caverno, o direito de tomar todu ••
medtdaa
que eetlmar neeeuárlaa pua proteJor nu• tntereuu, qU&ndO'
Membro• dei
X&l'l!!' de qualquer rnt.neha que llja, de conformar-ao i.a dlapoalçÕtl da
coft
vençao lntern~ocicnal de Telecomunlcaçõea (MÂiaaa-TcrremoUnoa, 1973),oll quaft
do •• rtllrvaa formulada.e por outro• pa.C1n puderem prejudicar o bom tuncion'i
manto d1 eeu1 ecrrviçce de tel1comunicaçõee.

XXXVII

A1 Oelei&ÇÕee do1 paC~ea,actma declaram que' lU& autnat11ra, na Convenção ln
terna~lcnal de Telecomunttaçõea IMÂiaaa.Torrtmollno•, 19731 bem tomo a rai'i

ftcaçao !ventual ulterior daate ato por nua rupocttvoe Oovernca, nio 1 ào vi.!!
dae vhaa.vi• o Membro intcrito no Anexo 1 da referida Convenção aob o nome
deluael, e não lrnpHca, d1 nonhum modo, om IOI.Irtconhecimontc,

xxxvm
Pelce F.atadoe Unidce da Améric:a:
. Oe ltet&doa lln!dce da América declaram tormalmpnte que mediante a aulnatura
daata Ccnv•nçao em uu no~•· ce E•tadoa Unido• da Arnirica não aceitam · ne
nhuma ebrl1açào com reaptho ao Re~~:ulamentc Teletântco ou aoReiulamentc AJl
clonai de Radlocomu.nlcaçôu a que 11 refere o uti~rc 4Z da Convenção lntounciÕ
nal d. Telecomunlcaçõee 1'-'Ãlaaa ..Tcrremollnoa, 19131, e o art11o SZ do Reaut'i
menta 1eral de1ta Convenção,
-

.•,

,.' '
i.,
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I

u.

az.
XLVW

XXXIX

i.l
:.1
I

,I

~:

Pela leeúbllca do·AfenletÃas

·O Ooveroo da Repú.bliéa do AÍJuletio r••• na·•• o cllrelto de faacr qualq ... r d•
ela ração ou ••••••• a&t o mom.nto que tiver ratificado a Coannçio(MÁlaJ&•T•i

1.

A Deleaaçào de Cana declara que a eua aulnaaura na C011vençà'o laternacl,!
nal de Tel.comunlcaçÕ.t (NÁlai••Torre~llnot, 197S), • a tub ..~~Vate '!
tUlcação deu• documeato por seu Co'#tmo, não Implicam, 4• nenhum mDdo,
o reconheclmnto do Oawrno RepÚblica Sul Africana, aem obrlp~o alprn&
a nepelto duu Qcwemo,

z.

A Del... t;ào de OaM , ...,._, lp&lm•t•, para, ... OooHn* tdlrelto de
mar toda• •• W*Udae que ~sar aece..ÁI'Iat ,.,. proteaar ~ lltt•r••••••.
cato o bom flancloaamanto de ••• tervlço• de tel.comulcaçott ••tam p~
juclicadoe ptlo tato d& tnob. .Macla dai dltpdtlçÕtt d& J'lft..U.. e....çao

remallaae, 197S).

I!

I·,

XL

'·,

:i

Pela Rapúbllca Fadaral da Nfrérla!

!.

Ao a ninar a prelentt Con•eação, a Delt&ação da RcpiÍbllca Fed•r&l ~~ N11;rla
dec~ra qu ''" Qo~mo re .. rva·•• o diraJio dt tornar toeS~• •• mtdlda• q11e P!
dera jul1ar ntcenarl&t pua prote&n 11u1 lnltrtuai, no cuo dt aliiUII )ohm

brot da União ni'o tomaram parte .nu d11pe1a1 ~a Unlão, 011 dtlurem, dt q~&&J
q11er outra maneira, dt obedecer 11 dltpotlçõtt da Con•enção 1nterMclor&&l da
Teltcomunicaçõtt (Málai&•Torremollno•, 19731, de .. ut AntJCO. ou dot Pralac_!
lot &qui adjunto•, ou ainda, quaftdo u rturn• ronnulad&• por Oiltro•
pouarn prejudicar o bom fww:ioaamento do• ttrYiço• dt telecomunicaçõ"
da
RepÚblica FHeral"da Ni 1éfta.

,.r,..

XLI

,I
I

!

, I'

:i
·l

Por t .alárrcto:
A. Otltlação dt M&llr(cio ruerva p&rt "" Oo••rno o direito dt

tomar~at

at
medldat que Jlll&ará nec11tárLu para protelar ""' lntertull, em cato de a.!
IUnt .dtmbrot não tomarem parta n&t dltpt .. • da UnLio ou não obedecerem, de
ol~&&lqucr mar~tl.ra qua .. ja, i.t dl•po•lçôu da ConYtnção lnternacJonal d• Telece
m~&nlcaçõ••IMalala•Torr•molinot, 197S), de ttlltAaexot,oll do• Protocolo•, !
qul adjllfttol, 011 tloc!a ,. at ,. .. ,.., fonnuladu por ov.trot pal••• puderem pr!
jud.icar o bo'rn f~&nclonamanto d• lieu1 •er•iço• dt TeLicomunlcaçõtt,

XL.U

i1

1'1

[I

ii''I
I

i

I

,I
1

por outn1 Membro• ou c1&1 r••n•• lormul&d&t por elu.
XLIX
P•la• República loc'tatltta Sovlkca da Bl~lorrÚttl&. a R!JMÍbUc& Popular da Bul
ari& Cuba a Re bUca
r da Hun ria a Rt
llea Po lar M Woll oUa •
a Re bllea Po lar da
lãilta a aa
Uea
mocradca Alem& a R
Uaa So
et.a 1ta Scwt-..ca da cnnla . a a
Uc:a SoelaUet&
Jt.omenta a Rt
Uca
ci&Utta Te ecotiOftaa e a Ulllao dat ll!pUbllc&t Soc:taltetat ao.~-.catl
At Dele1açÕtt dot pa(ut acima declaram,· am nome de'"' rttpecdlfOII Ocwt,!
noa, que ao autnar a Con..nção EntetD&cional dt Tet.comunlcaçÕtt (*l&p.!lbr.
remo~llnot, 197SI, ddx&m a'btrt& a qutttào da aceitaçâ~ do l.ep~&manto dtR&dl,!
COtT'o&nlcaçÕtt (Otnt'bra, 19S91.

L
Pela R.tpúbUca Popular da. 31.llrária, por Cuba. eel&• República Po;er da Ht.Ut
1rla. a RaP§bUca Poe* :·da WontoUa. a Rteubllca Papu.lar da Polanla. a RtfM!
bUca Democrattc:a Alol"!".& • a Republica SocLdhta Tchecotlowaca;

,.r...

Ptl& T•tnamarca, Finlândl.a, Iatândla • Suécia;
.A.t cai'.1açõu doli paÍtta &ctma dadaram, em nam• de 11u1 rupectiYOt Oovtr
nOt, que Dão aceitAm nenhuma conttquincl& da~ ruei'Y&I que praY9Clu•m um au
mtnto de t.l&& q...ota contrlbuUva na• dnpua• da UniÃO;

A• Delesaçõu dot
acima ruerw.m para tl\lt r11pectivo• Cio•tmot o di
retto de tomar todat •• mtdldaa que puderem julaar necattÁri&t i aalva&ua:d&
de ant lntar11111 •• ai rltei'YI.t fornNlad&t por outro•
pi4ertm c:on~,!
ai. r ao·aumnto de tu&t quotat de contribui~o MI dllptl&t da Unlio, 0\1 "
•.!
pat W.mbrot da União não tomarem parte MI dtlptl&e da Va&i'o,

par...

1.1

XLW

I'

;,;
I
I

ti

P•la Rti!Úbltca DarnocrÍ.tlca Popular do liman:

~;

.A. Delaaação'da'Rap.Íbllca Cemocrática Popular dt? lâmtn retlrY~ para tii&Oo.••!.
no o diralto de tornar todat •• medida& qua podtra jul&ar nec•••ariaa para prot!.
,.r .,.. tnlerullt, em cuo dt um pa{a deiXar, de q~&&lquar m&~~•lra q- 11ja.
de cumprir &I dltpoalçõet da Convenção lnttrn~cional dt TtlecomuntcaçÕt• (M4
lara-Torremollnot, · 1973), ou ainda, •• •• rtttrvat fonnuladal por outro• p&,.!
Ht pnjudlcarem o bom lunciOA&m.niO dot 11111 urvlçot de Tehcom•lcaçõu,
"'- lortm •u•c•Únil de dar t.u:rar a um &IIIMnto dt tua qu.oaa contrib11UY&
na'a
dttpetat da União.

A De!•1açào dt Cllba i. .COftftNcla de Plenlpotenclárlot (WÁI&P•Tor,remol!AO• •
197SI dtcl&n, em nome d• , ... Covtmo RtYOlucloúrio, q~e No
aecoa.hece
nabu.m wlol' ju...Ccllco nem moral nto attLnatu.l'& dot Ato• l"iMla da delti&P'o A,e
toeM do relf.rne dt Lon Nol, só ot
do ao..no ae&lda Uaid&de
Nact~l d• Camboja (Ci,k.U.N.C.) eaiÃo habllltadot para '"•'-' em MIM, •dg
C.mboj&, ot Ato• ftnlit da pre11ate COideriada.

"P"""'..,....

I

'i

:'·i
'I

:I
j
I

I

I

Pela R'!JRÍbltea da Cot.,_ do Wartlm:

Pela Rteúbltca da fndi&:
1.

Ao autnar ot Atoa Fina li da. Conrerêncla dt Pltftlpotanctáriot da Ualào ln
ttmac,tonal de Ttlteomunlc&çÕtt (Mi.laJa.TorremoUnot, 19731, a RapibUÜ
da fndla n&o aceita nenh11ma conteqllâncl& financeira, d&t rn•,.,..• q\11
P.!
~·m t•r tido ftltat por um Membro à rttpelto dat tlAuçat da Uatão.
-

z.

Além dl11o, a Otltlação da RtpÜbllca da fndla rttena, para teu CioYarno,o
direito da tomar evtnru&lmenta mtdldat apropriada• par& atttprar o bom
fu•,clonamento da União • d1 11111 or1antnnot permanentu, bem como aapU
c•,ão do Rt&ulamento Cierai e dot nti(Uiamtntot Admanllt;ativot anÜot ã
Convenção, q~&&ndo \lm pa!t q~~&lqu.r 1&1 l'tt•rva• a/ou não aceita aa dhP.o
tlçÕtt da Convenção • dot Rt&ulamanto• ac;lma dtadot,
-

I

l

XLV

i·j

j

Por Serra Laoa:

I

de
A Ctie&açào dt Serra L•oa declara qut rtt•l'Y& para 11u Ciov•rno o dlr•lto
não acalt&r n•nhuma medida financeira tutcet(vtl de dar l111ar a um aumento d•
tua q11ota contributiva nu d••P••a• da União. Ruarva, aiÍim dtuo, para
uu
Ciovarno, o direito de tomar todat a• medldat qua jullná ntcettâriaa &
I&IY&
l~•rda de uu• inter11111, no cato de ot Mtmbro• da União Mo ob .. rvartm 1 ll"i
q\l&lqutr maneira que .. ja, u dltpo•lçÕII da Connnção lnternactonal de Tllfto
m\Uilcaçõat (Mí.l&la.Torremoltnot, 197SI, ouquandoatreeuwa
tormul..a"i
por outro• paÍ111 Membro• puderem prtjucllcar o bom fw\clonamanto dot
ttut
11rvlço1 de TtiecomlUiicaçõtt,

I

:
:i

Xl..Vl
Pela RepÚblica Pop\llu do Canso:
A Dtltaação da RtpÚbltca Popular do Con1o rta~r~ para uu Qovtrno o dlrtlto
de não acaltar nenhuma mtdld& linanceira autctt!vtl dt dai' lu1ar • um evtntual
aumento de lU& ouota contributiva nal'l datpe:aa da União, btm como o d\reho dt
tt:mar todu u n.ildu cpt JDlor.Í jul1ar ntcettârta• para prr.'t•&•r ••u• lnt•r•••••·
no cuo de al&llnl Membro• não tomaram p.utllll&l dttptau d& União, ou delxa
rem da obtdecer àt dhpotlçÕu da Convtnçào Jntemaclonal da Ttlecom~~nl~açõe'ã
(MÁI&Ja.Torrtmoltnoa, 19731,
XLVU
Pala RapÜ.bllca da Botlwana:
A tleleaaçio da RepÚblica dt Bota"'ana declara qut ,..,.,va para t1U Govemo o
dl,.lto de tomar todu u medldu quw'poderi. Julaar ntetnárla• para &&IY&JII&!.
dar ..ua lnt.reun, no cuo dt um ou vário• Mambroa não tomarem parte nu
d11puu da União, ou no cuo de alaunt não obaenartm, dt qualqutr mantira
qut nja,u di1potiçÕa1 da Canvan~ào lntl1'naclonal de Ttlecomllftlcaçõtt 1~1!
II•·Torrtmollno•, 19731, ou da• Ra11ulam•nto1, Anexo• • Protocolo• aqui adJun
to•, ou ainda •m cato du reurvat tormuladu par outro• pa(att prajudicaren\
o bom funclon&mtnto dt aau1 urvi~o• da tahcomunicaçõu,

,,'

IJJ

XLIV

I

I
I

15,

as.

A tlitlllaçà'O da RepÚblica da Coita do Na.rftm decS.n qua rttena para •• Oo
•amo o direito de actttal' o.. da rMuaar &e conaequendat da• ..... ,.,.,
dlr.t na pn~&nte Con•aa.çào CM:il&ra-TonemoUnoa, 197ll ,por outro• CiOY•rDot i
"!"• poaMm provocar um a.am•to dt aua quoe& contriblltiw. na•..detptMI da UJ!!
ao • ou q11• SNdtrtm prejucllcar 11111 11rvlçot de talec:omutcaçot•·

to........a:

IJJJ

A Dtla&ação da Allttrilta l'lterw. para ~~~ Cio•erno o dtrtlto da tomar- toda1 &I
mecUclat qut poderá. 11ilmar nec•uári&t para prottlll' 11111 ~ttrtll••• cato al
pna Membro• não tomem pt.l'te n&l d11ptta1 da UiUio, com rttptlto i.1 dlYida'i
axlttenttt • ..ut jllroa, 011 a futuro• compromiltot, ou faltarem dt
qualquer
ov.tr.,a (01'~ o ObtdtCII' &I dilpotlÇÔII da ConYinçà~ lntem&C\oa&l dt 'Tt}ICOmlln.,!
caçott (Mãla&a.TorremoUnoa, 197SI, 011 doa Antllot, Protocolot • Repl&mtll
to• •ciut adjwttot, 011 ainda, quando a• rnervae tormllladat por ov.tro1
pa!tt.
prejudlearem o bom Alnclonamento dt ,.,, ttntçoa de ttltcomunlcaçÕtt,

IJV
Pala Nova Zalindl&;
A Dtle1açio da Nova Ztiândia l'tttrw. para 1111 CioYerao o dlraf.to de tomartod&t
u mtdldat qut poderá tttlrnar nll~tttál'l&t para prottlll' ""' lnter.. tat,
no
caeo d• •IIIUII Membrot não tomanm partt nA I duptt&t da União, ou d•lanm,
dt qualquer outra lol'm& 1 obtdectr •• dltpotiÇÕII da Con•tnçào lnttmacloaal de
Ttltcom\lnlcaçÕtt (Mi.iala ..Torremoltnot 0 197SI, de ttUt Anaao1 ou do1 Protoco
lotai .. a'cljunto1 1 011 ainda •• at ret~rvat lorm111&dat por outro• pa(tn pl't!udlc'ã
rem o bom fw\cionamtnto dot t~rvlçot de ttltcomuntcaçõtt d& Now. Z.tl.Üdl&, -

LV

A Dele1açào da RepÚblica do Nl1n à Confarincia de Planlpotanctárlot da União
lntemaclonal de TtlecomunlcaçÕtt dtclan não actltar ntnhum aum•to dt tua
quota c;ontrib~tlva ao orçamtnlo da Untão tm raeào ela neali&inclt dt
qut.lqun
Membro &OI p&Jamtntoa de 1\l&l contrlblliçÕtt t outra& dll~tt•• contx&t,
Reatrva, al.m diuo, o direito pari. nu Oovtrno dt tomar todat &I medldat. Ú.
teh para prot111r ttUI inttrttttt tm'matérla de ttlteomWIIcaçÕII, pelo fato dÕ
Mo.ruptito da Conveação dt 'M.Í.Iai•·TorramoUnot, 1973 por um Membro qual
q11ar da Unlàc:
•
-
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...

16,

punhado de bomen1 cuja única tareta é GD ,..,.. .. p9r todo•
te, nLaa·e detolaç:lo.

LVI

.....

A Ddaaat;ão da RapÍbllca Popalar do Con10 daclan, em aom• do aeu

2,

.-lo• a..ror.-.-

Com etalto, o Acordo ct. Parla, era• rita auuciaJJMnla·a ...ti.•nr..,. tNearfop .a VJamã, criaado, aulm, um clima tawrá•el àe napc&açlet · .........

p.a R•e§bUca Parlar do Con1o:

I,

H

Oo.ano,

ao rápido rattabelaclmen&o da wna paa d~aradcnara DO VJa&Aido W, ..CO
ooa..
JNU, da modo alawn, o prataadlda O.R.P. como tal. O Acordo... Parla .&o s.-;
aem Mm pocln para ''"tilulr, o a.R,P, como
"lapl• • V&.l
Di, Tampouco modUicou, como é da ••• poder modlll.car, o caráa.r (tpl a co;;;
tltucloaal do Oovuno da RepÚblica do Vlatni,
-

11m..,...

1:1tu.111,

o Vletnà do Sul aando conatUuldo da dua acaaa • dependaado da duaa adrnl
nbtraçõaa (o Oovarno RnoluctOÚrlo ProvhÓrlo da RapÚbUca do Vlttnà dÕ
Sul, • aa autoridadaa de Sal&on), não 11 poda acattu que 01 daleaadoa dae
autoridadn de Salron ualnam • Convenção • demalit Aloa Fiaala da Conte
r;ncla de Planlpotenclár!oa em nome do Vlatnà do hllnlatro;
-

O d&Wo da Oo'lnno Aavoluclonárlo Prori1Ório é apeaae u.ma dnomlnaçio
q..
11 dá a pretendida Franca da Libertação do.Vlelfti do a.al, criada ,.&o·
put::i4D
LM·DÕnl• do Vletni do Norte, dannta taa 39 ConJI'euo nalludo 11n
Haaól,
am ettlft'lbro dt 1960,

a parta meridional da Coi'Íiia •ào l'lpl'ltantando a Coréta latatn, üo ••· P.!
de aceitar que oa dal•aadoa da Col'éla do Sul aaalntm a CCIClv1111ção • demal-;
Atoa J'tnale da Conltl'incta de Plealpotenctártoa am nome da Coréta,

Com o noru da FLN, 011 de ORP,
orJaal .. ção é eomuta o· intlrum•&o ela
HuÓI, wna crl11çio .&o&alm•••• artUialal, auaten&t.da ,.la, lorÇat
apHJcioU
ria• do VleiM do Norte,
-

••ta

I*••••

Deploramo• a allt\ldl daa daleaaçõea dGa
latera .. adoe q"'' aiG obe&ute
declararam q~~t condenam a polÍtica de aareaaão, Jamale ten&aram tnaera me
nor. contrlbulç_ão,. multei ·palo contrário, pua põr fim a ••&a dGloNnlll&a 'lnu:
clda que dura dama ta em nono prÓprio aolo,

LVII
Pala Rer1bllca de Sri l.Ãnka (Ceuào)l
A DalaraçÃÔ do Govarfto d& RapÚbUca da Sri l.&Dka (Cellàol D& ConlerÜ.cla
de
Planlpotllllclárioa d& União lntanaclonal da TelecomUDtcaçÕII tWá1ap -Tonemo
Uno~, 1973) J'llll'ft pAra IIU Covemo;
1,

o diroilo da racuaar qualquer madld& tlaancaln que poaaa conduall' a wn 111
mento de na quota contributiva DAI deape111 da Unt.ão;
-

2,

" dlrotto de tomar qualqul1' mecllda que podará Julrar naceaaarta para prote
111' 11111 lntenu11, ca!o Nambroa da~ram d...-J,quer mueba que aeja-:
de obunar •• dlapoaiço11 da Conv.nçao lnte:mactonal de Telecomuntcaçõ11
(MÍ.laa:a ..Torramolinoa, 1973), ou 11\11 ~noe ou Replamanlo• aqui ann:oa,
ou ainda 11 aa raunaa tormv.ladaa por ouh'oe pa{ua puderem prtjudie&l' 0
bom fwlcionamanto doa '-"' ..mçoe da telacomunlcaçõe1 :

3,

• de k)mar 11 tor neceuárto, qualquer outra medida conforma à
ção • àa laia· da RepÚbUca da Srl WnM (Ceilão),

Conatit'!!

A Deleaação da RapÚ.bltc• do Vlelni declara 11r a IÍnlca. r•p••••ntaote

leaCttm&
do Vletni do Sul, 1 que foi nconheclda como"'lal"JMla CQN'er.nc&a deade qv.e
RepÚblica. do Vlatnã adetlu à U, I, T,
'·

To1.u aa uec.taraçoca apruentadaa por ocaaião da praunte Convenção, O!~
xadu a uta Convençào 1 que aio lncompatfvtla com a poalçào 'da R•PIÍbllca.
Vletnã aão 11•1•1• a, por coniiJUinte, aü-.1 .• 11m a(alto,

ao.s.
do··

Reu.-wa, tambím, p.1ora•aau OovarDO o olrelto'dl não aceitar naDhuma . medida
liD&ncalra. podando ocaalonar um aumento de aua parte contributiva naa dupeau
da União, • de tomai' qualquer madlda qu·a Julaar nacuaárla para aalnJIIArdar
111111fttereuea,

LXIl
Pala R!JJÚbUca Centro-Africana:
A Delepção Cantro ..Atrlcana na Conlninct:a d• Planlpolanclárloa (Málar•· .Tor
rallnot, 1973) declara que "" QoverDo r ..
o dlralto de tomar todaa a;
dlapollçõ.. na..:euártaa talo em vl~ta aalvacurdar ""' lntere1111, N &llwtl
pal111 )hmbroa da União não ob11naram &JI dlapoatçõ11 da Dl'lllnll Convução
ln&tJ'naclona1 da Tale~untcaçõae,' • rormWem de maaetra anonnalae re • .,.
vu tendendo a aumlfttar .. qi&O&al da coalrlbi.&IÇÕII de "" pala DAI 'daapeaae d&
Unlio,

•n•·••

LVW

Pela RapÚbllc:a do Kbmer:
A Dalaaação do Khmar reurw o direito para 1111 Oovamo a reapatto da raliltca

ção doa Aloa J'tnata da Conlll'incta, em raaão daa raurvaa conce:rnant 11 , fo:rrnii
ladat por cartu dtla&aÇÕII,
Dtclara, alím dlaao,não aceitar nenhuma madtda tendo por lleUo aum-..tar
parte canlribudva,

1 ua

LXm
P•la R•pÜbUu da Outné Esuatortalt

...

A Dtle&açio da RepÚblica da Oulné Equatorial

~''""" para "" Ooftmo

o dirl!!

1. da nio áceital' nenhuma madlda llnancelra q111 po11a tnaar um aum••&o
aaa coatribulçio;

17.
LIX

de

89,
Z, ·de tomar tDd11 •• medtdaa q"' J"'rar neceuánaa para protecer·o bom tuncto
umeato de 11111 11rvlçoa de lllecom~&~~lcaçõea no caao em q111 pa{11 e
w.m'
bro! aio o~b.. ...,.m •• dlapoalçÕII da Conveaçio lnteraacloaal de Tel.cotmuii
caçoaa (Nala,a, TorremoUnoa, "197S).
-

Pela RepÜbUaa Popular da Chio&;

LXIV'

A. Delepç.i'o da R~lca Popular da ClllM ~·I•Ja dtclai'U o que 11pe;

Pela Reeúblfca de Burundis

1. a eiÍcia do tl'&ldor Loa Nol Ílapaaae um pa~Mdo de cambojaooa arn~~l&doa
da eacória do povo • • Ueral de um lado a outi'O, Hão ttm direito a1pm de
&lllo&l' a COQvU~ção latanaclonal de Tllacomuolcaçõ.. d• Wí.lap • Torre
mollnoa, J97S, em Dome do ·pow ambojt.Do.
-

A Dalaraçio da RepiÍblka de Barudl r•••rw para 1111 OoveJ'no õ dirdto d~ acel
taro" niO •• medida• ••• aerão lamadaa lendo tm Yla&a o awnanto de aua· •.ioti'
conlrlbutlva naa dupuaa da União.

~ ~- o,VI..a,rec-.aeu tle.lato a atat•da de dua ad
mlal:ftNfÕ.. Ü'Ytetü do llul: OOoftno llwol\ael... rlo ProviiÓrSo da'
bUca do Yl-·do.ail~ •• Adm&Atetnçào de Sallon• Na eiMçào awalr &l'epr';
•atação \Ulllatanl pela Admlalnraçào de Sair• na CODleNola da U.I. T • ..:Õ
• Do:rmal. Naa coadiçõaa oatle a Coríla do Noite • a CorÍila dO Sul cbapm
a
lim acordo I• prlactpioa aobra a .I'I'UIUicafio do pata aa lade,...Siada e a paa ,
aão é naoáftl qge at all&ortdadll da CorU do hl ellejam I'IJtl"ll•••• aa
U.J.T, como tal1. V~ato o fl'l• prec ..e, aem oa'reprua&uatei •
AdnUiatn
ção de Slt.laoa aam aa autortdadu da Co~éta dÕ "-1
o direito de aaalDar ã
C011vuçào lntemadonal de Teltcomwdcaçõaa (WÍII.p ..Torrem.ollaoe, 197J«nD

a..;

••m

....
z.

a Delo1açio da China t.a I'Uarwe 1ob11 aa dltpoatçÕII da COil'#IQ~o I.!!
larnactonal de Tllecomulcaçõa IN&lap.Torremollaoa, 19'Diao que dia
r11plito à autaação .•. .uuaação de ...wt fnquânctaa bem como a a 111M
ç&o e rqlatro dat poatçõea de tat;un, 1101atadonártoe,
-

LX
Pela" União. da Birmânia:.
Ao taalaar a C011vanção da Nálap.Torrmao11Doa (1973).a o.l•1açi'o di. Uldào
da DI~ r~aana pan aeu 10.11'110 o dlrllto de tomar qualqutr medida li"•
jlllp.J'a naceaeariaa pa ... prot•l•• 11111 b:lter1aa11, cr.aoaa reeenaa formula
daa por ouh'oa pa(u• puderam cOD4ubo a wn &\UMato de aua quta cc.utbuii
• naa d"P""' da União,
-

LXI
Pela J\!J!Úbllca do Vietnà1
A tltlt&açã.. da RepÚblica do Vlatnã l"tillra a1 declançÕta já tatta1 tanto na 6a
1euio plenária q1Mnto ptranta a Comluão de_Yerinca~ão do1 Podera1,
,
Deade 19S1, data am"qu• a R..,Übllca do vtmã loladmltid& d•tro da U,J. T. ,
noaao Oovet'fto aatabelecw todaa aa prOYI.I!' de aua repreuntattvldade,
Laman&ampa qv.e cert11 daltraçõaa acharam bom auact&ar, com IlDa dt
1anda, pol';mlcll de ardam polCt\ca tora do quadro da U,I,T.

propa

t falactoao citar o Acordo da Ptria para araumantar a favor do pl'lltandldo Co
verno Ravoluclonárto ProvtaÓrio do Vlamà do Sul, IOVIrDO compoato de v.ift

LXV
Pala bébltca do Chade;
A thla&ação da Rap,u,bll.ca do Cbade na COIIfer-.. •

~clárioa •

U.iio

!'::~O::!n~•0T::::::""'"~ÕII tSa Nálai••TorranoUnoe, 197S, r••••..,.
1.

P!

~n~~~~~~r neahuma medlda liauellla q.. tnp IIID,&umÜIO ~· • • q~.io~

z. de tornar toda• •• ft)Adlde.a q111 JWr•• necellártae.,.ra ;~i

••• ·lo~~~

111, ao caao am q!la ateu• Mtmbroe da União nio obtti'Yim de qlllilqur ·m-;
nelra q111 ..Ja, •• dtapoalçõu da -prea-.ale Co"""çio.
"':

LXVI
Pala República do Jragues
k O.ltaação .da Re~bllca 4o baque daclua qua aau Governo reaeJ'Y&•II 0 dil'!!
to da tonw qualquer medida que utima n.c:euárla paia l&lvaa....,rdar ""' lnta
rea111, no cuo •m que um Membro não obeai'Ya, de qll&lquer mana Ira q"•· ••Jau dlapoatçõae da Convenção lntenaclonal de Talecomw.tcaça.a (Nálara- Torr~
molino•, 1973), ou 11 aa naarvaalonnuladaa por cal Membro prejUdlcahln Õ
bom t.anclonamento doa uJ'Viçoa 4• lalecorru&nlcaç-õaa do Iraque 01t cllftdiiAm
um a~~~n~nto na quota cOAtrlbuUva do lnque ua d11pua"e da União,

t.XVI1

Pala República. To!Ol ..•:
A Dtleteçio da RapÚbllca TOIOl•aa r•••,.. para eu Oowlmo o direito cte to~Mr
•• madidaa q11! J"'car oportuna a, 11 um
não ,rupelcar u dlapoalçÕeà da ph

,.r.

ll'fttt Co!lvançao, Oll •• aa I'IIII'YII amhldaa por &lJWll Nembroa durantlj'a eoft
farincla da Málara-TorramoUaoa, 197J, ou na aaaiAatura ou na aduio
Irou:
rem altuaçõ11 contrária• para 11u1 atrYiçoe de ltlacomunlcaçõu, o" ~o~m a~~maft
to 11tlmado lmDDrtanla dimala de aua quoL& dt conlrlb.tlçio • • d11pataa da

u..;.

LXVW

Pel• r..,iiblica da DaomÍis
A O.le&ação da RapÚ.bllca dt Oaom• rllerta para ''" Oov•rno o dtrtitO'I
I, da não aceitar nanbuma.medtda flnanc•lr~ qua po111 traatr um aumtnlo
111a q110ta contributiva à União;
Z, dt tom.u todaa &I madldaa que J"''l•r ne .....aria• p-.ra pro1•1•r •-"•

ço• da talacomunicaçõu, no.cato am qu• 01 paC•u Mambroa não
a• di•po•lçõn da Convenção Jnlnn•clonal da Talacomuntc:açõu
TorramoUnoa, 1973),

.;,".,;."•,'··

de

urvl
oburvem
(Mila 1 a.

l

90,

LXIX
Peh RcrpÚbUc• Po!?Ular elo Censo:
'A D!l•aac;io da RepÚblica PoP\'l&r do Çonro I]& Confer.nci& de Plenlpotenc,IÍ.rtoe da
ll'nlao Internacional de Telecomunlcf:.ÇOII (Malap-TorN~ollnot, .1973)
dtclara,
em nome dt 1111 Oove~rno revolucionarto e popular, que nao reconhece nenhum
va
ler jurlclico ntm moral na utlnatura do1 Atoa Finait da Delepçio do reatml'l reã
clonárJo dt Lon r\ol. Somente oa repruentantea do Ooverno R..l da Unidade Nac1Õ
.nal de Kampuchea e...atão habllltadoa a utinar, em nome do Camboja •• Ata• rwii'
da pruente Contorencl&.
!.XX
Por i'npua r.;'ova Guiné:
p 1 ~ %'\ova Ouiné re~erva •a e o d!roetto de tomar todu aa medic1al que e1timar 1!!.
c:c:uáriaJ à. 111va;uarda de aeua trneruaea, no c:aao em Que ala:una Membroa nao
tomarem IU:I earte 011 deaptlll da União, OU deixarem da qualquer OUtro modo, de
,. c:ontormar aa diapoaiçÕu da Convenção Internacional de Telacomunlc:açõea (MÍ
lap•Torremotinol, 19'13), ou de 1eua Anexoe ou doe Protoc:oloe aqui anexos, ou ã
inda 11 11 re•arvaa tormuladll. por outroa pa!eee prejudicaram o bom tuncionamen
to de aeua eerviçoa de .telec:omunicaçõu.
-

l
ii

LXXI
~~h. RepÚblica de El Sa1vadnr:
A Delepçlio d:L RopÚbUc:a de El Salvador r11erva para leU Caverno o dJreUo de for
mulor qualqu~r dú.:l.af3~Ü.> ou re~erva que eatimar nec!11ár1a ~nquanto não
tlvar
ratitle.ada n. Convcnç.ao lnt~.<J•nac:ional de Telec:cmunlcaçoea (Malaaa•Torremolinoa,
1Di31; .• l~m dluo, dt":laro1. não aceitar nenhuma conaequênc:la nociva aoa
interea
au d• .11uU '.'s[a qr.u pouam dl!correr de reeerva1 tormulad11 por outroa pal.ea. -

LXXI!

!!!!..2..!:.'

Sexta-feira 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio ll)

Outubro de 1976

Iarael:
Aa decb.raÇÕII teltaa pold, neleiaÇÕOI da Ataéua tRepÚbUc:a Araeuna Deruoc:rát.!,
c.a e Popular), Reino da Atal:.l& Saudita, Republica Arabe do Eetto, Emirado• Ara
LT
bea UnJc!ol, RépÚbUc& do ln.que, E ata® do Kuwait, Llbano, ReP:Ública Árabe
bia, Malá11a, ~lno do,l\l~;rrocoa, RepabUca I1l~ica da r..taurttânla, S~tanAto ri;
Oman, Paqulltao, Rlpubllc:a OemocraUc:a da Somãlla, Republica Oemoc:Ntlc:a
ci9
sudã'O, TunÚia, RepÚblica" Árabe elo têmen e RepÚbUc:a. Oemoc:rátiea Popular
do
timen estando om fi1grantf contradiçãO com oa prlnc:!pioe e objetlvoa da União lnter
nac:I.Qnal do Telecomunic:açÕel, e por c:oneeautnte, deeprovldoa de qualquer valor jÜ
riu.co, o Govomo de l1rael deaeja fu:er Jaber oficialmente que rejeita oi1a1 declã
raçõu, pura c limplcamentc, e que..con•idera que não podem tor nef!!1wn valor nÕ
que 18 rerere aos dlre_itoa e obrfiaçoea doe Eatadoa Membroa da tJniao 1nt~rnac:l2,
nal de Telec:omunlcaçoea.
De qualquer mllfteira o Coverno de l.rul se prevalece doa direitos qu~ aão aeu11. P!.
ra aalvaguard&r eeu! intcrauea. no c:aao em que 91 Caverno• da Ay;eUa .. (Ropubl.!
c:a Argelina Ocmoc:ratka e Popullr), Reino da Arabia Saudita, Republica Arabe do
E&Uo, Emlndol Árablll Cnidoa, RepÚbUc:a elo Iraque, Eltaclo do Kuwait, Llbano,
JtepÚblica Árabe LÍbia, !l.laláaia, R_elno do .Marrocoa, RepÚblica IalânJic:a da ~aur,!
tRnia, ~tallato de Ornan, Paquiltao~ Republica Democratic:a da Somalia, Republica
Oemocri.Uca do Suciio, TuJÚala, RepubUc:a Árabe do lêmen, e RepÚblica Democráti
c:a Popular do têmen violarem de qualquer maneira que 11ja uma qualquer das dia~
içã01 da Convenção, ou doa Anexoe doa Protocolo• ou do ReiUlamento aqui ani
1
Ju de

.~

9Z,
da t:nião Internacional di Telecomunicaçõe~ (MÍlap-TorremoUnol, 1D1'3) l'lllrvt.
para .., Qovemo,p direito de recuur qualqua~ m•dtd! tin&Dctin. tmdlate a awn~
tar 1 ua quota cotrttilNt1va nu deiJM!IU da Unlao e, alem dla10, de tomar qu.J.Iqutr
med.ldae necutÍ.rill para a .,Protec;âo ct.
inttruaea, no cuo, ou doi M~~·
não Õblti'YII'tm 11 dl.lpoelçotl da Convençao lntemactoaal de
Ttltco~unlcac;ou
(MÍ.lap-TorremolinDI, 1973), ou dot Anuot ou dot Rteulamtatol iDcl\Údot.

•11!•

LXXVW
Pela RepÚbtlea d. Mali:
A Dole(ação da RepÚbUc:a de Mali na Conterônc:la do PlenJpotenc:iÁriol da U. I, T ...d!
c:lara nao ac:eitar nenhum aumento de aua quota c:ontrtbutiva.no orçamento da União,
em razão da nea:Ua:ência de qualquer Membro que .•eja .aDI papmento1 de IIUU con
trtbuiçÕtl e outroa culto•. c:onexo1,
•
Ruerva, além dla10,· o cUreitO d! aeu Oovemo tomar ~i_U&ilquer mec11d&l,.\zteta para
prote1er 10u1 lnterelltl em materla de telec:omunic:açoea pelo fato de nao-re1peito
da Convenção de MÍlage~Torremolinol, 10'13, por um Membro qualqu.er da União.

Pelo Nepal:
A Dolegação do Nepal reeerva para 1eu Cioverno o c1ireito de tomar quailquer me'!!
daa que eatime apropriada• para protaaer eeua Jntareaeea, no caao em que uma I'!
zão, qualquer que uja ela, trap wn aumento de wa quota contMbutiva. Ul\l&l,

Pelos Em irados Árabes Unidos:
A 'J1lc:;1.;~., do11 Emirado• Árabca Unidoa declara que le\1 .cavemo r01erva.,e
o
direito de tomar todaa aa medidat que poua jul;ar nece11arlaa pua 1alvapardar
aeu1 intere1101, no cu~ em que um M!mbro deixe de qualquer maneira ~i_Ue leja,de
ob .. rvar a• d1lpo1lçoe' da Convençao Internacional de Telec:omwúcaçoea (Mil!,
p.•Torremolino•, 1973), ou 1e a1 reaervu expr!midaa por u;n Membro prejQdic!
rem o bom func:ionamento de
1erviço1 de telec:omunicaçao,
poal&rft conduzir
a aumentar a quota contributiva doe Emirado& Arabea Unldo1 nu deape1aa da Un,!
ão.

•eu•

ou

Pela Rep~bUea Oriental do Urusuai:
Allinando a preaente Convenção, e Delep.ção 111. RepÚblic:a Oriental do Uru;uai d!,
c:lara que aeu Governo reaerva•te o dJreito de tomar a1 medldaa que e1tirnar nec:ea
1íriaa para proteaer ieua tntereaaea, no caao em que ala:una Membro• não obaOi=
vem ai dilpoalçÕel da Convenção Intemac:ional de Telecomunic:açÕtl IMÍ.laaa•ToE
remolinol, 19'13), ou doa Anexo• ou Protoc:oloa aqui anexadoa, ou ae at reaerva1
tonnuladaa por outros pa{•e• puderem trazer prejuÍZo aoa aerviçol de telec:omuni
c:açÕea
da RepÚblica Orléntal do Urup1,
-

Pela RepÚblica da Bot{via:
Auinando a preaente Convenção, a Delep.ção da RepÚblica

a a Bol !v ia.

ra que 1eu Ooverno a e reaerva o direito de tomar aa medida•

dec:l!,
que

XOI,

•

91.

Pela RepÚblica da C:oréla:
A Delegação da RepÚblic:a da CoréJa, taludo em nome do uu Ooverno:

1. decla.ra que toda re11rva formulada. quanto a aua c:apacicilde de repreaentar vali
damente a RepÚblica da Coréia. dentro da n.t. T. ou da preeente Conferência de Pl;
nJpotenciÍ.rloa ~!,U toda declaração tendente a· conteltar a validade delta c:apacidadÕ
de repr11entaçao e aem fundamento nem valor ji.U'Íd1co; ·
2, reaerva o diz'elto de ltU Ciovemo tomar qua.1aquer medldaa que po1aa julpr na
caaaârin, à aalvaruarda de
int_ereaaea, no cuo quft' alguna Membro e nao tomã
rem aua pa_rte naa ,de~eeaaa d& União,_ ou daixa.rem de ~quer outra totma• de .•Õ
conformar aa dillpoalçoea da Conven;ao Internacional de Telecomuntcaçoea
(MiJa
p•Torr•moUnoa, 19'73) ou do1 Anaxoa ou Protocolo•~ aqui anexadoa, ou ainda ee ai
reaerva1 formulada• por outro• paÚea prejud1canm o bom funcionamento do• eeua
próprio• 1ervtçoe de telecomunic:açõea,

•

.•eu•

93.

eatimar neceaaariaa a aalvaparclar de
intereaaes. 10 outroa Membroa
não
ob11rvarem a1 dlapo.tçÕel da Convençao Internac:ional de Telecomunic:açõea (Mála
aa•TorremoUnoa, 19'13) ou doa Anexo1 ou Protoc:oloa aqui a.naxadoa ou 1e·aa reaer'
v.11 formulada• por outro• pala.. c:orrerem rlaco de trun pre,tu!&oa aoa interei
111 da BolÍvia, notaclamente em que conc:erne aoa 1trriçoa de telecomunicaçÕta bÕ
Uvianal.
A Delepção da RepÚblic:a da BolÍvia, além dlaeo, da~lara que aeu Governo mantém
aeu dlre!!O de formular qualquer re1erva que aeja ata o momento em que ratificar a
Convençao.

•eu•

Pela Bélgica:

pua eeu Cavemo o cürelto de tomar tocin aa me
dida1 que posaa eatirnar nacaaaÚiaa para OI'Olqer aeue intereaaee, no cuo que &r
lU& pa.rte dai· dlllottlftl da União ou deixarem, de
quai
quer forma, de •• c:ontormar àa diapoaiçÕe1 aa Convenção Internacional d~ TelecÕ
mv.nic:açÕttl (!\1áJ.aga•Tornmblinoa, Un3h de ltUa Anaxoa ~ doa ProtocOIOI aqui ã
nexado1 1 ou ainda te aa renrra•· tormuladaa por qutroa pa!.•a torem au1cet!veiã'
da dar lupr a ~m aumento de aua qwn& contribUtiVa naa deape1a1 da União, ou !1
nalmente, 1e aa reatr"Vae formuladaa JX:!r outro• pa.!aea prejudicarem o bOm tunciÕ
namento do1 aerviçoa de telec:omunlcaçÕOJ,
·
-

A Delepçia da Bél;ica reeerva

Pela RepÚblica do Senegal:
A Delepçio da RepÚbUe,.a do Seneaal declara, em nome do aeu Governo, que
não
aceita ~enhuma conaequenc:ta da• reeerv11 feitas por outroa Covernoa da pre1ente

Con!erenc:ia, tendo pgr efeito o aumento de IUI quota contributiva naa· de apeAI da
tlniãoo
Por outro lado. ~ Re~blica do Senepl reaerva•Je o c::lreito de tomar quailquer m!.
dldaa que julaar uteil a aalvaJU&rE& de 11\11 lnter11111,_no cuo que aa rãervu e
mltidaa por outro• pal.u, ou o nao reapolto daConven~, tenderem a prejudicar
o bom funcionamento de eeua eerviço1 de telec:omunlc:a.c;oea.

euna Menibroa não tomem

Pela RepÚbUce Ârabe L!bta:
A Delegação da Rei'_ÚbUca ~rabc LÚiia re11rva para. aau Cevemo o direito d111 ac:et
tar ou recuar aa c:onaeqv.enciaa decorrente• de qualquer reaerva formulada por oÜ
troa ~Úta de modo a provocar um aumento de aua quota contributiva naa cleapeaai
da União, o dt tomar quaiaq~&~r medidu que polia julpr neceaMrial ~ aalvaa:uar
da do IIUI lnter01101, no CIIIO que um Membro OU Membro &IIOCi&Do delxa.r ~
" cantonnar ia dlapoai(:Õea da Convenção Internacional do Telec:omunicaçõee (MÍ
la(il:l•Torremollnol, 1913) ou doa Re~amonto11 quo ·aãu aqui anexacioc.
-

LlOCV!
Pela RepÚbttca do OabÕot
Aa11n11ndo a Conv..enção ln~nuacional de !~"lecormmlc:açõoa (Mâtaaa•Torntmollnoa,
19'13), a Dele;:açao da. RopubHc11. do Oaba~ rual"VIl para ~uu Ciov-:rno o ditel~o
du
tamar toda• u medl.:lac que JWaar r.~couariaa para proto;er aoua lntorea11oa
no
c:aao quo·aa r«tiO:"VII formulada• por outroa Covornoa pouam trazer WTI aumento
chi aua quota ~ontrib~tiva nA& ciwapeaaa da. UniÃo, cu poiUIAm prejucUc:ar 11uua 11ervi
çoa do tolecomunic:acoea,
LXXVII
Pela n,rúbUea do Alto'Veltaj

A Delt(II.Oio da Rop@U~a do Alto Volta na Conrorâncla de

Plenlpottnch.riol

Pela RepÜblic:a Argentina:
A
A Deleaaçãa. da RepÚbUc:a Araentlna reurva para aeu Governo o diraiÍo:
1. de não ac:eitar nenhuma medida flnanc:eira .uacetivel de truer aumento de aua
c:ontribuição;
2. cte tomar quaiaquer medidu que poaaa eatimar oportunaa a fim doproteaar ltUI
aervtçoa de telecomunic:ação, no c:aao em qua pai101 Membrot não obaervarem a1
dlapoaiçÕOI da Convenção lnternaCiional de Telecontwúcaçõea
(MÍlap·TorremoU
noa, 19'13).
-

B

A Delega;~ da RepÚbUc:a Argen~ reaerva para aeu Ooverno o direito de tormu
l&r·AI r!Jiorvaa que eatimar opo..rtUnaa.em relação aoa teXto• conticloa na Convenção
lnternac:ioaal de Telec:omunicaÇoll (M~ap~rremcllnoa, I9T3), que atetem din
ta ou indlretamente a aua aotieranta,' ·
• · · ·• · • •· ·
• · · • .. · ~

Fala RttpÚbllc:a d& CuinÓ:
A O.leaaçãa dA RepÚbliea da Ou1n~ roaerva para. aeu Ciovarno o dirtito de tomar to
dAa aa mediCal que jul81'r n~rcolll\riaa para proteaer aeua intereaaea • 01 Mambroã
não obnrvarom de qualQl&er m~neira que aeja, 11 diapoaiçõea da Co~enção Interna
c:ional d~ Tel&c:omuntcaçcea (Milaaa•Torrt~molinoll, 19'13), ou ee 11 reaervaa faltai
por ';Utroa pa!aou rude rem prejudicar aeua Jel"\•içoa de telecomunicação, de aceitar
ou nao a• conaequesnc:laa tinanceirc.ll qu1.1 poanm 'ventualmente reaultar doatas 1'!,
llll"VIIo
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t.lCCXVI
Pela I:!l!lnh!t

A Dti•Ptác! da l:1panha declara, em nome de uu OovtrMc. q\le 'a pilavn ··p&C.•, !!,
áada no pNâmbulo, IU"tiiO 19, e outroa arttaqa da Convnçao Jatei'D&CIJoaal de Ttl!
c:omunJcaçÓII <Málap.-TorrtmoUnot, 1073) é pua o dito Oovemo tlaâuimo do· tet,
mo •Eitado tobenno•, t que tem o metmo valor, o metmo llcuct 1 o meamo CO!!,
Indo jllr/dlco • pollllco.

Pela Rtpúbtlea A~enttna1
A11in&adq a pruente Ccmven;Ão, a Delt&!,çio da RepÚblica AIPJI!!aA dt~, lm
nomt di' ..u Oovemo, .r-&1 gualQUfl" nterencJa do Protocolo fJnal a C01Wtn9&0 lmt!:,
nacional dt Tlltcomunic&Ç!:Itl (MãlaQa-TOtremoUno•,.. 1813), ou di qualqUer outro
documento da Conterincla Dhat Mllvmu, Dba. Otorria• do SUlt Ilha• Sandwtch
do sut· aob a errônea dellominação di •nhaa Falkland •. 111111 depea~noill 1 , •m Dê,
dt. atttao• c!1re1to1 tobtrano• tmere•cr1Úve11 e inalitnãvell da ~ ArpMtni
.Obre'"'' ttrr!SÓrto•. A ocupacao d..ta• ilha• pelo Rtlno.Unido dt. orã·.BrtWiha•
da lrla.adt. do Norte, Jetu1do d_!l um ato d! torça que jamail aceitou a R!PUblto,. A!:,
1tmin&, coaduaiu a Oraanil:açao dat Na~., Unidae, na aua
R11oluçao numero.
2085 (XX) a eonvidar •• duaa parttl para procunrern aolução paclttca dtttl contl!
to dt IObtrania aobre 11 rtftridaa ilhal,

a;

tC~Ili&l'tnl parte~· dttpftat..da Unlio, ou'! deixarem, dt qualquer outra maneira,
de •• conformar aa dJtpoiJçou da Convenc;ao, ou de ''"' Anexoa ou dot
ProtOC!!,
loe aqui anexado•~ ·ou •• u re .. rvaa formulada• por outl'!I' ... Pit.tt torem 1M nltu~
•• a aumtntar lU& parte contributiva nll dlilpttu ~ UnJ&o, ou I erejucUcar o. bom
tunclonamtnto doe ttUI aerviçot d' tllecomunicac;o... A Deltpçao da R.tp\lblica
Federal da Alem. rtllnoa_t&mbem para teu Oovuno o cUreUo, no c.aeo em Cl'!'
o orçamento ordinãrlo da União for arravado com dtapetu rlftrentee a cooperaçao
tÍCnlca dt tomar, em conuquincia, a1 medldu nqunidu.

XCIV

Pela Franca:
A Dtle1ação franceaa reaerva,para aeu Coverno o dlratto de. tomar toda• aa me'dJ.
daa que po11a aat1mar nace11ar.la• para prota1er 11\11 lnttrtllll, no cato em que
&Irun• Mombroa não tomam parte para naa de1peaa1 dt. união, ou dtixartm,
de
qualquer outro mo~, de. ae conformar i.1 d11poalçÕt1 da Convenção Imtrnac:ional
dt Telecomunicaçoea (Mãlap-TorremoUnoa, 1a7S), ou ele 11u1 Anexoa ou doa Pro
tocoloe aqui anexadol, ou ainda 11 a1 rt1erva1 tonnuladae por o~troa paÚita prej[
cUcarem o bom funcionamento de IIUI 11rviço1 de telecomunlcaçotJ,
XCV

Par :.tônaeo:

Além dllto. convé~ &llinalar, qUe Qualquer referência doa meamo1 documento• ao
prttenao •TarrttÓrio ~rtico Britânico• em nada aleta !?' dirtitol da
Republica
do
Ar1mtiAa no Sltor Ant&l'ttco Arltntino, 1 que uta mançao f1Qura no artilo IV
Trata9D Ant.ártico, concluldo em Waahtn,ton~, em 19 dt de1embro dt 1858, 1 !!ocaual
a Republica Arltnttn& a o Reino Unido da Ora•Bretanha e Irlanda do Norte, aao 01
dolo o!inaiÓrlao,
·

A Ptlti'IÇio dt Mônaco ,r11erva para '"' Governo o direito de tomar toda• a• med!,

• fiWJ»bU;•
•
Ll'JCXVW
?"• ArgrJia
Ar11lin• P.moçnttçn c Populot11

XCVI
Peta /,ultrta, Luxemburso. • Reino doe Pa{,., Btixoa1

.

daa qu! eatimar necuaaria• para proterar •!u• lnterelltl, no ca1o de ali\U11 M~~
broa nao tomarem parte dat dtapeaaa da Unilio, ou. deixarem dt 11 conformar
aa
dl1poaiçÕtt da Convenção (!ofÁlaP.•Torremolinoa, 1973), dt atut Annot ou dotP"2,
tocolot aqui anexado•, ou ainda 11 l i rtltl'VII formulada• por outroa Mtmbro~pr!
judlcart m o p.rftlto e efl r:az funcionamento de ,.UI 11MÇOI dt telecomunlctçao.

A Dtlepiio da RepÚblica Ara:eUna Democri.U~a o Popular na Conterincia de
Pl!,
ntpotmciartaJ da União Internacional de TelecomunicaçÕtl (MÍ.lap-TorramoUno-.
197S) reaerva.para teu Governo o direito de tomar quaiaquar medtda1 que
po11a
jul1ar necttaar1aa para prote1er aeua tntere1111, no caao em qut alJUM Membro•
não obaervarem, dt qualqu.!r ma11etra que 11ja, aa dilpoalçÕea da Convenção lnter_
nacional dt Telecomwúcaçoea (Malap.-TorremoUnoJ, 19'73) ou ae at reatrvaa for_
mulada• pelot outro• Membrot JNderem prejucilcar aeuJ ttrviçot da tele2omuntc!.
çÕe1, ou tr'"r um aumento de 1ua quota contributiva.nat de1p11aa da Uniio.
•

A• Dtlt(laçÕet elo• pa!ae• acima re11rvam para aeu1 Govemol o dtrtito de tomar
todae at medtdu qut pouun oaUmar nectiiÍrtaa para proteror 11U1 tnter11111,
no ca ao a de aliW11 Membro• nio tomarem partc~ d.i.• dupea!• da União, ou_ do~
rem dt qualquer outra maneir! de ·~ conformar u d1ipoa1çou da Convençao Inttt,
temacional dt Tel,ocomun1caçoea (Malai&•Torremol~lol, 19'73), dt atua Anexo• ~
Protocolo• aqui anexadoa, ou ainda a e aa reaervaa formulada• J)Or outroapa!.e•torcr.
auactÚveta de dar lull'ar a um aumento do IU&I partea contributtval naa
dcttpesa•
da União, ou, por fim, •• aa roaervaa tormuladu ~r ouh"OI paÍ111 preJUdicarem
o bom funcionamento do11 aorvtço1 do telocomunieaçõea,

Pelo Peru;
A Delapçâ'o Q) PtJ"\1 cieclara que o Ettado peruano não 11 aentirá obripclo, em n!
nhwna ctrcunatânci!, pelaa d11po1i.çÕt• da Convenção relat1~aa i.. arbitr&leJI! entro
oa M•J?brot da Uni&o, no tocante ao r.JUlamanto dt controveralaa,
Por outro lado, a O.lepção do Peru, rtllrva para teU Governo o d!reito:

XCVII
Pela RtpÚbltca Soctaliata Federativa' da Iugoslávia:
A Dale1açin da RepÚblica Soc~lilta Federativa da lUj'oalÍvia reaerva para IIU 02,
vemo o direito:
1. de tomar todaa aa modidu que eadma neceuáriaa para p1'0teg:er oa tntorealta
dt 1uaa telicomunlcaçÕtJ, 10 &111\&nl Membro• não ob~trvarem aa dilpoatçÕtl da
pra1ente Convenção. ou ae aa ruervu formulada• por outroa paÚ:tt prejudicarem
o bom funcionamento de aaua atrviço• de telocomunicaçõoa,
2. 4.; tomar quahquer medida I que po111,. 11timar ntclltáriaapara

1, dt tomar 11 medid&a que jul1arnteuJÍ.ria1 para prcte1er aau1 inttrtlltl,
no
caao em que al1una Membroa da Uniio deixarem
de
qual•

95.

quer maneha que uja, de 1e conformar à1 dhpo1içÕu da' Convenção ou do• .leu•
Rell'\l1&mento1, ou ainda u à• reurva1 formulada. por ut .. M.mbro•
prejudic!
tem o bom funcionam1nto doi nrviço• de telecomunlcaçõe• dO Peru;
z. de aeetcar o~ recul&r aa eonnquêncla• daa nurvaa prÓpr1aa a truer um •!!
m.nto de 1\la quota contributiva na• d,.peaaa da União;
3. de aceitar ou ncuaar

toda~

ou alauma• daa dhpo 1lçÕe1 doa Reaul&meRto• Admj
niatratlvo•: Reaulamento Telearáfico, R 'iu\an'tento TalefÕnleo, Reaulamento de R!,
diocomuntcaçõu e Reaulamento Adicional de Radlocomunlcaçõ.. citado• na Conve!!,
ção,
XC

Pelo lN:
A Dtl•aação do Irã reterva o direito dt nu. Cioverno de tomar qu.ailqu.r medldaa
q~ae ••tlinal" neceuáriu para protea~r nua intereun, no caao que alaun•
Mern
broa não tomar em aua P&rCe d11 dup1111 da União, com relação àa dívldll .XI!,
tante& 01 juro• d11ta1 dCvtdu, e 11 futllrll cantributçê'u oll dei.xarem de qualquer
outra,mandra de •• coatonnar à1 diapoalçÕe• da Convenção Internacional d• Tel.!
comunlcaçõu (Málaaa" Torremolinoa, 1973) de uu• Anexo•, do• Protocolo• ou
doa Reau.lamtnto• aqu.l anexado• ou. ainda, 11 •• reurvu formllladu por outro• P!.
r... pnjudlcarem o bom funcionamento de 11111 tervlçoa d• ttlecomuntcaçÕel.

xi:t

O.le;açõ .. doa paC1ea acima con•lderam qu• 11 prevhÕe1 do n~ero S, da Co.!!,
v•nção da União lnternaclonal de Tehcomunicaçõea (Mi.la11a· TorremoUnoa, 1 9 7 3. I
não ••tão em concordànc:.la com o princ!plo naundo o qual 01 tratadoa
lnternacl~
nda multUattral• cujo objetivo e propÓtho lnt•r•••am a comu.nidtde internacIonal
em uu conjun,o, como ••te Íl o c1oao para u t•hcomunicaçõu (ver arttao 4 d& re
ferida Conv•nção) devem e1tar &bertot i. partlc:lpação univtrlll,

A1

XC li

Pela RepÚblica da• FUIPlnul
A O.leaação da Rep~blica da• 1'1\lpinll 'reaerva pau

III& Caverno o direito d•
t~
mar todu aa medldae qu.e pouam 111' n•cuaárlu para prolejler a eu.• lntunau,
11 alaun• Mambrot não tomarem parte da• dt~P•~•• da União o qu.e poderia truer
um aumento da 'contrliNlçi:o daa !'IUpln11; r•••rva IIU&lmente o. direito. de aeu Oo
vtrno no tocante a1 conaequênciu de qualquer r11erva f1ha por um outro pat• qu;
le~ar 01 lnleren•• da• Filipina•.

xcm
P,\a R1pÚbUea Ftlinal da Alemanktl
A Deleaação 'da Rep~bÜca Ftdnal da Altmanha reurva para· 11u Caverno o d.!,
rehode remar toda• •• medida• qlle p0111 ••tlmar n•c•a•árlaa
para prot•K•I' ••u• int•re•••• •• alau.ru Ô\ltro• Membro• não

97,

prot 1 li'• r ••us tntere1111, no ca•o do ataun• Membro• não tomarem parte
du
dup11ae da união, ou ae a• rnervaa tormuladu por outro• pal.11 torem ·~aeet.f.
veta de dar tua:ar a um aumento de •u• quota contributiva naa deapuaa da Uniao.
.
XCVlll'
Pela Contctllrae.i:o Su!ca o o Principado de Liechetenatein:
AI Oolell'açãu doa pa!a01 acima mencionado• reaervam para uua' Governo• o àiro!
to de tomar 11 medidaa noeoaaárlaa para protoção de aeu1 lnteroattl!,t 11 aa
r!.
aerv11 deposltadaa, ou outru modtdal tomadas tiverem por conaequenct& attna:tr o
bom funcionamento de 11oua urviço1 de telecomunicação, ou conctuzlnm • um
mento de IUII quotaJ contr1but1vaa nu doapoaaa da União.

•a

XCIX

Pelo Eatado do Jaraol:

o E 11tado do tanel

reurva aua poetçào, no que diz reapolto i. Rtaolução t&B, à luz
do• 1111\&intea fatoa:
1. A Ruolul(ão repousa aobre ac:uaa~O& desp_rov1daa dt qualquer fundamento
por
pane doa pdaea e!etuam abortamento operaçoea mUttaru e que proaatguem
aa
hoattlidadu aem restriçÕtl contra o Eatado de Jarael 11m quo o menor tnd!cio ' de
prova de auaa '&log:açõoa tenha atdo moatrada perante a Conferência,
2 O projeto do Rosol~çào foi examinado no aábado 20 dt outubro, em meio a
di!
c~r 101 1nnamadoa, do acuao.çõoa extravaQ:&ntea o do amuaçaa lmpl!cttaa, " • .lato
no dia moamo do 11abÍ. • enquanto oa acuaacloroa aabiam perfeitamente quo o untco
repruentanto do Iaraol utaria auaente pua cumprir IIU& dovartt reltaioeoa,
Pareceu, por oate falo, que Iaraol parecia admlt~ 11111 acuaaçp.. dtaprovlda• de
fund&montoa, porque aell repreaontante nào1omou a palavra para deamend•lll;
!.
ltÁ11, Jarael f~ladvt~rtldo qutl uta ab~tençio fllra notada no curao doa ,!itbatea t que
foi feito aluaao dia ao no Documento numero 3o&l, apre11ntado pela Mala• ia•
3 0 1 moUvoa do ordem reUrPoaa que explicam a aua;ncta do reprtltntmnte de llf!.
ei haviam atdo perfeitamente oxpoatol na véapora pelo Prutdantt, O
Pre1idtnte
prometeu aolcnemente que, ao no aábado aurg:t11e um evento importante para r-1'!.
el faria tudo o quo eattvuae em uu poder para adiar o debate, a fim d~ permitir
i. O.toa:açào do Jaraol oxercer uu dltelto dt' exprimir•ll contorme o nwntro 870
da Convençõ:o, Montreuxí 1&85, cujo teor é o IIQU1nte: •Prote11 ( o Preaicltnte)
o direito de todaa 11 delopçõea de exprimir Uvro o plenamente aeut pareotrll ·~
brt o auunto am cilaCUII&O~
4 Vl~to que utaa norma• nio toram obaervadu a Otleg:açio dt Iaratl, conformou•
-~• ao procedimento relfU].ar o, por ocaalio da prlmlllil'l htitura do projeto dt b!2,
lução .. fulta no curao da unão Plenária de IIRUnlla ..(eira, 22 de outubro • ttepoe
01 tatoll tal como •• apruentaram e pedtu fnrmalmente a rejeltio do 'projeto
de
Ruoh;.ção conforme aa diapo11içÕea do número 692 da Convonçao, O
Prnidtnte
recuaou c~loc:ar o projeto de roaolução om votação duranto 11U& lettura, declarando
que uta propoatção.do dele11a~ de Iarael, nio_eata~a de. acordo t'om o ~rocedime!!.
to, contrariamente a• cltapoaJço!• da Cpnv•niao, e a pratica ~omum. Alem dlaao,
a
aa detoii'&SÕ!• reunida• em aeaaao plenar1a n~c dvoram ocaatao do votar aobre
qu11110, apol ,ter ncutado a1 duu partoa,
5, Em lU& doclaraçio o.pre11ntada !'o. Suaâo PlenÁria do 22 de outubro, e que Ui!
ra tntelralmente na ata duaa 101110, Jnael daclarou, prtnc:ipalmonte;

Outubro de 1976
.

.

'

~

'

~~ No mt•mo dla em que foram formuÍadu •• altaaçõ.. d• l&bou.a•m
concernen
' ' ' &OI cabo• lllbrn&rlnoe de, Belru~e, o porta-voa d1 'l•rul neaoil oflcllamenta a!,

tOO,
C lU

rumlr qualquer r••ponl&billdade n1111 ocorr.ncla.

~~ o próPrio cabo Í em arande parte proprledadt de paC••• turop.u• • do• E•tadot
t.:nldoJ, do• qualt ll!rulalm•J• a •lmP.,tla • compr11n•Ão. Por qual• raaG:u lua
1L lrla 11 aUtnar dtiÍ&I dmpatla• 1 cau1ar dano• 101 b•n• de naçõu ami111?
-

---·

•• }•~ul tlvene,querldo pup.trar tal at~, por qua o faria tio
proxtmo da cana onde a faclllocaltur o rompimento 1 ond• o r1paro é nlattva1n1n

rJ

po m••mo modo,

d) Nutt ca1o, como

n~ piau~do,

.

fôr&m produ&ido•

~to•

.

de

1abota~•m da odaem

-

ln

terna, Oleoduto• toram danUh:adot antn, embabcadu de E1tado1 árabn foram ti
v~dldat, altol funcioná do• de par.. , Í.rabu· foram ana11lnado1, ato• de plratart'à
·aerll. foram efetuado• 1 11 fluram nf;n,, Em todo• ••tu ca101, trata va-u de
lutar Internal QUI arupot de Eltado á:rabtt. Aqtd tam!Mm 01 f1t01 condu11m &1
metmat conclueõu, t.notÓrlo que ~rupo• "árabe• dl11ident11 opertm no
Úbano.
N11tee.dtae mumo, llm duue arupoe tomou como rtfÍne em Beirute 50 Úb&n1111
inocente• • 2ão levar~m em contldert~ão 1u11 vidat. E1t11 1rupo1 pouuem o mrn.!
mo d~ ap~ldao necueuta para manejar explollvo• 1 .xecutar eete tipo de
ubot•
Jem, aulm como o mrnimo de mal•• permltlndo-lhu atlnatr 01 ponto• onde 01 d~
no• foram~ cometido•. De wn 1Ó .aolpe, podem vin;ar··•• da• dua• tnjuetiça1, reati
ou ·~alna:rlll, •• no clima atual, lançar a culpa tobre lnael.
· .
e. Fl~ou entendido que, no ·~mento em que o L(b&no falou pela primeira v.. aobre
& ruptura do clbo e aoltcltou a lTA.LCA.BLE para lntuvlr para novamente
aaae~
rar o•. urvlço• por Yi&l'de •ubttltulçâo relerlta·•• à 1111 lnc'idtnte como um ato de
nbotDJCm, Somente mah tarde ocorreu-lhe a idéia que o Incidente podia ter expio
rado com·fln• de propaJanda.
'
'
Em viua clat,dec:la!&ÇÕII que prectdem, o E•tad~ de }n&ll contldtra que a pnte,!!
dlda Rll')luçao 48 I u•• a. indnidamente adicionada a preunte Convenção, • que
permane,c~ duprovida de ql;l&lqller •iJnillcaç.io 1 não tem nenhum efeito,
O EttadO de lnaele•iá conv;nddo que todo• 01 -~~bro• Imparcial• da tinl.io com
,partilham e eu ponto de vi1ta, e reurvar.io a nta pretendida Retol~açâo a acolhldi
llUI merece,
·

c
Pela Di!.,.marsa. Flnlândta, f•IÂndla, Noruera e su;cta;
Ae Det'ei&ÇÕe• do1 pa!111 aclm• menclon•dot reurVIm para U\11 Governo• o.'dlrel
to de tomar toda• 1;1 madld11 que poderão e1tlmar nacenártae para proteJU uu';'
lntereuu, no C&IO da alaun• Membro• da União não tomarem parte du da1pau1
da União ou 11 um Membro deixar de qualqUer outro modo, de •• conforinar àa di•
poeiçÕ11 da Coftvtnção Internacional de TelecomunlcaçÕet (Jo4,álal& • Torremollno•'7
1973}, do1 Antxo• ota do• Protocolo• tqul anexado•, ou 11 11 reurVIt formulada•
por ou~rot pf••• puderem'prejudlcar o bom func1onamento de i1111 urvlço• de 'tal!
com~anlctçoee.

CI
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Pela~táH•:

.

.

1. A Oei•I•Ç•o d~ Itália reurva ·Para 1111 Caverno ,o direito de tomar lluáhquu

· Pel.l Reeúbllca do' Ptnamí.:
A Deleaaçâo da RepÚbUca do PantmÁ declara não aceitar n.nbuma declaração
que fl,ure,,em nome de qualqllll' paCt que uja, na Conv.nção Internacional de
TelecomunicaçÕ•• (MÁJaaa-Torremolinot, 1973}, ou em q~&alquu outro • de
ctamento, 1 de natureaa a tra .. r prajuCao. aot direito• •obl-rano• da Republica
do Panamá tobre a aoaa do Canal dt Panamá.
CIV

P.ta RepÚhllct

~ci•H•t• da Ro,.;;nta:

No momento de aulnar a Convenção Inttrnaclonal da TelecomunlcaçÕ.• IMÁI•
J&•Torremoltnot, 1973) 1 a Deltaação romena declara que a.manutençaõ do e!
t~do do deptndêncla de ataune territÓrio•, ao ·qllll fuem referência Àt dkpotj
çÕ11 o Protocolo adlcloaal W, não tttá conlormt 01 documento• &dotado• pela
O,N,U, conéernentll à concenão da lndtpendincia ao1 par111 • aot povat col.s
nlalt, lnçhatlve a declaração rtlativa aoa prlndpiot de direito lnt.roaclonalque
tocam ât ralaçÕ11 amtaávele e a cooperação entre Eltado•. conformt • Carta
du NaçÕa1 Onldat, llUI foi adotada por unanlmldtde pela Reeolução Z6Z5 (XXVI
d• Auen1biÍlA O.raldae 'NaçÕ11 Unld11 da U de oUtubro d• llf70.t''que procla
ma •olane:manta a obriJação doe Ettadoe de favorecer 'o cwnprlmento do prlne]
pio da l;lllldade' dt direito• do• povot, • de 1111 direito a dltporam de 11 rn•!
mo•, com o objetlvo de por flm, um demora ao colonlalitmo.

cv
Prnldant• rl1 Confer;ncla:
O Prelldante da Conferência deplOra 01 termo• da declaração falta am nome do
Ettado de Jaraet durante a Confer.ncla de Plenipotenciário• (MÁiaaa-Tornmo!J
no1, 1973llnl0rlda no Protocolo tlnal, na Convenção Internacional de Telecom~
nlc•çÕet IMí.laa&• Torremollnoe, llf7ll ••ta dtclaração co'nt;m comentário• •.!!
bre a aplic•ção do Reautamento lntemo da• ·Confer.nclaa, que tu parte do R.!
aulamento Ceral anexado à Conveção de Montrewc., 1965.
·
•
O número 670 da r"erlda Convenção tlpecUica, efetlvamente, que o Pretidl!!
te da Conferência •prot•t• o dirtlto de toda• aa detaaaçÕ11 de expriml.r!m • \!
vre a plen•mentt aeue parecer11 eobre a11unto em dlte1111ão•, o que nao era o
cato da O.lea•çio do Ettado de ltra•l'tlut, por motivo• rellalotoe • dlanot do
maior retpelto, não aniltlu à Senão Plenária do 1ábado, ZD da outu.bro de: 197_3
apeur do1 lndCcl.o• que fulam tupor, d11de a véapua, que a 11uão em qu•.!
tão •~amlnart• o projeto de retolução contido no tkn:um•ntv N9 3%6, apreaent_!
do peta Dlleaaçio do Lfbano. Convém •cre•c•ntar a 11te n1pelto que durante

medid~l que pOli& e·i,tlm&r ntceae'ár'ial ear& prot111r 11\ll 1~
tere••••• no cato da alJUnt Membro• n"o tomarem parte dat
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2. A ltÁJ.ia Z'tH"!-•It o direito de não participar no! cuttoÍ wpleme~a ~- PD!.
•• incorrer a União Internacional da Teltcomunlca;o11 1 na• f\ltural Cont'enncia1
de Plenipotcnclártof o adm1n11trativol, para aóoçao de um 11xto idioma dt interpl"'l
taçio, secundo o ...a Reaoluç.ão votada pela pr111nte Conferência de
Plenipotenc~
rlo1,
,
·
.

'i
i

•

de•,pe~aa da Unta:o!. ou deixarem de qualquer outro modo, dt 1e conformar 11 diiP!,
1Lçou da Convençao, d-. 11u1 Anexo• ou doi Protocolo• aquianexadoa: ou !linda, ae
•• reiervu formula!'-'• por outro• pa!.e1 forem de natureza "- aumen!U" tua quota
naa dtlptlal da. Un~. ou prejudic!l' o boJ!l tunctonamento de ltua propriol aervJ.
çoa de telecomunlcaçao. A Delepçao d& Jtalla ruerva ~ente par. ••u Oovet
no o cUre!to de tom&r aa medidaa ~· ~ tmpu10ram no cato em que &I detptl&l r!.
~=·~n~o~tividadea de cooperaçao tecnica ror•~ inacritu no orçam,nto ord1n!,

Cli
Pelo

Reino Unido da. Orà-Bre~· e da Irlanda do Norte:
A

A' Delepç&o do Reino Unido da. Ori:•Sretanha. 1 da. Irlanda do Norttleva em conaide •
ração a declaração da .Dele;ação dç) Chile concernente aoa tenitÓrio1
antârticoi7
l!• medid! em que ~de eatar na lntenção doa autortl delta declaração viar .,terr,!
torio ~1co brltanlco,.o ~erno de Sua Mf;joi'CI.cle do Reino Uniã? da Ora•BI'!,
tanha 1 da Irlanda do Nol"t«t nao tem nenhuma tNvida no que concerne & aua. IObel'!,
n1a aobre o rererldo territorto.
.
.
.

.B
A Delepção do Reino Unido cta c; rã •Bretanha. e da Irlanda do Notote declar& que .não
aceita a doclaraçir. teit& pela Delepção argentina, jÍ. que eata declaração contuta
a .OberanSa._d;l Caverno de SUa M&j11tado do Reino U!'ido aob!ti" nhu... Falkland
e III& Dependtncial 111lm .como, e aobre o TerrUOrio Antartico Brttanico, e d!,
teja formalmente reaervar oa dlreltoe do caverno de SUa Majettadt aobn
11ta
que~o. A•.. nht.a Falkland e aa Depenc1Õnc1aa allim como o 'ferrttório Am!,rtico
Brit&nico aao, • ..continuam a aer, parte !ntell"&nte doa terrltorioa ~ja1 relaçoe• ~
te""cl.onaia eatao IIIIIUr&dal pelo Ciovorno do Reino Unicb da Ora•Bretanh& e da
Irlanda do Norte,
A ,Delelação óo RI~ Unido não pode maia aceitar, a ORinii'o eçrilnida pela Dlle
pçio ...aratntina •eaundo a qual a denominação_' Dependenc~a daa Dhu .. Falkland~
1Dhal
e erronaa. nem, na medida cm que o1ta opinlio •• refere a denominaçao
Falkland• o· fato que e1ta denominação aeja errâ'nea, AlÍm• t11a110, a Dllepção
do
Retno Unido não pode aceitar a opiftlão oxpr•••• pela Delepção argentina 11pnóo
a qual convém &lloc1ar o termo •Malvtnaa• i deaipa_sio daa Ilhal Falkland o 1\&11
DopendÔncia.a, A docilio do COmitê Etpecial• ciaa Naçon Unic!aa di
acr..centar
1 Malvinaa" a,pôa e11a dllt~nação, trata·•• apena• doe ~cumentot.do C!!mitê E•P!.
cial d11l'ia.çoaa Unldaa encarrepdo da. ..tudar a apUcaçao da Dlclançao relativa
a conc-uaa!o da independência ao• pal.ea Colonial& e 101.11 PD!Pa• ! não to1 adotad&
ptlu Neçoe1 Unida• em todoa 11\ll documento•. E1ta decilao, nao conceme portan,
to, de ri\odo al~rUm 1 i Convenção Internacional de TalecomwdcaçÕu (MÁlap•Torl'!,
moUnoa, 1973), nem'IIUI Anexoa, ou todoa oa outro• documentoe pubUcado1 ptla
União Internacional de Telecomuntc:açÕ11.
'
'
No que ae ,refere i. Retolução 2081H~) dai NaçÕ11 Unida•, a· O.~eaação ar11nUna
ao artlao IV do Tntado do AntÍ.rtlco, aaainado em Walhin;ton em 19 de deaembro
de lOSO, maa tem IL declarar que 0111 artiao não confirma nem ~uttitica o poder ou
a ~barania da qualquer potência aobre Ym tarri&Órlo antárUco, q' llquer que ela •!.
ja, O Caverno da Sua ~jeatade ;ni.o tem n~nhumi. dÚvida q~ a IObt~ do. RI.!
r,pJJnido aobre o Tarritorlo Antartico Britanico,

101.
uma entr.vlata qtae houve na eexta-felra,19 de ollltabro, com o Sr, Sakbd, dele
l•do de lnael, o Preelden\a não pôde dar fttnhum& J&rantia quanto à poulbiÜ
dade de adiu 01 debat11 relatlvo1 ao dlto projeto de retolução, e, tlmpl11ma!
ta, ofertCIU•II para t•ntar, medlante diverut con1ultaa • que 11 realtaaram,
mae um ruultado para otcer o adiamento do• dtb&tu até uaunda·ftha, ZZ de
outubro de 1973,
·
Otaraat• a Seuão:.Pitnárla.de ~•luftda, ZZ de o11tubro, o Dabaado do Eat'ado d•
llrael, por ocatlio ..da prl.mtha leitura do t.xto da R11olução 48 propoati.. pela

Comlt~ao de Redaçao t publicada 1\0 Docwnento n\l 351, eolicltou para colocar

noY&R\111\te •rn votação o conteúdo da re•oltação, preteftdendo ftandamentar 11t1
pedido a obre o nWnero 69Z da Conv.ção de Montraux.
A lntarpi-etação do PTttldaatt foi a eapinte: o qut a 11não plenária tinha para
, u:aml.nar era o texto da retolução, antea que eate teâo fotu contideradoeomo
dlfU!.itlva, noa termo• do n~ero 763 da referida Convenção, ma• não o fundo
• da reaoli&Çâo •m qli11tão, tobre q11al na 1111ão plenária de ZO de outubro
de
1973,, havll •• pronunc:itdo por uma cuja votação nominal, O rtltaltado foi o ••
&llinte: 64 ~t01 a. favor, 3 voto• contra e ·.S abatançõn.
-

dtclt~o do Pr11ld~nte foi tomtda' conforme aa dltpoalçÕII do nÚmero 697 da
Conv.çao de Montre\IX (1965),

' A

EM 't tiE QUE 01 pleftipotenclárioe rtlpectlvoe &1111\am 1111 Protocolo finAl
em um exemplar • em cada ~ma d11 1Cn111•• lnal•••· chlnua, e1panhola, fran
cau • rutu, E1te protocolo pennanecerí. dapolltado not uqulvot da União ~
r:::·:~~:~~::a:•lecctmun.lcaçÕel, &q'ual remeterá uma cÓpia a Cid& um dOI

P!:

Fllto em MÍ.laaa-Torr~mollno•, Z5 d• o11tubro deD73.

-
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IOZ,
PROTOCOLOS ADICIONAIS

Antal da .amiMJ' ai pHPOii'5Õ.I IUolaadn'- da lar.m J'IPIJ'CNIIõel
7
1lnanc•1rat, at coelarôc&u aclndalllrat1n• muad~i• • •• Attcnbl•la• P'kD!,
rla• do• Comitê• Coatul&l.ot latanacioub dneraa dl•por da uma 11tlmatlva
dai da•pe•a• •upll:mea&ara• tqV~I r•f•rlda••

Protoeo1o A.dteional f

t)upuu da Unt;o pua o pu{odo da 1?74 a 1279
1.
O Conulho da A.dminlatr.&ção aatá autorl ..do a 11tabelacer o
m•n'o an~aal da UnlÃo, da cal modo qut~ at daap11a1 anula:

o rÇ!,

do Conulho da Adminla,no;ão,
da Sacntarla Geral,
da Junta lntunaclonal de Raal•tro dt J'requenclaa,
da• ucratariaa .doa Comne. coneultlvot intunaclonalt,
do• 'laboratÓrloa 1 ln•talao;Õat técnica• da União,

Protocolo Adicional U
Prac..tlmanlo sua daMm uculr

à aecolha ele

não ultrapaau, para oa ano1 de 1974 a uaulnt11, até a prÓxlmaConfar&ncla da
·
PlanlpotanciÁrloa, &I quantia• d1:
35.000,000
36.650.000
36,600.000
37, 61i0, 000
38,800.000
39.980.000

tranco•
tranco•
franeoe
franeoa
franeae
francoe

auCçoe
au!çoe
euCcoe
tuÍçoe
euC901
eufçoe

para o anu
para o· ano
Para o ano
para o ano
pua o ano
pano ano

d•
da
da
ele
da
ele

1.
Não 1ar& dado pro11a1IÔIIWII&O a aeahuma dacLeâo d1 tliM aODiarincla
admlnietraUw., ou da uma A..,amb~i& P'liDÁrLa da um Comue Coatllbi'IPO lMa,t
nacional, q"' t..n por· contequêncla um aam•to dlreto CN lDdlriiCo da• d11pe1a1
aiÚn do• crédito• qua o coa..lho da Admlnitti'IÇÃo poda dltpor, no•
termo•
doa pará1ralot 1 a 4 acima, CN na• coadlo;Õ11 prrritt&t no pará1ralo 6,

1974
1975
1976
1977
1978
1979

III&

01

Mambroa com vlata

ela••• d• eontJ'Ibulsã~

1,
Todo Membro dn"'rá, u_!•• da 1t de .Julho de 1974, aotlllcar o Sacr.!
túlo Onal, a cla11a da coatribulfaO ••colhido por ala ao qu.adro daa ela••••
da coatJ'IlMdçÕa• 911e f,lpram DO a~~m~ro 91 da CoDnao;ão lntaraacloaal de Tal,!
comwUcaçÕa• (Mála&a-Touemollaoe, '1913).
1,
O• Membro• qua aão tlwrem i'alto cODbacar 1111 dacieão aat.. da 19
da Julho da 1974 da aeordo com aa alfllpalaçÕ.• do pará1ralo 1 aclm&, tnão qua
coatrlbllb conforma o número da unidtd., eubaerlto por elaa eob o•J'elim• da
Connação da ,Montrawc (19.65).

Para oa ena• poetarloraa a 1979, oa orçamenta• anuala·não davarâo ••c • da r
mail da 3'- Cada ano a q~&&ntia 1lxada para o ano .praeadante,

1m

Protocolo Adicional UI

z.

O Con11lho da Admlnletração eetá autorl•ado a l&ltrapauar 01 Um.!
ta• fixado• no paráarafo 1 acima, para cobrir aa dat,.ue ralatlwae a !vantu.al
iubetltulçi:o de mambro• da Junta Internacional da Ra1btJ'o da J'raquanclat
fvar Rauhação n9 3 da pratanta Conferencia),
3,
O Connlho da Admlnlltraião pode autorl.. r ae daepa.,l
ralativaa
da• confarenclat a que u rafara o numaro 91 da Convenção, bem COI'DO aa rau
niÕu doe Comhe• Canaultl\'01 lnternaclonalt,
3,1. ~ranta oa anot da 1974 a 19.19, o orçamento &dotado ,.to Con11lho
da ~lnletração, lavando·•• am conddaração avantualmanta &I diapotlçÕaa
abaixo, não d.va ultrapauar 01 uaulntaa montantaa:
da alCnaa 3.

z.

Medldu ptÓptla• p!!a dar 11 NasÕea Unldat a poulbUtdaM d•
apllear

à ConW~nsão no que dia

rati!!llo a qualquer mandato

n•rcldo amvlrtud• do artl10 75 da Carta da• Nasõaa Unidu
A C~afarêncla da Planlpotanclirtoe dA União lntemaci~l da T«i1tc.2
munlcaçÕ11 (Málap-ToiJ'amolhloa, 1971) daeldlu am tomar. &I taaulntaa tnac!,!
daa, a fim da dar aa Haçõ.. Ualda• a poulbWdada da contirwar a aplicar
a
Con;_nçio lntunactonal da Talacomulcaçõ.,, eaaundo a dacleão da Confarê!l
ela de nprlmlr a quaUdada d1 Mlimbro auoeiado.

t conveacloaado que a poulbllldade qua aoaa atualmanta "• NaçÕa1
Unida• conforme a• dlapgalçÕ.e do artlao 75 da Carta dat Naçõae Unidae, no•
tarmoa da Convenção liatanaclDUal ~e Talee,..omlrll.caçõae fMontrawc. 19651 eui
rasondualda no• tarmoe da Convençao da Málai•·Torr•mollnoe (ICJ73)a partir'

6. 600. DOO tranco• uCçoe para o ano de 1974
z. 900, DOO banco• au{çoa para o ano de 1975
11,000.000 franco• eulço• para o ano da 1976

105,

103,

3,,.00, 000 franco• eufçoe para o ano da 1977
3, 000,000 franco• eufçoa para o ano da 19'18
14. aoo. 000 frencoe au(çde para o ano da 197q

da entrada am .vlaor dalta Convenção, Ceda ca•o urá examinado pato Coaulho
da Admlniatnção da União.

3, z. Sa a) a Confarencla da ~lanipotanciárloa, b) uma Co•farê11 cla Adz:a,i
nlltradva Mundial da RadlocomunlcaçÕ11 Mar!tbn&l, c) uma Conferencia Ad..;
n1etndva de Radl.ocomunieaçÕ11 ~ncarregada' da attaba1acH um plano para õ
ServlçD da Radlodllueão por Satélite, di uma Conferência Adml.nietretlva Mun
d~tl de Radl..ocom~.anisaçõa• do Serviço Móval Aaroi'Áutlco (R) oL& e) uma Conf-;'
ransl.a Ad~1nlat!atlw. Mundial encarraaada d~ rever 01 Resulamaatoa da Radl;
com~anlcaçoa• nao u raunlr entra 1974 a 1979, o total doe montantat autoria';'
doe para euea ano• •,ui redu&ido da 3, 800.000 tran«~t euCçoe, para .
al7
3, U4. 000 franco• IUIÇOI para bl: 3. ZOO, 000 franco• ufçoe para c); 1. 950,000
tranco• eu[ço._para d); ••• aoo. 000 franco• eu[ço. para a).
Sa a Con!arencla de ~lanlpotencl.ârto• não u reunir em l979,o Conu
lho d~ Adminletraçao autoJ'iaara ano por ano, para 01 ano• pottarlore 1 a 1979-;'
01 ~radlto1 q~oaa julaar oportuno conceder a tÍtulo da• d11pataa relatlva 1 à1 ·· con
~:~:~:·c~~::l~i::!a~~:r::;:~:i:~ da Convanç&o, bam como ae rallftiÕu fi 0 ;
3. J, O Conulho da Adminhtração podará autorlaar que ••
ultrapauam
01 limita• an11ah fixadoa na alÍnaa 3. 1 , acima u o qua for ultrapauado puder
11 compan1ado por quantlae que u in•sravam no• Umitu daa daapa11 1:
qua tenham fie ado dleponfvait do ano pracadenta,
ou qua vanham pnvalesar no ano futuro.
"·
O Conulho da Admlnletraç:io 11tâ autor~aadoa ultrapeuar·o•
III fixado• no• pari.arafoe 1 • 3, acima para dar conta:

11DU.

~·I. Doa auman_!O• da 11cala d~ a,alarioa, d&l contrlbulç:Õae a tCtt.alo
.da
panaoa•.ou lndanlaaço11, lncluelwa aa d11paa11 da r•prllantac;ão,,admltldat P!
lae Naçoa1 Unldae, para nr ap11cadoe a 1111 pa'toal am função em O.na 1ra; -

4.'2, Ou fiutuaçÕ11 da câmbio antrt o franco nCço a o dÓlar doa Eatadot
Unidoa, que tro~.U~aram p&f& Unli'o d11pa1,11 1t.aplemantar11 ,
5,
O Coiualho de Admlnletr~ção tem mluão da raall11r todat a 1 acono
mi•• pouC.,.b, .Cam ane fim, dava 11 fixar cada ano 11 daepa .. , autorlaadai
no. n[v•l mala baixo pou{ve} compatCval som ae naceuldad .. da União, dentro
doe Umlt11 flxa~o• noe pa.raaralat ·1 • 3 aclma, lavando am conta, 1 a to~ 0 ca
eo, aa dlepoelçou do paraarato 4
6,
Sam_crédttoe q~a ·o Canulho dt Adminillraçao poaa autorlaarapUcan
do a1 dlapoliçoaa do• paraarafo• 1 a " acima, n rawalam lneuficlantee para ai
.. ,urar o bom funelona!!'anto da União, o Conulho tÓ ~da'ultrapauar ettat
cradltot com a aprovaçao da maioria doe Mambr,!• da União, davldamtata con
tlllkdot, Qualquer sonnlta dQ,I M.mbro• da Unlao devt comportar upoatçCo
compliiiC' doe fatoa que juetitlcam tal padldo,

Protocolo Adicional IV
Madldu dutlnadu a proluu• o• dlreitoa da Papua Nova Oulné
A Conteraricla dt PlanlpotanciÂrl.oa da União lntarnacional de Telaco
raunicaçÕ11 {Málaaa.Torramollnoe, 1973) dacidlu ae madldae u1uint11, que a;
rão aplicada• a tftulo tampoi'Árlo, a fim da protaaer oa dlraitoa da P&pua Nov~
Ciuin;, 1nquanto alta Cantuêncla pronunciou·•• pela eupreuão da qL&aUdada da
Membro auociado,
1,
Quando a Conv.nç:io latarnacional da T•l•comunicaçõee fMÃiaaa-Tor
ramolinoe, 1973) tntrar, em vlaor, o 11tatuto da Membro auoclado1 da UnlãÕ
q11a é, atualmente, aquala da Papa Nova.Ciu.lné parmanacerá Inalterado, som
01 dlrtlto• a obrl1aÇÕ11 doa Membro• da União, com uceçio do dlraito da vo
to naa confuencla• e re1111IÕ•• doa óraãoe da União, e d• aprauntar candidato;
ao Comlt.lntamacional·da Real•tro da Frequência•. Etta pa(e, tampouco, 11
rá •la1Cval para o Conulho de Admlnietração.

.Z,
Eata pa!a poda, por..conn,ulntt, aaainar e :atitlcar a Convanção 1,!!.
lll'naclonal de Telacom~~nicaço•• (Málaaa~Tornmolinoe, 197)), 1 tCtulo da 11m
a1tatuto ttpaclal compaf&velaq11alt de Membro aeeoelado, tal como é daflnldo
na ConYIInção Intarnaclonal da TalacomunicaçÕ11 fMontraux,1965),
Poatarlor
m111ta, ••t• paCt 11 banaflslará em virtude da Canvanç:ão da Mí.laaa .. t.Cornmoii
nOe da ~ aatatuto \:omparável ~uala da um Membro auoclado, com 01 dlrai
toa a obrl1açõu, da( decorrente, como 11 ena claua da Membro foue ma;
tida na nova Convanção, Etta altuação proue1ulrâ atê o mamamo am qua
p';
pua Ncwa Ciulné tornar·•• ~ra.bro com plano direito na União, a tCtulo da• di:'
poaiçÕe• partlnantll da Conveno;ão da Málaaa-Torrtmollnoe,
-

Protosolo·Adlc:lonal V
O.ta da pau ado Sacrati.rio Geral • do Vlca.Seer•tárlo C.rel
O 'Sacrat~rlo ~r~ a o Vlca.Sacretárlo Geral alaltoe pela
ele. da Plenlpotenclarloe fMál•l•· Torramallnoe. 1913) nat eondlçõe'• •
por uta maama Contuencla, tomarão poeu am 19 de janeiro da 1974.

nfaren
'"'ada;
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108;

zeconheeendo

106,

que

01

taU: rio• do1 111Dc'-'rio' aMUo• devem''' fla&do1 ~ wn' a(~l ad~

quado acima daquela• do1 fW'laioMrloa nom.ado1 do r~Jbn• comum da• Maço.• UI!!
dao,

.Protocolo Adicional VI

Oteectlsõei traneitÓrlu
que 10b rate na du madidal qu o Cooulho d• AdmlnUtraçi'o pon•

A Confer;nda dt 'Pienipotendáriae da União lntarnacional da Tales o
municaçõaa IMÃlai&•TornmoUnoe, 19731 decidiu 11 dlapotlçÕel u1ulntu qu';
,.,ãa aplicada• a tCtulo provltÓrlo até a entrada em vtaor da Convenção lntema
clon,al da Talacomunlcaçõn de Mál&aa·Torramolino•, 19731
-

por 1 adoc;io aoa Membro• da União cOAform• ••

iattruç~u abablo, o

pr,2

S.cratárlo

O.ral, o Vlci•IICnLhio o...al, 01 Z:Uratoru doa. Comit.l Cona~Hvoa Int.rnacio
ull 1 01 mambro• da Junta da Ae,Utro de J'r.q~MAclu nc.barao, a pu1ir de if

wn f~.&nc~

de Janeiro de 1974 1 1al&rlo• calculado• aplicando ao ullrlo rn.txlmo d•
~rio aom.. do a• porc.nAa•n• ••l'llntu:
IZ4.,
para o Secretblo Qual
para o Vtce•Secretbio O.ral • 01 Dlretoru
III.,
dot Cornitêt C:00.1ultlvo1 lntnuctonal•
106.,
par& o• Membro• da IJ'P.B

1,
O Conulho de Adminlltração urí. compo1to de trinta 1 ui 1
mem
bror, deito• pela ConferiÍncl& uaundo o procedlm1nto fl.x&do pela referida Co;
venção, O Conulho poderí. reunir·•• lmdlatamente apÓt "" eleição, •
cutu u tarefa• qu• lhe torem confiad&l pela Convenção.

u:!

1nc•rr•,.· o Conulho de Admt.nhtrasão:

Z,
O Pruldente e o Vic•· Pruldente eleitor pelo Con•elbo d1 Admlnh
tração no cure o de lu& primeira uuão P.:ermanecerão eni IU&I lunçõ11 atá
ã
eleição de uu1 1uceuoret, que ocorrerá na abertura da uuão anual de 1975
do Con11lho,
·

1
.DO CAIO de a• 11 cala1 de I&~ rio cJo n1lm1 comum, foram obj110 de um
&jUI&ame~to Pertinente, de aa!ovar a modiUcação doa ial&rloe doe luncloMrlo• el~
toe que r11ulArem da apltcaçao Hat porcent&IIA~ acima;

1. no ueo em qu1 lbe parecer que fatore• tmpera..tlvot, ju1tUlquem uma
modUtéação nat porciAta&en• aclma, d1 propor à aprovaçao da malorf.a do• Me!!)
.broe da União porceniaaen• reviltat com at devida• JuttlflcaUvat,

que a 1 detpel&l de repreuntação 11jam r .. mboleadll •obre faNru à co.,s.
corriacl& de: .
15,000

Secret&rlo Otral
\Vlct•Secre"rio Qual, Dlr•torll
do• Comiti1 Con•ultlvo•
IJ'P.B {para \Odo a Junta, ·com'.!
ceção do Pullc!tAII

EM Ft 00 QUAL, 01 plenipotenci.Í.rlo•·rllpectivo• aulnaram e1 t••
Protocolo• adlclonah •m uni exemplar • em cada uma dat llniU&I tnaleu, chi
neu, upanhola, franc11a • ruua, 1!:1111 protocolo• permanecerão depolltado";
no• arquivo• da União Internacional de Telecomunlcaçõu, que remeterá uma
cópia a cada 11m do• paf,., •lanatártoe.

7.500
7' 500

encurna, al~m diuo. o Contelho de Adminbtrasão

em ca 1o de aumento marcante do c1uto de vida na Su!ça., de propor à aprov.!
ção 4a maior!& doi Membro• da União, reaju1tu adequado• do• limite• acima inc!.l
cadoe,

Feito em MÁlai•·Torremolino•, Z5 de outubro de 1973,

Elelsão dot membro• da Junta Internacional de Resbtro de
Fre9u.ncf.u !IFRBJ
A Confuia.cla de Plenlpotenct&rto• da União Internacional de TelecamuntC,!
çõu {MÁ1ala·Torr~molino•,,1973),

109,

10!,
RESOLUSêOES

con1lderando
tua dec::i•ão ••rundo a qual a eleição do1 membro• d& IFRB terá
cur1o da• Conluinci.u de Pltnlpotenclárlol,

RECOMENDACOES

luaar

no

OPINJOES

Ruolucão nq

11 dlapo1lçõu pert&nentu da Convenção Internacional de Ttlecomunlcaçõu
(Moatreux, 1965) • a'1 d!ficWdtdll de ordem ~prática que autcitarla tal tlelção d!
raa.te a pruente COA!uencla de Plentpotencliriot,

I

Eatatuto e Replamento do p•uoal apUcáveil aoe funcionário•
eleito• da União

22!!.

A Conltrêncla de Plenlpottncibic.l da União Intern&clona.l de Telecomwdca
çÕ.• lMâlaaa .. Torrtmollnot, 1973),
-

con1iderando:
a) que o Conulho de Admlnlttração, para dar' efeito à R11olução a9 1
da
Coalerincta de Pl.nipotenclártoe de 01n1bra (1959) • à Ruobação n9 4 da COftfer•n
cl& de Plenlpotenctárto•·d• Montreux (1965) 11tabeleceu, depob emendou, o E•tani
to 1 R~tl\llamento do peuoa.l apUdvel• a t(N.lo provll6rlo ao• fu.nclonbio• elettcã
da Unlâoi
b) qlll alauma• d•cliÕII d& pre11nte Conlpr;ncla obrl1aram a tuer
da• ne•t11 Ettatuto • ReiUlamenta do peuoal:

1m1~

c) que convim dar um efeito a tCtulo perma.ntnte ao• r~lerido• Ettat\lto
Rel\llamento do peuoali

e

1. qu•, pare a apllc:ação do• nWnnot 57 e 58 da Convenção de Montreux,
a Conlu.ncl& Admlnl•tra.ttva Mllftdlal de RadtocomUlllcaçõu Marítima• pr1 vieta 2!
ra 197,, t uma Conter.ncla Admtnl•trativa Mundlaltncarreaacl& de tratar quutÕ11
11ral1 tnter~uando •• racliocomwdcaçõu, em ·atenção ao1 númnot 17Z 1 17 5 da
C'OAVIAçâ'o d• Montreux: tobr• a eleição do• ~·mbrot da IFRB:

z. q111 a prÓXIma eltlção do• mtmbro• da IFRB urá in1crlta no ternário
d111a CoDtuinct.a, cOAtorm• o mbnero 57 ela Convenção de Montreux,

ae levar a pr111Dt1 re1o1ução o mal• breve pou!vel, ao coohecitmento de to
dai &I admlnlatra.;Q.,, • c;onvld.C .. la• • dul1nar coandldatot em tempo opofNAO ~
ra qv.e 01 Membro• llj&m tntormado1 da• cuclldaturu e que 11ta1 11jam apruenta
da• à COAier;acla Admlnlltratlva Mllftdlal de RadlocomuntcaçQ'u MarCtirnu prev;;
A para 1974,
-

Encarresa o Conulho de Admlnhtrasão ·
dt faatr a r•vhão • emendar lli\lftdo nectuârlo 01 Ett&tllto 1 Reaulamento
do pueoal apUdvtll ao• funcionário• eleitoe, levando em conta •• decbõu da Dfl
unte Conterincla,
Ruolusão n9 Z
Salblo• e d11pun de repruentasão da• FW!.cionárlot Eleltoa

A Conlu;ncla dt Pltnlpotenclárloe da União Internacional de Telecomunlc.!
çõ11 (Mtla8&•Torremollnoa, l97S),

~
qu•, aplicando u dltpotlçÕu di. Re~oluçio ~9 1 da Conlerâncla de Plent112
tenc"rtoa de Montrewc (1965), 01 Membro• da Unlio aprovaram ajuttamantot ·aoa
•a-Jário• dOI tuncl.onblo• eldtol, uarundo propottal t.u.. pelo Conulho de AdJ1ll
nlttração, na bau de modUlcaçõu lntrodu•ldu no re1imt comum da• NaçÕ11 Uat
da e, lato no termo de um procedimento de coneulta lon1a e dl•p•ndlou,

Ruolusâo n9 4
Normu de clauutcasão • claullleasãa do1 cai'MOt
A C:onlerincla de Pl.aipotencl.biot da União lnttrn&ctonal dt Telecomwdc.!
çÕ11 (tdlaa&•Torramollno•, 1973),
tnpdp enotadp ' •prpy•dp

a1 medida• d11crltaa ao Relat6rlo do Conulbo de Admlnlunção, que 11 t 1
tomou para dar uquincla i. R11olução n9 6 da Col\fer.ncla de Plenlpotenclál'i.oe de
Montr•~ 11965)1
contldenndo
que convim, levuci.o•ll em conta a1 neceuidad11 da tlntão, e~tabtleser \1'1\1
clauUtcação adtquada do• carao•, bauada em um lia tem• eflcu de lnepeç•o dt
or1anbação e dot mitodo•, de ad.apt&r permanantemtnt• .u norma• d., dauUlca
ção 1 1 dl.rstlvat aprovada.• p~ra o coajunto do reatmc comun, du Nr.çõu Unhla;,
de mantu em dia a1 ducrlço11 do car1o, de rav•r pnluchco~.m.nta o plan>J d• clu
eltlcação dot carao• lndlvl.duah:
-

...
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110,
Rualusão nt 7
de tomar, um ocadour dupel&l tnjuetUicadu, todu ai medida• que
an nau•-'rial. para attnJir 01 objad~o• acima lndlcado1,

J2J

Fo~são prDttutona) durante

0

cano

..
A Conlnincia de Pltnlpoteftc"rlo• da Unl.ão It.ru.ctonal da Telecorn\Uitc_a
~011 (M'Ia••·Tornmollno•, 1973),
Dlltl'lbutsão O.osdflca do Muoal da União

! p&r,arato 2,S,,.,lJ do Relat6rto do Con1e1bo de Admtntetração ral&U.,0 1
1onnaçao pJ"oflulonal durante o car1o do PIIIO&l da UIT,

A Confninci& de Pl.ntpo&enc"rtoa da União Jatarucioul M Telecomuic.!
çâe1 (M,Iai&•TorremoUnol, 1973),
con1ldarando

..

..

a)

•• dlepo•tçõu pertiAcntu da Convenção lntnnacloaal de TeJ.comuntc.!
ço•• fhU:l•••·rornmollno•, 1973)1
·
_
b)

•• dbpollçõ.. da Re1olução nt 7 da Conluiacia dt
1965)1

c)

a dl1trlbulção JIOJr,tlca atual do P'••oal da União:

(MOGtr~u•,

•• mdlda1 tomada• ptlo Conulho da Adm14tetpação com rela~o

çao profl11lonal dur~ta o c&rJOI

.

lo"".!

Pl•nipotancUrlo•

d) a n•c• .. tdad• d1 m•lhorar alada 11ta cllttrlbulçâ'o JIOJr,tlca, tanto
plano anal quanto tm relação 1 alpma1 reliÕ.• do mudo;
,

DO

•nearr•ra o Con••lho. õa AdrnUatetracão
11

conflrmar como •eJUI aa dbttiY&I dada• na Ruolução nt 7 da COAtuiact.a
dt Plenipotencihlo• CMontrewc, 1965}:

fim, de pro .. eplr 1 n~lv.ção da qu.1tio e atrlbulr 01 cddltot atceu,rt0 1 a ..

1 , 1 flm d1 melhorar a dlttrlbulção IIOJr,tlca dot Naci.oMrlot nom'!&do•
dt arau P.l • acima;

R11olusio n9 8

I""'

Ouotat Contrtbutlvu dae dupuu da União

1. I Em ,.,,. 1.ral, a• ,,.,, noe carJo• dut..
1erão t.,ado
ao conhtclmtnto d~o~ adrnln.tatraçÕel dti todo• 01 Membrot da União, Entr•C&D&o pre
ciaa llto III' ltlto dt modo qut o peuoal an ••rviço conttaue a 11 bthllclar da~
pottlbUtdad .. raao'v•ll da promoção;

..
A Conferincia de Pl•nlpotenc.lárlot da União Internacional de T J
çoee (Málara .. Torremolinoe, 1973),
e ecomv.nllõ,!

1, Z M11mo prunchtndo "'-' carJoa por Yl& d• rac~to taterna
cioAal, a praluiacta dneria '"dada, em aptidôaa lruall. aoa I:Udldatoa orlJtni
rlot d11 re,tõu do mUDdo aaja repreunt.çâo, atual 1 t 11oW& ou iDIUllciantt, Impo}
ta notadamtnt• de cuidar para aiUJIIrar uma ·r•prau11otação aaordtlca · equitativa
da• cinco Rertõu da União, quando trata• l i do pr..ncbbnento dot car101 dt Jl'llll
P,5 e acima.
Z,

em qUI COACerae 01 Jr&UI

Q, 1,

conttdenndo
"'
a) O Rtlatórto do Ccm111ho de Admlnlttração da Ccnterincia de Plenlpot1n
clirlo• (par,lralo Z.5:,5.5) e o relat~rlo upecial do Con11lho d• Admtnl•tração 17,
em cu~
prtm..a&o à kuoluçao nt 11 de Montrewc, 1965 (docum 1nto n9 3Zh
bre a1 Unanç11 da t:nlão. tubmetido a CoAierincia de Plenlpotenctárto1 ,

& 0, 7:

..
b) O D..osumento n9 ZZ4, apre11atado por um rrupo de Mtmbro 1 que
poema aplicaçao do lbtarna de contrtbuiçõu adotado pela• Naçõ11 Unldll,

Z.l Ol tuncton{riot urão coatr~tadot, DI medida do po11Ível, entre
•• pe11oa1 ruldeatu na Suíça ou em. terrtt6rlo trancit, dentro dt um ralo dt Z5
quUõmetro• d• O.ntbra;
2.Z a t!tu.lo uctpc:tonal, qwa.ndo car1U• de c;:ar'"' 'hnlc;:o de Jr&u
0,5 a G, 7 llcarem YIIOI deveria •n levado em conta, tm primeiro h&J&r, a 1m
portinda de recrutam'uto em ba11 lnternactOA&li
•
-

PI',!)

da complui~Wte do probltma que coloca o melhoramento do modo de tlnan
c;:iamanto du de1p111a1 da União, e da nectuldade dt encontrar uma 1alução ,tu 1ta;"

111.

Z.l não undo po~l!vtl recrutar. penou com qualidade•
axipt&t,
na• condlçõu ettipulad&e_ao p&r,aralo Z,l actma, con.nm que o S.cra-'rto Ciual
recruk peiiO&I ruidentu tão ptl'to dt O.ntbra quulo pouCnl, 'teta Mo -.ado. JM!•
dvel, o S1cre-'rto 011'&1 notUicar' a VIl& do CUJO a to4at at admiAietra~ÕII mal,
para lixar lU& ucolha, dever' levar em conta 11 con~tquãncial liD&ncell'at,
Z,4 01 functoMrio• doa1rav.• C. I a,0,7 ~trãocon•t4nado• ·como
recrutado• em ba11 Internacional, e tnão direito 101 beaaf(clo• do
racrutamtnto
iaternacio~l, tall como 1ão prevt1to1 no Rel'llamuto do P1uoal, com a cOAdlção
dt que ni'o 11j1m de nasioA&lldade •u!ça, • qut 11jam recrutado• tora ela lOM defi
alda ao pa"aralo Z,l. acima;

IIS,

1, d• dar proanJUimanto ao ••Ndo da qu11&ão, butcando uma eolução que
con•iHr• aa oplntõu IIIUintlt, uprtllll na p~tnnt• Conlui'ncla;
a) a ampliação do leque d&a cla1111 de contribuição ucolhlda• por
Membro, manttndo a Uvrt IICOlbai

b) a aplicação da um d1tema de dlsulo dai contrlbulçõu ba~tado •m •t!
mentol e dado• otlciait 1 atuallu.dot replarmtntl, por exemplo: lllta de preço•
daa NaçÕ11 Unida a',. porcentaaem •m função do tráftiO teltlõnic:o lnttrneclon&l dt C,!
di. pa.Út Membro, numuo dtitlefonu, produto naciOA&l,brutoj

z,.

encarusa o Conulho d• Adrnlnlttras&o
de lll"lr a evolução duta (lUe1tão, a Um d• reallaar uma dlttrlbutção ae~
ar~ica mail ampla e reprutntatlva.

cada

de 1v.bmetar a todo• 01 Mtmbrot o ruultado dt nu 11tv.do, pelo mlftOI

um uo antu da pr6xlma Conterincl& d• Pltnlpotenc:tárlot,

Ruolueão n9 q
Rteblusão at 6

Vniltc:acão d11 conta• da União

CaJ'BOI da Exac:utivoe

A Conferinc:ia da Plenlpottnc:iárioe da União Internacional de Telecomv.nlc.!
çõu (Má\aJa-Torrtmollnol, 1973),

A Conferincia da Plenipottactário• da União lnternac:lonal dt TelecomW\tf:,!
çÕe• (Málaaa·Torranollno•, 1973),

a) 'a• mtdida• ducrltae no Relatório do Con~tlho d• Admlllletração, qut
nte tomou para dar uquiacia 1 Ruolv.ção n9 ·s da Conterincta d• Plaalpotenc!!
rio• da Mcmtroux (1965)j
b) a atual dlltrtbuiçâ'o elo• carro• pernamentu e dt praao fixo que ttpram
ao quadro do• executlvoa, btm c:omo a dl1trlbulçi'o doi coatratoa pernamentu e de
prato lixo:
c)

o n~ero importante dt contrato• de curto praao conctdidot cada ano,.

contidenndo
qua a ln•peqão federal de Unanç11 da Coi\J'edoração Su!c;a vuUlc:ou, c:om o
máximo cuidado, c:o.pMoiacia • prec:teão, a• contai da União relatlvu ao1 anoa d•
1965 a 197Z; ·

1,

IIU profundo •ande cimento 10 Oovnno da Coi\J'ederação SuCçal

z. a uperança de qu• 11jam renovado• 01 acordo• aN&II relativo• 1 verl!,i
cação da• conta• da União;
tncarrua o SecretÁrio

rohtrar 01 pri.cc:Cpioe da política que concreUaa a Ruolv.çi'o n9' 8 da Con(!
r•ncia dt PlenlpotendÂrloe de Montrewc;

l. A1 taref11 de car,ter peiman•nta devem ,., conliad., a IW'Iclonárlo•
tularu de contrato• permanefttu;

z.

O quadro doe executivo• dtvt ntltlallr, ao mumo tempo,
çõu do máxima utabl Udade 1 de economia noe •fativo1,

o.,.at

dt levar uta Ruoluç~o ao conhecimento do Governo da Ccmf1doração Su{ça.

.!.i

Ruolusão n9 lO

con4,1

Liguldasão dat contu atrandu

enc:ur•n o Conulho da Admlnlatncão

dt dar ~tqu.ncl& à1 decltÕn tomada. ptla pre.,nte Confuinc:ia no que 11
nitre ao• IIUI e!otlvoo, da paflar em r~vl1ta o quadro doa .. ecutlvo• a criar c;:a!
101 pe,.manante• para a txac:uçio de ta relu do car,ter pernamentt comprovado,

!!!!2
•I o a.latÓrlo do Coneelho d• Adminhtraçio da Con!er.ncla da Plenlpoten
clárlot, bem c;:omo a docume'ntação • a• ln!onnaçõu rorntsidu pelo Stc:ret.árlo c:;
ral;

Outubro de 1976
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116.

con•ld•nDdo

a utUlt!ada do J'udo de AaOio para aJuda~ 01 tuoioúrlot da U.a.tão om ctr
CUilÜcS&t adYer~at, •• tm pa.rtlftl&r, para ajudar 01 pe.alloalatu &letado• pela•

Wf,Htrv+

nuutõe• moutlrl&t;

v.s.~ ....... Wembnt •"'- ........... - ~ ... .......

..

.úa
1. ...•• p&rtir de 19 do ,taa.iro de nn, deium ••••,,., juro• •• mora
•• ..... , acra~&C~;ao da Botl'.sa, ~· Cotta RJca, a.,Nbuu Doadldcau, El a.t~
...., HIJd, Puu, Ul'\lpai • RtpUbllc& AraM do lim•l
'
Z.

4pl4l

~
qUI con.W aUmentar o FuMo !Se AaOto, tanto pua .. ••po•tção •• U\1
&ai, como para •nbeacar 1• uc.. lld&dll lv.tun11

01 Juro• do mora devido• por 01111 pal.11 1m Jl do da.,mbro de 191'Z.

::!':-:.."::'•• •

.., H)I,J,07,,J91,6S fraacot nlçot, ujam trutleddot para uma coata

.,pecl&t

cru• o Coatolbo de Adm!alttrtfio ottudo um meto do

liquidar

tollcita 10 Coaulho dt AdmlnUtpsio
que tome 11 medJdat aec•u"ia• para dtpodt&r montant11 proctdtatet
foallt •xlra·orçam•n"rt.aa no Tudo de Awc!Uo, com 1111 flm,

0.:

4. que, • am_ da altrilr, ... madlda do poul..t, o PilO da d(rida d..... pe.j
•••· waa cosa&rlbviço., ,.,. ot"'&DOI de 1973 • 1974 ,.Jam calnl&daa, ata8taado·u
..cepciou.lmnte da• dl1pollçõea do zaÚmero UI da Con~lo da Noatrnx 11965)
upndo dia ....,., clau•• dt contribuição por elu ucolbidat, a 11ber:
'

l!lollvlo
CII.Ue
Cot!- IJca
&epülic& DonWdcua
Elllo1-r

1/Zuoidado
I uaidad1

Aprovasão du contu da Untão pua o• ano• d1 Jq6! a

Ptna
u..,...l
a.píabUca1raiM do Iimtn

n?Z

•
A Coaferiasla d• P1tAipot.aclárlot da União lftt•JDIClonal dt Telecomunlc.!
çou (M'1ala·Torremo11noa 1 197J),
c:onliderando
aa dttpotlçÕtll do aúmuo 38 da Convenção llternaclonal de Te1tcom_!.
nlcaçõu (Montrtwc, 196Sh
a)

bJ o R1lat6rlo do Con111ho de Admlalatraçio da CG6luiada da Plealpot1~
stlrlot, o Doswnento a9 31 relativo 1 autão tla&llceba da Uftlio, ao C\lr.O·OI ant•
d1 1965 a llJ72, 1 o relat6rlo da Caml11io de J'&Mnçat da pr11ent.
Coaterincla
(Docwnuto n9 UI);

1/7. \&llld&dl
1/7. \IDid&de

Hahl

d•

Relo lucão ny 13

••ldo

S, 4'1• o
dao ccmt,.. atra11da1 dendo por 11111 pa(••• r-,rotellt&ado
6, 302,fli,ZJ traacot nlçoa DO que coaceno ;,, coatribuiçÕ•• at rataih 1
•
Z!I9.70J, 70 traacot nlçot DO que coacene aot nbt(cllo• para pubUcatÕel,
teja,
6. 56Z; 611, 9S t!aacoa eu(çoa, uja traallartdo para Qm& cODta e 1pec&a1 de atra 101,
'lU MO raadara J1aro•1 ••ta medida aiO liba:a, coatudo, e1111 aove pa(aea do p&Q
iMDtiO da atratoa dnidol!'·• cntribuiçõu 1 pubUc~.. ;

cav

~

Aprovar d.flDJUvamtntt at coctaa da Ua~o relat,i\'at ao• uo• da 196! al972,

1/Z uoldodo
1/Z Wd4dt
1 \&Didadt
1/Z uoldodo
1/Z I&Didadt

RllolQsão ny U

o Cl'l• acarrGr,,,DOe &DOI de 1973 • 1974, \UM tal• d• receita• corntpoladwe a
IZ Uldd&d11 4e coatriln&lção, ou uJa, 811, ZOO (oltoc•atol e Oftll pdl • dunto.lru
COI IU(ÇOI 111'1 191J, e 90~, 000 (DOVICIIIIOI e 11i1 mtl) lraaCOI ~01 tm 19741 coift
ba11 DO orçammto provteorto d1cidldo pelo Conulho de Ad~traçio em •ua 28a.
rnaSlo, em l9?JI
·
4,1 par& 1973, 11&& tal~ d• reetlta1 _pod1rl& ,.r compatad&, 1m parte, !!
lat ecOIIOmiaa •l•tu&d&MSot cr~ltot dhtribufdo1 pelo orçameaao, w mediaate \lJI'I&
rlttrada d& ca. daa provbõu da Uaiio;
4, Z ~ra 1974, a talta d• rec•ltat 11rá compeauda p~lo aumeato da Wdad•
de coatrlbv.t.çao d•tbaU:iva, a ,., fjuda pelo Coa~tl)KJ de Admlaiatraçio, apÓt a&
mlaar atnto de tocla1 •• poulbWd&d11 de red~lr •• d11pe•a• da Uldlo1
-

5. Cl"' •• dl•pollçÕII acepcloulmmte tomada• com r11p1Uo ao a ao..
Mo podan, de modo alpm, ,., illwcado como precedate1

J

P!.

AJuda tornadda rlo Govuno da Confaduasão Sv.fsa no campo du
tln&nsat da U~li'o
..
ÇOII

A ConteriAda dt Pltalpotenc"rlo• da União Iateraaciol\&1 d• Tt1ecomunl5,!
(M'laaa•Torrtmolf.Aot, 197J),
c:onaidtrando

Cl"' o Oovtrno d& Coftttderação Su(ça colocou. recur101 l dltpotlção da Udio,
ao decorrn dot ano1 d1 1966, 1971, 1972 e 1973,
axpra.,a

1. ao Oovuao da Coaltdnação SQ{ça a aua· •alldaçio pela Jtnarota ajuda
p,..aada no campo d&t flnançatl

" ' CODIS4en.doa

Z,

a uperuça de qiH

01

acordot """ 11nttdo po11am III' rtsonhecldot,

encar~••• o Secrt~1'1g O.ral

dt ltvar nta lluolução ao conhtctmu.u do. Qovuno da CoAttdtração h{ça

117,

1ll.

Ruohad'o a! 11
01 w• I?IS • !!74
A Coateri'atia dt Plulpot:~&~c:iirioa da thdo lnlirucloal dt Tü•!!

Coat!1tnf1sÕ!• da Nto&rl•ua pn
I, de DIJOciar im•dla"m.eate com •• a...aorldadll cdmpe&Mtll doa pa!111
;ltadot •• mo4a11dafta de r11mbollo 11saloaado da tua d!rida, COAtldlraado
&I
••• ponlbUldadu ecoaômtcat • cirC\IIItt·aaiat part(cularll, ~m como 01 illtltiJ
III da Ualio;
Z, · dt relatar ao Coaaelbo d• Jrl.dmialltração, a cada aao, eobr• o p~OIIIJ
10 l'lallaado por ,,.., ~(a,. ·~n o r11mbobo dt aua1 d!'lld.lti

mut ..çõet (w&lap-TorrtmoUDOtr 1973),
apot eamtpr

a tolioltr.Po apr11.a•da p1lo Oofti'IIO d& Nlcarí..- rtlat:in. i,, •••
CODU'lbuJ.ÇÔII pU& 01 UOI de 197J el9741
lendo em cÓata1

convlda o Centelho da Adm!Alttnsãc

1 • a tomar aa dlapottçõ.~ ~~~~~ tm vt.ca da aplicação da pre11ate

R11o~

z.

relatar a pr&dma COAlniacla d• Pllalpo'-Aclblot tobrl! 01 ri1ultadot
,bUdo• ptlat prutnt11 dllpotlçÕt~~.

a.. otucão

a) q~ae & Nicari.1ua toi dura!MA&a alãdro pelo litmo qllt, am 13 clt
dt~tmbu del972, d11tl'lli1& l:r&Ddt partt d& ct.dl.dt de.W&Ma-:
'
b) q.ae' • Nlcartcua t:iaha at•
bll1çcl'11 à Ua~OI
c) · q.at 1e trata dt

11m

u&W p&Jo replarmant• tl&&l

coatrj

e&to llptcl&l, ~ada 01 Wembro• da Umão d•
•

vem muUntar a aua. toUdarttdad•l
~

119 11

1,
&110 clt 1973;

Ah11~a d! conta de 1'tiii'YU da Ualão
, A Conttr;nsla dt Plealpot.ac"rio• da Uatão Iateraac:loaal clt Ttlecomualc:.!
iÕII (MÍ.laJ&•T01'1'tmoll.a.ot, 1973),

U:Ofttrar a Nlcarí.a~~a d• tua contributçlo dt wna aa~&ldade,

M

z,

&.atorlau a fUcarápa a red1111r a mtl& wUd&d• '"" contribuição
,..,. o &ao de 1974;

~
AI

ql&t, a partir ela 1975, a Nlc&talu& voltará a contrlbllir para &I 411P!
da Ulllão, AI cla11e c!. uma Wlldadt,
-

o n1at61'lo 'tobr• •• tlaaaçat da .Uaião, apr11eatado pt~lo Coo.111bo d• Adftll
obtração da Conttr,ACla dt Pl~atpot•ac"rlot,
·

R11olucào n9 16
Puttdpaclo da Unl&o ao Pro1rama d&l NacÕ11 Unida•

ccntlduando
a)

· part. o Dueavolvhmoto (PNUOI

qut' ateeublo a11eprul União wn& t61Sd& ba11 llA&aOtlra;

bl q"e ' tadllptDI,Ytl qlle oa Nembro• • 01 6raãoa da União ._pllq1ilm wn•
utrlta dl•clpllu tiAanctlraJ

, qut, a fim de manter uma Uquldta tuficliAte, • •Vttar t.r de recorrer a
pr,tttmo, o a!vtl da cODta dt r11erva da União ur' aj\lttado ada aao1

•m

de tomar .•• dltpotlçÕII admlnl~&ratlvat atceu,rla• com vitta• à apllcação
da pr11111te R11qluçio.
Rn01usão n9 12:

'Financiam•nto do rundo de Awd'llo

'·

tendo tomado collh•c:imtnto
do Rtlatârto do Coa111ho de Admlalltraç&o (ql&inta ~~~orte • Anu:o U),

:!!s!!!!

I

A Coottri'ncia dt Pltftlpotenoiáriot d& Unllo lnttrnaslonal dt Ttl•c!
mwU.caça., (MW&p.•TorremoUnoe, 197J),

A Conltrtncla 4• Plenlpotenclblot da União lntunadonal d• TtltcomuniG,!
çÕtt (M,laaa·Torremollnot, 19731,

tendo aprovado
mtcUda1 tomadat pelo CoDtllbO dt Adm1nlttrtçi'o AO CtmlpriiMIIto
dat R11oluçõ11 Dt Z7 e :SO da COAiui'acia dt P1tnlpot.ncláriol (Woatua, 1965),
relativa• • p&rttolpação da UaJ.ão no Pro1rama dat NaçÕ•t UrUd&1 para o Oum
vo1vtmuto1
•
&I

~
1, ClU.t a Uatlo dtvt continuar puticlpando pltlllmtatl do Proan.ma
dat Naçõ11 Un14at para o OutnvolYtmento, no Cl~.Y.dro da Coaveação1

2i11MlN'SIIISli&HiililtiiWJIGiiiWdUW&
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III,
que AI dupu.. do• urvlçot d• adminlltração • d• ueeução l'!
ultantu
da
participação
da
Untão
no
Proararne.
da•
Naçõu
Unida•
p&r~
o
Diu!!.
1
olvtmento urào lnelu{du em uma part• dltUnt& do orçamento da Unlao, tllh!!,
~.ndo•u qu• 01 d•pÓtUo• c:~o~mp•ntatóriot d~ Proararne. da• Naçõu Unida• para
o.unvolvim•nto t111urarão como uc:elt.a .na nf•rlda }*rte do orçamentO I
0

3 qu 1 oa audttorll da• conta.t da União verUiq11•m tod&t •• dUP!
u • ucatu.~ ul&cionadu i. participação da União no Proarama da• Naçõet Unl
ctu pua o Duenvolvlmtnto;
4, que o Co!laalho de Adminiatrac;ào proc~derá ta11almente ao aame
duta 1 dup•••• • tomara toda• u medida• q11• j11laua adeqll&~t p&ra ••"1.!!.
rar·•• que 01 /••ndut aulm dlttrlbu!dat pelo Proarama dat N'ac;o11 Unidat p&ra
ou 1nvolvim 1 nto ujam apUca.dot u:clualvt.ment• para cobrir at dupetat dot
0
urvtçot d' tdnUnutrac;Âo 1 .ucuc;ào:
•ncerusa .:t ~~.:ratá rio Oaral:

1

1. Ue apruentar, a cada.. ano, a'? ~onulbo de Admlnhtnc;_ão. um
relatÓrio d•tAlh&do tobrt a partlcipac;ao da Untao no Proarama dat Naço11 Unl
da• para o Dtunvolvtmento;
z Ot tubmetll' &O Con11lho dt Adm1nlttração •• recomendaçõ.cpe
julaar n1c1 u".irt&t para ~~.~lh.uar a eficácia da referida particl.l*ção,
:onulho de Admlnhtrasãot

d• tC~mar todat •• mtdldaa ntcnaárt ... para aa•.•11unr a máxJm& ilfl
chÍRcla ~· partt,ipaç\o da Unl~o no Proaram& dat NaçÕet Unida• para o Deu~
Vl)lvsmtnt•.>:
, ·., .,., ~ ·':" mo101 pelo• gu~· • a União fornece
.:. . .!~~···,~ .. ,..

tdc~otcá aoa

eaCan

em~ ....

de

dnt~nvolvlmento

;

':ul'!lltincia de P1enlpottnci&rtoa da União Internacional de Telec.2,
mLllliC&ÇÕ•~ .,.~.í.~o~o;- .. ·Torremolino•, 1973),
.:~bu'

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio ll)

z.

1 ncarr.s&.~:

--- -120.
at dltpoalçôu de dlvertai ruoluçÕ•• &dotada• pelo Conulho Econâ
mico e Social,. e p11& Auembltta Oe ..a.l c!at Naçôu Unlda.t, taftdo em vitt& acel;
rara a.pUcação da clincla • da t•cl'llca •m hn•fÍdo dot paÍn• •m viat de dau~
volvimtnto;
c:on•lderando
qu11
que a União lntunaclona1 de Te1ecomLllllcaçÕII devt, para 1.1
tõu dt 1111. comp•tincla, anoclar• ... de todat •• maneira que ujam pouív11;
aot 11forço1 autm duenvo1v!do• pel&t oraaniaaÇÕII do Sletema du NaçÕ11 Uni

c!&•:

~Jnc&rr• ,.

o ComUi Conaultlvo lntarnaclonal de RadiocomiOtiJcasõee·

do proceder, com uraincla aoa 11tudo1 dot aapecCÓt t.Cilicot • op•
ractor-il, com vl..'ta a utabel•c•r llt.t.ÇÕII terrtnat de pequ!na, capacidade, ;
tht•ma• com 1atalltu auociactoa, com vltta de dar ••tltf&çao aa uraent11 n•
cuaidad11 do• paC.. , menot duenvolvic!ot, • dt permJ.t:lr·lh•• urem Uaado;
por clrcuiN• :ie alta q11aUdade com a rede Internacional de telecomunioa.çõ.a. •
~!!lh • o Connlho d• Adminiltraç'o

a•• Jantro doa Umltu do• rtCill'IOI'diapon!wit, tomar... medldl.l
naceu;rtat para que a União:
1. colabore, em toda a madida do pou(vel, com 01 ôraãoeaproprla
dot d~oe Nações Unida•;
z. contribua, em toda. a mtdida do .,ou{ve1, pela pl&bUcação de me.
n:.~~.ia • outrot documento• apropriado• para a"lerar a tr&nlfirência • a.elmili'
çi'o noa paÍ111 em vi•• de deunvolvtmal\to, do• conhecimento• cientCticoe • di'
u:pertência. t.cntca cujo• p&Ítn tecnlumtnte rn&lt adt&nt&dot dhpÕem DO cam
po ~.. , ttlecomunlcaçõ.. ;
3, leve em conta a preunto RnolllÇÀo em tua• atividadu
aarat 1
de cooperação t.cntca,
R11olucilo n9 I 'i
Mtdidu 11p.cia.h r•latlvaa ao• paC1u m•no• deunvoiYidoa

-:.. ndo

A Conterân"ci& d• Plenlpotencláriol da União lnttrA&clona1 dt Teloc:~
muntcac;õu (MÁlaaa·TorrcmoUno•, 1973),

o oi.111ia= do Conulho d• Admlnl
tenciártot '• of'l': pt.rt!.:ulu, da til& quinta pl.l

eo:~•:-!t~rtr.do

·-··-~

a ampla auittincta pr11ta.da aot pa.Cut em via• de d•unvolvtmonto,
pela parUclpac;ão da Unlilo no Proarama daa NaçÕ11 Unida• ~ra o
Deunvolvl
mtnto • •• atlvtdadu coritlata.t, bem como a vallota &nhttncla qutcon•tituom
manlll.h
outrot
d~cllmtntot
ndi&ido•
pelot
ComJ.t:i~
con•ultlvot
lnternac:i.!!.
1
01
nah, e pelo Comltâ lnternacional d• Rtlliltro dt Freq,uencla1, bem como au•.!
aoram1 nto qu• n11• oraanl•mo• torn•c•m aobre a .. \lntnll rt,.t.,rminadat;
~.idanndo

a Reaoluçào n9 Z768 (XXVII &dotada em 18 dt novembro dt 1971, pela.
Atumbléia Qera1 daa Naçõ11 Unldat, onde tão dlllanadot 01 Z!S paÍ1n em viu
da deunvolvirnento menoe adiantado•, 01 q~~&h conv•m·pr11t.t.r uma atenção par
tlclllar, bem como a R11olução &dotada em 19 de maio de 197Z ptl& tercttta ,.;
a&'o da COAtuênc~ da• N'açõu Unida• aobre Comírcto·e D.. envolvimento, retã
tiv& a attbtincta ttnanc•ira • t•cmca a fornec•r aot pa!11t mano•
de • • nvo"i
YidOII
-

·i'"'

A-i
ainda é prtclto ampl!ar a q~~&ntidade • melhorar a q~&&lidade
da auhtência técnica fornecida pela Unlao;
.,, o.ue, 1 m mul\oa ca•o•, o• paÍ••• em viu de det~nvolvimtnto n!
ceaaitam de conulho• relativo• a auuntoe muito upeclall•adoa • que tuu con
ulhoe lh• tão, multai vea11, neceu.rloa a curto praao;
-

~~:~

c) que oa paÍ111 em vlat d• deunvo'lvimtnto podem adquirir,
Com!têa connldvot lnternaclonalt, • por uu lntermÍdlo, aulm como da Junta
lntenaclaaal d• R•liatro d• Frequincl&t, conhecimento• t.cntco• • uma aperl
incta ~ ll'&n,dl valor;
..!eetd•
1. qut o arupo d• •na•nholroa do Departamento de cooperaçao T.c
nica tii'Á mantido:
•u•• tn&enbelroa 11tarão encarreaadot de prettar auht.ncla, a c.ur
to pr&IOo ao• paÍ••• em viaa de deunvolvlmento, uja por corro•poh
d•ncta, Jeja por mluÕot no•
IOUcitant... Ajudariam, com
11U atllttoramento • eu& e aprectaçõu, o• ~trvlçot encarre;adca da
prepara~i'o • u:ecução do• projetot;

,..r....

Z, que, tm função da• neceuldadu, 11peclallata• urão recrutm:.
por perÍodo• que não eJCcadem uil muu;
ancarrua o Secretário Ciarlll
S. do t&&er um ••tudo do peuoa1 neceuá.rio, not&damente do1 efoti
vot, de nCveh de qual1flcaçõu • ir&Ut, tund&do tobre d11crlçÕet puciãat
dÕ
cara:o. relativa• i.t atlvidadu dt cooperação .t.cnica, • l1vando iaualmellte em
conta a neceuidad• de fixtr runu.neraçÕ11 em um nCvel 1\ltci~Yel de atrair p11
•o•• 4,ualificadaa;
"· da apruent.ar ao Conulho do Adminiatração um ulatÕrio •obro
a quutão 'llll pode.r• ~~~ acompanhad~ por uma comparação com a &lt~~&çào u:l.!
t•nt• na• .inaUtW.ço11 analoaa• da Unlao;
5, de apnuntar um relatÓrio dl•tlnto ao Cenulho dt • Admlnbtra
~i'o, Indicando:
•
at upecialldad•• requerida• para 01 tllltnheirot que taioem par
te do arupo m.ncionado no ponto 1 acima,
ti&& I apreclaçõea sobre a •••i•tàncla .t.cnlca prtt\ada,
tanto
quantitativa como q~~&Utativam•ntt dat dtflculcladll eventu&lt nre_
dat para atendar à.a tollcltaçõu aprennt&d&t pelo• pa.Ín• em via de
d•nnvolvimento;

UI

a importá'ncla da• te1tcomwlicaçõu pua o daunvolvirnanto do1
reftridOII

tncarresa o Secr~rlo Oeral:

p&1

IZI.·

1, de uaminar ' tituação do• ..rvtçot de tet.cbDWAicac;õu
no.
p&Íeu d..tanadot pela• NtÇÕII Unidaa como undo 01 menot d.. unvolvidoe
1
ClljO dtllftYolvimtntO e qUI neuuit:am dt medida I llpiCi&il par& O dtiiDYOlvt
mento dt tuat telecomunicaçõu;

z. de apre ..ntar llm l'tl&torlo Mponclo 1111.1 tOIJDchltÕie &I) Con 111ho
dt Admtnl•traçào;
S. d• propor medldu cbncrot&t cuJa apUcação cbndllatna • r a a te
melhoramento• • uma aultt.ncla eficu aol reftridot paÍ1u, 11tillnndo o Fun
do Etpeclal de cooperação t.cpica da, Uidão, • font11;
o6,

d• apre11nt&r um r.b.tÔrio &Dil&l aobre o anunto ao Con11lho de

Admlnittração;
ancarresa. o con .. lho deÁdnUnietraçào
1, de ·exarnint.r 01 relatório•. acima menci0111.doa • tomar •• medi
da1 oport:unaa par& que a União continUe a manl1utar o nu vtvo ln«ereu1 1 coÕ
parar atlvamentt no que concern• o dutnvo1vlmento do1 11rvlçot de telt.comwi'i
caçõu dot paÍ111 referido•:
-

2. ~· d11tinar, para 11t1 fim, cr.ditoa provenl.tntu do Fundo
ptcla1 de coopt!'.!'ÀO tKnic& da União, • dt Olltl'&l tontot;
'1.1'

S. Clt 111uir contt:anttmente a tvolução da alt~~&ção, e' dt apr 111 n
tobrt 11t1 anunto um relatÓrio na prÓXIma .nterincia de Pl•nipottnctárt~
Rt•oluçlio n9 ZO

ProJeto• multinacional• financladoa pelo Prosr•ma da• Naçõ11 Unida•
para o Oeunvolvim•nto (PNUDI na campo dat h1ecomu.nicasõaa
A éonter.ncla de Plenipotezzciârtoa da União lntfll?nactonal de Telec.2,
m1.0nlcaçõea (Málaaa•TornmoUnol, 1973),

~

o6

.
que o• 11rviçot da telecomunicaçÕ11 tomar&m·•• tm arande parte
dt c&raltr m~lt1na.ciona.l, • que lXII• nlveil ldintico• de aperfelçoamu.to, par~
todot pe.(,.,, no q11e concerne ao• melo• t.cDlco• o i. formação do pe••oa.l, afim
d~ &111111rar um tuncio~mento tfica• do• drcllitol iftterMcio~l• • uma boa 1111
t&o do 11pectro radloela,rlco.
-

7, de ln•crever no1 orçam•ntot anij&h dt. União 01 crêtÚtot nec••.Í.
doa para &IUIUr&r o bom fllnclonamento do 1rupo de •n1•nh•lroa, bem comÕ
uma q~&&ntia alobal corrupondenh à. utlmativa da• d••pna• relaclon&da• com
01 upeclaU•ta.• mtnclonadoa no ponto Z acima•

que, em mul\ot dot paC.. , em via• de duenvolvlmento, oa recurao 1
nacionait 110 que 11 refere ao equlpamento, ora:a.nt.Hçi'o da exploração • P•lloal
local, não pouuem alnd& um nível tulldant•mentt •levado para &aUIUrar urvi
çoe ele talecomunlcaçio de qij&lidade aetUÍ.vd • de preço ra.aoi.vel;
-

ancarnsa o Conulho de Admlnt..traçào
6, de eumtnar o relatÓrio do Secretário Ceral, citado no ponto
aclm&, • d• tomar em conuqu.ncla. u medida• ad,quadat•

ti, de acompanhar de perto a evolução quantlt&ttv' • qij&llt&tiv&
todat •• at1vtdad11 de coop•rt.çào t•cnica da União,

reconh•cendo

·d,

R11olusào n9 18
Apltcas.t'o da Ctdcl& • da técnica d• telecomunlcasÕal em
b•nef!clo do1 paCua em via• de daunYolvlmento
A 'con/er.ncla de Pl•nlpotendárto• da União Internaclona1 de Teleco
mwúcaçõn (MÁlala•Torremollno•, 1973),
-

.. ttmando
a) que cada p4h, qua1qlltr 'l"' uja 11\l arau de deunvolvimento,«:
nico e econõmtco, deve dhpor de &lllll'h n~mero dt ln•talac;ôer tanto p&ra. ci 11;
viço• lnterno quanto internaclonalt, que fu•lclOII""" normalmente;
b) que o PNUD e, em parlic~ar, IIU proarama mulUnacloMM cone
tltuem um recuno Ílt11 para ~judar c.a peCue e,.. via• de deu~ 'vlmento a .,n;
lhonrem ..u. ~trviçoe.de t•l•'umunlcec;õu;

Outubro de 1976

pela at&nç~o q~ae o PNUD dedicou ne1t1 campo em &JIIUSI re1iõu,
colou.ndn idhpollçÃo da UIT crédlkll pua projetc11 multlnaclonalt de Uliltê:!!,
cia ~nica em !avo r do1 paC111 em vlu de de11nvolvtmento;
dccl~~ i1~2.E!:ll!.2

ancau lavoravelm&nte 11m &L&manto doe crédltoe p&r& projeto1 mui~
naclonah de aul&tincla ao utor de t&lecomwücaçõu, tobr.tl&do naa repõet O!
de 01 at~~ah crédito• ia&o relativamente . b&bco1, com o propÓtlto delncr.mentar
1 aui 1tincla técnica a .. ,, ..tor, • contribuir llllcaamute, d&tt& forma. para
aulerar o procuao de int&aração • deunvolvtmento, prevtndo para .. e. fim,
u n.cua&rlo, um &l.lm&nto tabu o nCv&l 11\&belecldo de 18ft do• crécUtoa. &oU.II
do PNUD pua ur prOarama m~alUnaclonal;
.:::ll:::i~~·•

.. ,

admtnhtrasÕe• do1 Membroe

lnform•m i. autarld&de aovernamental encarrecaclt. de coordeu.r
•
ajud& utern& a uu1 paÍ•e• •obre a cant1Údo d& pre'!'ente R.euluçào, e que ace_!
tuem a importância que a 'conferência lhe atribui,
!!!!!SI~"

g·.•• a a Mtmbra• da União gu• tembt.m {asem puta da Cana••

lhr. li• io.dmlnl1tracãa do PNUD
leven1 em can•lderaçãp a pre..nte Ruolw;&o dutro deet1 Con11lho, •
Ruoiucão n9 Zl

deu!& expunar
1111 airad1cim1nto l1 admJ.nlatraçÕII q~a1 forneceram perito•
01 proj1to1.de cooperação tÍcnJca,,
aaU.clta 91ll ot Membro& da União;

para

1. façam o ~mo uiorço para pro1pectu toda• 11 !ant11d&1 c&!!,
para 01 caraoa de perito, &anta not q~aadro• da admlnJ1tnção, comon01
da tndÚ.1trla 1 no1 ln•Ututa• de formaç•o praf1ulona1, dando a maior 'dUu1io po!.
1 ívtl à.1 lnformaçõ11 relatlvat à. va,clncia de urro• I

dld&t~aru

z.

tacilltem.ao múlmo o d11li1amento dot candld&toa 11colhidot •
1 u nin&e1nção, ao tlnaliaar a mJuão, um qu1 o per(odo de a~auncla •ianl!!,
que um obtt.Í.clllo para • lu&,c&rrtin;
3, continuem oferecendo 1rÃtlliL&mente conferencl•t&t e urvlço1 ft!
ceuárl01 101 ttmlnÂrlo• orl&ftiJ&do• pela União,

enc&rrua o Secretário Oerdt

1. d1 prett&r a.malor a• q~&&U!IcaçÕ•• • aptldõt'l dot candld&touc.
C&riOI v&IOt, na oc&eião do 11t&beleclmento d•• Uata• de perltot ~ratubmetê•
-la• aoe pa(tn beneficiado•;
1. dt n&o t~t&beltcu llmlt11 de idade p&r.: ot candidato• de
per.!,
to 1 , porÍm de &IUJilr&r•u de.q111 aqutlu qut ultr~pa.uaram a ld,_ade dt apo••!!
tadorl& flxad• no quadro dt ReJime Comum dat Naçoea Unhlu u&&o apto• para
deumpenhar 11 tarefai prevhtaa no1 a~ho1 de V&IIU:

A Cc.\~c:·•r. .;.1a ele Plenipot1nc1Ário1 da União lnt«nacloaal di Talec!.
m~~nic&ÇÔII (Mái&III•Torremolino•, 1973),

3, de uL&bllectr, atuaUaar 1 divul;ar uma lhta com ot po1to• de
puUoa qu1, Ulllndo •• pn~aõet, devem !ll' pr!ln!hidol not pr~lmo1 ~•Mt,
naa divenaa up•cl&lld&det, bem como •• lnformaco11 nlal.lvaa at cotldlçoe•de
llrYIÇOi

l!.!:!!u!~.s2!!!!
oo 1 Jl•pouçõu do artJ.ao "' da Convenção Internacional dt Tel1corrwn.!,
caçõu (MÁ!a.;•·Torramollnot, 1973);

4, d1 utaHlectr 1 manttr atuall.u.do um rtliltro do• pot •Ívell
candic!atol a carao• de p•r'ltos, lnthcindo 1obn ot uped&litt&l qut podtm nr
contratado• por perÍodo• c~artot, E1te r11iltro ur& tnvlado a todot ot Mtmbro•
q~ae o toUci•.anm;

~~". o• ;.a.Íu1 tm vi&t dt dtllnvolvt.mento têm, lrequeDtem•n&e,

S, dt aprtun&&r, a cada. •no, ao Con111ho dt Admlniecração wn r!
'l&tÓrlo da1 medhla• &dotadas em cumprlmtn~ & uta Ruolução, e 10bn a evol~
ção da qu11tãa da contratação de perito• tm lll'al,

Fw,rlo ••e-cial de coop•rasão técnica

&)

n1 c1 uldad• de auiuincia de psrt'tot alL&mtntl qaUlicado1, capaa11 de co1ab;2
nr com a 1 adnúniltraçõet dt.arante breve perÍodo, par•.r.~tolvtr prQbt.mal •.!
pecÍIIcoe • ura•nt11:

~~ q1.0o a conc1uão d• uma aulttdcla dt~ara•acla choc&•JI
qultltlmtntt com a.a rucriçõu:

tf!.

c) q•.u, para po_dll' forntcer um& auutincl& adeql&&da. Í p r • c i i o
coAbtct:, dt an:emÀo, 01 recunoa qlle pod1m 11r colocado• & ditpotlção do •
palau tollchantet no momento oport~ano;
d) que, embora u.Ja Indubitável qlll o Prolr&m& dat NaçÕ11 Unida•
para o C.tenvolvlmtnto coloca ucurtol i. dilpolição doa paC1u, ca.mtMm é •Vi
dent1 que 01 dltot recurtol 1ão uUliaadot IObrt a b&11 I!• urra planltlcaçào 11'!,
belechla com vátloa anal de antecedincl&. e~ qut multai vea11 não pod1m III'_ !.
tendida• &I ntc1u1d&d11 ur;ent11 dt aultt.ncl& no ca.mr. dat tel1comunicaç011o
devido a ut1tênc1& de outr&l nectllldadlt do metmo pa 1 em outro• campo11

Ruolusão nq Z:S
No•ma• d• Formas&o Protluton&l
A Conferinci& de Pl•nopollnclÍ.rlot d& União lnterucloul de Telec!
.....Wc&ÇÕII (wálap•Torremollnol, 19731,

m.

1Z4A
a) o rÁpido aumento do nV.mero dt clrcuttoa lnttrnaclonail de teltcomllftl
caçÕ11, 1 a '"" lnce,.Utl lnttrlii&Çào, como CODIIquinci& doa pro1reuo• extrao';
dbártoa tÍicnlca • do aumento d& dtmucla., no• IÍitlmoe ano 1 :
-

a.!

ti q1.1e AI contrlbulçÕtt volllft~riaa d1 dtYII'IOt p&ÍMI, 1mpre1&1
prl't&d&t rtconhtcldal de operaçio 1 ori&Dhmoa citntltlco• e IDdllttrial.t podem
aer apret111t&d&1 tob forma de concribt.Lição am diAheiro ou 1ob ~traa tor1111a dt
coatribl.alsã'o, ticaDdo_ 111t1nd1do que, no e&IO dat empr11aa privadl.t
racoabecJ.
daa • doa or1an1amoa ci1ntÍtico• ov. indtiltrlala, a contribl&lção d1va ur apr~
da pela adminiatração do paCt doador;
~
conaUtWr um fllftdo i.Umentada par contrlbuiçÕe• voiWII\Í.riat ••Ja aob
forma de doação tm dinheiro •m qualq111r moeda, Oll q&&lquer outra forma di con
trlbuição, p&ra tatllt&a~r ••. ntceuld&du do• p&r11a em via• de d1unvolvf.meft
to qu• aollcltarem a auittinci& llrJtnte da UniÃo;
, pedt tnca.ncid&mlnte eot M1mbrcu

dt UniÃo

que coloqutm & di•po•ição o. recurtol neC111&r1oa para
do• pal111 tm vf.at de deatnvolvf.mtnto,

Mtitta ..r

1, de rtdl1lr 1 tubme~r à. aprovação do Ccmulho dtAdmlnittração
ra1ulam1nto relativo à admlnhtre.ção do FWIIdo;

z. dt promover • admlnlatrar o Fundo conforme o rtl\llamtnto a
provado, e de aprnen&&r ao Conulho, par& aprovação, um uli.tôrt.o anW 1obr;
& jlttÀO di Ut.ll rtCUrtOI,
tncarrua o Conulho de Adrnlnlatrasão
dt cl&ld&r da boa 111tào dettt fundo e dt tomar 11 medldaa
ri.11 para qt.ae uja uplorado e dt~tnvolvido dt m&Mira eLlcaa,

41 a1 1raade1 dll1ruç_aa ui1tnt11 no que concerat & formação pl'oftu~
nal do p111oal d1 ttltcomunlcaçou doe Eatadot Membroa, e a relativa tal ta dt uni
lomdd&d• doa PHII'&m&l de ~ttu.do I dat aormaa de fol'mac;ào pi'Oftatloaal pan . &;
dlv•l'l&l eapeclalld&dll;
1) qvt, tmbora t•nham aldo eflt\l&doa ala~m• pro1r•uo1, ainda não
to
ram pleaamutt atlnlf,~o• 01 objetlvaa •ancl&doe M R.eaoluçào at SI. de NofttreÜ
(1965),

que o rápido 1 1t1caa utabelectmento dt uma comunicação btm como
rn&~Ntlftçào do clrculto rtquertm:
a) a prtllftÇ& de equlpamutol compatfvt~la no• doi• utremo1 d& UJaçÀo,
-· · ·
• aot tacritórloa de trànalto;
111 qv• o ptuo.l tKalco • da opel'açào
leat• • cÔDbeclmuto• llnqulatlcoa &dequado1,

tUba. u~ tofrna~o tica~co eq~'-ã
-

neceu!:,
qu1 a formação t•calca deve corrttpondur ao ritmo d• n11clmuto e
woluçào tícalca:
encarl'lr.: o Searttário Oeral

Contratas&o de perltoa para ot pro!etot d• cooperasão t•cnJu

com vf.1ta a atiDPr oa objetlvoa lndlcadot noa ltaa1 a)

A Con!erincla de Pltnlpottn~láriol da União lnternaclon&l de Teltco

-

a) a lmportància qllt rtvntt a contratação d1 perltoul&&mente qu
Uflcadoe para 11 ativid&dal dt cooperação tÍcnlsa da União;
·
b)

vi••

ela mWtlpUcação, 1101 p&Í••• em
41 cltaavol~runto. dot centrot
:!:t!ormaçào proftaalonaltm telecornunlcaçÕel, taato em nCvtl naclOul como r~~2·'

comprow.ndo

Ruolusào n9 ZZ

rft~~atcaçõ•• (MÂl•I•·Tor ...moUnot 1 1973),
coulderando:

b) qlle a txplon~o • a manuteaçào doa rtl1ridoa circuito• dev•m tletu
ar.tt de maneira mltÓdlca, autJU.raado o melhor uao d&t ln•talaçÕte e um 11rviçÕ
mal• etlcaa ao utÚrlo;

conaldénndo

enearusa o StcrttÁrlo Ctral

llm

tollclta gut o Con11lho dt Admlnhtrasào
.
acompanb1 com a maior atenção a qu11t&o d& contratação de perUot,
1 tome 11 mtdidat qu1 julaar neceuártaa p&r& obter o maior núrn.ropau!vel de
cand!dato• aot c&rJO& dt perito oferectdo1 ptla. União Para 01 projeto• d1 COOP!
raçio t;cnie& em favor dot pa!u1 tm det~nvolvimento.

•I qut oraam.,.iV.• interuclonalt, como a União Pottal Unlverl&l

=~:,i::·=~::!ec':;c~~:~~:, n::,:~~::.de 11r criado wn pro1nma d• ,

at dltlculd•d•• tncontr&d&l para ena contratAção,

tanclo comprovacloz
a) q~o~e, em arandt parti doa pa(an qut tão a principolltontt • Cl,!!
did•turat Jl"r& 01 carao• d• perito•, redua•u proarutlvamtnte a Idade para !.
pountadorla, 1.0 mumo temPo tm que melhora o 11tado d1 1&Úda da poplllaçào;
b) qut a necuticl&de da UniÃo dt ponulr ptritol altamenw q"-'1111
çadot, • 1.1 condiÇÔII dt contrat&çio 1ão pouco• conhecld•• not pa{,., duenv~
viclo1,

11

lZ4,

IZZ,

.xpru•ando 11.1& l&tilfacâ'o

I
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1

b)

1, de ,...W, de forma metódica t·preCita, •• lntoMnaçõll 1ob~1 at ne
ce .. ldadu do• pa(ua 1m N1 dt deun~.tm~~nto 'Do qUI u retete'à torma~o pr"'õ '
tl••lonal do p1uoal tÍicnlco de openção1
~...

z,

dt dlri1lraot paC111 1m d•••nvolvf.muto reaomend&çõt1 ·~de(ãuada 1 ·

p~ua a aolução dt nu• problema• de formação protlaaiOA&l, aproveitando a experi
-.,ela adquirida P•loa, Membroa nane 11tor, prlnclpalmentt no que 11 rtfert a tn"'i

talaÇÕII, material, prOir&m&t d1 lltudot. métodot de nrvf.ço1 dt entlno, e
por h lO I

qui:·

Z,l •laborar, em contulta com 01 U:tmbroa da União, modtlot d• texto
para formação protinlonal do peuoal t.cntco • dt opnação dl.1 teltcomanlcaçõ~t;

2,1 encor&J&r o unercàmblo dt lnforrnaçõ.,. mtdtante a rtWltão a blter
valo• n.aoÁvttl'1 de 1rupoe de uptelalhtll da formação profiuional, con: vbtai
a 11tabelecer e~•ntualmente a1 norma1 n• qulltÀOi
Z,l or1anlaar umlnárto• •obre normat t•cnlca• de operação... rnanuttft .
cio, pralirama1 d• utudoa, métodot peda;Órf.co•, •te:;
.
.
·. ~ _,.
.-
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Outubro de 1976
w.

IZ~.

1,4 lavouc.r o envio,de porttoe em ml11Õ. . de a1111& duração, 101 paj
111 em..dennvolvimtnto, a tlmde PUit&r-lhu llltteoramtnto eobrta melhor PI;!
nt~caçao 1 dtunvolvtmento de IU&I attridadtl dooeottl ntut campo!

1. 5 lorntcn, a ptdldo doa Mtmbroa, lnlorm&çÕtt pracle&l eobn
Yida4ee doe p&Ceu deeenvolvtdot com Ulaljào a pro1ramaçio de tttudoe,
dt entlno, mattMal, lnltal&çÕtt t tqutpamentoe dtdátt.cot, etc;

z. 6 difundir tltt conJunto dt conhtclm-.toe atnvét de pYbllcaçõu,
..Jam dhtrtbu(du em hÍterv&loe adtquadoe;

.,:.~.·:

a.J.j

11

métodot

do propor ao Conulho de Adrntnhtração quahquU' medtd. . Útth em

matéria dt organtaaçào 1 dt puaoal, pua "faclUtar 1 utcuçào da• taret&t ttpilcUt
cadu n& puunre RfiiDhu;ào,
-

ti in(eri~I'U

'lo,~,- ···•llfurL~''u•r 4 1'1'\lot.:iu d11. União tão .. ntivtlmln

dfl lth&dar u r•com•nc!&çÕ•• qu• lh• apruentarí o StcretárioO•t•l,
com vtatu a proporctonar.lht o mlnlmo dt rtcur~ot 1 d• cr.dito•
ntctllário•
para rauntr, difundir • tomec:n a lnforrnaçio n•ceuárla acima m•nclonada,• para
factUtar a •••cução at t&rdu upeclltcadat na pn11nte R.ttoluçào;
..
.

i.io.~OIIl.r~,

-

· '"'""utll 'm "' ro•ltur alwnna1 conferincia• • reunJÕu
,,.~ JHir: .• o!,i L'niii'o; .

1m

-l•,

'li•.
outro" p...... .:.

••n ..•a'• c.:J n r.:.);,,.lho d• AdmlllhtrasÃo1

.:· Pol

Z. d• apreciar,· •m 111u r1untõu anuah, a ora•niaaçào, utab•lec:tda
11u du•nvolvlm•nto • ot proar~uo• nalludoa, 1 adot&r •• m1dlda1 Út•l• para ai
cançar 01 objttlYOI tnunc:ladot na pru1nt1 R11olu;ào,
-

Ct, R.1fv1Ladot

ttr.tl~

1oo

T•l•ccm""'.!·

Allllt.:&do

a) u a .. ol,uçõ~t.. pertlntntu da Antmbl.la Oeral da1 Nt.çÕe• Unida•
ampatt,cular, as J\uohaço11 n9a. Zl95,Zl96,Z4Z6 1 UU (XXW);

e,

b)&l Ruoluçõ.. nh, 659 1708 do Connlho dt Admlnlltraçào;

z. 5,3

cl o RalatÓrlo do Con ..lbo dt Admlnl1tra~o (11~d& parte,

paráarafo

J,

&I at1vtdad11 at• aaora r•allladae ptlo Secretário Cieral,tanto pitrant• o
Alto Comluarlado dat Naçõu Unldat p&R 01 R.ttuJiadoa (UNHCRI, como perant1
adminbtraçõu dot paC111 Mambrot,

&I

1,

que proula• •m

lu& I

Ct~m1tia ·,;.
Ãc.,

; .. • .... ~ 'r:loi·J,,.:;a, mundi1t.i1 da União, • at Anambl.la• PlenÁriu cb
. h••~otu.l,IOo&ll uj&m ntlrmAimcnlte nunlda1 nA Ndt da Uni
-

1,.
.- ·.mdth par01. nlllur cc'lfarénclu d~ Urftio fora d• · O•n.!
bra &pll'l&• ujam "•lto• quando g aoverno cauo convida concorcbr tm tomar
a
e eu enCirEO U ':h ,.J'Iúl&' lluplcmerllaru qÜe li to_ OCIUIOnt;
Z. qu.: ·~~ .. c:.uvlhtll f1161'& rt.\U&ir.r 1r.i raun!Õu du comlnÕ•• de 11tudo
do• CarrJtê1 Co:w !1. \',;• lr'h11'naclon&ll (t.rct. de 01nobra ujO\m ac:cilol !lo p • na 1
quando a govorn..:.. ., ....t o.: .. r... ,{u. lornocu ;;r•rtulamenta, na n1!n1mo, 01 local• prOn
t01 a .. l'lm uUIU!Uhll tr•l~'• n-.ob(U& .• r~CjUÍj)ill'l'tOnt.:~ nliC:IIIÁriOI,

Conferência } ~ ::;.'.!.:}' :.~ <\l'l• !.lo&ndilll r:l11 iladloctJmuntcarõu encanri;;Ad•
d1 utlb~ltc .. r um'pl.ano para o u.trviso d1 RÍ.dioftuào por SAti.lllt!
~nda

eollc:lta ao Secr.Lilio Oual
atlvldadu à apUcação dat R.e1oluçÕ11 da•

N,!

çÕ11 Unida•;

Z. qu• colabore pltnam•ntl com o Alto Comiuarlado du Naçõu Unida•
pua 01 Rt.f\aat&doa, ·
toltdta à, admtni'Strasõee doe M1mbro1

que tntenllflqu•m nut 11forçot para acolher alpnl rtfullado• uleclona
dot, • que aa,.aurtm a lU& formação •m tel•comunlcaçÕte no1 ctntroa ou eecolal.
proli11lonaie,

IIITI

tlll.t' :." t • ~.11 .. ;.; • ,,.~ Uti: (:\Jit, ., Aua.••t,\ÓIA OCII'o\1 da• N1çàu Unldn
decidiu q101 ,,. ···.•,.u•;.,~ •I·;; •:r .. ~t h•n•t • ,·J.u :·i.uüu ~lnlrl"l ticrvem ••r uallaafiu,
em r•IJr& Rc.r:.l 111. h.'J••. I j "r;.:.'luln•1 ,.,t~rull•.. '~''· p~orêu1 que ~nl4 teunlào pod•
••r rea\laada Z.r .. 0• -.adu, '"o tiO"'"""' qu11 C:CIM•iclt. concnrdt.r •m tomar a nu
•nct.riO •U ti•h;•o. .. .- Ml.ltol•IT••n\&ru qu• isto .lCaJiono;

Rnolusào n9 24 ,
A C,;.ni1rinci• dt Pltnlpottnciárlot da União lnternaclo
caçõu (Máh.;a.Tornmollno•, 1973) 1

t...6llllr,m

.....

1.

Form•sio Profiulonal

Tti1C2

que
Q11a .:. , .,,::·;•.•

3,

:..........~.::~

A C.nbrUr.cJ& -lt. l•l·• .. •r.IW••U::, ' ' c:!.o l:lod.:o lnterr.acionAl d1
m~o~nicaçÕe• ;~J·
..•,.,;,.,.u,\u,, I OiJ,,

IL 7 • 12 1 2

d.

1'.0\

DJit {12,5 CH"I na R•eiâ:n 11

i-\ •C.mfotcincia
Planlpo'•nctárto• da Unt&o lniu,.~cl~nal de
mrmicaçõu tM.ÍbCA•TorumoUnot, 1973),

Telocg,

~1.•.1:..~·!)1~

ClQOI .om ai-'QrNI p.~rtu do mundu '.xino tl nec:outdad• uraen't de co
locar •m eetviÇ.J fuquinc:iat da banda do 11,7 • IZ, Z OH& (12, !'i OH& na Rtstào ii'
p&ra 01 eorv;ço• da Turo~. para .:11 quah nt& banda tamb•m
dettlnada;
&)

••ti.

~ r.ltAnante cluejÍ.\'tl qu"• h to 10 faça conl t.l.11 tm um
muclial pa:.a o lorviço 'da radioluaào i'O' Mt.Ute;
h) qu,

plano

,
CJ qu! •• pod~ con&ar qu• ~ CC IR lorntça· dur&llh •~
XWA11unbl1i& Pl•n•rla uma qu•nUdad• aticillnttdlclmpa unm

IZ6,
·ft••otusão nt Z5

~

Ciclo de Ett\ldo•

..

!-

Conferincla de Planlpo&uctáriol da UniÃo btle~clonalde- T•llcomual
caço•• (Milara.Torrcrnoltnot, 1973),
-

b) .I(Ue ·con•tltu•m urna atl.tdad• da t7aiio que diY'I

11 r

coatiAuada e amJt!!

qu• Já oraaniuram, 0\1 11 propõ•m a orraataar clc:lo 1 da •:a•ll.Cio•,• que
ottncem rraNtt&mtnte para •••• IIm confernclataa ou condutorca de debat•••
eollclta encar.c:ldamnte àe adnWthtracõe1
0

:-.::~:~~~=e~:~:l~ latenatfiCir 11ue 11forço1 n11te

1 entl.do,

em

COOJt11',!

1. de coordenar 01 lllo:rçoa do• Ntmbro• da Unlào que plaDijam oraanl
.... ctclo d~ ••tudoa, a nm. nttar dupllcaçõ••• c:oltlcldinc:la•, pnttaado parti
c:ular attnçao ao1 Idioma• Utl11aado1;
-

Z, ~· p11quhar e tornar conhtctdot o• a 11 unto• do1 ciclo• de
qu• uria 4enjivel tratar;

...4.

11Ndot

d• promovtr 0 '* ~raan,laar nminárt.ot, dentro doa Umlt•l do• Nado•
de melhorar con•tantemeate a tftcácta do• clclot dt ••Ndo1, á
, ,

da IXptritnc:la adquirida;
5,

C.:.naelho de Admlni!!!ado

convoc~:ção da '!

ftrid& Conferência,

C.)nln.ncla AdrnlnlatnUva

Mundial d1

RadiocomunlcasÕ••

da revl1.i:o Peral doe 1\!,t"'llamento• de
Radlocomuntcaso1a

·A Conl•rÔncta cto Plt)nlpotlnc:láriot da União Internacional dt
muntcaçP•• (MilAia•Torromollaoe, 1'173),

TeliC,!

contlderando

tnearreaa o Sec:ntárlo Ceral

dlepoeCvel:;

l'l

cl• tomar mtdidaa preparatÔrlaa ntceuádu para ·a

t~ne'i.negada

atndece à, admtniatracõu

çio com

qu• uma Conferência Adrnlnl1trat1ft. Mwtdlal dt Radlocom.,lcaçõet,
•acal'rtlada da pl&nlticação da radlofu1io por aatéUte na blnda li, 7·12, Z OH•
( lZ, 5 OHa na Rtrlào 1), 11r& convocada em abrU dt l'f77, no mala &arda r;
uearns•

••conbec:endo
a)..que 01 ciclo• dt •.•l!'dot coaeUtuem. prlnc:lpalm.at1 p&n o ptl8a&ldat
&ll~l1tnço11 doa paCau 1m. vtaa dt de ..nvolvtmtnto, um rtcur.a multo w.lloao
atnva• do qualad~uium COQ~eclmctot 1obr• o• mah rtcente 1 avuçoe da t•cnlc.a
du ltlecomuatcaçoe•, • de colllroaur 1ua1 •JMriÜtcta 1 ;
ada;

\ltDiaadot no utab•l.clmtnD d• um ~al pla.no;

lua

de tomar, entre outra.•, a1 npbstu dhpotlt;ÕII;

5, I. publicar oe doc.umtnlot preliminar•• • flnal1 dot clcloa de• ut\ldot,
•~r~YI&.la, no tempo dtvido, •• adminhtraçõ.. • ao 1 partlctpute 1 tnt1nuadol,
utlllundo 01 mtlot mal• adtquado 11
,

~.~,dar a ~tquincla qua conv•m: aoa cicloa de ••Ndo 1 ;
6, de apreuntar um l'el&tÓrlo anual ao Connlbo de Admlnhtnção • d•
lh• diria} r a IIm d• alcançar o• obJ...•Uvoe pnvhtoa u propoelçÕ•• qu1 con 1ldntm

at oplnlou tXp11uadu na Conftrcncla e oa cr.dltot dleponCvel•l
.. oUclta ao C:an11lbo de Admlnhtras!o

para levar tm conta propollçÕ•a do Sec:rttário Oer~l, 1 fa11r d1 tal modo
qu•
que 1ejam Inscritas ~oa orçameato1 anual• da União 01 c•Mitto 1 ad 1quado 1
ptrmltam a rRllaaçao du tartfat prevhtaa lla preunte Jluolução,

a) que, dud' I~S~, dlvn••• conlninc:luadmlnhtrativa• mundial• de
radloc:omuninçÔ•I emenclarcm ponto• up.~(Ut;:o• do R•Jult.men1o de Radlocom.!!,
nlcaçÕeJ, 11m con11auir harmoniaar a1 d.c:bõ.. cornada• devido à limitação d1
ternário de cad.a. um dtlu;
b) ,ua, oe proarouoe da c.cnlca, lav•m a proceder, Qm reexame
de
alaumu dl.· ... cllçõu do1 roforidoa ReJulam•ntot, prlncipaJmtnt• aquela. qua ••
·rata rum A ~~trvlço• de rápido d•unvolvlmtnto;

d que, por etto moth'O, devnla 1or feita ulna n'lf.ti'a aual doR•II&I!,
men\O du l\â4iocomunlcAçõu bom como do R•aWanumto Adicional dt Radlocom!
nlcaÇÜiti!:
~
con\'OC:&r pua 1979 uma Confu;ncta Adminlllratlva Mundial dt Radl!,
cam'*nlc:açõu encarrtaada d• r•vu, n nec:euárlo, o R•rulam•nto de RadiOC!,
munlcaçÕ••I
e'1CAI'UIA o Cona.tlho de Admlnlltrasio
dt tomar medlrlu preparuórtu n•c•uárla• ll&rt. a col\vOcaçio duta
Conl•rincla,
Rnolusàa n9 29
Putlclpasão, coma ob.aerv•doru. de OrBIInh.asõu de
Llbertasao nconheelda• p1t1a1 NaSDII'I Unida•, •m
l'lllftiQu da UIT
A Conferência do Pltnlpotlnsiárlo• dt yniào lMarnac:lonal de
munlcaçÕ•• (Málala•Torramoltno•, 197))',

Tvlec.2

con•lderando
a) o art11o 6 da Convenção lntunaclonalt.l.t Telec:omunlcaçõu ~· MO!!,
tnux(l965), que confere pleno• podernàa Coníetrindal de Pl•nipotenciãrlo•l
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1

Na:~:. ·~!',:} 9 da muma Convtnção,

1Z9o'
qua atllpl&la •• ralaçõaa da União

UI,
Ruolucào nO 3Z

c)· o art11o lO d&·Con.,.nçio de MonlrtWC ( 1965), qua trata dat rai'ÇÕ&t
com •• dttn&lt oraanluçõat huarnaclonah,
·

Aprovação do acordo entra a Oowrno Eapanhol • o Sacretárto

!!!!2

Oanl Com •••p•Uo • Confn.nela dt Pl•nlpottnelárloa

•• R.. oluçàat n9t ZJ95, Zl96', Z426 a Z465 da Atumbl.l& Caral du Na
Çotlt Unidat tobra o problema do• rrmvtmaatot dt llblrut;.::o.
-

da

...

dtclde

qu •• or1•nlaaçõu da libertação r,conhacld&t ptlat Naçõat Unldaa
podem, am qualquu ocatlào, aubUr àa nWil&n da Unlia lnternadonal dt Ta
lecomw.lcaçõat, como obt.rwdorul
ancarusa o Conulho da Admlnlttrasão

•olu.io, de tomar •• dltpollçõu nacu•Árlu p'ara a aplicação da pr&llnlt R,!

conalderandos

b) q~ a coml11ào dt controlt do orçamtnto da Confuincla
•

A. Conltrincia dt Pltnlpotenclirioa d& União Internacional dt
miUIIc.çiiu (MÁI•s•· Torremollnoa, 1973),
•

~

Tdtc~

aprovar o acordo feito entre OOovemo upanhol • o Stcretárto C trai.
Ruolucão n9 J3

raeordando

•I a Carta du Naçõu Unldaa a a Dlclaraçi'a Unlvaraal

doa Direito a

b) a Dtcl&raçio d& AutmblÍia Otral du Naçãu Unld&e dt 14 da

d,!

'~mbro dt 1960, aobrt a conceuão dt lndtpend.ncla aot pafatt • povroa
cola
'• at., onde •• afirma qut a aujaição doa povo I ao JuJO, ao domínio • à explori'
pua~~\., mwtdi&l;

Cruea Comum de Inapecão

A. Conlerincl& de Plenipotenciárlot d&, UniÃo Internacional de
rnunlcaçõee (Málara-Torrtmollnot, 1973);
,
..

e

••o: Ctlran1elra con1tJtui urna n•raçio dot dinltoa humano& fundam-ata la
co~a.:rárl& à Carta daa Naçõea Unldat • coloca tm rltco a cauta da paa • a'
.

a) do RelatÓrio do Con111ho da A.cbnlnhtração (parárrafo 2, 5,1,

b) daa Ruoluçõea nh Z150 (XXI), Z360 (XXU), ~ Z9Z4 (XXVII) da
1
••mblala Caral dat Naçõu Unldu;'
·

a) a ln•ltt.nci& dt Portuaaltm lrnorar o pedido, am tt.&& Ruoluçio nf
46, da Conltr.ncia dt Plenipotenciário• (Montreux, 1U511
•
amplitude daa atroctdadaa perpttradat com o p:ouepimtnto

I

Ttl•ce

tendo tomado conhaeimanto

coo
-

Cl'lnaldarando

b)

eurntnoY

lltl acOl"dOJ

Ruolusio n9 lO

TaltC!,

,. a) ter tido ltlto um acordo aobra a orranlaação da Conl•r•ncla dt P'4
nlpottncLI.rlot dt M:álara.:Torrtmollnoa, tntrt o Oovtrno eapanhd • o ltarttárlo
Oeral, •rn vlrhldt da• dl•podçõu da Ruoluçio nf U (modificada) do Conatlho
dt Adminiatraçãa1

, Excltuào do Oovtrno da Portuul da Confu.ncla da Pltnleotar.
clarlo• • da todat u outru can(annc"• • ra~&ntou
da
União

Hwnanoa;

Málaca.Torramollnoa, 127S

AConltr.ncl& da Pltnlpotenclá~lot da UniÃo lntarft&clonal dt
rnunlcaçõat(Má.lar••'Jiorumollnot, 1973),

da

r;::a~a colonW.~ • a mlt.ria provocadA por tla, m•noaprtnndo o Direito bum&n.!

A,!

contldtrando
a função Útil ·dutmptnhada pelo Cru.po Comum dt Inapeção como
viço lndtpendante du Naçiiea Unldaa;

aez

encarrera o Secretário Oaral
c) & ,;tctnt• matança do povo de Moçambique • ot odloaoaauautnatoa
dt dlrlatntta africanai, entre oa quala lilll'l'& o da A.mUcar Cabral,

meta

Ol

ele ~onUnuar colaborando com o C:o'rpo comum di iluptção,
ralatorlot adaqu.adoa ao C:on11lho dt Acbninlatração;

1

qut

a ~olbica coionlaliata e racial& da PorNaal;
neca à Porrusal

,da taludar 01 rtla~rlot au.bmaUdoa ptlo Secretário Ceral • tomar, ••
lo~ o caao, aa davldat providtnclaa,
·

..

cr direito de 'raprauntar oa ttrrltÓriot africano• que atualmentt
encontram 1ob 11u. domfnto;

Ruolusào n9 34
Revieào eventual do art110 IV 1 usão ii, da Conv•nsão
•obr' Prtvllealoa 1 lrnu.nldadea daa A1encta• Eapect&Uaadu
A Conftrini::la dt Plenipottnciárloa da União Internacional dt
municaçõtt (Málata-Torremollnot, 1973), '

uo.
uchúr o Ciov.rno de Portu.1al da Conltrêncla dt Pltnipo&tncláriot e
da t~at a a outtaa conftrincLu • rtuniôtt da União lntarnac.l.oul dt Ttlacomua.!,
caçou,

a Rttolu.çio n9 ZS da Conftr.ncl& dePllnlp.nnclÁriot(BuanoaAiru,, •
19"1
1952), a Rttolução nf 31 d& C:onlerincla dt PlenlpottnclÁrloa (Otntbra,
• • Rnolução n9 Z3 da Conlarincia da Planlpottnciáriot (Montreu:. 1965),

i\aaoluslic n9 ]1

hvando am conta
a Rttolução A9 Z6

confar.nctae • ra.:niõu dii. ..;., .• .:o
Ttlece

··•cardando
Carta daa Naçõ.. Unh!aa ta Otclaraçào Unlvanal doa

Dlraltot

Hllmanot~;

~. a Rnolllçào n9 45 da Coafer~cia dt Plan.l.potenciárioa da UN.ào

1!!,

ternaclo""'l dt Talacomunlcaçõea (Montnux, 196.5) aobrt a excl11tào do Governo
da R.tpÚbUc• Slli•Afric&na da Conftri'ncia de Plenipotonclâriot;
Aa.amb1.1&

d) a Rtaol11çào n9 U96 IXXIU) a da daltmbro dt 1968 da Au~bl·ia
Ctral du :,·.,.~•• l'nidu aobrt a pol(tlca dt apartbtld do Covarno da RepllbUca
S~o.l•Airlc&a...:

•1 a R.ttoluçio nt Z4Z6 (XXJil) de 1B dt deaembro dt 1968 da
An•ra
bl.la. Ci~;r:.t da a Naçõ.. Unidaa, fanndo apelo a todoa oa orran.l.tmot ••PI~'!
doa • ~ .. ~,;.1 &I Ol'Ji&niuçõea Internacional& a &dotaram &I rnedld&a necua&ri&a
para onc:trrar «Ju.&lquar ajuda financeira; tconõmica, tÍicnlca e da outra n~rturoaa
·~ Covtrno da Africa do Slll, atÍI qllt eata renuncie i. tt.&& pol(aica dt dhcrlmi"!,
çao racial;
·

fl a R.ttoluçào nt 6 da Conftrincl& AdmJniatraUva M~mdlal T.ltJrátlca
• Talalõnica (Citntbra, 197S) relativa do Qovernc..d& RepÚblica SIII·Afrlcaraa n&t
conltri'nctaa • auembl.laa da'Uniào lnttrnaci~:.nal.'Ttltcomunlcaçãtal

·....·

Pltnipot'!'ciárioa dtl M:ontraux, • • ,

.:onaldarando

.
A Conlar.ncia dt Plan1potanciar1oa da União Internaclonal de
mllnlcaçCta (Mál&K•·'rorremoUnot, 1973),

c) a a.. ..aluçào n9 Z145 (XXI) dt Z7 da 011tubro da 1966 da
Ctul daa Naçõta Unida•, 10bre a q11attào dt Narnfbta:

~ Conlar.nci& dt

(1965),

• de Plenipotenciário a e de t.:.uaa •• autr&ÍI

L

Ttltc~

131.

~

Elcel•aào do Governo da RepÚblica Su.l-Afrlc&n& da ConlarêncLa

a1

au.,!

tncarreaa o Conaelko dt Admlnlatrasão

cond•n• '"'" aptlacão

contlrrna
&I dhPoatçÕta da RttOIIIÇÀo ·n9 619 do Conulho da AdmirUttração' da
União l:nernaclonal da Talacomudc&çõu, ••aundo a qual o Ooverno da RtpÚ.btl
ca ~l·Atrltan~. não pGIIIIi maia o dll'lito dt rtpruent&r a Nam!bta ptr&nta
a
União;

~
u:ci.&ir o Oovarno da RtpÚ.bllca Sui·Airicana da Canter.ncia d1 pltniP,2·
tanctárioa • de toda a aa outra a conltr.nclaa ou rtuniõtt da União lnttrnaclonal da
Ttltcomllllicaçõaa,

a) que paftco b&'VIr llm& contradição" ontrt a definição dot talaaram...
ch&m&dl.• e comllftlcaçõu ttltCÕnicaa dt Ettado, contida no Anexo Z da ~onv•~
ção lnttrnaclon&l dt TtliCDRNnlcaçõu dt A.tlantic City (1947)•·• dlapotlçao .do
Artlao 11, da Convtnção aobrt prlvU.Iiot o lmllRid&du doa o,.anltmoa ttpecl:!,
liaadoa;
b) qut a Convenção tobre privU.aioa • lmunld.adu dat
· inttituiçõ!•
••pac'iaijaad•• não foi modUicada no 11ntldo am qllt fol tolicttado ptlaa Coftltl'l!
ciaa dtPlcnlpotanciárto• dt Bucaot Alrta (195Z), dt Cantbra (1959) tdaMntrtux
(1965),

ttndo examinado
vá riu propoalçõu t, · dtnCrt ela a, um pedido do Sun&árto Cinal d&a
Naçãu Unida&, para ,qut 11 uteadam oa prlvU.poa dai telacomunicaÇÕtl da E!
&&elo"" Ch.Ctt du aainclaa upeclaliaadaa1

=
dacldt

11 dtciaÕe• da a Conterânc:laa d• PltnlpotenciáriDa d•
B'*enoa
A.1r••l195Z), de Citntbra(1959) • dt Nontrawc (J965) de não lncl11ir ot challl,d&a.
lnatitu.lçÕtt uptci&Uudot entre 111 autorldadtl tn~Jmtradaa no Mexo Z da CO!!,
vtnção, cano habUltadu a •nvlar tela1ramaa d• E:acado • aoUcit&r ···comuniC!,
çãu telarõnicaa dt JCatadot
·

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

qua aa Naçõ~• Unida• coaoordtm tm ercaminar novamente aata
qu•!.
ti'o t qut 1 conlldtrando a prtaant• dtclaão, modltlquem convtnltnttmtntt o a!.
t11o rv, uçào 11, da C:onvtnçào aobr• Pririliaio• elmwaldadta daa Aa•nci&a E!
peciallaadaa,
·
•ncarraaa o con11lho da Adminbtrasào
'"•
dt ttamar aa dtvldu providinclaa dlantt doa orpniamoa conupond•!
ttt daa Naçõu Unldat 1 a tim da cbtaar a ~.Una ·~l~çi'o aatlalatória, •
Ruolusão n9 H
Utllinsão da rtda dt talacomunlcasõea du Nas~•• Unida•
para a traluo tel•grallco du lnatltu.tsoal
A Conftri'ncla.·~· Pl-.nlpotanciárioa da União lnt~rnaclonal da
mu.nic•çõaa (Mi.laa&•Torramollnoa, 1973),

Talec,2

-------
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U3,

m.
Ruolusão n9 JIJ

a Reaohu;ão nlt Z' da Conftri'nci& de Plenipotenciário• de B~enotAlr•
(19!11), motlv&da por 11m ,..querlmtnto dat Naçõ.. Unldlol, pedindo i. União lntn

nacional de TelecOmuntca~õu para aprovu que o trífe1o d&l AJinctae

fsdtdp ds adnJheio

J:lp.ciÃ

dJ

Qutoé .. Bteuy somg Msmbrg da Untig

.l!!lJ..tDWoha! dr TtP!rsgmun!sasõsa

ltaadae eeja aacoado tobre a rede de telecomwdcaçãee entre ponto• llxoe d&t Nã'

çõ., UNdat. mediante urfta contt~tl.&lcào iJII&l 011 pro 1'1\1. do cueto de aploncãÕ
• correepondente ao volume de traftiOi

A Confn.ncaa da Planlpotanclár.o1 da União lntnnaclonal ct. Talacom\UIIctf
çõ., IMálaaa•Torrtmollno•, 1973),

~

que o Secretário Oeral d&t NaçDu Unld&t r•th•ou, deede 19 de Janeiro
de 19!14, o oferecimento que havia feUo anteJ'iormente àe lnetltulçõu tlptCI&Uu.
cl&t no que •• ulere à truami11i'o de ,.u tráfeao pela rtde d&a Naçõee Unida• I-

spnt!dsrandp
o pedido racabldo do Pruldanta do C:onaalho da Comtuárto• da Qulné • BIJ
1111 &anct.nta a admtui'o da •au pa(• como M.mbro da União am rirtuct. do• antao•
1 a 19 da ConV'Inçi'o Jntarnaclonal da TalacomuntcaçÕ11 (Montraux, 1965}, a a 1 tz:g
c.. dt talarramat ralativat a " ' ' ptdldo, qut ftauram no anaxo ao O o c uma nt 0
n9 311;

~

I, qua, am clrcllnatlncial normail a redt dt taltcomunie~oçõ.. antre
ponto• IUcot d&t Naçõn Unidu não davuá ttr abtrl& ao triÍftJo dat lnatitulçõa 1
aapaciallsadat, sm compattção com 11 rtdtt c:omerclalt da tllecomunicaçõ., 11
l&balaclda1,
-

cpnrtdetlndp

z.

qUI a corrt~pondincla anterior manclon.da nut11 talaaramu não foi reca~
da anta• do final da pruanta Conlarincla;

que a UniÃo não ii lavorával a q~&&lqlltr derroaaçào àt dhpotiçõ11
do artlao XVI do Acordo antra •• NaçÔII Unida• a a União lntarnac:tonal da Tala
comlln!Caçôn:
-

con•iduando isut1mante

3, q~e, não obtt&nt!'• a União ~o lonnllla qualqlltr objação a qlla, am
cu o dt tUu&çao cr(tlca, o tn.taro da1 Aranclu E•peclallsadu ampr11ta a rede
da talacomunicaçõ.. antn poMol llxo• dat NaçÕ11 Unlda1, a umat&rila calcula
da 1ob a forma vrncrlt& no Avi to F. 4Z da CCITT, à Útulo aratu.ito;
-

qUt um certo nÚmero de Membro• da União não ut&o pruantt!
ela dt Planlpotenciárior,

à

Contar~

tncarrssa o Sacratí.rto' Ce,!!~
spn•lderandp além dirao

da tomar •• madldu naca .. í.riat,
R11olusão nt 36

o amplo apoio para que a admlnio tenha luaar em dAta ma h breve pon(vel
conalda.rando prlncl,.tmenta •• obasrvaçõaa lonnulada1 por mu.Uaa dlleaaçõu d~
Conluancla;

Telesramaa, chamada e s comunl.casõu tslafÕnl.cu
du inttitutçõu upactalindat
A Contsrincia da Plenipotanciárlo• da União Intarnadona1 da
munlcaçõet (MÁiaaa•TorromoUnoa, 19.73),

ensarn11 p Sesrrtárto Q![•1

Ta1ac!!,

1, da, com bata na correapand;nc:la jÁ raca,btd&, etatuar o mal• rápido PIU
a(Y!l a connlta ao• Membro• da União, rtlativa à acfmtuà'o da Cuiné•Binau
lorme oa utlao• 1 a 19 da Conwnção da Montreux (1965);
' cem

sonalderando
a) qut nÃo tão mencionado r 01 c:heln da a Aainclat Eapec:lallaadaa na
dellniçà'o do• telearamaa, chamadu • comunlcaçõu taltlónicaa·da E•C&do q u a
tia:uram no Anaxo Z da Convenção;

Z. da enviar ao• Mambroa axemplaru do Documanto n9 37 acompanhado da

!':.,ct;/·:: ~=~:B~~~:~ta

que podem aura! r cuot am qua a u.raincla ou lmporbtncla da a comu
nicaçôta du Al;nclu Etpsclali~adat juttlltquam um tratamento upacial a uu.'i
ttlelll'i•m&.t ou comunlcaçõaa talefÕnlcat;
h)

para aua conaldtração, ao dtcldir •obre o pedido da

Ruolucio

~
que, ae uma Aainci& E•paci&Usada da• Naçõaa Unida•
informa o Conaalho de Admlnhtracã:o o tau daaaj'oct.obtarprl".!,

~

nf 3?

Linsuu pflçjaie e de trabalho da União
A Conlu;ncla·de Plenlpotanciárioe da União lnternaclonal da TalecomWII'if
ç&u ()41Íiaaa•Tarramollnoa, 1973),

1•110• !!ptciAit para au11 taleoomunlcaçõea, jullitlcando 01 cuoa partlcldi~~·,
em que conalduar necnaárlo um tratamtnto 11peclal, o Conulho deA.dmlnlatr!
c;ão:
1. aubmettrâ ao a M.mbro• da União 01 padtdoa que, em 11&& opinião,
devuio ••r acslto•:
z. 11 ta.tulrÍ. uma dacbio 1obra 01 rtfaridot ·pedido•, lavando am conta
a opl.niio da maior!.& dot membrDt;

llo.

eatabalacn um alttama altamante equ1tativc e -:.!ic•l :!,& Idioma• oliciaip
da trabalho dentro da União:

a

•ns.r.rraga o Sssrst.Í.rio Qsr&l
de notificar 01 Membro• qualquar dacieào tomada palo C:on~alho
Admini•traç.io,

da

ai quo toram apruon,adat, par ocaa1io d1 ConfarÔ:"Ja propoalçõet vtundo
introdu& Ir a utUlaac;ão· de novoa hiiom11 somo Ur:.u.r.• oflcuia dõl União;
b) qua 0 aumon'o do nijmerc de Unlt,._l oli.:l.r.ia ou do tr.r.balho implica para
a União om roporcuuõn de car&ter tÕtn1co, pouoõtl, .t.daT,inutrativo • financeiro;

Rsaolucà'o nf 37
Col.iboraç4o som u Or.canlaaçõee Iatnn11clonai• intnsuada• nu
RadtocoJT.unisaçõat Etpo1odai•
A Con(ar.incla da Plenipotancii.riot da União Internacional de
m~nicaçÜ111 tMÍI.l&,llo1o·Toriamollnot, 1973),

T•lac~

cl..quo, para Q.l p6ÍIU c.ujot idiomu ~o {l.}ra,n •d•otot.do• como tait, & utiliif
ção ele um número cada vu ma1or de lin11u~• o!ic1o1oi~ ou d..t tr•~lho acarreta, atõm
da ancarao• .financairoa, arand11 lnconvamontn pranco•;
con•lderando

~
d;u num .. roua po11ibllidadn da utUização, PObre o plano

nal, du

.,,p .. ço

Lnternaci~

utra .. .nmoataoh:o para fint pa.c::(tic:o•

qut, no futuro, talvu aaja. conveniente aplicar outro11 111tomaa p.\1'• !JMJ
ctar a rapartlr •• dupnu com 01 urvtçoa de linguAl enuo 01 Membro• da Unlio;

~:.!!.ll!.i.!.l"r.lndo
,, 1m\•llrt.\nciA c:ro~eente do papel que •• t~,lec:omunlcaçÕII a,conttques.
t11nwn1t•. ,, Un1.in, doucmpenham ntcauarlamante no1te campo;

~~
,,. -"IIWO" pe~rtlnontll do Tra~do aobra 01 prlndptoa que davam ra11ar
... ;HJVJ•I·•'h·• <1\)• ~•to&dOI n\ exploração • utllluçào do IIPAÇO
extra.atmodéri
co, uH:IIi•lvu ,, lu" v outro• corpo• c:alutu, &uim como a a ruoluçõea adotadai
prlo~ A••"mhl~1a jlvl'oll du NaçÕ11 Unldu·a rup•ho ~··colaboração
lntarnaci~
n.r.l n.u •lllliuçü 1'" p.4odi1.:u do upaço oxtra.atmOiferico;
~~~!!.!,...!!:ltith.çk.:a

;,) ·'" uwditl;a~ tomadu palo1 diva~aoa óraioa da Unli'o tando am vlttaa

utU1u<;.:u

n'l<llll .(leu.

pou{vtl de todo•

01

••rviço• da radlocomW'Ilcacio

"P!.

~:lo~l;

1,) "" l'rulo' reltoa realicadot na tacnoloti• 1 a utUliação d!l
racuoc,2
munlc.,<;;.,. ~ •'•!'"..: 1:1i• 1
wlwll·• ;ul Con•elho de Admlnlttrasào e ao SecretÁrio Csral Que
t,g
lilt!ln';,• DlPtilc\~1 OdCell&r!al

1, p<~r-. .:ontinua a mantar u

,~~~.çooe Unldu • 11 Aainclaa

Eepscial!
ud"• intoro•u.11i>11 ,, pH don proRrtiiO! da a radlocomwllc.-çõu aapaclalt;
.'. 1.., 1.,, l'n..:vNj~r o pro1n;ulmento o o duonvolvlmeniO da colabor!
'i.:u rtotr•• ,, !'u 1,,,, ,. ·•• ·l~oincl.ll.l e•p•ci~l\u.dllt da• NaçÕel UnidA&, ou AI ou.lr~•
or~·•ntf.. ,~tlu~ inturn••~IUMIP, quo utÃo interatudiLI pola utlllução d11 radloco
ffiW\II'oltjU ... IIIIJl"''iililo

\, de empraeildor

uiT

•utudo detalhado 1obr~·:

1.1. a 1\lta atual, a ~Jm& av.ntualllt~& 1u\ura de linaua• 10hclai' da União:
t.Z. a Uata atua't, a uma av1ntual-\itta tutllu riu Hn(i.ll&t \;lo trabalha

d•

União:
1.3, outra• dltpoatc;õea aventual• 1obro o III\) qJOr;Ueft". 01 Mtmbroa
1ln11uu da aua conV.nlincia nu conterincl&l • nuniÜO<il. da !.1:1IÃo;

du

1. <4., a 1 can~tquinclll, a 1on11o ~ruo, no c;tmpa1 d• tfc~!Ciil dei ~c•..'oal, d"
adminl 1traçia a du Unanç••• da• rtVilol!, do ,, .. tum» hnii•UIIUCo da, L·n~.Mo, coo~
dtnndo•aa 11 deci1Õu e aa madldu adotadu ,mbro o auunto pc:lu ~IÇ\•u. Untdu
a aaênciu upaclaUudaa;
1.5. u 1 oUcltaçõn, oa daba~"·,.. dllciiÔoJt r~h uplniõu. n\llniiutwtl~~
com relação ao auunto na Contorêncl& di Plenlpi'lh:IICIIIrH.U da !•11\\~~~~·TorronJo.l.i
not 11973) 1 com ralorênc:ta ao .DocumoJito n9lt10 11obr~ u 'I•O d.o "lamao•
t,ó, u necautdadol d.a Uni/o a da uu .. :OI~In:,,·u~:. ... ~c ru•1 .tu, loen·. rJ}
mo oa racuuo1 qua devam 11r CO!J4&1lradua A Oh•' fUI\;
I, 7, quahque r oulrilJ q,lll'v 1tÕo1 ou .:llll~HJ,· • -·.'·,•i· · :••. ;'!·r.• •.ftl •:

z, do •ul.lmohlr 110 oi!Omll ,l!fÓ1omo1 Cuni•u~u. ,, .,,, , _' "'''n~:;r\.,1 um""~
tÓrio datalhado com r•turT'••IdtlÇÜ\11 1obrv tll nl~'"''l ... ,• ·' '·"' • .1 ''r t .. m•d·l• o.r.ra
o 1tabtlacar e manto r, dlntru d• Unt.io, um •i•tumo1 "'l~lloltlv-. L' t!l;t .. l io
lin~u.u
oficial a • da tubalho.
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I JQ,

137,

A Conferênc:aa de Pluipotont!Á'rine d• União Jntunacaonal de Telecomwuca

t;Õu (Mál•K•-TorumoUno•, l?7l) 1

Unld••

a) o Artlao VU do Acorda conclu(do utre &
a União Jnternacion•l de Telecom•mlca.;n... ,

1

Or~ranaação da 1
Naçõu
•nllcn•ç;;...

IJUfl rl1•T"Õ• .,.,,. ,._

de pare cu·•: con•ultlvoe podem ~e r dltliild&a para • Cortro IMern&cHIMl di! Ju Uça
1
JMI& Conferencia de Plen~potenclarJoa.. ou o Conulho de Ali'Y""I'tr.l~.\r,, •Ainr:ln
m
11
virtude de uma autorl&açao da Conferencia de Pltnlpotencl•r o,,

ronrldertDd(l com utlefaejc

1

1

do RelatÓrio do Conulho da Aámlnlatração (aoção 2,5,11,2 e 3) relativo u
madldat adotadu am cumprimento i Ruoluçào n9 41 da Confu;ncia dt Plantpot'I,D
c:iÁrloa da Montraux, (1965) a l'ltpalto da naioctaçãô • ... lnatura dt um
acordo
com u autortdadu •llÍÇn aobrc 011 jli'IYtlágio~ ll tmunldadu da UJT, que •• aju 1ta
rá, am termo e III'& ii ao acordo reallaado entre •li• a maamaa aw.torld.a.du a &I N'JI
çõea Unldat;

de lliutr atentamente u dtllf'IOIIÇÕ&t dn acordo e dat modaJidadu de
lu&
apUcaçio, cuidando pa.ra que 01 prtvihÍ11101 e tmur.tdadet concadtdat à UJ'I' .. jam
equivt.ltntea à, obtldu por outra• tnttltuiçõe. d.. :; .. çõu Unldu com ude "" SvJ
ça, a Informar, 11 for o caao, ao Contelho d1 Adminlltração;

b) a decuiocom<~da pelo Cor.eelhn de Aãmlniltraçãuthr"l,l•.r" !Jn 1,\0 ,., TJ:j
bunal AdmlnhU&Uvo ela Orll&nlaação Internacional do Tt.t.bail'lo'·,. 11 r1"d&r ,.ã
r.,g
11
0
conhecendo a competência duti Tribunal, feita pt~ID S.cnt.lrito Cual •m vt~tude do
nlerldo Acordo;

~:) u dupotiçõu CQntldaa no Anuo Ett&tuto do Tribunal Actmtnutratavo da
or,anluçi'o Jntunaclonal do Trabalho, em virtude da1 quai- 11111" r.,.catuto e apjj
1
ca lnle11r•lmantt a tod;u &a OJ'II&nl&açÜat lntarnacum•t~ tnt,.r.-,.!.\1 •li q1.11 tf'nham rc
~onhectdo a jurhdtçi'o do Tribunal, c:ontorme o paráarafo 5 dn ani~o J1 do EttatuÜ.
do Tribunal;
d) o artlao XJJ elo Ett&tuto do Tribunal Admlniatr&ti"c. d• OrManl&&çãw Jnta.r
n~c:tonal do Trabalho, 1e11undo_ & I)U&! e como !ont~qu;nct& d• daria ração &clm.m•.D
c1onad&, o Conulho dt A~munttraç&o d& Untao lnternac:wn•l cto Ju 1uça " q>lluio
da validada da uma dactuo tomada pato Trtbunal;

eoliclt-' •o Copulho ds AdmJO!p!ns4o
que Informe, quando n11cuaáno, •obra e•t• ·auW\to n& prÓxima Conlerênc1a
de Plenlpotenclárioa.

qut o Conulho de Admlmttr&çÃo utá autort.r.ado a •ohc 1tar p.arecn, 1 so.D
IUihvoa d• Corte Internactonal de JUihÇa, pela aphcaçào do •rt.:;o Y.:J do Ett&tuto
do Tribunal Admlnlatrattvo ctA OriAnl&<i.ÇÀo Intern&clonal do Trat~alho,

Ruolusio n'? ii

Publ!tasi., de \lma •rUsi'o anota1a r!ot Ato• rlD"Ll
da Cnnrerftnsia d" Pl•mpotanetÍriot 1e MÁ!au•Tt~rr"mfl)!""• (127 11

A Conler.;nc:ia da Plenlpotencl;rtoa da União Internacional de Telecomu.nica

çõ.t {Málaia'"Torremollnoa, 1973),

A Conferência de Plenipotenciário• da União Jnternac1onat de Tolecomumca
çõea fMátaaa•TorramoU.not, 1973),

sont!derando
con1iderando
a Re1olução n9 H da Conferftncla de Plentpotenciário! de Montreux, H96S);
soot!derand?
o RelatÓrio do Crupo de Ettudo lnatltu.(do pelo Coneelho de
ean cumprimento à Ruolução actm. citada;

Admlnhtração,

138.

140,

encarrega o Secretário Ceral
qua a dUh:u1dada CS. red.l1i.r, n.a pneente Co~nltr.ncla, um tnetrumeato fu.ncl!
menta-l itliafatÓrlo, pannanante, bueado no R.alator\o do Crupo CS. EatW:So e aa p(g
po1tu relativa• ao metmo;

1. de, com a colaboração dot Diratoraa doa Comitê• Cone':lti.vcu Intar~
c\cmalt e do Pruldante da JUAta Intemaclonal da R~ilttro de F;aquenciat,
~r•P.!
rar •·publicar, com pelo meno•.. um ano de antecedencia, n&. prox.im•. Conferencia
da Planipotancl&riot, uma adlçao anotada doa Atol Finab da Confer•n:ia d• Ple~
potenciá rio• de MálaJa•TorramoUnoa, noe idioma• de trabalho da Un~o;

z.

I

1. conaarvar, atll à prÓxima Conterinct& ct~ .l"lan~potanc:iártot uma

Conw,.D

ção como inatrumento fundamental da UIT;

z.

que uta Convenção de Mátaaa•TorremoUno• compreenderá duaa pattu:

a) a primeira, denominada J)l.epotiçõn fundamantata, raa;rupando
101 de caráter permanente;

01

.arU

de eolicitar qu1 oa Membro• da UniÃo cedo.m a uta, am caráter vol~
tário, 01 urviçoe da parito~ que colaboram com oa trabalho• de p•tquin • preP.!
ração doa textoa:
l. de, apót a aprovação pelo Con .. lho d~ Adminittração, tomar u rnectida1
1\acauáriu à realbação da tarefa upoeta no puaan!o 1;
4, de apruanta.r ao Conulho de Adminlatração r~latório• tobr! 01 ava.!'
çoa do• trabalho1, e nbmetar 01 textoe corrupondentn a aua aprovaçao red1i&doa
em vbta duta publicação anotada:

bl a uaunda, denominada Reiulamento C! r•:• r ..11ruP!ndo l'lllraa relativaa
àa inodaUdada 1 de funcionamento do• dlferenl:u oraaoe da Uniao;

3. que a dlttribuiçio dat. dhpot\ÇÕe• entre u duu partu
ja, em princÍpio, aquela propotta pelo Crupo da E•tudo;

ancarresa o Conulho da Aclminhtrasà'o

d& Conwnção u

de aprovar u madldu a4minittrat!va• adotlldu para a preparação a p~
blt.caçâ'c. da adiç~o anotada, ..aueJuran4o qua nao tejam acruc:enta4u deap11aa ao
orçam•nto ordtnario da. Unl.io;

1.

4. que uta Convenção pode ter emendada n& Confu;nc:~a da
Plenipotenci.!
rloa pela maioria da• del&laçõat pruentea e 'rOtantu, entendendo•u ql)e~a pramtJ

ra p&rt• ••ri objeto de raviaão tomentl noa ca.1n11 sontideradoa in41tpenaawia;

z.

da examinar oe avanço e ..realludoa com a execução da ata
aprovar 01 tektot pera aua pubU.c,çao.

trabalho,

e

•n;arrua o Gonulbo de Adrnjnletrasaq
Rnolusão n9 4-&

1
! . d.· enudar a dhtrlbulção da1 cUtpoaiçÕ•• entre &I dl.ll.a partu da Convu
ção de Málala•TorremoHno• e o a melhoramento a que eventualmente panam 1 e r.
tntroduatdo1;

z.

da examinar a quutào do procedimento a_·eer •..Plicado no fut:uro par& a r.J
vtei:o.du duat partaa do \nltrumanto tunclamant&l da Unlao;
l, da apre uni~~ racomendaçQ.• precil&l tobra o auunto
rência de Plentpotanclt.riot.

A&_

prÓxima Contf

Rnolusão n! i2
Ptdido• de er!Snu çon•uhjvy. i

.;ora

lntsrneslqnal de Jupttç,
A Contuinda da PlenlpotenciÁrlot da União Intarnaclonat da Telacomuntca
çõu {MÁl&I••Torramollnoa, l97l),

petlntsà'o do• termo• ~Telarutla" e "T•!afoniA"
A ConfariAciA de Plonlpotencti.rlot da t1ni&o Internacional da TalecomWI.ic,!
~õu

(Máta 1a..Torremo11noa, 197S},
tudo dacldtdo

conurvar 01 termo• do manda•o do Comhi' Co~t\Utivo Inter~acional Tale ar,!
tlco • TaltiÕnlco (CCITT) tal q\&al UIUl& no ndmaro 18, da Conv.ncao de Montrewc
11965);
eetlmando entretanto
que teria ú.tU q\l• utu ~.a~mo1 abranjam, um ambiguidade • unro~uçào ri«'
novo• anviçot na1 ttlec:omWI.tc&ÇJ)U derivado• dQ •ur~~:tmento d. novu t•cniCu,
taU como a tranemlni'o ria dado• • • videotonia:
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141.

que toda nova formulação do mandat'o do CCJTT dtWI ur cutc!adoaament• ~·
lactona~, com o objtU!'O de .vUar, •m parUc:ular, qulquar dapUcaçio noa t1nn01
~~;~ nncta do ComUe Contult:lvo lntnnadonal da Rldlocomuntcaçãu (CCIR"""-do

1

sqpe~sten'o

tpDm

o~;.e o n&rnno 410 do AntXo dt Montrtwc (1965), lliUl'&I'J\ du• dtflniçõu di(J
""''" 1)1.r~ o ~umo "te1errafla 11 , uma delat para efelto·do Reru1amento de R.ac!W
OOI'n'lftlc•~o••l

1.

a celebraum anualmenta

1111

dia;

~.

a aprov.ttanm •••• dia para.ltvar ao conhecimento do·públlco a tmpo.r
t&ncLa du telecom\U'Itcaçõu no que concerna o deunvolvlmen'o económico, todal •
cultu.nl, pa_ra promov.r o lntuuu pelat t•lecomu.nh:açõu nat untv.rlidada..•
•
outru liittitutçõea da tnll.no, 1 aualr nevoa 1 jovena taltntoa para a pro,tluao, •
dllundlr uma amplt. informação aobu u aUvldadtt da União no campo da coop•a;!

çio intnnaclonal;

· '

·

dt fornecer àt admlnlttraçõu de te1tcomunicaçõu u lnf~rmaçõu e ault
tincla nticeuhla para coordenar ot prepautivot da comemoraçao do DI& mund~l
da• telecomunlcaçõu no~ pa!aet Membr0t1 da·Unli:o;

t"?rtii!Odo e gptnljp

~ ~~~~ 'JU" t'nnvtrlt. que todot
fl11tlao (',o t•rmu 'tlflewr.ahll"i

01

orrafthmoe da União uUUaauem uma única ctJ
·
•

•ncarusa o Conulho de.Admlnietrasão
de propor aot·Membroa' da Uniãu um tema particular para 'a comemoração
de cada Ola mundial dat ttltcomunicaçõ...

1. c Comlt• Contulttvo Internacional ele Rad.locom~mlcaçõ.t, o'comuê Cq,o
nltlvo lntnnaclonat Ttlerráflco 1 TelefÔnlco:
..
a.) de ela..boru, dentro da Comluão Mltt& de Vocabulário, , com a partlc:IQ!
;ao t.• comluou .d• ••tudo lntereuadat, uma deftnlçio do termo ''•l•rratta",que
pou& eu t.rtllluda por todoe 01 orranltmoa da União:

b) de ut•dar, ao mumo tempo, at modlflcaçõu ollacr.Ítcimot que
de'!!
riam te• lntrod"Jtidot ,a, cltltnlçÕ.t •telearafla" • •teldonla" qu. flauram no A'lJ
1.10 •• u, da Convenção de Montrnx 1196!), pua abraniltr ••m am
:.iautdac!t o cuo de novo• 11rvtçot de talecomunlcaçõu, como a trantmluio de 4t
~oe • a Yid•ofon~.a, ou qualquu outro thtama fut11ro:

,A Confarência da P1er.lpocan,,lárlo• da UniÃo ·1ntnnacloul da Tala c~
çõu IM,laaa,.Torremollnot, 1973),

Z, o Comi,; Con•u1Uvo lnCnnadonal T•l•arático e TalatÕnlco de examinar,
.tvMdo ern conta o• ruuUadot do .. tudo aclm& a convenlincla dt nb 1 ,ltW.r mv
ia~o do cc:':'T, a txpnuio "que 11 refutm a Íeltir&lla a a ialelonla" por
tW
:~·::~~~~o a, am ca1o allrmaUvo, da propor uma nova redaçi'o, rupalt:ando

at dlapoelçÕu n\Ímaro ZS da Convtnção 1nternaciona1 de 7alecomunlca<Õ ..
(Moptreux, 196!) qua tltlpula, entre ou.tral cobu, que a Unlio recolha a publique
'Wannaçõu concernantu à1 telecomw:'lc&çÕu para benefCclo de todo• 01 Membro•:

!!O j ' I'IÚI'nUOI

u:n.

eondlderando

lavando em conta
a) 11 dhpodçõn da Ruolu<âo' n~ JZ da Confe r• nela de PlulpotanC:i&rloa ·
(Mllntreux, 1'965)a a Ruolllçào n9 36 dn CClR dC6bl;

•pHstse em çpnuguinsJ.I
PltnÍ:rla
: Vl AaumbiÍia Ptanárta (1976) do CClTT, e.à XIV A.utmbl.Íia
19771 cl!' CClR qua apraunt11m na próxima Contninc.ta dt Planlpotandárlot tll&t
onch11o11 • propotta• 1obre 01 ~ntoe cltaclo1 ,

b)

ot tttlldoe j' ·amprundidn• pu ln Scosretltrlo Cara!:

144.

l4Z.
Buolucjo n! 15

ljdlt(stp de Untio

A Co~n:ncla 41 Pln1.~lllnc3rto 1 da Ull!io tntaruclonal di Talacomwdca
;õee (MÁ1aa&•Torremo11not, lcns),

qba o e urvlçot da documentação con1tituam um maio fllnc1alfttint&l para
manter em dia •obre 01 mail racantu avanço• no campo el&l talac~uni.saçõtt,
bratudo para 01 p&(u, am viat ela eltteovolvtrnantoi

u '

en•ureaa o Ses.retártÕ Qual

tomandg sgMegtmsptg
do :tla,Órlo do Conulho da Admtnhtração relativa ao projeto de conatruçio
de

uma tercalra •lAP-' da ampltatão do ed.lf(clo da 11de da Untio1

I, d•.protuaulr, com & coopuação dot demah ori;anhn"io• permanente• da
Unlio, 01 ut~do• dutlnado• à ci-tação da documant&çio e reterinct&l
btblioirÁ,U
C&l IDbrP teltcomuntc&çÕeJ 1 que ea ancarrtil&ria de:

1, 1, facilitar a u.tilh:ação da dcrcum•ntação p~bUcad& pela Un,lo; ·

não inidar,

"o momea&o, a realtaação da terceb& •tapa ele ampliação do e~

t(cto da 11dt da Unlio1

1, Z, colabor&r com outro• ••ntrtl• nacional• ou tntarnecionaie de doCu.mentt
çio ,p&ra o Intercâmbio d• nter:nci•• biblloirÁllcu, .a fim dt evtt&r cl~pllcaçõ .. ,
raduair a1 dupttat a,.ao m.amo ll«;n'po, cantraliaar a informação mundial aobrP

toloco~lsaçõu;

.~

1. 3. coh:car ••• a

o perito• da l1Aiao;

• ensarr•" g Çgnulho d1 Admlnlrtrasjo

de tttudar uma 10lu;ão racional para o problema ralaUvo à paeia;em entre
a aarail•m nbturinu 1 o Ctntro lntuucioÍu.l da Confuincla,

lnform.,~ c.,..poliçào dot Membro• e dOI

l~~ncíonÁr\ot

Z, do lnlormar ao C:onu~· êkl Adh'llnhtração, a fim d• permlhr qua a prÓtU
ma Conferinda da Plentpotenc:IÍ.rioejpoua t.omar uma de,chio eobre a mat~ria:
aol!slta ag Çpnnlho dp AdmlntunsiO

J!.!'.r•lusão
Q!t Mundial

gu

n? 4#1

ql.ll tome •• medida• nilceuária1, no limita do• recuno• dlepon(wt•, pua
permlUr a conth\uação du111 tttud,oa,
'
·

Te!esornunlsesõn

A Confarinci& de P1antpotanctárto 1 da" União lntt:rnaclonal di Telecomunl~

çõet (MÁlaaa .. Tornmolinol, ~973),

Rt~p!usio

ny

48

lntprrupsio dp nr):jsg de Sebgr Subm!)o!nge
1
ng Msd!turinto Orjenttl

do RelatÓrio do Conulho da .\dmtnlatraçio ela Contu:ncla da Pi.tntpol!nclÍ
rto•lparáarato Z,!,U)l

A Confarincta da Plan\pot•nc!Írloa da União lntarnacional d• Ttle~mf.ln\1\J
;õu (Mi.laa•·T.orremol\nol, . 973) 1 '

çgpelderando

o intUIIII damon•trado prlo1 Membro• da Uniio qll&nto
mandta14a• telacomwüc1çÕu;

à celabração do

dia·

que o d.la 17 ds rn&io, &nivPrtÁr\o de lundaçio da União, 11rá, daqui em di~
te, o •dia mundial da• t•lecomunlcaçõu";

da qut 01 ubo• ub'martno• Datrut••Marulb.a a 8aia'ute•AltXMidria, qllt lJ
1am o Ll"bano à J:uropa e ao conUnant• amertctno 1 d'a '-"'lado, a o Ll'b190 a Atrlca,
de outro, toram anlamenle avarl•do• em iau.a. territortah Ubanttal, na noite de
17 a 18,da oulubro d• 197ll
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147,

145

q~ codot 01 •l•m•nto• d• lntonnaljio •. contÍola IDdlcam q\IIIÍ !'u anw alo
CS. eabcua•m foi perpiU&do dtlliberadam.n&e por um W.mbro da Unlio, mal• prtsj
IUMA&- o Eltado da btalll

qut •• Contu;ncl.. Admiftlatrattvu MWidl&lt de P.adlocomwdca!iÕU a.&arlj.J
011 Auonáuth:&l eatu.S.m 01 ••pectci• técnico• da I&Cillaa;io de certa• frequv
c~• lntunaclonal• para ndlocomunluçõu, a tlnall.açio • ldenUtlcaçi'o do1
'11
vlot hotpltal prottflclo• 5»l.a Canvwftf;io de Qlnabra M ~949.

m&t

sgnr!dsrendp

BIFomtpdtcio n! l

quo a Conwnçio ln&unaclonal cM Ttltc~~&nlcaçÕ.• IMoncre~, 196!5) q u.
WM o conjW1Co 'do• W.mbro• d& UniÃo e, em partlcu~r, •• dhpotlçou do•
nÚiriJ
ro• 1, 11, ·u, Z4, zaz z ZB6i

dt qu a lnterru~io do• .. rvtço• do• dtto• cabo• atln&a lriWia.nh co~ra
01 lntue .. u poi(Uco•,. •conômlco• 1 humano• do J,.(bano • doi
que &am!Mm
utt.llaun •.nu cabo• I

paf•••

..

~Coftfu;ncla de Plenlpotenctárto• da União lniernactonal de TtlecomWIICil

S•J (Wii•••·TorrtmoUnot, 19711,

a Ruohu;io n9 5, raJ&Uva à aulmllaçio 10 Sl•tema Cotnl&ln claa Naçõu UQJ
daa, adotacla.pela Conf•rincla ~ Pl•nlpot:lllctártoa (Woncr•wc, 196511
Judo tpmtgedg
o rlla&Órlo do Comiti dt Pen1Õia do Plaaoal da UJT (Documuco n9 :15)
tando do •Juatl de p.naõaa1 .

IQ

aol!s!tt j Autmb!Íit Qsre! df! NtCÕ!I yntdu

do,

du&rulçio
m•io1 d• comunicação entra povoa i um ato coatrárlq, à
maior cooperação lntlrt~~clonal para m•lborar o ampi'IIO l'&ctonal 41 todo Upo de
tal•comunlcaçõu, qu• á o objltivo principal da Unlio;
(j\01 A

I
I

uma eemeiM.nta poi(Uca de ducrlllçio, bam como

IIU

autor, o E atado

d•

braal1

I

b) pua rnan&ar .. ,, pedir aquhUivo, aju1tando aa pen1ÕI1 no praao
br1vt1 pou(v.t 1

mah

Z, o axama, •m carác•r 11r11nte, da• medlclaa proviaÓr1u duUnada• a com
panaar •• pudaa •ofrldu pelo• penllonhtaa eluda maio d• 1971 • •'ll&ar qUII
PV
:::.~':;lbantla aajam aofrldu por aq~~el•• qUI J'ICeHm be.wtlclot que Mo ••Jam·

i

1

1. o l'ápldo aju1t1 daa p1111Õia P'lll:
a) p&l'a I'U&I.Mllcu, "'medida do pou(wl, o poUr aqula!Uvo dl1111 PV
aõea, aqulvaltnte ao n(Willqulvalen&a aquale da antu de maio di 19711

sondtna '!TD &R'1tSi2

I

quetew •m c,onta oa obj1t1voa r••umldo• abaixo:

conaldarar quahquar aançÕI• adaq~&&daa, lnclueiW~ a 1uapao!io, m11mo •
axch11io do El&ado da Jnaal, ca1o 11 !'C. pitam &ala atoa contrádol aa nonnaa 1 prlD
c(ploa qua na•m a• relaçõu·lnurnaclonah.

I

R'dt •QFfE!S!dtmtntt j Atnmb!Ítt'Qsret dtt

NteÕt!

Unidtt

qus faç.t. todo o pol!(vtl p&l'& que 11jam tomadaa com ur1i'ncla a 11m
rupçio a• madidaa aclaquadat para alcançar tala objt;tivo•,

I
I
I

ln&U

li
!i
1

146

l

141

Rtc:omsndasào nf I
Oplpljg n! I

li
[ii

li'

Llvrt Trentmiuào du lnformasõ"
lmpodsjp dt tnu flUais
A Confari'nda da Pltnlpotenclárlot da Un~o lnt•rn.tclonl.l h Taltcomunlc,!çÕII (Málaaa .. TorrsmoUnoa, 1973),

!!!!!
a) a Daclaraçio Univtraal da Diralto• Humanoa adotada ptla
O.nt·das Naçõu Unidas em lO de deaembl'o dt 1948;

Oa Mambl'ot cla·UD!à'o recoWctm q\ll é delljÁ'IIltvl&ar a lmpotlção
dt tua• f1acai1 •t;~bl'l taltcomwaicaçõea blcsrucloaall.

Antmbléia

bl oa artitot 18, J9, ZO da Conv.nção Inttrnacional da TalacomUAicaçõu
IMálaaa-Tol'l'emollnoa, 19731;
contldsrendo

Opipiàd n! Z

Tl'atamento faYQránltot

pj{,, sm ytu

dt d!!uii'O!vlm!DtO

A ConftrÜ.cla dt PltGlpottnciÁrloa da Ualào lntsrnacloaal dt
mu.DictçÕ!! INÁiaaa ..TouamoUnot, 19731

Taltc!!,

son•idsrando
qv.t oa Mtmbroa da União tacllltsm a livre cranaml.a•ào da lnformaçõu atr.!
vé1 doa 1trviços d• talacomunlcaçõ,.,

a) o objttlvo da wUão, que ê da manta r a .ampliar • cooperação 1111!"!,
cloaal para o aperfalçoamsnto a o tmprtiO mail racioa&l dt lodo• ot Upoa ela
teltcDm\U\l.caçÕtlô

Rtcomtndacão n! Z
Uttllaacão du Radlocomunlcasõu eare SintHaacão • ld!DtUicasào do•
Navioa Ho1pltal , AviÕ!! M•dlcoa prote1ldoa ptla Convsnsão dt Ctnlbrt dt 1949
A Conftri'ncla d1 Pltnlpolancihloa da UnLio lnlarnaclonal da Taltcomunlc.!
ÇÔ!I IMáí.aaa•TorrsmoUno•, 1973),

'

• b) o dlltq~au!brlo culctnte, "'' ~coMiçÕt1 atuah, ~llt_o aobre o plano
aconàrnico a como do pon'o de vl1&a ttenolo1ico 1 tnlra 01 pah11 dal!nvolvldoat
ot paÍI!a am &t da duanvolvlnMnto;
c) o fato dt qut o poder acoDÕmú:o doa paÍ11a deuavolvldoa b.. lla•t..
ou aui. Uaado ao aho n(val dt lll& tacnoloala, o qua 11 tradua palo craac&menlo
dt amploe mercadoa lnltrnaclonala, tnq~&aRio 11101 pa{,,. 1m vt.~a dt d!IIIIYO\vi
maalo a scoDOrnla • ralatlvamenl• fraca 1 m\lüal vu!l d•tlcllarla, como coo.
•~e~~a:ocla d• wna tecaoloala tm proceuo dt illttlração Oli aquJ.•Içâ'ol

sonaldsranda
a) que é auancial podtr idantltlcar 1 locallur oa navio• hoapltal • avtõa1
mádlcoa am pnCoclo• da confiilo armado, para qua 11 força• armada& do• bslla•r&,!
t11 poaaam dhUnllll·lqa:
bl q\la o tmprsao du l'ldlocomunlcaçÕ!I é ntcauârlo, junllmenlt com O!'
troa método• ullbélecl'cloa • rtconhaddoP, para dsttrmin&l' a ldtnllllcação • PO!.,I
ção do• naVIo. ho•pll&l ao m&l', , doa avlõu médico• tm vôo, noa pnCocloa dt CR,!l
nlta armado;

I

I

I

il

•mltt

1

oplntio

qlll oa paleu daunvotvldol &Cindam •• aollcltaçÕ•• q~&aD'o a um IUil,
mtd: o favorável qllt lha vão apruantar palot pe.l'au em daunvolvlnwa'o am
aua• rtlaçõu de ttrviço, com• reia&• ou outraa, lfttuadaa DO campo daa CtlaC!,
m~aalca.;õu, contl'lbulndo, aulm para o 1quUibrlo teoii.Ômlco almajando, ali viS'
do aa t.tawÕta mUD4lah ••hlaatll.

-·
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A flm de id.n.Uftcar 01 pa{•u que ~rtenc•m a uma ou outra·duta• C!,
te 1 orial, ,po~lm·'•e ap\lca·r DI' critério• de renda perc,apita, produco naclol\al
bruto, duenvolvimento da telefonia na clonai e. outro•, mutuamente ecordado1,
.. t.c:lont.4o• 1nlr• o• tnternadonelmanle r.conhecido• pelaa fontal de ln!orln!.
ção up.daHaat'l da 9raanlaação da• Naçõu Unldal

PROTOCOLO ADICIONAL FACULTATIVO

à
ConvaMâo Internacional de Telecomunicac:Õe•

Opinião

n?

3

(MÍ.laaa ·• TornmoUno1, 1973~
Exeo•isão d• TelesomunisacÕtl
A Confer;ncla d• PlenlpottnciÍ.riD" da União Internacional de
municãêÕ!I· ()dÍ,Iaaa•Torremollnol, 1973).

Ttl.ca
Solução Obrtaa~Órla dt ControvÍnlu

l'llcnnhf!eeondo
qua a• e&poliçÕu •obre a• t!l.comunicaçõu co111}itUen; uma ajud&CC!l,
1 tderáv1 t para lavar ao conhecimento d~• Membro• da Uniao 01 ulttmo• apuf~
çoamanto 1 da tecnica de telecomunicaçou, para ditur~dlr a• po~1ib!Udade• de!.
plicaçâo da ci;ncla e da técnica du tllecomunlcaçõu em bane!Ído do• paÍ•••
em viu de d•tenvolvlmanto;

No momento de prendar à auinatura da Conv•nção Intunadonat da
Telecomunlcaçõaa {MÀiaaa • TornmoUno•, 1973), oa Pler~ipottnciário• ·abal.xn
auludo• aulnaram o Protocolo Adicional Facultativo, ••1ulnte, relaUvo à &o
tução ObrilatO'rta de C~ntrov•r..asaa, • que tu parte do• Ato• F1nail da Conl~
r1ncla dt Plenloottnciario• (Malaaa • Tor.nmoUno1, 1973),
O• M1mbro1 da União, partu áo pruenta Protocolo Adicional Faculta
tiYO da Convenção lnternaclooal de Tet.comunicaçõu (MÁlaaa •, Tortemollno•
19Tl),
.

'7

emlt• a opinli'o

"":"··

~ .
·qua, no futuro, tal• expÕ•içÔu 11jam oraanizada•.. tob d1. au1p!cio• da.
," UAião, em cólaboração com ot Membro•, ·ri& medida que nao acarn.tem para a
UNÁo"Mm dupe•• em uu orçam•nto nem qudquer·lnt1ru .. comercial,

exprauando o duejo de ucorrer, no quelh•• concernt•, à .ubitrq:am
obrlaatÓrla para 10lução de toda• a• auu contenda• tel•Uvaa à lnterpr•tação·
ou apUcação da Convenção ou do• lteaulameniR! previa to•· no artiao 4Z duta,
coa.cardlr~em &dotar a• IIIIUintu dilpollçÕ11:

Artlao I
A meno1 que ae ucolha, de comum acordo, uma da• tormarda 10\u
ç&o dt:ad&1 no arUao 50 da Convencão, •• controWrdat .relativt.t à aplicaçã;;
da Convenção ou doi Ra;ulamentot pravi1101 no artiao 41 deete, 1Âo aubrnlticlu,
a pedidD.de uma da• part!l, a ~ma arbUra~am Õbri~atÓria. O procedimuto é
aquele do arttao 81 da Cor,vençao, cujo paraarafo 5 e modificado como uaua:
"5, Cada wna da• duaa partu da Conh·ov~nla dul~'wn :.rbtno, no
pruo de tr.ie meu I, contado• a partir da data de' receblmeQtQ dahOÚtlcação ..
do pedlcto de arbitraa•m· Tranecorrido ute praao, •• uma du dual pane• não

houver dali,nado 1eu ãrbltro, ••ta dulsnação, Ó falta, a .,_~ido da outra parta,
pelo Secretario Ce~al, que procade uaundo ditpo1to no• paraarafo1 3 e 4 do •!.
Uao 81 da Conv1nc;ao".
Arti11o Z

SOLUÇÃO OBRICA ~bRIA CE CONTROVtftSIAS

o pl'etente Protocolo urí. aberto à aninatura do• Mambro• flUI an,l
Dirão a CoAvtnção, Sarâ ratificado •eaur~d_o o procedimmto previ1to para a
Convenção e continuuÍ. aberto pa-:a a aduao do• pa(u• que •a tornarem Mef!l
broa da União.

o preunta Protocolo entrarÍ..am viaor no me•mo dia da Convençio,~u
no trillê.tmo dia apÓ• &data de depÓ1ito do IIIUndo ln1trumento de ntlfic~çao
ou aduào, porém o mal• cedo no momento da entrada em vl11or da Convençao.
Protocolo Adictona\ Facultativo da Convenç&o Internacional de
Teltc:omunlcaçÔ••

Para cada Membro que ratificar o pruente Protoeo}o, ou que aderi!
ao mumo •,pÓ• •u• ent:ra.d• •m vtaor, 11t1 Protoc:olo entrara •..m vl11or no tria!.
elmo dia apo• o depÓtito elo inetrWTIInto da ratillc:ação ou adaaao,

o Sacr•tÍ.rlo Cieral notlflca.râ todo•

01 Memb~oa •obre:

~) aa ullriatura• apoetaa 'ao preunte Protocolo • o d•pÔalto do•

ln!.

trumento• de ra'llicaÇi:o ou ade1ào;
b) a data de entrada 1m vi;or do prennte Protocolo.

MÍlaaa • Torremollnoe, 1973

l!:mÂ de que 01 reapectivoa ;Jenipot!nciÍ..rlot aulnUn o pnunte Pra
tocolo, •m cada uma dat dn;~&&t .,inlllua,chlnu.. ,.,upanfo~a, lrancua e ruua,
undo que, 1m cato de contutaça~, o texto !ranl:u dara fe; ••te eu..mplar !te!,
ri. de~titado noe arqulvoa da Un\ão lnternaclonal d~ Telecomunicaçou, que r!.
mete ri. uma cÔpla do m~•mo • cada um do• ai~&natarioa,
F•lto em ~la;a. Torramounoe, Z5 d• outubro de 1971.

---~~~-·-··--·~-
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que aulnaram o P-cotocolo:

RepÚblica do A!gani•tào
Au1trália
Áu,.tria
Béllica
União de Birmânia
Rep~,blica Federativa do BruU
Republica de Burundl
RepÚblica Unida de Camarãu
Cana.dá
Rcp~blica Centro-Africana
RepÚblica. de Chipre
Rep~bltca Popular do Congo

Republica da Coreia
Co1ta Rica
RepÚblica da Costa do Mar!h
RcpÍ1blica de Daomé
RepÚblica t5ominlcana
RepÚblica Árabe do .Égito
RepUblica de El Salvador
Emirado• Árabe• Unido•
FlnlS'ndia
Re~ÚbUca do Ca.bào
Crccia
RepÚblica do Alto-Volta
RepÚblica da Indoné1 ia
Japão

RepÚblica do Khmer
Reino do Lao1
L.lbano

RepÚbUca da Libéria
Principado de Liechten,tein
Luxemburgo

Maláata
RepÚbtica Malga.che
RopÚbUca do Mali
Reino do Marreco•
RepÚblica Iatámica da Mauritãnia
Nepal
Nicarágua
Nova Zelândia

Papua Nova Cuino
Reino doa Pa!ua Baixo•
.Peru
RepÚblica da• Filipina•
. Roi~o Unido da Ori·Bretanha e da lrlanda do Norte
Republica do Senegal
Serra-Leoa
• ·
RepÚblica de Sr i Lanka (Cellio)
Confederação St.ilça
Re.pÚblica do Cbade
TailÂndia
RepÚblica Togoleaa
Tun!aia
RepÚblica Árabe do IÕmen
RepÚblica Democrática Popular do IÔmon
RepÚblica do Zaire

r As t..omtssdes de Relações Exteriores e de Transportes,
.Comunicações e Obras Públicas.)
.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 29, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência
comunica ao Plenário que esteve em visita a esta Casa, na manhã de
hoje, o Sr. Rowling W. E., Líder da Oposição e Presidente do Partido Trabalhista da Nova Zelândia.
Em nome de Sua Excelência a Presidência transmite aos Srs.
Senadores as homenagens do Partido Trabalhista da Nova Zelândia.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em atendimento
,a convite da Associação Agropastoril dos criadores de Tarauacá, Estado do Acre, a Presidência designa o Sr. Senador Altevir Leal para
representar o Senado na I' Exposição Agro pecuária daquele Município, a realizar-se no período de li a 18 do corrente mês.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO Nv 531, DE 1976
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno do Senado N:deral, requeiro transcrição nos Anais desta Casa, do discurso
pronunciado pelo Engenheiro Telmo Thompson Flores, Dignlssimo
Presidente da ELETROSUL, durante a visita do Excclentlssimo

I!
li
!,i

:j
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Senhor Presidente da República no Estado de Santa Catarina, intitu-'
lado: "ENERGIA FARTA E BARATA PARA O·PROGRESSO
DO PAIS".
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1976.- Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Na forma re·
gimental, o requerimento será submetido ao exame da Comissão
Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9.Secretário.
~lido

o seguinte ·

REQUERIMENTO N9 532, DE 1976
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que os
Projetas de Lei do Senado n9s 207 e 232, de 1976, sejam anexados aos .
Projetas de Lei do Senado n9s 88, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1975,
72, 81, 126, de 1976, que já tramitam em conjunto.
Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1976. - Accioly Filho,
Presidente da Comissão de Constituição~ Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento
lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do
disposto no art. 279, II, c, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Afirma-se - pelo menos está nos jornais de ontem - que o
Chanceler Azeredo da Silveira, na primeira reunião do mecanismo
de consulta criado em fevereiro, expressou ao Secretário de Estado
Henry Kissinger o desagrado do Brasil por não ter sido ouvido ou
informado previamente sobre sua viagem à África para cuidar do
problema da Rodésia. Segundo o noticiário, foram tratados particularmente na reunião aspectos da problemática de Angola, Moçambique, Rodésia, África do Sul 'e Namíbia.
De sorte que aliados europeus dos Estados Unidos foram
consultados, mas o Brasil não. E isso apesar do memorando assina·
do há nove meses, o que nos faz desconfiar ou da seriedade com que
o Sr. Kissinger nos encara, ou da importância que ele empresta ao
status, que nos brindou, de "potência emergente" e de País com' o
qual mantêm os Estados Unidos "relações especiais", agora, chama·
das de "especiais relações especiais", diríamos, ialvez, "relações especialíssimas".
É verdade que o Departamento de Estado está cogitando. segun·
do as informações que surgem na própria imprensa especializada
norte-americana, de também considerar relações especiais aquelas
que ,mantêm os Estados Unidos com alguns outros países da América Latina. De modo que esse status não significará senão uma cortesia sem maior substância.
Aliás, o Secretário americano é um homorista nato. Em trecho
de discurso com que saudou o nosso Ministro do Exterior, diz que o
Brasil está dividido em duas partes: "uma, superdesenvolvida e outra
ligeiramente subdesenvolvida". Sendo assim - quem diz é ele "pode exercer a política externa que desejar, ora aliando-se às nações
industrializadas, ora liderando o Terceiro Mundo, segundo o que for
mais útil no momento".
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, infelizmente, não temos
ainda um Brasil assim que poderíamos chamar superdesenvolvido,
nem um outro que seja "ligeiramente subdesenvolvido". A realidade
é que não atingimos o estágio da superindustrialização, nem saímos
de um subdesenvolvimento aflitivo em vastos sctores e regiões, que
estamos forcejando por subjulgar.
Em segundo lugar, não exercemos a política externa que desejamos, como quer o Sr. Kissinger, ora pretendendo juntar-nos às
grandes potências, ora buscando u liderança do Terceiro Mundo. Isso seria uma puerilidade. Nossa políticu não poderia ser senão o que
i:- pragmática. como i: e sempre foi u políticu dos Estados Unidos,
voltada pura objetivos precisos que correspondem aos nossos interesses permanentes.
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A certa altura. porém. o Sr. Kissingcr. numa demonstração de século XVIII. por um estadista brasileiro ou luso-brasileiro, Ale1<an·
·
'
que tudo que hnvin dito foru um exercício de bom· humor, muda dre.de du'smão.
. Agor:t; às questões do Prata, que encheram um largoperíodo de
subittimentc de tom:
"Mas. falando com seriedade- como se até então no nossa História diplomática, esmaecera'm bastante e o que delas resta
estivesse f:thtndo sério - sua posição especial na· América vamos digerindo sem maiores problemas. Mas surgiu a questão afriLatina it do Bnisil - e no Mundo permite-lhe atuar como cana, com a independência de países de língua portugues·a, cujo destino comum com as regiões ao Sul do Zaire amplia a área crítica, de
uma ponte intelectual cm vítri:ts circunstâncias."
Logo :1 seguir. o Secretário de Estado acrescenta, para sugertr naturezu estratégica. que constitui, por outro lado, uma zona de
manifesto interesse para ampliação de nosso mercado africano.
que conversou com o nosso Chanceler sobre a questão africana:
O trato de questões como essa é delicado, reconheçamos se, de
"Quantns vezes Antônio c eu temos debatido as circunstânum
lado.
oferece novas oportunidades para a cooperação com os
ci:ts relativas à África! Devo mesmo dizer que Antó.nio fez-me
Estados
Unidosatente-se n'a e1<pressão ponte Intelectual 'usada peconccntr:tr a atençiio nos problemas do Sul da África meses
antes que se formaliz:tsse :1 política norte-americana de aju- lo Sr. Kissinger- por outro lado. pode criar entre os nossps dois pai·
dar as diferentes parte dali a encontrar uma forma pacífica da ses áreas de atrito. que é de nosso inte'-Csse evitar.
Entretanto, o discurso do Secretário de Estado saudando o Sr.
mudanç:t. E era natural que um Chanceler brasileiro assim
Silveira
está repassado de um intimismo e de um tom paternal que
litessc. pois tanto pela sua história como pela sua situação
geogritfica. o Brasil alcança o outro lado do Atlântico Sul, ao não é bem aceito, no Brasil. quando se debatem questões sérias. Há
mesmo tempo que está intimamente ligado à América do excus:ts c explicuções irônicas ou mordazes nesta oração que podem
ser recursos de estilo aceitãveis em toasts de convescote nos Estados
Norte."
O fato é que o Brasil não foi informado sobre um piar o de alta Unidos, mas não desculpam e não esclarecem nada.
Se é exuto o que dizem os jornais- que o nosso Chanceler reclaimportftncia concebido pelo Sr. Kissinger e que este começou a immou
a desutenção para com o parceiro brasileiro no caso da Africaplementar numa árcü vital para nós. em que temos interesses definitem ele direito à minha solidariedade e, quero acreditar, a de todos
dos como a dos p:tíses do outro lado do Atlântico Sul.
os membros da minha bancada.
Certumente, os Estados Unidos não se obrigaram a nós confiar
Era o que queria dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
todos ns segredos de sua atuaçào política no mundo. Mas se não nos
O
SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - C::oncedo a palainformam sobre seus passos na África do Sul, sobre o que haveriam
vra
ao
nobre
Senador Augusto Franco.
de informar-nos em atenção ao memorando de fevereiro?
Aliits, quando se lirmou o famoso Memorando de consulta e
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o
inform:tçrto mútu:ts. não emprestei grande significação ao aconte- seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:·
cimento. Classiliquei-o ao nível das meras cartas de intenções, pois
O historiador José Honório Rodrigues afirma que, a partir de
nenhuma nação poderosa subordina suas decisões, em matéria de 1835, começam as reclamações do Nordeste. E o jornal Diário de
política externa, ao exame obrigatório ou à concordância de outra.
Notícias, de Sergipe. acusa, em 1886, o Governo Central de ter
As conveniências podem ditar o procedimento contrãrio, às abandonado "a lavoura do Nor.te do Império, cuidadoso até o
vezes apenas na aparência, mas a regra é que o interesse do aliado excesso para com as províncias do Sul".
mais forte passe à frente do mais fraco.
A concentração do desenvolvimento, da renda e do poder, no
Os devotos do pragmatismo responsável ou não, devem saber Brasil, mergulha suas raizes no Império. A República, com seu
disso mdhor do que eu. E não se pode acreditar que um homem de formalismo descentralizador, expresso na. Federação tão ingénua
r:tr:t :tcuidade como o nosso eminente Chanceler, que vem de uma quanto inobjetiva fez, jurídica e constitucionalmente, todos os
brilhante carreira, pontilhada de importantes missões. se deixe em·
Estados iguais, mas, na prãtica, conservou, entre eles, os suportes da
bair pelos al:tgos lt nossa vaidade de "potência emergente", envoltos desigualdade económica. A chamada República Velha, tanto quanto
num humorismo que nada tem de sutil e que mal esconde esta reali- a Nova, não quis ou não teve condições para romper os desníveis
dade: o Bwsil não foi ouvido nem cheirado, depois de firmado o regionais que frustram, ainda hoje, o processo de desenvolvimento
Memorando, na primeira questão particularmente importante, que nacional. O mercado e o trabalho sofreram, no Brasil, divisões tão
surgiu. como o das demarches de Kissinger, na África Meridional.
alarmantes, que só fizeram antepor o privilégio de uns Estados
E :tcrcsccntc-sc que o Brasil madrugou no trato dessa questão. contra as angústias de outros. Desnecessãrio será dizer que, neste
Enquanto os Estados Unidos virtualmente ou aparentemente a igno- contexto, todos os brasileiros, independentemente de origem,
religião, cor e condição, sofrem na pele e no espírito as conseravam, limitando-se a votos e protestos na ONU, o ex-Chanceler
qUências de amargas distorções econômicas, sociais e políticas, que
Gibson fazia sua viagem exploratória às repúblicas africanas, d:
qual resulturam tratativas e acordos pioneiros em nossas relações comprometem a própria unidade nacional.
Na medida em que se reflete, com equilíbrio e objetividade, críticom elas.
Na questão angolana, os Estados Unidos não simpatizaram· ca sobre o processo de formação e distribuição desiguais da riqueza,
com o nosso pioneirismo ao rccorthecermos. já sob a gestão Silveira. há de se alimentar certa perplexidade ou motivada apreensão. Desde
o Gc1v~rno sediado cm Luanda. Dizia-se que Agostinho Neto, pro- que as fronteiras econômicas não coincidam com as fronteiras físicas
clunwndo-se murxista e simpatizante da União Soviética, era a pior ou territoriais, grande parte da população brasileira, tal como se
opção. Mas os nossos aliados norte-americanos, a braços com observa, deixa de ser incorporada, dinâmica e produtivamente, ao
prohlcmas políticos internos e receosos talvez de comprometer a poli- processo de expansão industrial e cultural do País. Minimiza-se ou
tic:t du détente, ussistirum impassíveis à partida praticamente de sua retarda-se, assim, a marcha do desenvolvimento, cujo ritmo e
cost:t dos soldudos cubanos que garantiram a vitória do Governo ins- sucesso estão no mercado interno ainda não devida, proporcional e
qualitativamente instalado.
ta ludo ~m Luandtt c cheliado por Agostinho Neto.
Principalmente em ãreas e países continentais, o mercado inter1\ m~trópolc. como todos sabem nos legou uma e1<celente tradição no c:tmpo du diplomaciu. o que não aconteceu aos nossos alia- no é a garantia maior, prioritária, de um desenvolvimento que cria,
dos nmtc-um~ric:111os. Estes resolveram pela força, no período anár- autonomamente, seu próprio modelo e dimensiona, estrutural e
qui.:o d:t tlmnaçihl latino-mnericana, seus problemas de fronteira e conjunturalmente, sua própria eficácia social e política. Não se pende cxpansrto. uo mesmo tempo que se mantinham isolttdos, como um se, contudo, que a política de desenvolvim~nto voltada, basicamente,
para o mercado interl)o, nega e exclui as exportações. As exportap:tis J'ortcm~ntc protegido por dois oceanos.
Qu:tnto :1 nós herdamos os problemas portugueses na parte Sul ções, sejam sob a forma de excedentes, sejam como estímulo ao
du Ami:ric:t Espanholu. E com eles uma diplomttcia que tinha de ser poder de barganha no mercado internacional, completam e vitalizam
o mercado interno em expansão. Porém, embora elas condicionem a
~.xtrenwm~ntc competente, por sinul que servida superiormente, no
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capacidade de importar, pouco 'aoiania ácelerar' as' exportaÇões·'
quando os recursos que elas possibilitam são absorvidos com
ingresso de oens de capital que ainoa não produzimos. sém a ênfase
n_o merc~adó i,nie,rn~, os fatores de produÇão, Õ hom~m dç forma esp~;:· ·
c~al, estao, n~ ll)í~imo, contami.nad()s pela capacidade ociqsa. Tem·
se, então, uma cçmtradição num País ,que ainda não atingiu a plenitude da sua grandeza. A verdade é que colocadas acima e além do ·
mercado interno, que se deseja, igual e concomitantemente,' produtor
e consumidor, as exportações dificilmente reduzirão; por si mesmas,
o deficit do balanço de pagamentos, jamais promoverão uma
redistribuiçã? ra.cio'nal.e equidos.a'd~ ren~a nacio,n'al. ' '
' ' .
A dinamização e incorporação de todos os Estados, indivíduos e
classes ao processo de desenvolvimento, é a condição primeira da
projeçào válida, eficaz e duradoura do País no mercado externo. Ter·
se-á, fora disso, um desenvolvimento tumultuado, vulnerável,
pressionado, nessas condições, por inevitáveis dificuldades locais e
pelas contradições estruturais e conjunturais da economia interna·
cional. Decisões ·e providências apenas financeiras, meramente
monetárias estão longe, embora valiosas, de conter ou dominar. esta
vulnerabilidade ~ontingente, imperativa. Neste organismo enfraquecido, estrutural e socialmente doente, a inflação se infiltra e alastra,
comprometendo o. capital e o trabalho aqui duramente produzidos.
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do que o sal marinho e se planeja a instalação, no Rio Grande
o' sódio
do Norte, de uma unidade para produção de barril ha e sod.a .cá~stica, . :

A dimensão das potências não· é, apenas, geográfica, ·mas,
principalmente, histórica. Desenvolver países e estados já desen·
volvidos, em detrimento ou prejuízo de países e estados atrasados é
semear conflitos que, mesmo ignorados, escondidos ou não
diagnosticados, emergirão ou tendem a emergir na crista de impasses
incómodos e insuportáveis.
Sr. Presidente, 'srs. Senadores:
A existência; no Brasil, de um mercado interno amplo, fecundo,
potente, coloca; de imediato, ou com ele se confunde, a política de
integração nacional. Integração efetiva, concreta, patente, que é mais
do que um slogan ou propósito generoso. Ocorre que ainda estamos
distantes desta meta histórica e generalizadamente desejada. Apesar
dos aluais meios de éomunicação aproximarem, social e culturalmente, os Estados', permanecem, no fundamental, os desníveis e
conflitos económico-sociais entre as diferentes regiões e unidades da
Federação.
A integração nacional é ou deve ser a filosofia do plariejamento
global, objetivo do País. Ela, contudo, ainda não é prática efetiva,
política consciente no processo de transformação da sociedade
brasileira. O que se fez ainda não é o que a realidade impõe e exige. O
Nordeste.• neste particular, continua esquecido pelos nossos planejadores, a pró rio SU DENE enfraquecida, mutilada, nos quais a boa·
intensão não se identifica nem coincide com a realidade difícil e
complexa. Daí por que eles não alcançam, global e plenamente, suas.
populações secularmente sacrificadas. Agora mesmo o Projeto-·
Sertanejo, cuja validade, como iniciativa, não se discute, esqueceu:
características de problemática nordestina onde a seca convive, tragicamente, com uma estrutura rural envelhecida, inadequada à
expansão e modernização económico-social da região.
A assistência, no Nordeste, a alguns Estados, só tem feito
aprofundar os desníveis entre eles. Cito, a propósito, o caso do meu·
Estado, o gás natural brotando das entranhas do mar e da terra sergipana, porém canalizado para a Bahia, comprometido com a
expansão do Pólo Petroquímica baiano. Em troca desta riqueza que
Sergipe transfere para o vizinho Estado, nem ao menos se
constituiu, com os recursos que o gás possibilita, um fundo especial a
ser aplicado, mesmo transitoriamente, em beneficio do povo sergipano. Porém não se pensou, até hoje, no que Sergipe, no caso, perde
ou deixu de ganhar.
Não surpreende, em meio a estas distorções, o fato do Brasil
despender, mensalmente, mais de 60 milhões de cruzeiros com a
importação de soda cáustica. Aponto, apenas, um exemplo.
Examinei, em 1967, o problema, mas, em termos de Sergipe, é como
se nenhuma voz tivesse se levantado, no Brasil, para discuti-lo. Pior,
deixu-se de lado, em Sergipe, o sal-gema, maior fonte de cloreto de

. Ora, Sergipe não é só possuidor de sal-gema, ele possui; igualmente, ricas jazidas de potássio, em condições de imediato aproveitamento. A industrialização do potássio não só possibilitará o
fertilizante nobre que o Brasil necessita, como assegurará a produção
de cloreto de sódio a baixo preço. Ter-se-á, assim, duplamente, o cloreto de sódio contido no sal-gema e o cloreto de sódio a ser produzido ,
COIIJ a industrializ~ção do potássio. Não hâ razão, por isso mesmo, ·
para . a instalação, no Rio Grande do Norte, de uma unidade
produtorade.álcalis, vez que eles, nessas condições, serão mais caros,
menos competitivos, motivo,, talvez, da frustração da próprio
indústria química que se pensa, no caso, implantar.
Não me coloco, logicamente, contra o bravo Rio Grande do
Norte, tão nordestino e brasileiro quanto Sergipe, mas, num
escalonamento de prioridades ditadas pelos mais legítimos interesses
nacionais, Sergipe deve ser o Estado indicado para a instalação, no
Nordeste, desta unidade de álcalis. Do mesmo modo que se pensa,
agora, na montagem de fábricas de amónia e uréia, não em Paulínia,
em São Paulo, como se· desejou inicialmenie, mas no Norte
fluminense, por força do gás natural descoberto no litoral do Estado '!
do Rio de Janeiro, justo é que o meu Estado receba, prioritariamen· ·.
te, a unidade inicial e equivocadamente programada para o Rio
Grande do Norte. Raciocino em termos tecnológicos e, principal·
mente de custos. Em um mundo comercialmente competitivo, não se
deve produzir caro aquilo que se pode produzir barato ou com menores custos ou ónus. Isso, sim, é política de integração nacional,
sem a qual não se nacionaliza, no bom sentido, a nossa indústria química e não se integra o Brasil para o desenvolvimento racional, pleno, soberano, que se quer e persegue. (Muito bem! Palmas.)
· O SR. ·PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque.

Concedo a

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Lei n9 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regulamentou a
profissão dos Representantes Comerciais no Governo do eminente
Presidente Castello Branco, nascida de Mensagem do Executivo
enviada ao Congresso, consigna um erro que merece ser estirpado. A
alínea j do artigo 27, ao se referir aos "casos previstos no artigo 34",
obviamente pretendia reportar-se aos "casos previstos no artigo 35",
que truta dos motivos justos para rescisão do Contrato de·
Representação Comercial pelo representado.
. Nesse particular, a bem da verdade, aproveitando o instante, .
gostaria de prestar uma homenagem ao ilustre Senador integrante
desta Casa, que foi o defensor maior, o artífice magnífico que, em
colaboração com o Executivo, transformou em realidade a Lei n9
4.886 de 9 de dezembro de 1965. Refiro-me ao eminente Senador
Eurico Rezende. Todas as vezes que nós outros, que participamos da
feitura desta Lei, em todos os instantes que u lembrança nos socorre
e nos ampara, vemos o ilustre. representante do Estado do Espírito
Santo discutindo, debatendo, se esforçando para que um dia o repre·
sentante comercial tivesse o seu diploma legal, o reconhecimento da
sua profissão, que foi reconhecida c institucionalizada exatamente '
pela Lei a que acabo de me referir.
·;
E em falando em Eurico Rezende, devo-lhe ainda mais uma
homenagem, e quero prestá-la, para que nos Anais da Casa conste ..,
Relatava na Comissão de Constituição e Justiça a lei referente aos '1
acidentes do trubalho. Os portuários de Santos, classe sindical
utuante do País, compareceram ao nosso gabinete em companhia do
ilustre Senador, desejundo que determinada benesse legal fosse li
11
corrigidu na proporção de seu trunscurso.
'•
Não tinhu condições de fazê-lo sem umu determinação especial, .
de vez que estava relatundo mat~ri:1 oriunda do Poder Executivo e
sob a égide de dcterminudu rilosoliu. Quando o eminente Senador
Franco Montoro, num gesto que muito nos honrou na Comissão de
Constituição e Justiça, solicitou uo Presidente Gustavo Capanemu
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que fosse. também. o relator da matéria na Comissiio de Legislaçiio
Sociul objetei. upós os devidos agradecimentos ao Líder do
Movimento DemocrCttico Brasileiro, que não deveria relatar a
matéria wmbí:m na Comissão de Legislação Social e o meu pensamento estava voltudo, exatamentc, para que o tempo nuisse, para
que a chance ajudasse ao Senador Eurico Rczende que cm contato
permanente cnm n Ministro da Previdência c Assistência Social
pro..:umvu tnlnsformar cm rcalid:td.: o grande sonho da classe
obreira de S.tntos
Receba. pois. Scn:tdor, as homenagens que ontem. face àquele
tumulto cum lJUC rnarcmnos o dia. não foi possível lhe prestar, o que
laço ngorn. Porque aquclu Emenda, a de n9 14 do projeto, deve-se
muito. muitíssimo i1 compreensão e à abertura do Governo, que foi
fr:t11ca " nús outrn~ Senadores em vários setores, mas também
dcvcllltl,, muito a V Ex'.'
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES)- Eu pediria a V.
licença para upurteá-lo.

Ex~

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA-MA) Com prazer. nobre Senador.
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Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário nY 81.128. tendo como Relator o Ministro Cordeiro
Guerra, proferiu decisão confirmando as emanadas pela instância
inferior. com a seguinte Ementa:
"Representação Comercial. Denúncia de contrato por
tempo indeterminado, sem justa causa. O pré-aviso do art. 34
n.'ío isenta o repre,entado da obrigac1io de indenizar o
rcprcsen!llntc LW forma do art.27. ulinea J, *único da Lei nY
4.886. de 9 de dezembro de 1965. A referência feita ao art. 34
da alínea J do art. 27 da Lei n9 4.776/65, é um simples erro
materiul. pois. nu realidade, a lei fez remissão ao art. 35,
como se verifica no art. 40. § único, do mesmo diploma, c da
sua sistemática. Erro material continua o Supremo Tribunal
ou tipográfico pode ser corrigido pelo intérprete. Recurso
extruordinário não conhecido".
O eminente Scm1dor Lourival Baptista upresentou o Projeto de
Lei n~ 1.16. em tramitação nesta Cusu, fazendo u necessária corrigcnda.
Só louvores merece u sua iniciutiva. de vez que sem ela ao
Judiciário com freqüénciu terão que ir as partes, assinalando o lapso
legul.
É u horu oportuna para que se faca uma referência ao Ministro
João Batista Cordeiro Guerra que, nomeado a 16 de setembro de
1974, teve a sua escolha aprovada significativamente por 37 votos do
Senado dt1 República, em um comparecimento de 40 dos seus membros. S. Ex• que foi t~dvogado brilhante e Consultor Jurídico de inúmeras organizações comerciais e industriais. foi sobretudo um
vigilante representante do Ministério Público do então Estado da

O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Quer dizer que dentre
os títulos que a generosidade alheia me conferiu, ao longo da minha
vida públicu. um se destaca pelo seu carãter curricular, é o de
l'atrtlno tio Representante Comercial do Brasil, em virtude de eu ter
tido a oportunid:tdc, com a colaboração do Congresso Nacional, de
assegurar a lei que regulamentou o exercício dessa laboriosa e imensa
classe de ohrciros do P:tís. Há pouco tempo, quando se comemorava
o 10~ aniversúrio dessa espécie de Treze de Maio do representante
comercial. tive o ensejo, para mim cativante, de ser homenageado Gut~nubant.
pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais dos RepresenPossuindo 34 anos de serviço no Ministério Público - convém
tant~s Comerciais. E. numa solenidade a que compareceram figuras
que se assinale - tem em seus assentamentos diversos elogios e
destacadas da magistratura e das classes conservadoras do País, numerosas referências em acórdãos do Tribunal de Justiça da
contando-se. também e principalmente, com a presença do eminente Guanabara.
Senador Petrônio Portella, na qualidade de Líder do Governo, de V.
Autor do anteprojeto de Lei sobre o Processo de Alimentos, que
Ex• c do Senador Jessé Pinto Freire, aquela homenagem me
se
converteu
na Lei 5.478 de 25 de julho de 1968, tem um grande núgratificou baswnte e me colocou em dificuldades, porque
mero
de
trabalhos
publicados da melhor categoria doutrinária. t
dificilmente vou achar uma homenagem maior, daqui para o futuro.
Quero dizer. nesta oportunidade, que V. Ex• tem sido um ins· membro efetivo da Sociedade Brasileira de Criminologia, cadeira
trumento vigoroso na defesa dos representantes comerciais; foi uma Nina Rodrigues. Participou de um grande número de Congressos do
mola propulsora de todos os estímulos e de muitas conquistas para a Ministério Público e. por fim. os seus méritos jurídicos e morais perclasse. Daí por que, no momento em que V. Ex• exalta a minha mitiram a grande honra de ser um dos titulares do Supremo Tribunal
colaboração. quero tê-lo, não apenas como vizinho mas como irmão, Federal.
Tendo sido por tantos anos representante atuante da Promoa receber comigo estas demonstrações congratúlatórias da classe dos
toria Pública. t1 sua conduta na Corte Suprema Brasileira não tem
Representantes Comerciais. Com relação ao projeto de lei
acidentária, desejo identificar, nú seu pronunciamento, a sua sido a de um passional nem de um intransigente por formação ideolóconhecida modéstia V. Ex• mais do que eu foi fato r decisivo no gica. Muitos receavam e era natural que assim fosse, que a freqUênatendimento das emendas que corresponderam à satisfação de todas cia e a paixão do acusar houvesse deformado algo à sua personalias reivindicações dos trabalhadores, com relação à lei acidentãria. As dade, tirando-lhe, algumas vezes, a grandeza da serenidade na hora
emendas cmprcsariais não tiveram - quer me parecer - nenhum :magnífica da decisão soberana.
Mas. isso não tem ocorrido, e exatumente por essa motivação,
tratamento generoso, mas as emendas trabalhistas foram acolhidas
neste
instante, louvando seu comportamento, felicito-o pelo desemplcnumente. E cssa conquista se deveu, em grande parte, senão
penho dificil da missão de julgar o património e a liberdade do seu
mesmo dccisiv:uncntc. i1 colaboração de V. Ex•, na qualidade de
próximo. nas mais variadas hipóteses levadas à sua consideração.
Rclator da matéria nu Comissão de Constituição e Justiça,' e
(Muito
bem! Palmas.)
trabalho quc mais tarde iria ser reiterado, com igual eficiência, na
Comissão de Legislação Social, onde tivemos o ensejo de apresentar
COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
a emenda da corrccão do beneficio, e que foi a proposição
Altevir Leal - José Guiomard - José Esteves - Cattete
subsidiária que encerrou o ciclo de atendimento das reivindicações Pinheiro- Jarbas Passarinho- Henrique de La Rocque- Fausto
do trabalhador br:tsileiro. Quero, com este rápido aparte, depositar, Castelo-Branco- Helvídio Nunes- Jessí: Freire- Domício Gonno discurso de V. Ex•. não só a sinceridade e a efusão do meu dim -Teotónio Vilela- Lourival Baptista- Heitor Dius- Luiz
agradecimento mus, também, o preito de justiça que rendo à Viana- Eurico Rezende- Vasconcelos Torres- Gustavo Cu pune·
cooperação valiosa de V. Ex• nos dois episódios.
ma - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto Lehmann Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA-MA) - Mattos Leão- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas.
Mui to gr:tto, nobre Se.nudor, pelas palavras generosas que acaba de
proferir. no que concerne à nossa atuação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavr:t ao nobre Senador Nelson Ct~rneiro. (Paust~.)
Prosseguindo. Sr. !'residente.
Os Tribunais de Alçada já vinham reconhecendo esse equívoco,
S. Ex~ não está prcsc:nte.
Concedo a pulavru ao nobre Senador Dirceu Curdoso. (Puusa.)
e várias foram as decisões de diversos Estados, todos no mesmo
sentido.
S. Ex• não está presente.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 480, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista
concedida a jornalistas brasileiros pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, por
ocasião de sua visita ao Japão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o requerimento.
Será feita a transcrição solicitada.

t A SEGUINTE A ENTREVISTA CONCEDIDA PELO
GENERAL ERNESTO GEISEL:
Tóquio (Dos enviados especiais) - Em outra entrevista
concedida a jornalistas brasileiros - na viagem de trem Quioto _
Tóquio, ontem -. o Presidente Geisel disse que não quer para o
Brusil um regime de partido único. Explicou que quando se engaja
na campanha política, deseja que a ARENA assuma de fato o seu
papel e seja realmente um Partido político. Ressalvou porém que,
mais importante que a vitória da ARENA nas próximas eleições, é a
consolidação dos Partidos.
-Nós temos dois Partidos, um deles· na Opõsição, porque terr.
que haver dois Partidos. Eu não quero um regime de partido único.
Aliás, certa vez recebi a visita de um Chefe do Estado africano, cujo
nome não cabe aqui mencionar. Ele me disse que resolvia todos os
seus problemas políticos sem dificuldades porque tinha um único
partido em seu país. Isto não nos interessa, assim como não nos
atrui o exemplo mexicano. Eu acho que tem que haver oposição.

Política Interna
O Presidente esclareceu que em nenhum momento das negociações o governo japonês fez qualquer comentário sobre a política
interna do Brasil.

li!

- Aliás, nessa discussão sobre modelo político de cada país
precisamos nos compenetrar de que cada país deve ter sua estrutura
política própria. A política interna de cada nação deve ser adequada
às suus características próprias. Que os outros países adotem seu modelo: nós precisamos observar nossa realidade, ver o estilo de vida do
povo, sua filosofia. seus costumes, seu grau de cultura e condições
económicas. É isto que vai determinar o modelo político brasileiro. E
claro que isto com liberdade, franquia e representatividade.
Assinulou que o Brasil não pode copiar o sistema da Inglaterra
ou o du Alemunhu. cujos povos têm características diferentes do
bn1sildro:
- É preciso ter um regime compatível com as características de
nosso povo. Esws teorias, esta cultura livresca, tudo isso é muito
bom. mus deve ser upentiS um puno de fundo. Nós temos que ver na
reulidude o que serú melhor pura o País. É claro que devemos sempre
ser idealistus. Mus idealisws no pensar e realistas no agir. A prática
polítictl deve ser moldada nus condições reais do País.
Esclurcceu. entretanto, que não considera o modelo político
brusileiro um modelo terminudo. porque os sistemas políticos não
são estúveis: estão cm permunente uperfeiçoamento, adaptando-se às
condições econômictts e sociuis.
Um repórter perguntou quais são suus expectativas em relação à
evolução do modelo brasileiro. "considerando, por exemplo, o caso
do Al-5".
- Nossa prcocupuçi1o ugon1 silo us eleições - respondeu. Ni10 estas de ugoru. mus tumbi:m us d~ 78. É consolidur os purtidos
polítkos. dando-lhes mais força e coesão, porque a base de tudo são
os punidos. Eles é que devem conduzir a políticu. Em novembro teremos eleições mttnicipuis. Muitos dizem que elus não têm importünciu
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porque são locttis, mus é a purtir do úmhi10 municip:il que os
ptlrtidos se forttllccem.

Novo Ciclo
O Presidente Geisel disse que sua viugcm uo Jupi1o abriu para o
Brusil um novo ciclo:
- Estamo-nos ubrindo internucionulmentc. nm tornunt.lo muis
conhecidos, umpliando o pr~stígio do Brasil no c.\tcrior.
A seu ver, é difíci' destacar que aspecto de sua viagem foi mais
importante- o político ou o económico:
-Os dois aspectos são importuntcs c de certo modo se completam. Não se pode separar o aspecto cconümico do quadro político,
assim como não se pode separar o político do quudro sociul. Ê claro
que, além disso, há outros desdobramentos na área intcrnu. Os
resultados económicos da viagem decorreram de um:1 base política
que a própria visita assegurou.
Acentuou que contribuiu para o êxito alcunçado. !tinto na úrcu
política como na económica, a circunstânciu de o Brasil ter sido o
único país do mundo que abriu todas as portus pur:1 a imigruçào
juponesa:
- Nós subcmos que vive no Brasil umu grunde '~""""dudc de
imigrantes japones~s em absoluta liberdade, sem nenhuma rcstriçilo
e p~rfeitamente integrados na sociedade brasileira. com o que, :iliús.
o Brasil muito se beneficiou. São eles, por ~xcmplo. que fornecem
todos os legumes e produtos hortigranjeiros consumidos cm Brt1sília.
Apontou como outra causa dos bons rcsult:tdos alcançados nas
negociações nipo-brasileiras a particularidad~ de as ~conomi:1 s dos
dois países serem complementares:
- A economia juponesa. baseada na indústria de transform:l·
ção, é vulnerável no suprimento de matérias-primas c. portunto. precisa diversificar seus fornecedores. Nós temos nwti:rias-prim::s c tumbém precisamos diversificar nossos mercados. Assim, noss:1s economias não são connitantes, mas complementares.

Dependência
O Presidente Geis~l não aceita a tese de que o Bmsil, :to
procurar recursos no exterior, está agravando seus problcm:ts económicos, decorrentes em grande parte da dependência de import:tç1ics
de determinados produtos. Para ele, a vulnerabilidade só existe cm
relaçilo ao petróleo:
- Por isso é que temos que ampliar nosso comércio, vender
muito muis. para compensar as importações que ~i~da temos de
fazer. Ainda não podemos deixar de comprur :ilumínio, cobre c
zinco. mas podemos eliminar o supérfluo. e isso jú ocorre, pür exemplo. em relação a automóvel. caviar e champunha. Mas. o petróleo,
não podemos deixar de importar.
Acrescemou que. além de reduzir suas importuçõcs. diminanoo
'o supérfluo. o Brusil está adotando também umu política d~ substituição de importações:
- to que estamos procurando fazer em relação uamónia, fosfato, cobres e outros insumos básicos, além de bens de capital. cuj;.
produção interna assegurará maior autonomia tt<l nosso descnvolvt·
menta económico.

Repercussão
Emboru evitundo fazer uma prevtsao, o Presidente Geisci
udmitiu que os resultados favorúvcis de suu viagem poder:io t~u,,·:
indiretamente ulguma repercussão política. no plano interno:
-Ao fuzer es!tl viugem. estou trutundo dos interesses co Bra,il
que agom Í:J1HIÍS conhecido, tem muis prestigio imerntlcion:li. Esla·
mos nos abrindo pum o mundo. Espero que fa,·am justiçu ao meu
governo.
Recordou qw: o problcmu da paz mundial l\1i um d1>s tem;~>
políticos importtlntes debutidos com o governo japonês:
-A puz no mundo interessu tunto ao J:1p;11, quanw ;,ü Brasil
Vejam por exemplo os problemas tra~idos pcl;< .:,·.,c d,, jlc:ré·l-:''· o
petrúlcn l'oi a :1rma que os Cirabes us:1ram dc1~1 r,· •.:c un: i':<:·.,-:.~i,, de
guerra tot:d na quul era u forçu de que eles di>Jw:<:,:n' (' '''·'"'· ,, , :1
se desenvolver. prcdstl de um clima de paz. 1'.11 i:llc;n,,.: ,•.:. c\.,: .. :.
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Porque num mundo cm paz tudo se resolve, o desenvolvimento é
possível. Ao contrúrio. num mundo em conflito as nações perdem a
perspectiva. Esta é uma posição que nos aproxima mutuamente.
Mediação
Na entrevista de ontem, Geisel explicou mais uma vez por que o
Brasil não aceitou ser mediador entre os países desenvolvidos e os em
desenvolvimento:
- A tendência é atrair o Brasil para uma posição mais próxima
dos desenvolvidos, fazendo-o abandonar sua posição no Grupo dos
77. que aliás. são mais de cem. Nesse grupo o Brasil tem uma
situação dus melhores. Eu não aceitei a posição de mediador porque
nós somos subdesenvolvidos, fazemos parte desse mundo. Estamos,
por exemplo, com uma renda per capita de 750 dólares e só poderíamos uceitar a mediação se pudéssemos contar com uma garantia
para uma coopemção em que os industrializados demonstrassem disposição de rcconsiderur suas relações com os subdesenvolvidos,
assegumndo-lhcs recursos de capital; a porte de tecnologia moderna,
sem a qu;ll um país subdesenvolvido corre o risco de basear seu crescimento numa indústriu obsoleta: e garantias de preços estáveis para
suas exportuções.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 481, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial sob o
título "A Prática da Democarcia", publicado no jornal O
Globo, de 21 de setembro de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

E O SEGUINTE O EDITORIAL CUJA TRANSCRIÇÃO E
SOLICITADA:
A PRÁTICA DA DEMOCRACIA
Está mais tranqUilo o ambiente político no Brasil, e um único
episódio bastou para isso: a longa entrevista concedida pelo Presidente Geisel, durante a viagem de trem entre Tóquio e Quioto, cujos
termos foram reiterados em novas declarações, ontem, na volta de
Quioto a Tóquio.
Destaque-se, em primeiro lugar, a evidente franqueza que marcou toda a conversa com os jornalistas. Um homem público tem o
direito, e às vezes a necessidade imperiosa, de ser ora reticente, ora
evasivo, muitas vezes lacónico e formal. Está na regra do jogo. Mas o
Presidente não recorreu uma vez sequer 'li essas prerrogativas: foi
sempre claro e objetivo. "Estou falando de coração aberto", disse a
certa altura. Para os que o viram na televisão ou leram o texto de
suas declarações, isso ficou mais do que evidente.
O simples fato da entrevista já seria um dado político de alto
valor positivo. Um governante que sabe o que faz e porque o faz jamais se arrepende quando expõe o seu pensamento com nitidez e
desassombro. A história da evolução democrática do Brasil nos ensi·
na que essa verdade não tem exceção. ~ sempre bom - para quem
fala, para quem ouve, para o País inteiro.
Além disso, no entanto, as afirmações do Presidente foram
substantivamente importantes. Em primeiro lugar, por ter ele feito
uma profissão de fé democrática marcada pelo realismo e pela noção
de limites e de possibilidades. O desprezo aos excessos retóricos que podem soar bem mas carecem de apoio na realidade - prova,
mais uma vez, que o Chefe do Governo persegue o objetivo do aper·
feiçoamento democrático do País com saudável pragmatismo.
Outras declarações suas - notadamente suas posições sobre a
reforma constitucional, a anistia, ~ fortalecimento da ARENA vieram cumprir oportuna missão: varrer uma quantidade de
especulações e formulações, que iam dos mais levianos palpites às
mais fantasticas maquinações, em torno da realidade politica
brusileim.
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Mais uma vez, aqueles que ainda não conseguiram entender o
verdadeiro sentido do apelo à imaginação criadora dos políticos tiveram, nas palavras do Presidente Geisel, uma oportunidade de perceber que nunca a eles se pediu soluções de bolso do colete. Na verdade, o que se depreende da entrevista a bordo do trem de Quioto é a
convicção de que a democracia se desenvolve na prática.
Nenhuma instituição política se consolida da noite para o dia nas mãos ágeis, no verbo fácil do prestidigitadores e dos messias da
política- e sim no esforço diuturno, às vezes sot'rido, sempre árduo,
de homens que sejam - para usar palavras usadas pelo Presidente
para se autodefinir- idealistas no desejo, mas realistas na ação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 3:
Votação,·em turno único~ do Requerimento n9 508, de
1976, do Senhor Senador Gustavo Capanema, solicitando te·
nham tramitação conjunta o Projeto de Lei ·do Senado n9
162, de 1976, que assegura aos empregados o direito de prefe·
rência para subscrever 20% dos aumentos de capital realizados por Sociedades Anónimas e o Projeto 'de Lei da Câmara
n9 74, de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cump!ir a delib~ração do Plet:~á.~io.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 4:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 210, de 1975, de autoria do Senhor Senador Benjamim
Farah, que inclui dispositivo no Decreto-Lei n9 898, de 29 de
setembro de 1969, definindo como Crime Contra a Segurança Nacional a venda, doação, cessão -&-transporte de explosivos para fins não industriais, tendo
PARECERS, sob n9s 46 e47, de 1976, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Segurança Nacional, favorável.
•.

A discussão da matéria foi encerrada na Sessão de IOde agosto
último, tendo tido sua votação adiada, a requerimento do Sr. Senador Benjamim Farah·, para a Sessão de 8 de setembro, quando, a
reque~imento daquele Si'. Senador, foi a votação adiada para a
presente Sessão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arqu1vo.
~ o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 210, DE 1975
Inclui dispositivo no Decreto-Lei n9 898, de 29 de setem·
bro de 1969, definindo como crime contra a segurança nacional
a venda, doação, cessão e transporte de explosivos para fins
nio industriais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 46 do Decreto-Lei n9 898, de 29 de setembro de
1969, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte Parágrafo único:
"Parágrafo único. Na pena deste artigo incorre também quem
vender, doar, ceder ou transportar explosivos para fins não industriais".
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ..
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Goncalves)- Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 75, de 1975 (n9 45-B/75, na Casa de origem), que renumera·

..
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e acrescenta parágrafos ao art. 670 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de
maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n9s 151, 152 e 643, de 1976, das
Comissões:
-de Legislação Social, favorável ao Projeto;
-de Finanças, favorável; e
-de Constituição e Justiça (exame solicitado em Plená·
rio), pela constitucionalidade ejuridicidade do Projeto.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
. • • .
O projeto será arquivado, feita a devida comumcaçao aCamara
dos Deputados.
·
1:: o seguinte o projeto rejeitado

Os Srs. Sen~tdbrc.~ que aprovam o substitutivo queiram pcrmane·
cer sentados. ( Pausu.)
Aprovado,
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. A mutéria
vai à Comissão de Redução <I fim de redigir o vencido pura o turno
suplementar.
to seguinte o substitutivo aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 75, DE 1975
(N9 45-B/75, na Casa de origem)

Art. IY Geógrafo é a designação profissional privativa dos habilitados conforme as disposições da presente Lei.
Art. 2Y O exercício da profissão de Geógrafo somente será
permitido:
. 1- aos Geógrafos, aos licenciados e aos bacharéis em Geografia
ou em Geografia c História pelas Faculdades de Filosofia. de Ciências e Letras ou Institutos de Geociências dus Universidudes oficiais
ou oficialmente reconhecidas:
11 - aos engenheiros geógrafos, formados pelo Ministério do
Exército;
III - aos portadores de diploma de Geógrafo. expedido por
estabelecimentos estrangeiros similares do ensino superior, <lpós
revttliduçào no Brasil. nu forma da legislação em vigor;
Art. 3Y O exercício das utividades profissionais de Geógrafo só
será permitido aos portadores de carteira profissional cxpedidu pelo
Conselho Federal de Geografia ou pelos Conselhos Regionais de
Geografia, criados nu presente Lei.

Renumera e acrescenta parágrafos ao Art. 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9
5.452, de J9 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
.
.
Art. 19 Os parágrafos 29, 49, 59, 79 e 89 do Art. 67~ da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de
I~ de maio de 1943, passam a constituir os parágrafos I9, 29, 39, 49 e
5Y do mesmo artigo.
•
.
Art. 2Y Mantidas as atuais posição e redaçao do de numero 6,
são acrescentados ao Art. 670 da Consolidação das Leis do Trabalho
os seguintes parágrafos:
"Art 670
.. · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · ·
§ 79 Aos j~r;.~s· ~~~~~~~d~~ ·~~; ~razo inferior a 30 (trinta) di~s,
não serão feitas distribuições e os convocados por prazo super1or
continuarão à disposição do Tribunal durante os 30 (trinta) dias seguintes, para participarem do julgamento dos processos. qu~ lhes te·
nham sido distribuídos. aos quais será assegurada preferenc1a dentro
da respectiva classe.
§ 89 Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo anterior, ou
findo o mandato do representante classista, os p:ocessos aos m~smos
distribuídos deverão ser imediatamente devolv1dos à Secretana do
Tribunal. para sorteio de novos relatores ou revisores." . •
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubhcaçao, re·
vogadas as disposições em contrário .
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câma.ra
nY 76, de 1975 (nY 1.339-C/68, na Casa de origeml •.. q~e ~IS·
ciplina a Profissão de Geógrafo, e dá outras prov1denc1as,
tendo
.
PARECERES, sob n9s 512 a 514, de 1976, das Comls·
~~

.

- de Educação e Cultura, favorável ao ProJeto nos ter·
mos do substitutivo que apresenta;
. .
.
- de Constituição e Justiça, pela consutuc1onahdade e
juridicidade do substitutivo da Comissão de Educação e Cul·
tur·t· e
'·_de Legislação Social, favorável ao Projeto, nos termos
do substitutivo da Comissão de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto e o substitutivo da Comissão de Edu·
caçào e Cultura.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Enci:rradu.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.

i

l \~

il
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EMENDA N9 1 - CEC
(Substitutivo)
Ao Projeto de Lei da Cámaru n9 76, de 1976
Di~põe sobre o exercício da Profissão de Geógrafo, cria os
Conselhos Federal e Regionais de Geografia, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
CAPITUWI
Da Profissão

CAPITULO 11
Do Exercício Profissional
Art. 49 É da competência do Geógrafo o exercício das seguintes
utividudes e funções u cargo da União, dos Estados. dos Territórios e
dos Municípios, das entidades ~tutárquicus ou de economiu mista e
particulares:
I - reconhecimentos levantamentos, estudos e pesquisas de
curúter físico-geográfico, biogeográfico,
antropogeogrúlico e
geoeconómico e as realizadas nos campos gerais c especiais da
Geografia. que se fizerem necessários:
a) na delimitação e caracterização de regiões c sub-rcgiões
geográficas naturais e zonas geoeconômicas para fins de plun~j~lmen
to e organização físico-espaci<tl;
b) no equacionamento c solução, em escala nacion~tl. regional
ou local, de problemas atincntes uos recursos naturuis do P~tís;
c) nu interpretação das condições hidrológicas das bacias
nu via is;
d) no zoneumento geo-humano com vistas aos planejamcntos
geral e regional;
e) nu elaboruçilo e execução de planos c de legislaç1ío mincntes
à estrutura agrária. com base na diversificação regional dos sistemas
de uso da terra;
f) nu pesquisa de mercados c interc~imbio comercial cm escala
regional e inter-regional:
g) na caracterização ecológica c etológica d~t paisagem gcogrúl'icu c problemas conexos:
h) nu política de povoamento, migraçilo interna. imigntçàn e
colonização de regiões novas ou de revalorização de regiões de velho
povoamento;
I) no estudo físico-culturul dos sctores genccorHimkllS
destinado ao plancjamento da produção;

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

,
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Parágrafo único. As questões atinentes às atividades afins com
as outras profissões, referidas no item X, serão resolvidas através de
k) na planificação dos sistemas industriais regionais c na
entendimentos com os órgãos di retores dessas profissões.
localitação de suas unid:1dcs de produção;
Art. s~ O Conselho Federal de Geografia e os Conselhos
I) na cstruturução ou reestruturação dos sistemas de circulação;
Regionais de Geografia serão os órgãos consultivos dos poderes
m) no estudo c plancjumcnto das bases físicas c geoeconômicas
públicos, em todos os assuntos relacionados à profissão de Geógrafo.
dos núdeos urhanos c rurais;
Art. 9~ Os Conselhos instituídos nesta Lei são dotados de
n) no aproveitamento, desenvolvimento c preservação dos
personalidade jurídica de direito público, com autonomia
recursos natL1r:1is:
o) no lev:mtamento c mapeamento destinado à solução dos administrativa e financeira.
Art. 10. O Conselho Federal de Geografia terá, no Distrito
prohlenws regionais:
.
p) na c:Jractcriz:Jção quantitativa e estrutural das populações e ·Federal, as atribuições correspondentes às dos Conselhos Regionais
nos Estudos e Territórios.
d:1s forças de trahalho;
q) 11:1 planilicação de obrus públicas:
Art. II. Os Conselhos de Geografia criados por esta Lei serão.
r) na divisão administrativa da União, dos Estudos, dos
constituídos de brasileiros natos ou naturalizados em pleno gozo de
Territórios e dos Municípios.
seus direitos civis, cujos diplomas profissionais es.tejam Fegistrados
11 - a organização de congressos, comissões, seminários, sim·
de acordo com u legislação em vigor e as disposições desta Lei.
pósios e outros tipos de rcuniões, destinados ao estudo e divulgação·
Art. 12. Aos Conselhos Regionais de Geografia incumbe
d:1 Gcogralia.
proceder
à qualificação como Geógrafo dos que preencherem as
MI. '\' As <~liVId<~des proiJSSJonuis do Geógrafo, tanto as de
invcstigaçi'Jo cicntílica, como <~s destin;~das à elaboração e implanta· condições estabelecidas nesta Lei, bem como fiscalizar o exercício da
çi'1o da polític:1 soci:ll, económica e administrativa de órgãos públicos atividude profissional dos Geógrafos sujeitos à sua jurisdição.
Art. 13. O Conselho Federal de Geografia compor-se-ã de um i
OLI :1s que servirem de :1poio i1s inici;~tivus de natureza privada, exer·
presidente, um vice-presidente, um secretário-geral,um tesoureiro e.
1•.'1.!·~'.:-üo através dl!:
cinco conselheiros, eleitos pura mandatos de 3 (três) anos, em
a) órgãos ou serviços de pesquisas e estudos, integrantes de
reunião dos delegados dos Conselhos• Regionais, por escrutínio
entid:1dcs cientílic:Js. culturuis. económicas ou administrativas;
secreto e maioria absoluta de votos, realilando-se tantos escrutínios
b) prcstaçi'i<l de serviços ajustados pura a realização de
qu:mtos se fizerem necessários à obtenção desse quorum.
dctcrmin:1d" cstudunu pesquisa, de interesse de instituições públicas
~ I~ Na mesma reunião e pela forma prevista neste urtigo serão
m1 particulares, indusive perícias c arbitramentos;
eleitos cinco suplentes para o Conselho Federal.
c) prcsl:l<;fl<l de serviços de curútcr permanente ou temporário,
~ 2~ Cada Conselho Regional terú direito u até três delegados à
suh :1 forma de consultoria ou ;~ssessorumento. a órgãos públicos ou
rcuniiio prevista neste artigo.
entidades privad<~s.
~ 39 Os mandatos dos membros do Conselho Federal serão
CAPITULO III
exercidos
a título honorífico.
!)os Conselhos Federal e Regionais
Art. 14. Os Conselhos Regionais de Geografia serão cons·
de Geografia
tituídos de seis membros, no mínimo, e de doze, no mi'tximo, eleitos
por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, em assembléia
MI. 6'-' A lisc:llit<~Cào do exercício da profissão de Geógrafo
gerul dos geógrafos nus respectivas regiões e que estejam em pleno
scr:'1 ct'ct uada pdo Cunsclho Feder;~ I de Geografia, com sede na
Capital da RcpLihliea, c pelos Conselhos Regionais de Geogrufia,
gozo de seus direitos .
Art. 15. O voto é obrigatório, salvo nos casos de impedimento
.:om s.:dc nas Capitais uns Estados e dos Territórios.
ou justa c:1usu reconhecidos pelo Presidente dos respectivos
t':lrú~r;~fo(Jnicu. A fisc;~liz;~çào de que trata este artigo ;~brunge
;~s pessoas rcfcrid;~s no :1rt. 2•1 desta Lei, inclusive no exercício de suas
conselhos.
fun,·tie~ .:nntr:Jtuais.
Art. 16. Os membros dos Conselhos Regionais de Geografia e
Art. 7'' Compete, wmhém, ao Conselho Federal de Geogrulia:
seus suplentes são eleitos por três anos, seus mandatos exercidos a
1- orientar. surcrvisionar c disciplinar as atividadcs da prolistítulo honorífico e considerados serviços relevantes.
si'Jn tlu Gcíamll'n cm tndL> n território m1cional. diretamcnte, ou atruArt. 17. Os presidentes de cada Conselho .terão apenas voto de
~·~s dos Cn1;scllws Re!_!ionais de Geogrufia:
qu:didade.
11- difundir as modernas técnicas de pesquisas c aplicações das
Art. 18. A· responsabilidade administrativa do Conselho
ci~ncias gcngdlicas, c empcnhar-se pel:1 sua valorização;
Federal de Geografia recai sobre seu presidente, inclusive para o
III - pmmuvcr a aplic:1çào dos conhecimentos geográficos nos efeito de prestação de contas.
trahalhns de ri:Jncjamcnto cm tJUe se fizerem necessários ou úteis
Art. 19. São atribuições dos Conselhos Regionais de Geografia:
esses eonhc.:imcnlt":
I - liscalizur o exercício das atividades profissionais dos
IV - L'hihorar n Rcgimcnto Interno do Conselho Federal de gcógruf<>s sujeitos :'! sua jurisdição, bem como punir os seus
Gco!_!nll'ia:
infratores. cabendo-lhe, ainda,
representar às autoridades
V - organizar os Conselhos Regionais, fixar-lhes as composi· competentes ;~cerca de fatos que forem apurados e cuja decisão não
· çõcs e circunscrever-lhes a jurisdição provisória e definitiva;
seja de sua alçudu:
VI- arrovar os Regimentos Internos dos Conselhos Regionais
II- aplic;~r sanções disciplinares, estubeleci~as nesta Lei;
' de Cicogr:llia:
III- organiwr c manter o registro profissional dos Geógrafos;
V11.- jul!_!:lr, cm última inst:lncia, os recursos interpostos nos
IV- expedir as carteiras profissionais;
'Conselhos Rcgiunais de Geografia;
.
V
contrat:lr pessoal administrativo necessário ao
VIII- resolver as questões encaminhadas pelos Conselhos Re·
funcionamento
do Conselho;
gionuis;
VI- resolver as questões de ordem e as representações acerca
1X c\rcdir resoluções destinadas i1 fiel intcrpret:lção c
dos serviços de registro e d;~s in frações desta Lei, bem assim decidir
cxccu~üo dcstu Lei:
sobre us mcsm<~s, com recursos para o Conselho Federal de
X - dcliherur sobre questões referentes ao exercício das
Geografia;
atividade~ al'ins i1s do Geôgrufo;
V11 -designar dclcgudo-eleitor puru a cscolhu dos membros do
X1 --- Cllnv•H:ar periodicamente reuniões de conselheiros
Conselho Federal:
federais c rqdonais rara J'ixur dirctrit.es sobre assunto de interesse ·du
VIII - cluhorur o seu Regimento Interno, submetendo-o à
prol'issi'1o:
urrovuçào do Conselho Fcdcrul de Geografia.
X11 - clubnrar o Côdigo de Dcontologiu do Gcó!_!rul'o.
j) na divcrsific:1çi'io regional da política educacionais sanitária;
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Art. 20. A responsabilidade, administrativa de cada Conselho
Regional de Geografia cabe ao respectivo presidente, inclusive a
prestação de contas perante o Conselho Federal de Geografia.
Art. 21. O exercício de cargo de Conselho Regional é incompatível com o de membro do Conselho Federal.
Art. 22. O Geógrafo que, inscrito no Conselho Regional de um
Estado ou Território, desejar exercer a atividade profissional em
outro Estado ou Território, em caráter permanente, assim entendido
o exercício da profissão por mais de 90 (noventa) dias, é obrigado a
requerer inscrição secundária no quadro respectivo ou para ele transferir-se.
Art. 23. Os Conselhos· Federal e Regionais de Geografia só
poderão deliberar com a presença da maioria absoluta de seus
membros.
CAPITULO IV
Do Patrimônio
Art. 24. Constitui renda do Conselho Federal de Geografia:
a) doações e legados:
b) subvenções:
c) um quinto da renda bruta de cada Conselho Regional,
excetuada a proveniente de le~ados e subvenções.
Art. 25. Constitui renda dos Conselhos Regionais de Geografia:
a) doações e legados:
b) subvenções:
c) quatro quintos das multas aplicadas:
d) quatro quintos das anuidades recolhidas:
e) quatro quintos da taxa de registro facultativo de qualquer
contrato, parecer ou documento profissional a ser fixada no Regimento Interno.
CAPITULO V
Das Anuidades e Taxas
Art. 26. O Geógrafo para poder exercer a profissão é obrigado
a se inscre.ver no Con~elho a cuja jurisdição estiv.er sujdto e munir-se
da Cartetra ProfissiOnal, devendo recolher uma anuidade ao
respectivo Conselho até o dia 31 de março de cada ano. acrescida de
20% quando o pagamento for efetuado fora desse prazo.
Art. 27. Os Conselhos Federal e Regionais de Geografia
poderão cobrar taxa pela expedição ou substituição da Carteira
Profissional, a qual, além de servir como documento da profissão,
terá valor legal da Carteira de Identidade em todo o Território
Nacional.
Art. 28. As taxas, anuidades ou quaisquer emolumentos
autorizados por esta Lei, serão arbitrados pelo Conselho Federal de
Geografia, bem como as provenientes de renovação de inscrição e de
aplicação de multas.
CAPITULO VI
Das Penalidades
Art. 29. A competência para aplicar penalidades aos Geógrafos
cabe exclusivamente ao Conselho Regional em que esteja inscrito ao
tempo do fato passível de punição.
Parágrafo único. A jurisdição disciplinar estabelecida neste
artigo não derroga a jurisdição comum, quando o fato constituir
crime punido em lei.
Art. 30. São penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais:
a) advertência confidencial, em aviso reservado;
b) censura confidencial, em aviso reservado:
c) censura pública, em publicação oficial:
d) su~pensão do exercício profissional peio período de até 3
(três) meses:
e) cassação do exercício pfofissional, ad referendum do
Conselho Federal de Geografia.
(Q Em matéria disciplinar. o Conselho Regional de Geografia
decidirá de ofício ou em conseqüéncia de representação de qualquer
membro do Conselho.
21• A decisão do Conselho ser{! sempre precedida de audiência
do acusado ao qual será dada amplu oportunidade de defesa.
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~ 39 De quulquer penalidade aplicada caberá recurso, no prazo
de 30 (trinta) dias, contudos da ciência, para o Conselho Federal,
com efeito suspensivo nos casos das alíneas de e deste artigo.
~ 49 As denúncias contra membros dos Conselhos Regionais
serão recebidas quando devidamente assinadas c acompanh<tdas da
indicação de elementos comprobatórios do alegado.

CAPITULO VIl
Disposições Gerais
Art. 31. A habilitação pura o exercício da profissão de
Geógrafo deverá sc:r requerida até 180 (cento c oitenta) dias após a
regulamentação dcstu Lei.
Art. 32. Enquanto não forem instalados os Conselhos
Regionais. suas atribuições sc:rão c:xercidas pelo Conselho Federal de
Geografia.
Art. 33. Trezentos c: sessenta dias upós a regulamenta<;iio dc:sta
Lei~ vc:dado o exercício de atividadc de Geógrafo aos que nào portarem o documc:nto de habilitução expedido na forma prevista nesta
Lei.
Art. 34. A apresentação da carteira· profissional de Geógrafo
será obrigatoriamente exigida para inscrição em concurso,
assinatura em termos de posse ou de quaisquer documentos, sempre
que se tratar de prestação de serviço ou desempenho de função
atribuída ao Geógrafo. nos termos previstos nesta Lc:i.
Art. 35. A prestação de contas será ft:ita anualmente ao Conselho Fedem! de Gc:ografia c: aos Conselhos Regionais de: Geografia,
pdos respectivos presidentes, us quais. upós aprov<tdas, sc:rão
submetidus tt homologação do Conselho Federal de Geogralia.
Art. 36. O Poder Executivo regulamentará a _presente Lei
dc:ntro de 90 (noventa) dius contados da data de su<t publicução.
Art. 37. Esw Lei entra cm vigor na dat<t de sua publicação.
t\rt. 38. Rc:vog:tm-sc: as disposições c:m contrúrio.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalvc:s) - Está esgotada a·
matéria constante da Ordem do Dia.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Peço a palavra, como
Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u pala~
vra ao nobre Senador Virgílio Távora, que falará como Líder,-

0 SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Lamentamos que não estejam presentes, justamente, os protagonistas maiores da discussão que deu como resultado a resposta,
e~tampada em jornal da antiga citpital federal, do ex-Ministro do Go-'
verno Médici responsável pelos transportes, em que determinadas
ilações tiradas erroneamente de fatos foram rebatidas de forma
irretorquível. Aqui, neste momento, na defesa· di: um Governo
Revolucionário que acrescentou à ação de 31 de Março alguns dos
marcos mais relevantes, vamos deixar anexas a este pronunciamento,
a fim de c'onstar nos Anais da Casa para que a oportunidàde não passe, as declarações em questão do ex-Ministro Mário Andreazza.
Ante a ausência declarada, faremos apenas um breve pronunciamento. Antes, por~m. gostaríamos de efetuar pequena síntese de:
pontos para que o Plenário, dentro da justiça que sempre caracterizou a ação de seus membros, em tomando conhecimento de uma
defesa plena, segura, cabal c esclarecedora de acusações, :..::.. pois como, no dizer do próprio interessado: "piores do que inverdades são··
as meias-verdades"- possa fazer um juízo de. razão.
Inicialmente, quanto à TRANSAMAZONICA: Aqui foi cantado em prosa e em verso que estu rodovia, pela imprevisão dos governantes de então, iria ter. com u construção da barragem de Tucuruí,
nada mais. nuda mc:nos, que 100 quilômctros de seu trajeto totalmente inundados, mister se tornando uma grande despesa complementar.
Sr. Presidente, não queremos tirar o prazer da Iéitura que será feita, no Diário do Congresso, pelos Srs. Senadores, da defesa a que·
nos referimos. Apenas queremos lembrur a quem interessado for que
essa afirmativa significu absoluto desconhecimento do que seja geografia.
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Quundo da construção da TRANSAMÀZCNICA, já prevista a
burrugcm de Tucuruí, foi construída, um ramal de acesso, justa·
mente pura tornur possível as obras preliminares de estudo deste
gntndc empreendimento energético.
Entiio, confundir a TRANSAMAZCNICA com uma estrada de
acesso a unw obra é, justamente, estar ou com o cérebro obnubilado
ou dominado por paixão violenta.
Quanto it Pontt: Rio-Niterói, a afirmativa:
" ... terem existido irregularidades técnicas na construção
da ponte Rio-Niterói, em importância superior a CrS I bi·
lhão".
T;unbém i.: urna ufronta à verdade, pelo simples fato de que, a
preços de 1973. quundo a obra foi construída, ela custou da ordem
de grandeza dejusturnente I bilhão de cruzeiros.
Mas. <tqui. sempre foi asseverado que essas obras foram levadas
adiante. seus Projctos foram votados, porque uma Maioria que tinha
a last reur-lhe a vontade de uma·esmagadora superioridade numérica,
múxime no Serwdo, assim o desejava.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, arquivos constituem coisa perigosa. Vamos. apcnus. ler esse trecho do Relator do projeto em que se
inseria a ponte, hoje chamada Rio-Niter6i- a Ponte Costa e Silva
- quundn da tramitação mesmo nesta Casa:
"Ou rompemos, hoje, as barreiras que impedem nosso
de~cnvolvimento, ou as futuras gerações nos acusarão a
todo~ de partidários da estagnação e obstaculadores da
lihcrta~iio econômica e da integração definitiva da pátria
COI111Jl11.

i\ obra produzirá conseqUências imediatas e mediatas,

sendo uma delus a criação de uma área mais ampla que
:1hrig::~:,

populações que sofrem a angústia de falta de

c'P··•:· · pr\>f'idando-lhes aquelas condições ambientais sem
•" quai, é impossível que se expandam as qualidades
criadnru' dos indivíduos como povos.
O projeto é constitucional: é financeiramente exequível:
é politic:unente necessário: é nacionalmente aceito porque
nb~d~cc ao conceito de integração, tanto regional como
nacional: tem apoio do povo da Guanabara e do Estado do
Rio: logo ... a Comissão de Projetas do Executivo deve
:1prov:'t-lo c, cm o fazendo, manifesta o seu regozijo pelo
empreendimento, que marca uma época na História das
gr:tndcs c ousadas realizações".
Qllcm assina isto, Sr. Presidente? O representante do antigo
Estado da Guanabara, membro ilustre da Bancada Oposicionista, o
eminente Senador Aurelio Vianna.
Assim, Sr. Presidente, restabelecendo a verdade histórica: Não
foi o volume de votos que tinha a Maioria àquele tempo, vezes várias
superior ao da Oposição, que fez aprovar uma obra que, dignificando a administração passada, dignifica o Brasil e constituirá no futuro
motivo de orgulho para os descendentes de Costa e Silva, Médici e
Andreazza e de todos que se empenharam em sua construção.
(Mt<itu hcm! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. V/RGIL/0
TÁVORA EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Jormtl do Brasil- Quinta-feira, 7-10-76-19 Caderno
ANDREAZZA REBATE ACUSAÇÃO
DE IRREGULARIDADE EM OBRAS
"Pior dt1 que o erro e a inverdade são as meias verdades e a
desinftlrmaçtio", afirmou ontem o ex-Ministro dos Transportes, Sr.
Múrio Andreazza, diante de declarações de parlamentar da
Oposição de que, maiores que as irregularidades que estão sendo
apuradas na Assembl~iu paulista, são as irregularidades que foram
cometidas na'' •nstruçào da Transamazónica e Ponte Rio-Niterói.
"Curi<'"' . aliús, o destino dessas duas grandes obras" comentou o c.x-Ministro do Governo Médici. "De um ludo, o
respeito c a :ll.fllliraç(<o internacionais, como também a total
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uceitaçao do povo dos seus usuários. Do outro lado o uso polftico, o
combate sistemático, as manobras que visam à destruição de uma
imagem que se cristalizou na memória nacional, como um momento
de pioneirismo e coragem".
Nova tônlca
O Sr. Mário Andreazza fez questão de frisar que nada sabe dos
acontecimentos que estariam ocorrendo no Legislativo paulista,
além do que lê nos jornais, não lhe cabendo portanto tecer
comentários a respeito. "Há algo, porém, que me impressiona e me
· ·ci\usa alguma repulsa: invocaram como escândalo e irregularidades
obras como a Ponte Presidente Costa e Silva, que insistem em
identificar apenas como Rio-Niterói, como se o nome do grande
brasileiro doesse e fosse difícil de pronunciar".
Voltam também a falar ná Transamazónica- prossegue o exMinistro- já agora sob outra tónica. Como jâ não é mais possível
desconhecer o efeito pioneiro e catalizador para a conquista
desbravamento daquela grande via de penetração, tentam
comprometer o planejamento do Governo, insinuando ter havido
ausência de coordenação e de troca de informações, ao não se ter
sabido que iria ser implantada uma barragem, em Tucuruí, no
Estado do Pará, e que essa construção comprometeria um trecho da
Transamazónica.
·
Sobre a barragem, diz o Sr. Andreazza: "Olhe-se qualquer mapa
rodoviário e se verificará que Tucuruí não está no traçado principal
da Transamazónica: trata-se apenas de um ramal, uma estrada de
acesso que, partindo de Jatobal, esta sim na Transamazónica, liga
Tucuruí à grande Rodovia. Este acesso foi construído exatamente
pura propiéiar condições de trabalho para a prospecção das
potencialidades da região, para funcionar- como é o papel de todas
as vias pioneiras- como instrumento de desenvolvimento.
Não se pode imaginar que a estrada seja considerada como um
fim em si. sem função económica maior que aquela de exclusivamente estabelecer uma ligação entre dois pontos. Vejam-se agora as
datas: o acesso de Tucurui ficou pronto e foi entregue ao tráfego em
1971. Os levantamentos do potencial hidráulico e topográfico para
localização da barragem são de 1973. Será que há quem imagine que
tudo isso poderia começar a ser feito, em 1973, sem a existência de
uma estrada? Quanto custaria anos depois a construção dessa mesma
estrada, se não a tivéssemos feito em 1971"? - pergunta o exMinistro dos Transportes.
Avanço econômico
Segundo o Sr. Mário Andreazza, "os trabalhos de projeto e
execução da barragem de Tucuruí apóiam-se vitalmente na estrada
antes constr~ída, que é fundamental à aceleração da sua construção.
A existência da estrada propiciou ao Governo economizar um ano
de trabalho para fazer a barragem e terá redundado em grande
economia, não apenas de tempo, mas sobretudo de dinheiro, de
custos diretos, já que são inestimáveis os benefícios indiretos. Tal
acesso, indispensável como caminho de serviço, custaria hoje três
vezes mais".
"t importante também saber que só agora, em 1976, ficaram
conhecidos os níveis de inundação da barragem na sua cota
máxima" - observa o ex-Ministro. "Sabe-se, também agora, que
não há, como nunca houve, a hipótese de inundação de 100 km da
Transamuzónica, como argumentou o ilustre Senador Franco
Montoro, nas suas declarações à imprensa. Sofrerá desvio o acesso
de Tucuruí, isso i: sem dúvida, mas tal é contingência normal do
avanço económico, do desenvolvimento da região: o acesso
cumpriu sua função e, em seguida, deverá ajustar-se' à necessidade de
coexistência com a outra obra pública, para existência da qual ele foi
peça fundamental.
Se os Governos, u quem cabe promover o desenvolvimento
nacional, fossem adotar um raciocínio tão estático, não haveria
desenvolvimento nem crescimento. Não se faz uma estrada porque
no futuro pode haver uma barragem, pode haver uma cidade, pode
haver I milhão de coisas. Mas no futuro a barragem não pode existir
porque, pura que ela existisse, teria sido preciso que houvesse a estra·
du. Assim, cairíamos num círculo vicioso e u única coisa que nilo
teríamos era desenvolvimento"- argumenta o ex-Ministro.
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Detraçilo da Ponte
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"No terreno ambíguo da generalização também estão
afirmações de terem existido irregularidades na construção da
Ponte President~ Costa e Silva" - prossegue o Sr. Mário
Andreazza. "Irregularidade é uma' palavra que, dependendo do seu
uso, pode ser muito dúbia. Quantos sentidos podem extrair-se da·
afirmativa ~e terem existido irregularidades técnicas "na construção
d~ ponte R1o-Niterói, em importâncias superior a Cr$ 1 bilhão".
D1go apenas que. se as irregularidades tivessem custado CrS 1
bilhão, •não teríamos a ponte, pois de Cr$ I bilhão foi seu custo a
preço de dezembro de 1973.
Ou será que o que quer considerar irregular é ~ decisão do
Governo de construir a ponte? Pretender-se-ia negar ao Governo o
poder de tomar decisões e executá-las? Esquecem os detratores da
ponte que, sendo ela um elo da ligação Norte-Sul do País, encurtando distância da BR-101, também tem uma inestimável função
integradora lbcal, que, por assim dizer, antecipou a impostergável
decisão política que conduziu à fusão dos Estados do Rio de Janeiro
e da c:;uana?ara. Obscurecem que o grande problema económico que
se poe hoje aos Governos é o dos transportes nas Regiões
Metropolitanas, nos grandes conglomerados urbanos,· responsáveis
por pesada fatia no consumo de combustível e fontes geradoras de
importante parcela tributária".
Para o ex-Ministro do!~.. Transportes, "a ponte situa-se como
uma obra num complexo viário que está em execução e que virá
trazer solução para os graves problemas de transporte no Grande
Rio".
Viabilidade
Ainda sobre a ponte, lembrou o Sr. Mário Andreazza que "os
estudos económicos que antecederam a decisão de construí-la
previam 1986 como ano ótimo oe geração da receita resultante de
sua operação. Veja-se, porém, que já neste ano de 1976, superando
todas as expectativas, plasmadas em estudos feitos segundo os
melhores padrões internacionais, terá ela atingido esse ·nível.
Existiria maior indicador da sua viabilidade? - pergunta o ex.Ministro, mostrando que se anteciparam, assim, os seus re'sultados
em lO anos.
Voltando às declarações do Sr. Frauco Montoro, o Sr. Mário
Andreazza observa: "Surpreende-me, ainda, falar-se emirr.egularidades na construção da Ponte, sobretudo partindo isso de um
congressista, que, decerto, esqueceu que nos Anais do Congresso,
tanto quanto na sua biblioteca, podem encontrar-se todas as
informações necessárias ao conhecimento. isento dos eventos que,
publicamente, cercaram a construção dessa obra. O Governo sempre
se antecipou em informar o Parlamento como agiu. correta e
energicamente quando obstáculos tentaram opor-se ao cumprimento
do objetivo de entregar essa importante obra de engenharia·. à
economia nacional".
Dizendo que não gostaria de voltar a esse assunto, "pois c:í'que
tinha a dizer já foi dito", o Sr. Mário Andreazza justifica-se: ·~Não
posso, porém, calar-me, quando vejo nas acusações, propósitos
políticos de superar uma crise interna. tentando gerar uma outra,
levantàndo-se acusações gratuitas sobre um Go!{erno que !Udo deu
de si pelo engrandecimento nacional. Sei que, para alguns políticos,
o grande erro é perder eleições. Mas serâ que ainda se pensa ganhar
eleições só com palavras de contestação e negação, com meias
verdades e insinuações que mal encobrem seus inte~tos?"
. "Enfim" - prossegue o ex-Ministro - "já estou nie
acostumando a tentativas de descarregarem sobre nossos ombros o
peso dos seus problemas. Fizeram o mesmo com o Programa c\e
Construção Naval, deixando de reconhecer que o Brasil se encontra,
hoje, entre os 10 mais importantes países da indústria' naval.
Criticaram a política de fretes, numa época em que o País respondia
apenas com cerca de 1O% do total transportado com origem e destino
ao nosso País. Hoje, o País já disputa o mercado em condições
paritárias, ultrapassando a barreira dos 50% desses fretes. São
realizações que, pelo seu porte, atraem e, estou bem certo. atrairão
os ataques, já que não poderão falar de omissão."
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Lembraria ainda - continua o ex-Ministro - que :amo u
Transamazónica como a Ponte Presidente Costa e Silva foram obras
aprovadas pelo Congresso Nacional. Quanto a esta última, o ilust~e
Senador do MDB, Sr. Aurélio Vianna, ao dar o seu parecer, assim se
expressou: "Ou rompemos, hoje, as barreiras que impedem nosso
desenvolvimento, ou as futuras gerações nos acusarão a todos oe
partidários da estagnação e obstaculadores da libertação econc.imica
e da integração definitiva da pátria comum.
A obra produzirá conseqUências imediatas e mediatas, se.1oc
uma delas a criação de uma área maiS ampla que abriga~·á
populações que sofrem a angústia de 'falta de espaço, propíci:tndJIhes aquelas condições ambientais sem as quais é impassivo:! qu~ •c
expandam ns qualidades criadoras dos indivíduos como povos.
O projeto é constitucional; é financeiramente exequível; é
politicamente necessário; é nacionalmente aceito porque obedece
aõ conceito de integração, tanto regional como nacional; tem apoie
do povo da Guanabara e do Estado do Rio; Jogo .... a Comissão de
Projetas do Executivo deve aprová-lo e, em o t';zendo. m<tnifesu:. o
seu regozijo pelo empreendimento, que marca uma época na
História das grandes e ousadas realizações".
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Professor Paulo Almeida Machado vem imprimindo ao
Ministério da Saúde uma ação que merece aplausos. l"ccessidade c
deficiências do Brasil no setor afeto àquela Pasta são por dema!s conhecidas, constituindo sérios desafios aos nossos governos. É
necessário, assim, ressaltar o trabalho, competente, hon~sto c de envergadura que vem sendo realizado, em todo o território nacional,
pelo Ministério da Saúde. Tão positivo e de tão grandes proporções
que o Ministro Almeida Machado se impôs a opinião públi;a,
granjeando respeito e credibilidade até mesmo de empedernidos .•d·
versá rios do Governo.
Eis porque, Sr. Presidente, volto a comentar, cesta tribuna, a
atuação do Ministério da Saúde, desta vez falando sobre o p~o,:rama
contra a doença de Chagas, um dos males que mais..atingem a no>>a
população com conseqUências as mais sérias.
Através da SUCAM, o Ministério da Saúde está incrementando, este, ano, os trabalhos desse programa, a ele incorporando os
Estados do Piauí, Santa Catarina e Espírito Santo.
O programa de combate à doença de Chagas, feito atrav~s da
SUCAM, estâ sendo executado em doze Estados - Ceará. Rio
. Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,
Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Consiste
na aplicação do inseticida (BHC) nas casas e anexos onde se constatou a existência do "barbeiro", transmissor da doença, e coleta de lã-·
minas de sangue para o desenvolvimento do inquérito soro lógico, a
fim de determinar a incidência da doença no Brasil. Antes da aplicação do BHC, a SUCAM faz o cadastramento de: todas as residências, sobretudo na área rural, bem como captura o "barbeiro"
que determina os ínJices de infestação predial e de infecção natural
do inseto.
Em 1977, Ministério da Saúde deverá encerrar o trabalho de
coleta de lâminas e exame de sangue, iniciado no ano passado, prevendo-se a coleta de quatro milhões de amostras de sangue. De posse
do resultado do exame conhecerá o número de chagâsicos existentes
no Brasil, bem como os locais de maior incidência da doença. Esse rc:sultado vai proporcionar maior facilidade para a prevenção da
doença,
De acordo com o programa elaborado pela SUCAM, nas utividades de combate à doença de Chagas nas regiões nordestina serão
incluídos 216 novos municlpios, com 200.460 quilómetros quadradó~
e uma população estimada em 614.800 habitantes, com um total d~
29.377localidades a serem trabalhadas.
Com base na programação feita em decorrt:ncia de trabalho
desenvolvido em 1975, para o primeiro semestre. de 1976 foi elaborudo um pluno de trabalho que utilizarâ 2.309 servidores, entre inspeto-
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rcs c gu:trdas sanitúrios. O plano prevê inicialmente c levantamento
do vcttH' tl:t d..cn.;a de Chagas ern 508 municípios e 1.39.7.075 casas, e
aplic:tçún dL· inscticida em 347 municípios e 675.63.7 casas, assim
distribuídas:

Estudos

Municípios

Casas

Reconhecimento
elevanlamento

Reconhecimento
e levantamento

Ccarú
R. G. Nnrtc
Paraíba
l'crnambuw
Al:tgnas
Sergipe
13ahi:t
Minas Gerais
1':) r:t 11 :'t
R. CJ. do Sul

Matn (irnsst>
Goiú'

32
33
12
13

24
20
lOS
57
91
23
37
62

182 897
36 740
37 227
69 219
66 766
126 830
209 364
51 341
234 976
82 241
149 696
149 984

Borrifação
Munlc.

Casas

08
21
08
19
24
28
56
37
23
19
09.
95

20302
12403
5 950
IS 602
34 797
3 243
175 579
93 100
18 255
26160
152 278
117 968

o

Sr. 1''"'"idL'IIic,
T""'''· ,,,h.·tlit>S du extensão que a doença de Chagas alcançou
etlt n.. ,s:, l'.•ltl:t. i\lilhiies de brasileiros são suas vítimas.~ de se realçar"'''' c: .... : d....·,u:a atinge sobretudo as populações mais carentes de

Outubro de 1976

recursos, especialmente as rurais, o que torna o seu combate mais difícil e portanto meritório.
~preciso que proclamemos o notável trabalho desenvolvido pelo Ministro Almeida Machado, expressando a Sua Excelência o
nosso apoio, extensivo a todos que com ele colaboram. Sua ação
bem atesta o acerto com que se houve o eminente Presidente Geisel
na convocação desse ilustre médico e cientista para dirigir a Pasta da
Saúde. Sua administração já adquiriu realce internacional e é hoje
aplaudida pelo País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
·
Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a Sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e
30 minutos, a segujnte

ORDEM DO DIA
Discussão, ein turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9
29, de 1976 (n9 61-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Bâsico de Cooperação Científica e Técnica, concluído entre a República Federativa do Brasil e a República da
Guatemala, em Brasília, a 16 de junho de 1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 757 e 758, de 1976, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
Sessão.
(Levanta-se a Sessão às I 5 horas e 40 minutos.)

ATA DA 180• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1976
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESID'ENCIA DO SR. WILSON GONÇALVES
\S IS !!(li{ \SE 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS.SI ~'·\DllRES:

:\tl.tllwtl•> S.:na- Altevir Leal- José Guiomard- José Este·
\l''
' :tlt•·te l'tllh~iru- Jarbas Passarinho- Alexandre CostaIkllrtl("'' '"' l.:t Ro~•1ue - Fausto Castelo-Branco - Helvídio
:-:uiiL''
l'•'lt .. llll' l'ortella- VirgíHo Távora- Wilson Gonçalves
.-. ll11t.tt lt' ~-1.11, · ·· .kss~ Freire- Domício Gondim - Ruy Carlt~ir"
1':,.1•' <;.,erra - Arnon de Mello- Teotônio Vilela :\lt"ll't" I'·"''"
l.nurival Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana
-- R111 s,,,,,"
Pir~~u Cardoso - Eurico Rezende - Amaral
l'eil•ll"
((,J! .. ·rt•J Saturnino- Vasconcelos Torres- Danton
.ltlhil" ';,. .. 1'"" 1 :tpunema- Itamar Franco- Franco Montara
-- c ll'~''l'"· t)tt•'l'o'>:t -Oito Lehmann- Lázaro Barboza- ltalívio
t· .. ,·ll•"
,\kn•b t'an:tle- Saldanha Derzi - Accioly Filho 1.:li~' ''·'',' ~l:tlltls Leão- Evelásio Vieira- Lenoir Vargastlt:tirlkc·k··•
ll:tlli~l Kri~ger.
O SR. Ptn:swENTE (Wilson Gonçalves) -A lista de presende 47 Srs. Senadores. Havendo número
n:gilll~:lll.d. ,k. ~.lltl .il,~rta u Sessão.

'" :u , .. , ". "·"l'·"'''lltl~nto
~ .. t.,,"

""',

,,,;.,,llJU~serúlidopeloSr.l9-Secretúrio.

~lido

o seguinte
AVISO N9288
Brasíliu- DF- Em 4 de outubro de 1976.

À Sua Excelência o Senhor
Senador José de Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federul
Nesta

Senhor Presidente,
O Ministério da Previdênciu e Assistência Social recebeu do
Subchefe de Assuntos Parlamentares do Gabinete Civil da Presid~n
cia da Repúblicu, encaminhada por meio do Ofício n9 142·
SUPAR/76. côpia do Ofício nY SM-407, de 16 de agosto último, dessa Casa do Congresso Nacional, subscrito por seu IY-Secretário, que
comunica ter sido apresentado e deferido o Requerimento n9 342, de
1976. de autoria do Senhor Senador Franco Montara, no sentido de
que sejam solicitadas a esta Secretaria de Estado informações para
instruir o Projeto de Lei nY 2.409, de 1976, que "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do lN PS".
2. Im~diutumente teve início o trabalho de seleçào e ordenação
dos elementos indispensáveis ao preparo das informações u serem
proporcionadus ao Senado Federal.
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3. Tendo ern vist:t, entrctunto, a natureza e complexidade da
matéria, ussim como o empenho deste Ministério no pleno esclareci·
mento do projeto; é natural que esse trabalho exiju especial atenção e
detida análise de situações, subsídios e dados estatísticos, o que impli·
ca o decurso de maior espaço de tempo.
4. Escusando-me portanto pela involuntária delonga, no tocan·
te 11 quul conto com u comprcensiin de V. Ex•, cumpre-me ressaltar
que determinei o milximo de aplicação de minha Assessoria, para
que este Ministério tenha condições de atender em breve prazo a soli·'
citação dessa Casa.
Prevaleço-me do ensejo para reiterar a V. Ex• as expressões de
meu elevado apreço c distinta consideração.- L. G. do Nascimento
e Silva.

REQUERIMENTO N9 533, DE 1976
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans·
crição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista do ex-Ministro
Mário Andreazza, publicada no Jornal do Brasil de hoje.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1976. -Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento
lido será, nos termos regimentuis, submetido ao exame da Comissão
Diretora.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão. cm turno úni'co, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 29. de 1976 (n9 61-B/76, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de
Cooperação Cientilica e Técnica, concluído entre a República Federativa do Brasil e a República da Guatemala, em
.Brasília, a 16 de junho de 1976, tendo
PARECERES FA VORÃ VEIS, sob n9s 757 e 758, de
1976, 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 de Redaçào.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Esgotada a matê·
ria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redução final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 29, de 1976, aprovado nu Ordem do Dia da presente Sessão e que,
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno. se
não houver objeçào do Plenário, será lida pelo Sr. 19-Secretário.
(Pausa.)
É lida a seguinte

PARECER N9 818, DE 1976
Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 29, de
1976 (n9 61-B/76, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador VirgOio Távora
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n9 29, de 1976 (n9 61-B/76, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Cientffica e

M')7

Técnica, concluído entre u República FcucraiÍ\;1 do llra,il c :1
República da Guatemala, em Brasília, a 16 dejunhn uc 1'176.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1976. - Danton Jobim,
Presidente- Virgílio Távora, Relator- Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N9818, DE 1976
Redação final do Projeto de Decreto l.t·~:i.,lnfivo n•.o 29, de
1976 (n9 61-B/76, na Câmara dos Dcputndns).
Faço saber que o Congresso Nacional :tprovnu. nos lermos do
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, - - - - - - - - r,.csidcnte do Senttdo Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido
vai à publicaçiio
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. [9-Secretário.
É lido o seguinte

S··~ fa-f••irn X

. DE 1976

Aprova o texto do Acordo Básico de Cnnpcraç:in Científica e Técnica entre o Governo da Rcpúhlica Federativa do
Brasil e o Governo da República da Guatemala.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo Búsico de Coop~:ra~iio
Científica e Técnica entre o Governo da Repúnlit:a Federativa do
Brasil e o Governo da República da Gu:ttcm:il:t, concluiuo cm
Brasília. a 16 de junho de 1976.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra cm vigor 11:1 lhita de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A r~:d:u;iio l'inal
lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I'.'·Sccrctúrio.
É lido e aprovado seguinte

REQUERIMENTO N9 534, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, re4uciro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução final
do Projeto de Decreto Legislativo n9 29, de 1976.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redacão final do
Projeto de Decreto Legislativo n9 29, de 1976.
· Em discussão a redução finai (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
.i\ matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais haven·
do que tratar, vou encerrar a Sessão, designando par:t a de amanhã a
;eguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 492, de 1976, do
Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anuis
do Senado Federal, do editorial sob o título "Recursos para o
Nardeste", publicado no jornal Tribuna do Ceará.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 496, de 1976, do
Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso proferido pdo Senador Danton
Jobim, na Associação Brasileira de Imprensa.
-3Votação, em turno único, do Requerimenln 1, . 1· · d· 1•.17(•. ""
Sr. Senador Gustavo Capanema, ~olicitando tcnlt'"" •· ""• 1 a~;io cm
conjunto os Projetas de Lei do Senado n9s l)X ,. 't' '· '.' .o~r•. tlo Sr.
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Sr. Presidente, nós que s~mos homens do interior - sou um
Senudor do interior, não sou do asfalto, que ali nasci, vivi e quero
dormir meu dcrrudciro sono - temos encontrado, no Executivo do
-4meu Estado, governo que tem construído estradas; e asfaltado com
9
Discussão, cm primeito turno, do Projeto de Lei do Senado n trúfego de 10, 12 carros por dia. encontramos naquelas equipes d~
91, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta estudantes, contratadas para averiguar as viabilidades da estrada, '
parágrafo ·lnico 10 art. 394 da Consolidação das Leis do Trabalho, muneiru de dizer ao povo que vai asfaltar a estrada, desde que os
resultados sejam satisfatórios. Isso se chama em linguagem do meu
tenco
Estado, do meu sertão, do meu pedaço de chão, chama-se embair o
'>,\R EC':.~ES. sob n9s 666 a 668. de 1976. das Comissões:
-· •:c Consllt11ição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi- povo, chama-se enganar o cidadão, chama-se épater !e bourgeois como dizem os franceses.
ciC:;Itc:
O que quer o Sr. üovernador nos seus dados sobre o tráfego de
-de Legislação Social, favorável; e
estrada?
Mostrar aos municípios interessados, onde ele prometeu, na
- np Saúd<:. contrário.
campanha passada, a construção e o asfaltamento daquela via de
O SR. PRESmEI"TE (Wilson Gonçalves) - Esta encerrada 'a acesso, que, agora, está totalmente empenhado. nu concretização
Scssà0.
daquelu promessa mirabolante de dois anos atrás.
I Lel'anta-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.)
Então, Sr. Presidente, encontrei na Estrada Baixo Guanduf)ISCo'..JRSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU Colatina, artéria importantíssima da comercialização e do escoaCAROQSO NA SESSÃO DE 15-9-76 E QUE, ENTREGUE mento da produção do norte, essas equipes de jovens perguntando,
.4 REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO aos carros e caminhões que passavam, dados inteiramente desnecessários, para conhecer a movimentação da estrada.
I'OSTERIORMENTE.

Senuc!cir :-Jelson Curneiro. que instituem salário adicional para os
elctricistas.

Encontro na estrada Afonso Cláudio - 262, também outras
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinequipes indagando dos passantes, da necessidade do tráfego para
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
1-·1ouve unw énoc:•. na história do mundo que mediou entre o exí·
justificar o asfaltamento.
l'r. de El?: ·~ a d'rrota de Waterloo na vida da Europa e especifiSr. Presidente, são estradas onde o Governo nem as retificou
nem construiu o grade dessas estradas, nem as fez e como é que,
c:•mc·~tc n:•. c!e l'apole~.o. que ficou conhecida como "Os Cem Dias".
Ho.:e. u 60 d:as precisamente, dia a dia, hora a hora, atingire- agora, vai indagar da necessidade de asfaltá-las? ~ para embair e
I"'·''· Sr. Pr·~sidw.c. u batalha campal, onde decidiremos dos dcsti- enganar o pobre povo de Baixo Guandu e de Afonso Cláudio, bem
r.os ele:tor~1is dos dois Partidos, ARENA e MDB. Estamos, pois, no como de outros municípios do meu Estado, às vésperas das eleições
r-·:ríodo C. os SO dias.
de76.
i-!ú dia,, Sr. Presidente, trouxe à Casa um relato da atuação do
Assim, Sr. Presidente, este homem, capaz de fazer tudo para tenGo\'~rnJccr cc meu Estado que, interferindo no processo esportivo tar ganhar as eleições, até praticar um ato bom, está aliciando,
c: o :Õ>pírit.c S::nto, utravi:s da conivência e da cumplicidade do Presi· amaciando, o povo com estas providências, Sr. Presidente, que devo
dç·t~ ,;_, CBD c do Presidente da Federação Esportiva do Espírito denunciar, para que a A Voz do Brasil- o único veículo do qual me
·,, ··:·iwu da d'sputa do campeonato brasileiro o campeão do sirvo - porque os jornais daqui, da Capital, não veiculam notícias
''·'"·~o EspHto Surto, que é dirigido pelo tesoureiro do MDB, que têm atingido o meu Estado e só publicam as que dizem respeito a
. :1. S:s:n:tndo Pechincha Filho, ilustre advogado em Vitória.
São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e as do Estado
l kje q~cro tr:vcr ao conhecimento da Casa, Sr. Presidente, os de V. Ex•, Sr. Presidente, o Ceará. Quero me servir disto, portanto,
i':·t·Js r<:!t'S qu:ú oS·. Governador."nestes últimos 60 dias. vai ~entar, para hoje no programa A Voz do Brasil comunicar .ao interior do
pc· 'oda~ ~~' mandru~. seja através de seu poderio, seja,através das Espírito Santo que estou condenando esta atitude do Sr. Gover~~'mca•;õ~s velt\c'.:ts, seju tltruvés de contratações, seja através de nador.
ç·,,·c:\:H~as. scjt~ t!tr:•vés de aberturas de estradas, seja através de
Sábado realizaremos em Colatina um grande comício, na zona
rror1cs,as mirt!bL•l:tn\cs, seja através da pressão dos delegados, seja norte do Estado, e, então, lerei para o povo de Colatina que é a
:~· 'U\'~' dt• ·;uml"l'·;'dade dos prefeitos. municipais, seja através de ponta de uma dessas estradas o desmentido categórico que tenho em
:uJo. ~or ·.oca>''' 11uneirus, S. Exv vai tentar preparar as eleições de mãos, do Departamento Nacional de, Estradas de Rodagem, sobre o
15 r.~c rovl.!mhro.
asfaltamento daquela estrada com que o Sr. Governador tenta
~··:nws rerc•.'"';d•.' o Estado. município por município. Beneficiá· enganar o povo do Baixo Guandu e Colatina.
ri<' 1:., vc"'.o q ~c soprou no País, cm 1974, e que me trouxe até estl\
E, também, vou ler no comício que realizaremos em Afonso
Cas:t. :cnlw visitado. todos os fins de semana, os municípios capi- Cláudio, outra estrada, condenando esse mesmo expediente, porque
xahas. :--:~·cs tenho encontrado, de parte do Sr. Governador, uma vejo, hoje, Sr. Presidente, um delegado da Revolução que eu ajudei a
utuuçft,, suh-rcpitícia. uma atuaçilo de mistificação que desejo assina- fazer, o Governador do meu Estado, usar desses expedientes,
lar. d~nunciando-u uo povo do Espírito Santo e à Nação.
enganando o povo para cumprir a sua promessa de vencer as eleições
Sr. Presidente, há poucos meses, fiz um apelo ao Departamento em 85% dos municípios capixabas. Mas S. Ex• hâ dois anos teve
Nacional de Estradas de Rodagem solicitando a construção e asfal- uma decepção, porque garantiu ao Senhor Presidente da República,
' tamento de duas estradas importantes no corredor de exportação, também, a maciça vitória de 90% em alguns municípios para o seu
. q uc :em em Vitória o seu oortão de embarque. São as estradas Baixo
. G~ardu-Colatina e Afonso Cláudio-262. Estradas vitais, de uma crndidato a Senador .
E, Deus abençoando e o povo aesiludiao, desencantado e deses..zonn próspera, e de uma vitalidade agrícola e comercial das mais
perançado,
lutando, votou no homem que hoje está falando, aqui,
signific:ttivas do meu Estudo, e que precisam ser atacadas, para. dar
no
Senado.
maior vitalid:tde ao corredor de exportação que tem Vitória como
Então, este moço, que Santo Antônio já enganou uma vez e a
,,pólo.
cigana
vai enganar outra, está tentando jogar no prato da balança
.
Sr. Presidente, nestes. últimos !5 dias. percorrendo aaueles dois
municípios, defrontei, na estrada, com grupos ae umversitános, con- todos os expedientes.
. Há dias, como disse, retirou do Campeonato Nacional, o time
tratadns pelo Governo ou pelo DER duquele Estado. Esses estude
lutebol
campeão do meu Estado porque dirigido por um homem
dattlc>. :tira'~' de um surosto qucstionúrio, uveriguam dos transeun- doM DB, tirou-o
da disputa nacional c colocou o seu time, que não
tes. dos ~arros que passam, dos caminhões que transitam, dos veí·
cldc1s que se servem daqueles trechos, dados para ver se o Estudo venceu. Resultudo: a CBD, devido ao nosso discurso, cassou o
mandato do Presidente da Federação Capixaba.
deve, de !';,to, asfaltar as estrudus.
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Agora, S. Ex•, em discursos nesses municípios do interior, ora
anuncia a criação do município, que ele não cogitou na época pró·
pria, ora a de uma estrada.

li
l'
I

•I

l
j

j
'<

:_:j

i

'l

Sexta-feira 8 6699

AP/GM/668
MGPB/Ilf.
Anexo- doe. citado
E, o expediente reza o seguinte:
Sr. Presidente, chegando-se em Vitória, encontra-se, também,
Em atenção ao solicitado a respeito das rodovias citadas
uma equipe de universitários formulando perguntas aos freqUen·
pelo Senador Dirceu Cardoso em seu discurso publicado llO
tadores dos ônibus que transportam passageiros para aquela capital.
DCN 11- 166, de 5-12-75, esclarece-se:
Como eu uso freqUentemente esse meio de transporte, fui
- Rodovia Baixo-Colatina, trecho da BR-259, e
interrogado na semana passada e retruquei, ao rapaz: por que vocês
portanto já do PNV.
estão fazendo esse inquérito?
Há projeto de engenharia para a extensão ColatinaDisse ele: "~ porque o Sr. Governador quer saber se deve
Governador Valadares da BR-259, onde se insere o trecho
construir uma estação rodoviária de primeira classe, de segunda
em causa, elaborado pelo DER-MG, de acórdo com o
classe ou terceira classe, de acordo com o tipo de passageiros dos
DER-ES, em fase final de exame, para :tprovaçào, se for o·
ônibus e dos veicules. "Então eu lhe respondi": Sr. Acadêmico, diga
caso, não dispondo, porém o DNER de recursos orçamentáao Sr. Governador que os homens de primeira classe freqUentam os
rios em 1975 e 1976, para ínicio das obras, que está previsto
aviões; os homens da classe b freqUentam as rodovias e os homens
para 1977:
de classe c freqUentam e usam as ferrovias. Não é necessário·
Ora, se for o caso! E o Sr. Governador já está com contagem de
inquérito algum".
carros para asfaltar aquele trecho, que não foi ab~rto, não foi reti·
ficado, o grade não foi construído, a estrada não foi r:tsgada ainda.
Sr. Presidente, algumas moto-niveladoras vão ser lançadas agoO que S. Ex• quer produzir na opinião pública é aquele
impacto, de que está pensando na rodoviária e numa terceira ponte. ra,- outra providência- raspa a estrada e comete este crime; picha
A segunda se acha no meio da construção, no meio da bafa. ~ possf- a estrada, alcatroa alguns trechos , para dizer que começou o asfal' vel que S. Ex• não tenha nem recursos para terminá-Ia mas já tamento. Isto só para ganhar as eleições, porque a verba não existe
anuncia para os habitantes de Vitória e do Continente a terceira pon- para 1976. A aprovação, se for o caso, para 1977 ainda será estute que é mais ou menÓs naquele traçado magnifico estruturado, ele· dada. Mas, o Sr. Governador quer enganar o povo de municípios
vado e impressionante da Ponte Rio.,-Niterói. E S. Ex• que está que são: Colatina, que é o portão de entrada do norte, e Baixo Guanassoberbado com a construção da segunda, já está lançando a ter- du, que é um dos grandes municfpios, eleitoral e economicamente
ceira ponte e vai bater aqui, no Senado, dentro de pouco, porque já falando, do Norte, do setentrião do meu Estado. O mesmo acontece·
foi aprovado· na Assembléia, mensagem pedindo autorização para o com o Município de Afonso Cláudio.
Assim, Sr. Presidente, nesses 60 dias, traremos todas as semanas
empréstimo de algumas centenas de milhões de dólares para deixar
e, se possfvel, duas vezes por semana, fatos que demonstram os
est.e compromisso ao seu sucessor, no Governo do Espirita Santo.
expedientes lançados contra o nosso partido pelo Sr. Governador,
Assim, Sr. Presidente, com esta maneira de enganar, com uma apenas para ganhar as eleições, enganando ao pobre, desiludido e
palavra fácil, que convence e engana o povo: com estas afirmações desencantado povo do Espírito Santo.
categóricas que ouvi de S. Ex•, no Sul do Estado, dizendo "meus SeAnteontem, Sr. Presidente, num d'os municfpios vizinhos da área
nhores, adoro governar", como se ele tivesse sido criado governan- de Colatina, cujo Prefeito da ARENA, Jacó Laurinda, grande fazendo, como se tivesse aprendido a governar. Este moço está tentando, deiro na área, grande plantador de café e grande pecuarista, com to·
de todos os meios e modos,.con.quistar a opinião pública e vencer as do o seu estado-maior, pertencente à ARENA n9 3, abandonou o
eleições nesses sessenta dias que nos separam da grande batalha cam- partido do Governador, desiludido com ele, e apoiou o candidato do
MDB, no Municfpio de Pancas, do outro lado do Rio Doce, no norpal de IS de novembro.
Desse modo, Sr. Presíêlente, quero trazer - como estou te do meu Estado.
Assim, Sr. Presidente, esse comportamento revela a diástese que
trazendo - a carta do Diretor-Geral do DER e, antes, a carta do
assessor do Ministro dos Transportes a mim escrita, em abril de verificamos no nosso Estado; o estado de deliqUescência das forças
eleitorais da ARENA.
1976, nos segaintes termos:
1
E, ainda há pouco, desta mesma tribuna, aqui, no Senado, trouxemos
ao conhecimento desta Casa o apoio que recebemos de um
Brasflia, 5 de abril de 1976.
homem que, representando o Estado do Espirita Santo, no Senado,
o ex-Senador Raul Giuberti, ex-Senador da República, ex-ViceCarta n9 60 AP/GM/76
Governador,
ex-Prefeito de Colatina, homem ilustre sob todos ti·
Excelentfssimo Senhor
tulos, homem de grande projeção no meu Estado e de grande res·
Senador Dirceu Cardoso
sonância na sua política, abandonou também a ARENA e apóia,
Senado Federal
com toda a sua força e seu entusiasmo, os candidatos do MDB a
Nesta
Prefeito e Vice-Prefeito de Colatina, a terra que ele administrou e en·
grandeceu.
Senhor Senador:
Isso, Sr. Presidente, revela, aqui e ali, fatos que comprovam a
atitude desassisada, um comportamento que não vai bem para o
Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir-me a Governador de um Estado. S. Ex•, o Sr. Governador, comprometido
Vossa Excelência para, em atenção ao s~u pronunciamento com o Senhor Presidente da República para uma vitória incontrastá·
publicado no DCN-ll n9 166, de 5-12-75, sob titulo, "Apelo vel, para uma vitória maciça, joga na balança, então, todos os expedo Sr. Ministro dos Transportes no sentido de compatibilizar dientes, a fim de esmagar os pobres elementos que lhe resistem, os poa pavimentação do sistema rodoviário do Estado com o bres elementos que, integrando o MDB, vão lhe dar combate em quaesquema do Corredor de exportação", encaminhar o Oficio se todos os municípios do Estado.
DG/470, de 16·3-76, que esta Assessoria recebeu do DeparSr. Presidente, são 53 municfpios no meu Estado; em .~o. o
tamento Nacional de Estradas de Rodagem, com referência MDB apresentou candidato a Prefeito, a Vice-Prefeito e a Vereador.
ao assunto.
Enquanto na eleição passada, só havfamos apresentado em 18 dos
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelên- 53. Hoje, o MDB não tem candidatos em apenas 5 municípios .e em
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. Vitória, que é a Capital e onde o Prefeito é de nomeação. S. Ex•,
Estevan Augusto Santos Pereira, Assessor Parlamentar do através de um procedimento, também sub·reptício, quis anexar Vila
Ministro dos Transportes.
Velha uo Município de Vitória, pura tirar mais um município da

.
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. hegemonia ou da innuência do MDB. Anex.ando-o à Capital, Iivrarse-ia, assim, de mais um confronto eleitoral, que, talvez, não lhe seja
favorável: um confronto na grande Vitória, nos grandes municípios
que circulam a nossa Capital, e que são: Vila Velha, Cariacica e
outros. ao derredor de Vitória.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -:!P.ermite ~/'Ex• um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Eu gostaria de prestar
um esclarecimento u V. Ex• a respeito da tentativa de fusão dos
municípios de Vila Velha e Vitória. V. Ex• diz que o Óbjetivo do Governador Élcio Álvares foi retirar a eleição para prefeito e, por via de
conseqUência. ter o controle nomeatório do Chefe do Executivo.
Mas, se V. Ex' se der ao trabalho de meditar sobre o assunto, chegará a conclusão, facilmente, de que foi o próprio Ministério do
Planejamento que sugeriu, anas, que estimulou essa fusão, alegando
que. criando-se a pri:-metropolização, o Governo Federal ficaria
comprometido no sentido de drenar recursos técnicos e financeiros
para a região objeto da fusão. O que V. Ex• estâ procurando ver é
que há propósito do Governo de retirar prefeitura do MDB. V. Ex•
veja o seguinte: Guarapari. Nós tínhamos todas as condições para
cassar a autonomia de Guarapari. No entanto, o próprio Governador Élcio Álvares ou_viu a opinião política, ouviu a opinião
técnica, e não permitiu que fosse convertido em lei projeto liquidando com a autonomia desse Município. V. Ex•, realmente, tem
que dizer isto mesmo- e já, agora, estâ repetindo- porque é maté·
ria-prima de campanha política. Mas, como muito bem diz V. Ex',
isso ê a palha das palavras e não o grão dos fatos.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Então, vou trazer
para V. Ex• o grão das coisas. refrescando um pouco a memória de
V. Ex•. Nem o Ministro do Planejamento, nem o Governador do
Estado, nenhuma autoridade poderia anexar Vila Velha a Vitória.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas eu não disse isso,
Eu disse que as autoridades estimularam ...

Excelênci~.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Eu ouvi o aparte
de V. Ex• Agora. eu quero responder a V. Ex•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas é que V. Ex• estâ
respondendo distorcidamcnte. Eu não falei isso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Eu não vou
distorcer. V. Ex•.o me conhece, e sabe que eu não distorço; eu sou
frontal. cu luto com os dois pi:s à frente, não sou como V. Ex•, um
pé it frente c outro atrás: sou fácil de derrubar.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• está procurando fazer um:1 rulítica dos pés. mas eu estou procurando responder a
V. Ex•.o com a cabeça.
O SR. D:RCEU CARDOSO (MDB- ES)- Só se for com a
cabeça do udo. porque com a cabeça mesmo ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Eque o argumento de
V. Ex•.o é tão frúf!i\, que basta um dedo para derrubar.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas V. Ex' vai
ver que está engunado.
Sr. Presidente, u Constituição do nosso Estado, elaborada no
nosso tempo, antes do nosso tempo e depois do nosso tempo, diz, no
seu. art. 19, que a Capitul do Estado é Vitória. Então, pergunto ao
nobre Líder do Governo, representante do Governador, aqui, na
Casa. rcprescntuntc du politica do Governador, aqui, em Brasília ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- E em Muqui, também.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Muqui é à parte,
está dentro do Estudo.
Mas, como iu dizendo, S. Ex~ é intérprete do Governador, aqui,
na Cu pi tal da Repúb\icu c junto à ARENA, e, ainda, mais, Professor
de Direito e Mugnilico Reitor de uma universidade. Pergunto a
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?

ISSO,

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Posso responder a
V. Ex•?
O SR; DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) ..:.. Essa, a primeira
pergunta. Segunda pergunta: disse S. Ex• que o Ministro do Planejamento estimulou ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu não disse
"Ministro", mas, sim, "autoridades" do Planejamento.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sim, autoridades
do Planejamento, a célebre eq(lipe de técnicos que S. 'Ex• convocou
para estudar a viabilidade, que ficou pelos olhos da cara, em
dinheiro do povo do Espírito Santo, e, no fim, não deu em nada.
V. Ex• citou Guarapari. Pois bem, Guarapari não teve suprimida a sua autonomia, porque S. Ex• mandou a mensagem à
Assembléia Legislativa ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Exato.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) caracterizou a sua vontade...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA técnica, em política, retirou, Excelência.

ES) -

Quer dizer,
·

Numa opinião

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Mas, manifestou
o desejo, teve o poder de iniciativa.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Não há cogitatlo,
Excelência. V. Ex•, que é advogado - e brilhante advogado
criminal- sabe que na cogitatlo não há tipicidade criminal. V. Ex•
quer fiscalizar até pensamento.
O SR. DIRCEU CARDOS!J (MDB- ES)- Sr. Presidente,
depois de manifestar essa vontade é que deu um "estalo na cabeça"
de S. Ex•. talvez a conselho do seu ilustre assessor jurídico, e retirou
a mensagem, mas ficou caracterizado o desejo de suprimir a
autonomia de Guarapari. S. EXx• quer ganhar eleição, mas, assim,
com os pés às costas.
·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• vai-me
permitir responder, ou não? V. Ex• não quer deixar?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- A discussão com
V. Ex• honra-me bastante.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Muito obrigado; devo
dizer que a discussão com V. Ex• honra-me, também. Mas, como
diria o Senador Virgílio Tâvora, n9 I: V. Ex• pergunta se a Capital
pode ser Vila Velha, em virtude do plebiscito, quando a Constituição
do Estado diz que a Capital i: Vitória. Pergunto a V. Ex•: feita a
fusão, necessariamente a Capital seria Vila Velha?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Vou responder.
NY2 ..
O Sr. Eurico Rezendt• (ARENA - ES)- Espere, Excelência,
ainda não terminei.
O SR. DIRCElJ CARDOSO (MDB - ES) - Sejamos
cartesianos; V. Ex• pergunta e eu respondo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Excelência, feita a
fusão, Vila Velha passa u ser um município da Capital, e o Poder
Executivo pode colocar repartições correspondentes à sede do Estado em qualquer ponto do município decorrente da fusão. V, Ex• está
dizendo que o Governador queria suprimir a autonomia de Vila
Velha, através da fusão, para evitar a hierarquia política do MDB.
Acontece que o Município de Vila Velha tem no seu prefeito um
representante da ARENA. A fusão tiraria da ARENA a sua
oportunidade de fazer o Prefeito.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- F.S)- Agoru. respondo
a V. Ex• u número 2.
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA -ES) - A número 2, eu ia
responder.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Depois, deixarei
V. Ex• responder a número 3; sejamos cartesianos.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA ocorrendo a Jimy Carter ou é outro? ...

ES) -

V. Ex• está

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- A Descartes·
mas, sejamos cartesianos como Jimy Carter, também.
'
Sr. Presidente, a segunda pergunta que o Governo fez ao
eleitor.ado de Vila v;,~ha f~i a segui~te: "Aonde você deseja que seja
a Cap1tal do Estado. E d1sse, em d1scurso pela televisão, pelo rádio
e pela imprensa, q~e mudaria, se o povo fosse favorável. Como o
povo poderia mud~r a Capital se a nossa Constituição - a Carta
Magna que V. Ex• ajudou a fazer, e em cuja feitura eu, também,
humildemente, colaborei - estabelece que a Capital é Vitória?·
Como um plebiscito pode mudar?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) agora, que eu responda?

Permite V. Ex•,

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Perfeitamente!
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Nobre Senador isto é
apenas uma questão de interpretação. Este método não é carteslano.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Talvez não seja
do seu feitio e nem do meu enganar ao povo ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Eu não vou enganar,
nobre Senador.

'i

'I

O ~R. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sei que não
enganara, mas o Sr. Governador, Sr. Presidente, é um dos homens de
quem pouca gente, no Estado, compraria um carro de segunda mão.

.'i

í
,,'I

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Por que, Ex•?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Deixo no ar isso
-V. Ex• que deduza o que pode ser.
Pouca gente compraria um carro de segunda mão de S. Ex•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas, por que?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Um carro de
segunda mão ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Posso comprar o carro de V. Ex• e dá-lo de presente ao Governador.
·
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) -Argumento
número quatro: ainda mais uma vez V. Ex• se equivocou. O que o
Tribunal decidiu é que era competente para marcar...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ;laborou a cédula,
Ex•, perguntando: "A capital será Vila Velha ou Vitória?"
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Assisti ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O Tribunal fez a cédula de consulta às duas populações!
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Permite, Senador?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -Não a fez? Se a fez é
porque pode.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Foi (I decisão do
Tribunal Superior Eleitoral.
Assisti a tomada da decisão de que o Tribunal não tinha essa
competência. Quem tem competência para marcar plebiscito, para,
em matéria plebiscitária, fazer o que bem lhe aprouver, é a Assembléia Legislativa do Estado. Foi essa a decisão.
Está S. Ex• confundindo a Inglaterra da Rainha Anne com a
Inglaterra da Rainha Vitória.
·
Número 5: é o caso da supressão da autonomia de Guarapari.
Mas, Sr. Presidente, esses são fatos que já se passaram.
Já outro dia, aqui, S. Ex• ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Fica V. Ex• mais
radioativo quando fala em Guarapari. No clima de Vila Velha,
V. Ex• já é radioativo. Imaginem quando passa pura Guarapari ...
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador,
vou fazer uma revelação que talvez surpreenda a V. Ex•: sou dos que
pensam que a nossa vitória poderá atingir, no máximo, em nosso
Estado, 30% dos municípios. Trinta por cento são quinze a dezoito
municípios, da totalidade.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Calculo em doze
municípios, Ex•, no máximo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ficamos satisfeitos com os doze municípios.
Como representante do Governador aqui, parece...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Aqui, no Estado e em
Muqui.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- ... que não lhe
estú telefonando muito, e que V. Ex• não está recebendo muito as
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sei que a expres- notícias de S. Ex• Disse S. Ex• que nós vamos ganhur, :~penas, em
são não é muito Parlamentar, mas S. Ex• tem uma conversa, um po- cinco municlpios. E escolheu, Sr. Presidente, os cinco menores
der de embair, de enganar, de iludir... Não quero usar a palavra mais. municípios do Estado. Quanto S. Ex• está enganado.
dura, mais categórica, porém, essa eu a falarei lã na praça pública,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Ê porque o Goversábado, em Cola tina.
nador não está ciente que estamos fazendo com que o MDB consiga
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Isso demonstra a mais em alguns municípios. Não quer S. Ex! que faça mais do que
medida exala da paixão de V. Ex• Mas, me permita responder à cinco. Então, queremos que faça doze. A diverg~ncia é entre nós.

·~

I
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pergunta.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não vamos ficar aqui
em interpretação. A verdade, que vai ficar registrada na memória
taquigrafada da Casa é a· seguinte: essa questão já foi discutida. A
Justiça Federal, que é o Tribunal Regional Eleitoral, permitiu a
consulta naqueles termos. O MDB, baseado nessa argumentação de
V. Ex•, impugnou. Perdeu no Tribunal. Recorreu para o Tribunal
Superior Eleitoral, e tomou a coça unânime. Perdeu! Então, isso já é
matéria julgada. E. pelo respeito que temos ao Poder Judiciário,
presume-se, pelo menos, que a decisão foi abalizada na melhor
interpretação jurídica. Então, V. Ex• não está fazendo um discurso, a
essa altura, contra o Governador, mas contra o Poder Judiciário,
que não pode apartear V, Ex• aqui.

I

:'1

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois eu, nobre
Senador, creio que o povo do Espírito Santo vai nos dar 30% dos.
muniéípios; nunca mais do que isso. Tenho falado assim em todos os
comícios.
Digo mais: creio que serão uma surpresa, para arenistas e
emedebistas, os resultados eleitorais do Espírito Santo, não por'
causa do seu Governador. Ainda há pouco citei aqui: tivemos um
dos municípios, Sr. Presidente, da zona norte do nosso Estado,
município vizinho de Colatina, cujo Prefeito, aqui presente, na
galeria nobre, honrando este debate, Sr. Jacob Laurinda, é um dos
grandes fazendeiros de café, um dos grandes pecuaristas do meu
Estado, que, domingo último, convenceu os seus amigos a apoiar os
candidatos do MDB, desligando-se dos seus compromissos com a
ARENA e com o Sr. Governador, desiludido, desencantado, deses,perançado...
I .,,
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
·

ganhou a eleição! Estavam todos escondidos. Em 1974, todo mundo
estava debaixo do "balaio".

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- ... das promessas
mirabolantes e enganosas do Sr. Governador.
Pois bem, S. Ex• que está assistindo à Sessão, erradicou ISO
alqueires de lavoura cafeeira, plantados hã quatro anos, na cam·
panha anterior. Assisti-o fazer isso desencantado com a política que
o Governo Federal deu ao café, no Brasil, no Espírito Santo,
principalmente.
Agora, visitando Pancas, um dos municípios onde mais se plan·
tou café, na renovação das lavouras, S. Ex• também plantou quase
50 alqueires de lavoura de café e está cogitando plantar mais SOO mil
pés desse produto cm suas propriedades. f: um dos grandes prpprietâ·
rios de terras, no meu Estado. Portanto, é um homem que teni raízes,
tem base para essas atitudes. E devo dizer a S. Ex• que atitude como
a dele foi a de Raul Giuberti - que V. Ex• conhece - homem
digno, que também se desligou da ARENA e nos apóia, hoje, e se
V. Ex• quiser, lá onde V. Ex• atua tão decisivamente, no Município
de Colatina, assistir o nosso comício, sábado, na praça principal,
teremos como um dos oradores o ex-Senador, ex-vice-Governádor e
ex-Prefeito de Colatina, da ARENA, Raul Giuberti. Se V. Ex• dese·
jar nos dar o prazer de comparecer a Colatina- onde tem o seu ilus7
tre cunhado Deputado Federal, aliãs destacadíssima e nobre figura
que engrandece Colatina e o nosso Estado, o Deputado Moacyr
Dalla. Ambos poderão nos dar o prazer de assistir o comício de
Colatina, sábado às 20 horas.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) .-;' Naquele tempo,
ser emedebista era ser guerrilheiro. Participei de muitos comícios, Sr.
Presidente, em que o povo se ·abrigava nas marquises, ao longo de
centenas de metros, pelas ruas da cidade, para não dar a presença na
praça. Nem nos cumprimentavam quando acabávamos de falar. Os
amigos nem cumprimentavam, tinham pavor, porque lá a policia do
Sr. Governador...

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas V. Ex• não vai·
me conceder o aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Perfeitamente.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - A respeito do Sr.
Laurinda Barbosa, que é conhecido por Jacob Laurinda, endosso
toda a exaltação que V. Ex• fez às suas virtudes de empresário rural
de homem público e de cidadão. O que houve lã em Pancas foi uma
divergência lamentável: negou-se uma sublegenda, e uma forte
corrente, identificada, politicamente, com o Prefeito, afastou-se.
Alguns dos Líderes ingressaram no MDB. O que o Sr. Jacob Lau·
rindo disse é que não tem condições de impedir que eles trabalhem
para o MDB, mas a posição dele serã de magistrado; não vai apoiar
o MDB - o Prefeito não vai apoiar o MDB - e vai-se dedicar,
inteiramente, a esses últimos meses ...
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sessenta dias.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... dó proficuo exerci.
cio do seu mandato. Quanto ao convite para ir a Colatina, quer-me
parecer que esse negócio de comício não tem muito atrativo, porque,
recebi um convite para assistir a um comício que se realizaria em
Colatina, em favor do nobre candidato a Senador Dirceu Cardoso.
Chegud à praça e tive a impressão de que não havia mais do que 10
pessoas.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Certo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- E V. Ex• ganhou as
eleições lá. De modo que V. Ex• não me convide para ir a comício
do MDB em Cola tina. Convide-me sim para a posse do futuro prefeito arenista daquele portentoso município, porque V. Ex• não coloca
Cola tina naqueles 30% da vitória do MDB. V. Ex• não põe.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Devo dizer que
V. Ex• exagerou qu~tnto à presença de apenas !O ouvintes.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -IS, eu retifico, porque
não havia mais do que isso, Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não, acho que
V. Ex• est:.í enganado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES).- Então V. Ex• estava
contundo com os transeuntes. Não tinha. Eu vi V. Ex• ledo e s6 na
rocha de grunho. V. Ex• estuvu numa solidão demogrâfica tola! mas

O Sr. Eurico Rezende (ARENA V. Ex• está exagerando.

ES)- Não havia isso,

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) ·- Da mesma
maneira que V.· Ex• está exagerando quanto à presença de pessoas
no comício.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Há i:lementos que têm
receio, mas, a maioria não tem.
·
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador,
V. Ex• vai ouvir uma confissão: não só a V. Ext e~pantou a minha
eleição. Eu fui o primeiro a me espantar com a minha vitória ...
O Sr. EuricO Rezende (ARENA - ES)- O susto do MDB foi
geral no Brasil.
·
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois bem, eu
confesso: o meu foi um espanto, estou estarrecido e devo dizer mais,
ainda não me refiz do milagre que aconteceu comigo. Não sou o mesmo homem da campanha de 1974, Deus fez o milagre e eu ainda não
o aceitei cem por cento.
Homem que não tinha recursos, como não tenho, enfrentando
um poderio e o Governador, de mangas arregaçadas, como um ga-'
vião a comer os colibris e os bem-te-vis do MDB que aparecessem,
caindo violentamente sobre nós ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não houve violência,
Senador.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não batiam ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Combatividade.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- ... mas faltou luz,
apagavam as luzes; o delegado às vezes não autorizava o comício e
tínhamos que realizá-lo com risco até da própria vida...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Se houve isto, foram
questiúnculas locais, mas não partiu do Governador eleito.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois bem, Sr. Presidente, sou o primeiro estarrecido com a minha vitória e dou de
barato a V. Ex•, a votação de agora não vai atingir os coeficientes de
1974, porque muitos dos que colaboraram, inclusive partidários da
ARENA, que votaram em mim, não votarão mais, porque agora a
luta é municipal, é o terreiro que está em jogo, é o pedaço de chão de
cada município. Quero crer mesmo que não devo adiantar um pensamento que guardo no recôndito do meu coração e da minha alma.
V. Ex• sabe que não posso revelar. Espero, Sr. Presidente, que não·
sejam os doze municípios ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• diz que eu sei?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Não, não sabe.
Talvez, V. Ex• suponha onde quero chegar, mas não posso chegar lá.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• não vai me
comprometer.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- E comprometeria
V. Ex• Sr. Presidente, eu disse aqui que deveria elogiar todos os dias
o Governador do meu Estado. Foi ele quem me trouxe aqui, foi a sua
impopularidade, foi a maneira com que o povo recebeu a sua esco·
lha, a resistência que a ARENA deu à sua política que me trouxe ao
Senado Federal. Fosse outro o Governador teria sido outro o Sena·
dor representante do Espírito Santo aqui no Senado Federal.
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. ·Ex• me permite?.
O SR. DIRCEU CARDOSO.(MDB...:.. ES) ~·Pois não ..
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) .-,..O racioc.ínio de
V. Ex• é inteiramente improcedente. 1974 reletiu mais um. fenômeno
social do que eleitoral. V. Ex• diz aí, .humildemente, que foi beneficiário das dive~gências internas ocorridas na ARENA. Mas, em alguns Estados não havia divergência alguma, a ARENA ficou unida e
os nossos candidatos perderam por larga margem, Foi um fenômeno
que, digo, a'ssustou ao próprio MDB. que, quando· 'teve notícia
daquela vitória ficou até perplexo, ficou tonto, porque se acreditasse
na vitória, jâ teríarpos aqui o Sr. Ulysses Guimarães nos honrando
com a sua presença e o seu companheirismo; em Minas Gerais, o
Sr. Tancredo Neves; não sei se teríamos o prazer de ter aqui o.nosso
colega Leite Chaves. Quer dizer, as direções do MDB, em vários
Estados, jogaram candidatos para perder. Mas, eles ganharam! Então, não foi a divergência arenista que beneficiou V. Ex•
O SR. DIRCEU ÇARDOSO (MDB- ES)- Estou de acordo
com V. Ex• Quero crer que a escolha do meu nome foi para perder.
O Sr. Eurico R~zende (ARENA - ES) - Não dariam vez ao
nosso eminente colega Senador Leite Chaves. Arrumariam.outro. Se
fosse para ganhar eles diriam: "V. Ex• vai esperar, está muito novo
ainda, não é do Paraná, é da Paraíba." De modo que esta é a verdade. V. Ex• entrou· na regra geral do espanto que o MDB teve em
termos nacionais: V., Ex• ficou surpreso. Mas não foi em virtude da
conduta do Govermidor, ou de divergências da ARENA, foi porque,
repito, 1974 refletiu mais um fenômeno social do que eleitoral.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
(Assentimento do orador.) Senador, no diz respeito à nossa vinda, está certo, mas estou quase convencido, hoje, de que a questão eleitoral
para Deputado ou para outros cargos, às vezes é prestígio. Mas quanto a Senador é destino. Quero apenas divergir de V. Ex• numa coisa:
as causas que determinaram a nossa vitória no passado, ainda estão
presentes: elas não foram removidas, elas estão mais agravadas, tanto que a vitória que haveremos de obter agora, deverá ser maior do
que a passada ...
O Sr. E;urico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• está contradizendo o ;:,enador Dirceu Cardoso, que não acredita nisso.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Eu digo a próxima vitória.
Nesta vitória nossa, os índices, os percentuais em relação às eleições
municipais passadas, serão tão grandes, ou maiores do que foram os
nossos percentuais para eleições majoritárias no passado; foi realmente uma vitória eleitoral mas refletindo uma situação de insustentabilidade social, porque o Governo atual não surgiu de um processo
popular, ele vem de cúpula, ele só pensou nas grandes coisas, nas
grandes multinacionais, nas grandes pontes, nas grandes estradas,
mas, ele se esqueceu do pequeno lavrador, do pequeno operário, da
pequena empresa, ele esqueceu de tudo e nos levou a uma grande
situação de insolvência, uma grande situação de dificuldade nacional. Então, o marginalizado continua numa expectativa de melhoria
através de mutação ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- O Dr. Ulysses Guima·
ràes não sabia disso, senão teria se candidatado a Senador por São
Paulo; o Dr. Tancredo Neves teria se candidatado a Senador nor
Minas Gerais .....
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR) -Certo, mas é por isso que
eu digo muitas vezes ...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Lembro aos Srs.
Senadores que o orador a ser aparteado é o Senador Dirceu Car·
doso. O Regimento não permite apartes a aparteantes. Gostaria pelo
menos que V. Ex• se virasse para o orador ...
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Mas u( eu estaria de costas
pura a Mesa, violentando o Regimento Interno ou a nossa ética ...
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Mas V.. Ex•
obedeceria ao Regimento não trocando apartes com outro apartea·
dor, o que é expressamente vedado.
·
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Eu agradeço a V. Ex•. mas
desejaria que a censura fosse dirigida ao ilustre Senador Eurico
Rezende, porque a palavra me foi conferida.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Eu falei que os
Senadores não podiam trocar apartes. Evidentemente, se V. Ex•
estava trocando apartes com o Senador Eurico Rezende, a
observaÇão se estendia, também, a S. Ex'
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Esti: certo, Sr. Presidente.
E concluindo o meu aparte, realmente, não era de ser prevista a
vitória passada nos níveis em que ela se deu. Mas quem tivesse uma
sensibilidade humana mínima ou se voltasse para as ansiedades
avolumadas que existiam, então, era de se pensar naqueles efeitos,
porque todo efeito, mesmo os políticos, tem causa e como as causas
passadas estão presentes haveremos de esperar os mesmos re·
sultados, senão maiores, porque as causas estão agravadas. Muito
obrigado, ilustre Senador, e desculpe.
OSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Por nada. Assim,
Sr. Presidente, os fatos que quis trazer ao conhecimento do Senado,
certo de que, na próxima semana, outros traremos: depois da
realização do comício de Colatina, poderemos trazer fatos mais
desabonadores da conduta do Sr. Governador.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não apoiado, Ex'
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Respondendo a
V. Ex•, não considero das possibilidades mais visíveis para o MDB
no Estado a vitória em Colatina.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB aparte?

RJ) - Permite V. Ex• um

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Estava ouvindo o discurso de V. Ex• e não pude deixar de vir a esta tribuna de apartes
para significar a modéstia que caracteriza a sua oração. Tive a
ventura de participar, em 1974, nos dois últimos dias da campanha
eleitoral da propaganda do candidato Dirceu Cardoso e, ao
contrário do que S. Ex• acaba de afirmar, quem teve contato com as
populações das grandes cidades como eu tive, não foi surpreendido
com a sua vitória. Era uma vitória que estava manifesta nas
aclamações e na .solidariedade do povo. V. Ex•. Senador Dirceu
Cardoso, apenas, dâ nesta Casa uma demonstração da sua excessiva
modéstia, quando se surpreende com uma vitória que nem os
hómens mais atilados da ARENA, e certamente entre. eles incluo o
Senador Eurico Rezende, duvidavam àquela hora.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
aparte do nobre Senador Nelson Carneiro, que tem sido um dos
próceres do MDB, que nós temos procurado levar sempre ao nosso
Estado para nos ajudar na campanha. E registro, com certa emoção,
porque S. Ex• reviveu alguns dias lancinantes da campanha e quero
aqui agradecer a cooperação magnífica que S. Ex• prestou, porque
S. Ex• é um dos elementos sempre reciamados pelo eleitorado do
meu Estado, que quer sempre ouvir a sua palavra abalizada e quente.
Mas, estava explicando a V. Ex• Senador Eurico Rezende, que
não admitimos que Colutina seja uma presa fácil do MDB. Lá
as condições são adversas, lâ são bons candidatos e dentre os quais a
facção de seu ilustre cunhado Deputado Moacyr Dala é daquelas
que mais impõem respeito aos adversârios pelos bons candidatos
escolhidos, dentro os quais até um sobrinho de V. Ex•
Espero pois, Sr. Presidente, que a minha luta será uma luta ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• vai-me permitir.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
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tOMISSlO DO DISTRITO PIDIIAL- (CDP)

COMISSlO DUDUCAÇlO I CULTURA- (CIC)

III Membros!

(9 Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Torso Outra

Presidente: Heitor Dias

Vice-Presldente: Henrique de lo Rocque

Vice-Presldente: Adalberto Sena

Suplente•

Titulare a

Suplentea

Titularea
ARENA

ARENA

l. Helvídio Nunes
2. Eurico Rezende

l. Augusto.Fronco
2. lulz Cavalcante

3. Renato Franco

3. José llndoso

4. Osires Teixeirl'

4, Virgílio Tóvoro

5. Saldanha Derzi
6. Heitor Dias

2. Gustavo Capanema

'1.. Helvldia Nunes

3. Joila Calmon
4. Henrique de La Rocque
5. M"ndes Canele
6. Oito Luhmann

3. Joié Sorney
4. Ruy Santos

MD8

7. Henrique de lo Rocque
8. Otoir Becker
MOS

L Evelóslo Vieira

l. Franco Montara

2. Paulo Brossord

2. Itamar Franco

3. Adalberto Sena

l. Adalberto Seno

1. Evandro Correlr11.

2. lózoro Borbozo

2. Nelson Carneiro

3. Ruy Carneiro

Íj

,.rnon de Mello

I. Tono Outra

Assistente: Cleide Mario 8. F. Cruz- Roma1598.
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas.
Local: Solo "Clóvis BevilcScqua"- A •exo 11- Ramal623.

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306.
Reuniões: Quintos-leiros, às9:00 horas.

COMISSlO DIPINANÇAS- (CP)

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramols621 e 716.

117 Membros!

',
:!

COMPOSIÇÃO

!i

Presidente: Amaral Peixoto
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

COMISSlO.DIICONOMIA- (CI)
III Membros!

Suplentes

Titular••
ARENA

COMPOSIÇÃO

l. Saldanha Derzi

1, Daniel Krleger

Presidente: Milton Cabral

2. Benedito Ferreiro

2. José Guiomard

Vice-Presidente: Renato Franco

3. Alexandre Costa

'3. José Sarney

4. fausto Castelo-Brànco

4. Heitor Dias

5. Jessé Ffeire
6. Virgllio Tóvoia
7. MaHos Le~·~·

5, CaHete Pinheiro

Suplente~

Titularei
ARENA
I. Milton Cabral

l. Benedito Ferreira·

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

3. Jessé Freire

3. Ruy Santos

8. Tarso Outra •
9. Henrique de La Rocque

4. luiz Cavalcante

4. CaHete Pinheiro

10. Helvídio Nunes

5. Arnon de Mello

5. Helvídio Nunes

11, Teot6nio Vilela

.......

12. Auy Santos

6. Jarbos Passarinho

MDB

7. Pqulo Guerra
8•. Renato Franco
MD8
I, Franco Montara

I. Agenor Maria

2. Orestes Quércla

2. Amoral Peixoto

3. Roberto Saturnino

.

Assistente: Daniel Reis de Souza.. Ramnl675.

llllluum

6. Osires Teixeira

l. Amaral Peixoto
2. leite Chaves
3. Mouro Benevides
4. Roberto Saturnino
5. Ruy Carneiro

1·; Danton Jobim
2. Dirceu Cardoso
3. Eveldsio Vieira

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzago - ltamo1303.

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas.

Reuniões: Quintas-feiras. às 10:30 horas.

local: Sola "Epitócio•Pessoo"- Anexo 11- Ramal615.

Local: Sala "Rui6arbosa"- AnexQII- Ramais 621 e 716.
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COMISSlO .DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS)

Sexta-feira 8 6709

COM~SSlO DI RILAÇOIS IXTIRIORIS- (CRI)

17 Membrosl

115 Membrosl
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Presidente: Nelson Carneiro
Vice-Presidente: Jessé Freire

ntulare•

Presidente: Daniel Krieger
I~'-VIce-Presldente: 'Luiz Viana
21>. Vice-Presldente: Virgílio Távora

Suplente•
ARENA

I. Mendes Canele

ntular••

I. Virgílio Távora
2. Eurico Rezende
3. Accloly Filho

2. Domício Gondim
3. Jarbas Passarinho
4, Henrique de La Rocque

Suplente•
ARENA

5. Jessé Freire

iI

I
:

I

I.
2.
3.
4.
5.

MDB

I. Franco Montara
2. Nelson Carneiro

I. Lázaro Barboza
2. Ruy Carneiro

Ascõctente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas.
Loéal: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 -Ramal 623.

6.

7.
8.
9.

J

I

10.

COMISSlO DI MINAS IINIRGIA- (CMI)

Daniel Krieger
Luiz Viana
Virgílio Távoro
Jessé Freire
Arnon de Mello
Petrónio Partella
Saldanha Derzi
J,osé Sarney
João Calmon
Augusto Franca

I. Accioly Filho
2. José Lindoso
3. Cattete Pinheiro
4. Fausto Castelo-Branco

S. Mendes Canele
6. Helvidio Nunes

17 Membrosl

I,:

COMPOSIÇÃO

I•,

Presidente: João Calmon
Vice-Presldente: Damício Gondlm

MDB

I. Danton Jctllm

!iI,
fi

li

I

2. Paulo Brossard
3. Roberto Saturnino

4, Leite Oaves

ntularea

Suplente•

I

'

I. Nelson CarneirÓ

2. Gilvan Rocha
3. Itamar Franco
S. Mauro Benevides

ARENA
I. Milton Cabral
2. Arnan de Mello
3. luiz Cavalcante
4. Domício Gondim
5. João Calmon

I. Paula Guer1a
2. José Guiamard
3. Virgílio Távora

........
(

.......

Assistente: Cdndido Hippern.::... Romal676.
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas,
Local: Saia "Ruy Barbosa"- Anexo U- Ramais 621 e 716.

MDB
I, Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

I. Gilvan Rocha
2. Leite Chaves

COMISSlO DI SAUDI- (CS)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira -~amai 306.
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas.
Local: Sala "Epitácia Pessoa"- Anexo 11- Ramal615.

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Branco
Vice-Presldento: Gilvan Rocha

CO.MISSlO DI RIDAÇlO (CR)
15 Membrosl

ntulare•

Suplente•

COMPOSIÇÃO

I

ntulare•

Presidente: Dantan Jablm
Vice-Presidente: Renato Franca

I
i

Suplente•
~RENA

I. José Lindoso

2. Renato Franco
S. Otto Leh;;,ann

~~. ····:

I. Virgílio Távora

ARENA
I. Fausto Castelo-Branco
Cattete Pinhelr'o
Ruy Santos
Otair Becker
Altevir Leal

I. Saldanha Derzi

2.
3.
4.
S.

2. Mendes Canale

2. Mendes Canale
MDB

I, Danton Jobim
2. Orestes Quércla
Assistente: Maria .Carmen Castro Souza - Romal134.
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas,
Local: Sala "Clóvis Bevilécqu/:1"- Anexo 11 - Ramal 623'. ·

,/, ..

I. Adalberto Sena
2. Gllvan Rocha

I. Evandro Carreira
2. Ruy Carneiro

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312.
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala "Epltácla Pessoa"- Anexo 11- Ramai61S,
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c'OMISSlO DI SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSlO DI TRANSPORTIS, COMUNICAÇOIS
I OBRAS PUBLICAS - (CT)

17 Membros!

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Cosia
Vice-Presidenle: Luiz Covolcanle

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Guiomord
Vice-Presidenle: Vasconcelos Torres

Suplente•

Tltula.rea
ARENA

1. Jarbos Passarinho
2. Henrique de Lo Rocque
3. Alexandre Cosia

1. Luiz Çpvolconle
2;' José Lindoso
3. Virgílio Tóvoro
4, José Guiomord
5. Vasconcelos Torres
MDB

1. Agenor Mario
2. Orestes Quércio

1. Amoral Peixoto
2. Adalberto Seno

Suplente•

Titular••
ARENA
1.
2.
3.
4.
· 5.

, . Otlo Lehmann
2. Mendes Canal e
3, Teol6nia Vilela

Ale.xandre Cosia
Luiz Cavalcante
Benedito Ferreira
José Esteves
Paulo Guerra
MDB

1. Lózoro Borbozo
2. Roberto Solurnino

1. Evondro Carreira
2. Evelósio Vieira

Assistente: Lêdo Ferreiro do Rocha- Romo1312.
~eunióes: Quartas. feiras, às 11:30 horas.

Assislenl6: Claudio Carlos R. Costa- Ramal301
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas.

Local: Sala:~clóvls.Bevilácqua" -Anexo 11- Ramal623.

Local: Sala Ruy Barbosa -Anexo li - Ramal 621

COMISSlO DISDVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC)
17 Membros!

I) SERVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS
I DIINQUIRITO

·· COMPOSIÇÃO
Presid'enle: Lózoro Barbozo
Vice·Presidenle: Ollo Lehmonn

Coml11õe1 Tempo.rárlaa
Chefe: Ruth de Souza Coslro.
Local: Anexo 11- Térreo.
Telefone: 25·8505- Ramal303
11 Comissóes Temporárias para Projetas do Congresso Nocional.
21 Comissões Temporórios paro Apreciação de Velas.
31 Comissões Especiais e de lnquérilo, e
41 Comissão Misto do Projeto de Lei Orçomenlório lo ri. 90 do Regimento
Comum!.

Suplente•

Titular••

ARENA

I. Augusto franco
2. Otlo Lehmonn
3. Heilor Dias
4. Accioly Filho
5. luiz Viana

MDB

1. llomor Franco
2. Lázaro Borbozo

1. Mollos Leõo
2. Gustavo Coaonema
3. Alexandre Cosia

1. Danlon Jobim
2. Mouro Benevides

Assistentes de Comissões: Horotdo Pereira Fernandes -

Assislenie: Sonio Andrade Peixoto- Romal307
Reuniões: Quintos-feiras, as 10:00 horas.
Local: Sola EpilácioPessoa- Anexo 11- Ramal 615

Ramal 674r ·

•Aifeu de Oliveira. Ramal 674; Cleide Maria B.F. Cruz· Ramal 598; Màuro
Lopes de Sá-: Ramal 31 O
SI!IIAllO l'BilBI!1L
SUIISIICRB'rAI!IA DE COII!SS!lES
SERVIÇO llE COII!SSOES PERIIANEIIl:ES

HO!I.(RIO llAS REIJIIIOES DAS cai!!SSOES PERIIANBIITES DC S!!IADC P!DEI!AL
PARA O ANO DE 1976

'

HO!IAS

TERÇA

10:00

C.A.R.

HORAS

QUARrA

S ·A L

A

EPITACIO PESSOA

ASSISTENTE
L!DA

HORAS

QUINTA

09:00 C.D.F.

Ramal - 615

s

A L

A s

ASSISTENTE

10:00
c.E.

C.R.E,
10:30
C,A,

ll:OO

c.R.

11130

c.s.N.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 621
EPITACIO PESSOA
I!Dmal- 615

mrt BARBOSA

MARIA
HELENA
DANIEL

CLOVIS BEVILACQUA

Ramal • 623
CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

ASSISTENTE

l!tlY BARBOSA
RONALDC
Ramal.• • 621 • 7l6'
CLOVIS BEVILACQUA
Ramal • 623

CL!IDE

c.s.l'.c.

EPITACIO PESSOA
Ramal - 61'

SONIA

C.P.

MARCUS
mJY BARBOSA
I!Dmais • 621 • 7l6 VINICIUS

10:30
ClNDIDC

C,II,E.

EPITACIO PESSOA
Ramal • 615

RONALDC

MARCUS

C,L.S.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

DANIEL

EPITACIO PESSOA

L! DA

Ramal.• • 621 • 716
EPITACIO PESSOA
Ramal • 615

A L AS

C,E,C
10:00

c.c.J.

s

VINICIUS
MARIA

ll:OO c.s.

Ramal • 615

CARMEM
L! DA

ij

C.T.

CLAUDIO
mJY BARBOSA
Ramais • 621 e 716 COSTA

Ii
I

rl

l,,i

!l
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SABADO, 9 DE OUTUBRO DE 1976

BRASíLIA -

DF

SENADO FEDERAL
SUMARIO
1

- ATA DA 181."' SESSAO, EM 8 DE
OUTUBRO DE 1976
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1. 2 .1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n.o 211/76, que altera o Decreto-Lei n.o 1.341; de 22 de agosto de
1974.
- Projeto de Lei do Senado n.o 208/76, que
assegura direitos especiais aos servidores do Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1.a Região.
-Projeto de Lei do Senado n.o 1/76, que dispõe sobre amparo ao trabalhador desempregado,
garantind~-lhe o direito ao auxílio-doença e a
. aposentadoria por invalidez.
- Projeto de Lei do Senado n.o 265/75, que
dispõe sobre vantagens de ex-combatentes para
aeronautas, e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n.0 27/76, que
proibe a pesca da baleia no mar territorial brasileiro, por dez anos e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 203/75, que
isenta do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias todas as operações interestaduais que destinem quaisquer produtos aos 5 (cinco) Estados de
menor renda per capita do Nordeste, e dá outras
providências.
- Projeto de Lei do Senado n.o 58/76, que dá
nova redação ao item I do art. 11 da Lei n.0 3.807,
de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social).
- Projeto de Lei do Senado n.0 132/74, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de doar sangue.
- Oficio n.o S-11/76 <n.o 22-PIMC/76, na
origem), do Sr. Presidente do Supremo Tribunal
Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópias

da petição inicial, das notas taquigráficas e do
acórdão proferido nos autos da Representação n. 0
942, do Estado do Rio de Janeiro, no qual O· Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das expressões "e do Ministério Público", aludidas no artigo 115, da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro.
- Ofício n. 0 S-12/76 (n. 0 23-P/MC/76, na origem), do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópias das
notas taquigráficas e do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n.o 78.466, do Estado de São
Paulo, no qual o Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade de expressão contida
no parágrafo único do artigo 34, e de locução expressa no § 2. 0 do artigo 36, ambos do Decreto-Lei
n.0 167, de 14 de. fevereiro de 1967, daquele Estado.
·1.2.2 - Comunicação da Presidência
- Designação de Srs. Senadores como substitutos eventuais na Comissão de Redação.
1.2.3 - Leitura de parecer
- Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 63, de 1976 (número
2 .409-B/76, na Casa de origem).
1.2.4- Comunicação da Liderança da ARENA
no Senado Federal
- De substituição de membro em Comissão
Mista do Congresso Nacional.
1. 2. 5 - Requerimentos
N.o 535/76, de autoria do Sr. Senador Henrique
de La Rocque, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo
Almirante Adalberto Nunes e pelo Dr. Edmundo
Monteiro, por ocasião do encerramento do X Congresso Brasileiro de Radiodifusão, realizado em
Campinas, São Paulo.
N. 0 536/76, do Sr. Senador Ruy Santos, solicitando que não seja realizada Sessão no Senado
no dia 12 do corrente, nem haja expediente em sua
Secretaria. Aprovado.
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Discursos do Expediente

1.4 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA

SENADOR ITAMAR FRANCO- Comentários
ao discurso do Ministro Severo Gomes, proferido
na Faculdade de Direito de São Paulo, no qual
S. Ex.e. focaliza o modelo de desenvolvimento brasileiro.

_ SENADOR OTAIR BECKER -Apelo à dire-

1. Z. 6 -

1.3- ORDEM DO DIA

- Requerimento n.o 492/76, do Sr. Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do editorial "Recursos
para o Nordeste", publicado no jorna:l Tribuna. doCeará, Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n.o 496/76, do Sr. Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Senador Danton Jobim, na Associação Brasileira de Imprensa. Votação adiada por falta de
quorum.
- Requerimento n.0 497/76, do Sr. Senador
Gustavo Capanema, solicitando tenham tramitação
em conjunto os Projetos de Lei do Senado n.Os 98 e
233/76, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que instituem salário adicional para os eletricistas. Votação
adiada por falta de quorum.
. - Projeto de Lei do Senado n.0 91/75, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo
único ao art. 394 da Consolidação das Leis do Trabalho. Discussão encerrada, votação adiada por falta de quorum.

çao do Banco do Brasil, em favor da instalação
de agências daquele estabelecimento de crédito,
em municípios que especlflca, situados no Estado
de Santa Catarina.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Decisão
do Ministério da Educação e Cultura em reduzir o
número de titulo de livros didáticos co-editados
pelo Governo, para um melhor atendimento às diferentes regiões do Pais.
1. 5 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SEBSAO· ANTERIOR
-Do Sr. Senador Agenor Maria, proferido na
Sessão de 17-9-76.
3 - CONSULTORIA JURíDICA
- Parecer n.o 54, de 1976
4 - INSTITUTO DE PREVID:f:NCIA DOS CONGRESSISTAS
-Resolução n.o 49/76, do Conselho Deliberativo.
5 - MESA DIRETORA
6 - LíDERES E VICE-LtDERES DE PARTIDOS
'l - COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES

ATA DA 18.1.a SESSÃO, EM .8 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESID1l:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Altevir Leal - José Esteves Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José
Sarney- Fausto Castelo-Branco- Petrônio Portella
- Vil:~gílio Távora - Wilson Gonçalves - Dinarte
Mariz - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de
Mello- Augusto Franco- Ruy Santos- Eurico Rezende - Gustavo Capanema - Itamar Franco Mendes Canale -·Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A
lista de presença aeusa o comparecimento de 21 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
ll: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
(PARECER N.0 819, DE U'76
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 211, de 19'76,
que "altera o Decreto-Lei n. 0 1.341, de 22 de
agosto de 19'74".
Relator: Senador Belvidlo Nunes
Por intermédio do Projeto de Lei n.0 211, de 1976,
pretende o ilustre Senador Vasconcelos Torres alterar

o Decreto-Lei n.0 1.341, de 22 de agosto de 1974, que
"dispõe sobre a implantação gradualista do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei n.o 5.645,
de 10 de dezembro de 1970".
A modificação proposta incide sobre o parágrafo
único do art. 10, que transcrevo:
"Na hipótese deste artigo, os valores daS
.faixas graduais ou de vencimento de nível, conforme o caso, vigorarão a partir da data do
ato que inclui o cargo, mediante transformação, em categoria funcional a que o funcionãrio concorrer."
A nova redação oferecida é a seguinte:
"Os valores das faixas graduais ou de vencimento de nível, conforme o caso, vigorarão
a partir da data de publicação do decreto que
implantar, em cada órgão, os grupos de cargos efetivos no quadro permanente respectivo."
Amparado em lúcida justificação, entendo que a
proposição, entretanto, não merece acolhida.
ll: que o art. 57 da constituição vigente estabelece:
"Art. 57 - ll: da competêneia. exclusiva. do
· Presidente da República a iniciativa das leis
que:
e
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V - disponham sobre servidores públicos
da União, seu regime juridico, provimento de
cargos públicos, estabilidade e aposentadoria
de funcionários civ!.a ... "
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Aliás, certo da intransponib1Iidade do impedimento da Lei Maior, a própria justificativa do projeto
declara:
"A finalidade deste projeto de lei é, assim
a de uma colaboração ao Poder Executivo, ofe~
recendo a ele a solução imediata para uma
questão que envolve o interesse respeitabilissimo de um grupo expressivo de dedicados funcionários públicos."
Assim, face ao óbice da inconstitucionalldade, o
parecer é contrário à aprovação do Projeto de Lei
n.0 211, de 1976.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Aocloly Filho, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Leite Chaves - Heitor Dias - Italívio Coelho - Nelson Carneiro - Henrique de La Rocque.

PARECER N.0 820, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 208, de
1976, que "assegura dirt'litos especiais aos servidores do Quadro da Secretaria. do Tribunal
Regional do Trabalho da 1.a Begião".
Relator: Senador Italívio Coelho
De autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres,
projeto sob nosso exame visa a assegurar "direitos
especiais" aos servidores da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 1.a Região que estariam sendo "preteridos em seus direitos funcionais, apesar do
grande esforço do ffilvemo Federal, no sentido de
racionalizar o serviço público".
J
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Tratando de matéria de Direito Administrativo,
cumpre a esta Comissão falar, também, sobre o mérito, nos termos do art. 100, I, 6, do Regimento Interno
do Senado. Nesta ,parte, concordamos com a Justificação apresentada, no sentido de que se obtenha,
quanto possível, tanto a equiparação salarial, como
sua quantificação em obediência ao grau de instrução e à função real exercida.
Se não temos, igualmente, o que contrapor à proposição, no que tange à técnica legislativa, não há
negar que sua redação fere o art. 65 da Constituição,
"ln verbis":
"Art. 65 - i!: da competência do Poder
Executivo a iniciativa. das leis orçamentárias e
das que abram crédito, fixem vencimentos e
vantagens dos servidores públicos, concedam
subvenção ou awcillo, ou, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a despesa pública." (grifamos)
.

Ora, o projeto, pretendendo corrigir uma anomalia administrativa num Tribunal Regional do Trabalho, altera a classificação e lotação ali promovidas
para os ocupantes do cargo de A\J1dliar Judiciário,
dando-lhes vantagens. Conseqüentemente, a competência da iniciativa é exclusiva do Poder Executivo.
l
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Ademais, pela sistemática em vigor, cumpre ao
Judiciário, em tal caso, provocar o Executivo.
·
ASsim, embora, no mérito, pudéssemos acolher a
proposição, opinamos pela, injuridicidade e inconstitucionalidade do projeto.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Italívio Coelho, Relator
- Ndson Carneiro - Belvídio Nunes - Heitor Dias
- Helllique de La Rocque - Leite Chaves.
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PARECER N.0 821, DE 19'78
Da. Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 1, de 19761
que "dispÕe sobre amparo a.o trabalhador desempregado, garantindo-lhe o direito ao auxílio-doença e aposentadoria. por invalidez".
Relator: Senador Helvídio Nunes
O Projeto sob apreciação, de autoria do ilustre
Senador Franco Montoro, objetiva conceder o direito à continuidade da percepção ao auxilio-doença,
bem assim à aposentadoria por invalidez, aos trabalhadores que, em virtude de desemprego, vierem a
perder a qualidade de segurado do INPS e não puderem contribuir em dobro, na forma do art. 9.o da
Lei Orgânica da Previdência Social, e, de outro lado,
aos seus dependentes, direito à pensão <art. 1.0).
O encargo, segundo indica, será custeado pela
formação de um Fundo de Custeio do Amparo ao
Desempregado, com recursos originários "dos superavits apresentados pela execução orçamentária do
· INPS" (art. 2.0) •
Na Justificação, salienta o Autor as sérias proporções assumidas pelo problema do desemprego no Pais,
principalmente após a instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que atingiu em particular aos trabalhadores com idade acima de 40 anos.
Por isso, destaca: ". . . a situação é dramática. O segurado que, após 5, 10, 15, 20, 25 e até 29 anos de
contribuição ficar desempregado e não tiver condições de contribuir em dobro, ou seja, pelo menos
com Cr$ 85,25 por mês, perde, irremediavelmente, todos os direitos, o mesmo ocorrendo com relação aos
seus dependentes".
A matéria é, assim, do ponto de vista do interesse social, das mais relevantes, embora esbarre no
incontornável preceito do art. 165, parágrafo único,
da Constituição, que exige para a criação, majoração ou extensão dos encargos da Previdência, seja
indicada "a correspondente fonte de custeio total",
e não soluções sobre "superavits" eventuais, portanto, incertos.
Diante do exposto, e embora reconhecendo os
elevados méritos do Projeto. o parecer é pela rejeição,
por não satisfazer o preceito constitucional consubstanciado no parágrafo único do art. 165.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Accioly FilhO, Presidente - Helvidio Nunes, Relator
.Jtalivio Coelho - Heitor Dias - Leite Chaves Ne.lson carneiro, com restrições - Henrique de La
Rocque.
PARECER N.0 822, DE 1976
Da. Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 265, de 1975,
que "dispõe sobre vantagens de ex-combatentes
para aeronautas, e dá outras providências".
Relator: Senador Leite Chaves.
O Projeto sob apreciação, de autoria do ilustre
Senador Vasconcelos Torres, visa a estender aos aeronautas os benefícios conferidos pelo art. 197 da.
constituição, aos civis ex-combatentes da n Guerra
Mundial.
Fundamenta-se a proposição no fato de que as
tripulações de aeronaves comerciais, em cumprimento ao Oficio AG/3 Pessoal-Secreto, de 8 de setembro
de 1942, do Ministério da Aeronáutica, teriam colaborado nas missões de patrulhamento do litoral no
período de 1942/1945, equiparando-se, assim, aos civis
que, na forma do dispositivo constitucional, tenham
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i•participado efetlvamente em operações béllcas da
Força Expedicionária BrasUeira, da Marinha, da Força
Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou de Força
do Exército".
Justificando-o, assinala seu ilustre Autor que,.
"assim como uma operação na Marinha Mercante no
contexto do artigo, é considerada operação bélica, é de perfeita lógica e meridiana clareza considerar
operação bélica, também, a missão de patrulhamento
aéreo atribuída às tripulações das aeronaves comerciais que, no período 42/45, voavam regularmente,
cumprindo horário, em máquinas precárias, nas perigosas rotas litorâneas brasileiras, com submarinos
inimigos cá embaixo". E arremata: "Querer contestar
isso é sofismar, é tentar "cobrir o sol com a peneira/~,
é investir contra o óbvio incontestável e ostensivo da
verdade histórica".
Tamanha ênfase, levou-nos, de inicio, a consultar
algumas fontes sobre a participação brasileira naquele conflito, destacadamente a "História da Força
Aérea Brasileira",· do Brigadeiro Nelson Freire Levenêre Wanderley, e os volumes 5 e 6 dos "Subsídios
para a História Marítima do Brasil", editados pelo
Ministério da Marinha, obras essas em que os sucessos da vigilância aérea e naval da faixa litorânea
são minuciosamente relatados, e nas quais não encontramos . quaisquer referências à cooperação emprestada pelos pilotos comerciais àquela emergência,
à qual engajaram-se, Inclusive, ponderáveis forças da.
aviação militar e da esquadra dos Estados Unidos,
·
com bases no Nordeste.
Tal omissão, de certo, não elide a validade dos
serviços prestados pelas equlpagens dos aviões de
carreira, mas estes hão de ser entendidos como
mera colaboração, emprestada por dever de patriotismo, o que dispensaria até qualquer recomendação
do Ministério da Aeronáutica. COlaboração essa, aliás,
comparável a de outros civis, com ocupações profissionais diversas, e que se empenharam na árdua tarefa da Defesa Civil em cidades como Natal - que
viveu de black-out ininterrupto, sob constante ameaça
de ataques Inimigos -, sendo orientados dlreta e
permanentemente por autoridades militares e sem
que tenham recebido qualquer vantagem do Poder
Público.
O favor pretendido visa a alcançar os aeronautas
aposentados ou seus dependentes, beneficiários de
pensões da Previdência Social, o que contraria o principio enunciado pelo art. 165, parágrafo único, da
Car:J;a Magna, que veda tais concessões, quando não
se mdique a fonte total de seu custeio. Ademais a
categoria dos aeronautas já goza das vantagens que
lhe atribui, para efeitos de aposentadoria, o DecretoLei n.0 158, de 10 de fevereiro de 1967 o que daria à
medida pleiteada o caráter de ampliÚva de privilégios.
. Mas há de ser considerado, ainda, que a liberalidade na outorga de benefícios a quem participou
de gu_erra ou ficou apenas na expectativa da parti•clpaçao, const~tul meio de estimular o espírito belicoso de um PalS. E o nosso tem sido pacifico, devendo
manter-se nesse espirito.
Diante do exposto, somos contrários à tramitação do Projeto, por não satisfazer aos pressupostos
de juridicidade e constitucionalidade e bem assim
'
aos de··mérito.
.Sala ~as Comissões, em 6 de outubro de 1976. Acc~o!y Filho, Presidente - Leite Chaves. Relator ItallVlo Coelho - Heitor Dias, vencido - Helvíclio Nunes - Nelson Carneiro, vencido - Henrique de La
.Rocque.

- - - - - - - -
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PARECER N.0 823, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Q Plojeto l}e Lei do Senado n,o 27, de 19'76,
que "proíbe a pesca da baleia no mar territorial
brasileiro, por dez anos, e dá outras ,ProvicJên·
cias".
··
Relator: Senador Italívio Coelho
Visa a proposição sob ··nosso exame a proibir a
pesca da baleia, por dez anos, no mar territorial brasileiro, ordenando ao Executivo encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando essa atividade pesqueira e orientando as empresas que operam na captura e aproveitamento industrial desse
cetáceo a dedicar-se a outras atividades no setor, com
apoio governamental.
Especial atenção merece, desde logo, a redação
do art. 2. 0 do Projeto, onde se empraza o Executivo
a encaminhar, dentro de cento e vinte dias, a nova
matéria ao Congresso Nacional.
Tal determinação resulta em clara injuridicidade
e numa implícita inconstitucionalidade. Nenhum poder é autorizado a obrigar o outro a tomar a iniciativa da lei, pois esta é claramente definida pela Constituição. Decerto podem, tanto o Congresso como o
Executivo, por sua iniciativa, propor projeto disciplinando a matéria, mas nunca sob a determinação de
outro Poder.
Nada impede ao Executivo propor lei regulamentando, limitando ou impedindo temporariamente a
pesca da baleia, senão a convenções internacionais assinadas, até a respectiva denúncia, porque pacta sunt
servanda; mas isso não decorrerá de ordem do Legislativo, igualmente capacitado a propor lei "dispondo
sobre as novas condições em que poderá ocorrer a
. atividade pesqueira".
Também o parágrafo único do art. 2.o da proposição diz que as empresas pesqueiras "serão orientadas e apoiadas para exercerem atividades em outros
setores da indústria pesqueira", sem esclarecer como
e por quem. Decerto, embora não preveja o projeto,
tal matéria seria regulamentada, no particular, pelo
Exeéutivo.
Portanto, da intenção do projeto restaria clara,
a partir da sua sanção, o impedimento, por dez anos,
da pesca da baleia no mar territorial brasileiro, respeitados, decerto, os acordos internacionais em vigor,
aprovados pelo nosso Governo.
Trata-se de matéria de Direito Marítimo, disciplinando o uso de "bens do domínio da União", pois
refere-se a atividades no mar territorial brasileiro.
Assim, nos termos do art. 100 do Regimento Interno
(n.os 6 e 17), competente esta Comissão para falar
sobre o mérito da proposição.
Consideramos válida a argumentação, expendida
na Justificação, ao defender providência extrema, no
intuito de evitar a destruição de um espécime marinho, quase em extinção no mundo, remanescente em
nossas águas territoriais.
. Por via de conse~üência, defensável o objetivo
final do autor:
"A proibição a que se refere este projeto de lei
Implicará, se aprovado o dito, na ·pronta retirada do Brasil da Convenção para Regulamentação da Pesca da Baleia."
Mesmo concordando com as intenções da pro..
posta, seríamos obrigados a discordar, no mérito, data
venia, do instrumento proposto.
Tomando-se necessária a denúncia desse e outros tratados multilaterais existentes sobre a matéria,

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

ê privativa do Presidente da República a iniciativa da
proposta, pois, assim o determina o art. 81, item X,
da Constituição, ad referendum do Congresso, a quem
cabe, nos termos do art. 44, Item I, "resolver definitivamente sobre os tratados, convenções e atos Internacionais celebrados pelo Presidente da República".
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Quando necessário promover a denúncia de tais
tratados, tomem-se as providências pelos instrumentos legais e jurídicos próprios e específicos, acima Indicados. Evitemos, porém, o subterfúgio jurídico e
constitucional para atendimento a necessárias exigências da preservação das nossas riquezas, marítimas ou não.
. Assim; .discordando da proposição quanto ao mérito;. por não ser o melhor instrumento para atender
ao fim proposto, opinamos pela sua inconstitucionalidade...
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Italívio Coelho, Relator
- Henrique de La Rocque - Leite Chaves - Nelson
Carneiro, nos termos em que está redigido - Belvídio
Nunes - Heitor Dias.
PARECER N.o 824, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça,
·sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 203, de 1975,
que "isenta do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias todas as operações interestaduais
·que destinem quaisquer produtos aos 5 (cinco)
Estados de menor renda per capitado Nordeste,
e dá outras. providências".
Relator: .Senador Henrique de La Rocque
O nobre Senador Alexandre Costa, com os melhores propósitos, apresentou Projeto de Lei n.0 203, de
1975, que "isenta do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias todas as operações interestaduais que
destinem quaisquer produtos aos 5 (cinco> Estados
de menor renda per capita do Nordeste, e dá outras
providências".
·
·
Pondero que, quando a Constituição (art. 19, § 2. 0 )
prevê que a União possa, mediante lei complementar,
conceder isenções de impostos estaduais, estabelece
duas condi.ções, .uma explicita e outra, implícita: a de
que a isenção atenda a relevante interesse social ou
económico ·nacional, ·e a de que ela seja de ordem
geral, isto· ê,· se enderece a todos os Estados, alcance
o poder tributário de todos os Estados. Não pode,
assim, .a União, deliberar sobre isenção de impostos.
de determinados Estados ou Municípios, mas deve a
isenção ter característica de generalidade. A União
não é dado exceder dos limites dessa competência que
a Constituição lhe deu: não haverá isenção senão
quando o recomende o interesse nacional, excluídos,
assim, os casos de restrito interesse regional, estadual
ou municipal.
Em matéria de isenção, a previsão constitucional
é fechada, não admitindo ampliações. Dá isenção,
assim, do Imposto de Circulação de Mercadorias sobre
as operações que destinem ao exterior produtos industrialiZados e só permite que a lei indique outros produtos, e não outras isenções.
As isenções do ICM podem ser instituídas em
setores regionais, quando assim decidirem os próprios
Estados interessados em convênio entre eles celebrados (arts. 23, § 6.o).
Além do mais, o projeto afronta o art. 20, incisos I
e III, da Constituição, que estabelece a igualdade de
Estados em matéria tributária. Por esses dispositivos
veda-se à União Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou implique diatblção
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ou preferência em relação a quaJqn·; ,. ;.;:.,,a,io ou Município em prejuízo de outro (inciso Il, ao mesmo tempo
que se proíbe o estabelecimento de diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da
sua procedência ou destino (inciso III>.
Complementando nossas considerações, esclarece.:.
mos que:
1. Mediante lei complementar, a União poderá
conceder isenções de impostos estaduais, atendendo
relevante interesse social ou económico nacional Cart.
19, § 2.0, da Constituição>.
2. As isenções do ICM, além do caso previsto no
art. 19, § 2.0, da Constituição, s.ó podem ser .concedidas
em convênios celebrados e rati~lcados pelos Estados
(Constituição, art. 23, § 6.0 ).
3 . A isenção do ICM em virtude do destino da
mercadoria (para o exterior) já está prevista na Constituição Cart. 23, § 7.o>.
4.. A União não pode exceder dos limites de competência que a Constituição lhe deu:
a) não haverá isenção senão quando a recomende
o interesse nacional, excluídos, assim, os casos de interesse estadual ou regional;
b) a isenção segundo o destino da mercadoria é só
aquela já prevista na ConstituiÇãq.isto é, quando se
tratar de produto exportado, nãó prevendo a Constituição o caso de embarque para outro Estado.
Por tais argumentos opinamos com pesar, pela
inconstitucionalidade do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Henrique de La Rocque,
Relator ....;. Heitor Dias - Nelson Carneiro - Leite
Chaves - Helvídio Nunes, vencido - Italivio Coelho.
PAREqER N. 0 825, ~E 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça ao
Projeto de Lei do Senado n.o 58, de 1976, que
"dá nova redação ao item I do art. 11 da Lei
n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica
da Previdência Social)".
Relator: Senador Henrique de .La Rocque
Volta-nos a exame o Projeto de Lei do Senado
n.o 58, de 1976, devidamente informado pelo Ministério
da PreVidência Social.
O Projeto, como se observa, pleiteia a alteração de
dispositivo da Lei Orgânica da Previdência Social,
para o fim de estender os benefícios de dependentes
do segurado aos filhos estudantes, sem atividade lucrativa, até a idade de 24 anos.
Na primeira oportunidade em que examinamos tal
proposição, registramos o entendimento de que a
mesma esbarrava em obstáculo intransponível, qual
·$eja o art. 165, parágrafo único, da Constituição, que
exige correspondente fonte de custeio total para qualquer prestação de serviço de assistência ou de benefício q,ue se pretenda criar, majorar ou estenQer no
âmbito da Previdência Social.
E dissemos então:
"Ao ampliar a idade-limite fixada para determinados dependentes do segurado, o Projeto
está infringindo a preceituação constitucional,
pois estende um benefício sem a Indicação da
correspondente fonte de custeio total."
Em homenagem ao autor do Projeto, entretanto,
realçamos em nosso primeiro parecer que talvez se
encontrasse a fórmula técnica que deslocasse o impedimento constitucional Nesse sentido, s-olicitamos as
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informações que, recebidas do Ministério da Previdência e Assistência social, permitem a nossa conclusão final em torno da matéria.
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por ano, cabendo ao Regulamento indicar "a quantidade de sangue a ser extraída de cada vez".
O rigor de tal dever legal, segundo o Projeto,
As informações oficiais, firmadas pelo Secretário~ chega ao ponto de condicionar a liberação de subvenGeral do referido Ministério, dão conta de que uma ções orçame'ntárias, devidas às associações esportivas
Comissão Interministerial já estuda o problema, com ou a estabelecimentos escolares, a uma cota global
conclusões preliminares que "revelam a possib1lida.de anual de sangue a ser doado por tais entidades.
de ser atendida a essência do que pretende o projeto".
Por outro lado, o art. 3. 0 do Projeto refere-se aos
Esclarece-se mais que, em tais estudos, "não se con- comandantes militares, aos dir~gentes de órgãos pú.l
sidera apenas o estudante. dependente de segurado da blicos e aos diretores de escblas ·du de~empresas como'
Previdência Social, corno séria o projeto, mas qualquer ·os instrumentos de que se valerão as autoridades sanipessoa que, nas condições de idàde indicada, estude tárias da/U,nfão para o recrutamento de doadores.
em estabelecimento de ensino oficial ou oficializado".
O Projeto, como se verifica de plano, é inviável.
O documento do Ministério da Previdência e Não se sintoniza com os princípios que norteiam
Assistência Social informa mais os seguintes .pontos: _ nossa Constituição e agride a sistemática jurídica
brasileira. Na hipótese de ·se transformar em lei, im1 - nos estudos da citada Comissão Interminis- plantando-se assim uma nova orientação ao Direito
terial, ·a medida extensiva está planejada para se Brasileiro, nada impediria que a este Projeto se seexecutar com custeio próprio;
guissem outros que tornassem obrigatória a doação
2 - a ampliação dos benefícios da Previdência de olhos, de rins, de cabelos ou de outras partes do
Social para estudantes de até 24 anos de idade, de corpo humano que devessem ser partilhadas ou aproambos os sexos, envolveria um contingente de cerca veitadas por pessoas que delas carecessem.
de 862.000 novos dependentes;
Não se nega que a ausência de sangue humano
3 - a despesa anual principal, a do custeio da para doações é um problema sério, a exigir soluções
assistência médica para o contingente dos novos de- criativas no Brasil. No entanto, não aceitamos sua
pendentes, ascenderia a aproximadamente Cr$ 794 vinculação à segurança nacional, como argumenta o
autor, nem damos por feliz a obrigatoriedade da doamilhões.
ção de sangue como a solução mais conveniente num
Verifica-se, então, que a Previdência Social teria País de sistema democrático e instituições jurídicas já
de criar uma nova fonte de custeio, no montante estabelecidas e respeitadas.
revelado, para atender à ampliação generalizada da
Condicionar a liberação de verbas orçamentárias,
idade-limite dos dependentes do segurado e de outros
para se citar apenas o exemplo mais ostensivo do
beneficiários estudantes.
Projeto, à doação de uma determinada cota de sangue
Nos termos do Projeto, que se restringe a deter- humano, é efetivamente um absurdo jurídico. Primei;.
minada categoria de dependentes do segurado, o ro, porque já não seria doaç~ mas confisco; segundo,
montante do custeio seria naturalmente menos volu- porque se trata, no caso, de pessoa jurídica, naturalmoso. De um modo ou de outro, p"orém, teria de haver mente desprovida "'tle sangue e que, para obtê-lo de
uma fonte para custear os novos encargos que sãO'' e!têS ~manos, teria de coletá-lo - condição sine qua
atribuídos à Previdência Social, o que não faz o Pro- non para receber a dotação orçamentária de pessoas
jeto.
· físicas.
Nesta Comissão, não temos condições para livrar
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto, por
o Projeto do impedimento constitucional do parágrafo injurídica e, no mérito, por inconvenrente.
único do art. 165.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Conclui-se, porém, que o autor bem inspirou-se na Accioly Filho, Presidente - ltalívio Coelho, Relator
tentativa de buscar soluções para problemas que o - Heitor Dias - Nelson Carneiro - Henriqu~ de La
Governo Federal - detendo a exclusividade constitu- Rocque - Leite Chaves - Helvídio Nunes.
cional da iniciativa - procura resolver em passos já
avançados.
PARECER N. 0 827, DE 1976
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto de
Da Comissão de Constituição e Justiça,
Lei do Senado n.o 58, de 1976, por inconstitucional.
sobre o Ofício "S" n.0 11, de 1976 (n.0 22-P/MC,
de 1976), "do Senhor Presidente do Supremo
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Tribunal Federal, encaminhando ao Senado
Accioly Filho, Presidente - Henrique de La Rocque,
Federal, cópias da petição inicial, das notas
Relator - Helvídio Nunes - Italívio Coelho - Heitor
taquigráficas e do acórdão proferido nos autos
Dias - Nelson Carneiro, vencido - Leite Chaves,
da Representação n.o 942, do Estado do.. Rio de
vencido.
Janeiro,
no qual o Sup1·emo Tribunal Federal
0
PARECER N. 826, DE 1976
declarou a inconstitucionalidade das expressões
Da Comissão de Constituição e Justiça ao
"e do Ministério Público" e "ou na carreira do
Projeto de Lei do Senado n. 0 132, de 1974, que
Ministério Público", aludidas no artigo 115 da
"dispõe sobre a obrigatoriedade de doar sangue".
Constituição do Estado do Rio de Janeiro".
Relator: Senador Nelson Carneiro
Relator: Senador Italívio Coelho
A Constituição do Estado do Rio de Janeiro disO Projeto sob nossa apreciação, de autoria do
eminente Senador Vasconcelos Torres, já esteve arqui- põe, em seu art. 115:
·
vado, por força do art. 367 do Regimento Interno do
"Os membros da classe dos Advogados e
Senado, e recuperou sua tramitação pela aprovação
do Ministério Público que passem a integrar o
do Requerimento n.o 72, de 12 de março de 1975.
quinto constitucional dos Tribunais de segunda ,instância contam, para todos os efeitos, o
O objetlvo da proposição é o de estabelecer a
tempo de exercício anterior na prática da
obrigatoriedade da doação de sangue, dos dezoito aos
advocacia ou na carreira do Ministério Público,
quarenta anos de idade. Todo cidadão brasileiro estaria investido no dever legal de doar sangue uma vez
até o máximo de vinte anos."
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Em face do preceito consubstanciado no parágrafo 3.0 do art. 102 da Emenda Constitucional n, 0 1,
de 1969, aplicável aos Estados por força dos arts. 108
e 13, item V, da referida Emenda, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou inconstitucionais, no art. 115 da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro, as expressões "e do Ministério
Público" e "ou na carreira do Ministério Público".
O acordão, publicado no "Diário da Justiça" de
8 de julho do corrente ano, transitou em julgado.
Assim, cumpridas que foram as formalidades legais, submeto à apreciação de!'ta calenda Comissão
o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 104, DE 1976
Suspende, por inconstitucionalidade, as expressões ". . . e do Ministério Público ... " e " ...
ou na carreira do Ministério Público ... ", constantes do Art. 115 da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro.
O Senado Federal resolve:
Art. único. São suspensas, por' inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida em
12 de maio de 1976, pelo Supremo Tribunal Federal,
nos autos da Representação n. 0 942 do Estado do
Rio de Janeiro, a execução das expressões ". . . e do
Ministério Público ... " e ". . . ou na carreira do Ministério Público ... " constantes do art. 115 da Constituição daquele Estado.
11: o meu voto, salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Accioly Filho, Presidente -Nelson Carneiro, Relator
- Helvídio Nunes - Leite Chaves - Heitor Dias Henrique de La Rocque - Italívio Coelho.
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PARECER N. 0 828, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça,
sobre o Ofício "S" n.0 12, de 1976 (n,0 23-P/MC,
de 1976), do Senhor Presidente do Supremo
Tribuna:! Federal, encaminhando ao Senado
Federal, cópias das notas taquigráficas e do
acórdão proferido no Recurso Extraordinário
n.0 78.466, do Estado de São Paulo, no qual o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de expressão contida no parágrafo único do artigo 34, e de locução no § 2.o
do artigo 36, ambos do Decreto-Lei n.0 167, de
14 de fevereiro de 1967, daquele Estado.
Relator: Senador Nelson Carneiro
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário n.0 78.466, de São Paulo, declarou, por
unanimidade de .votos, a inconstitucionalidade de
expressões, que figuravam no Decreto-Lei n.o 167, de
14 de fevereiro de 1967, ou sejam: a) no parágrafo
único do art. 34, as palavras "e 20% (vinte por cento)
ao juiz âe Direito da Comarca, parcela que será re,colhida ao Banco do Brasil S.A., e levantada quando
das correições a que se refere o art. 40"; b) no parágrafo 2.o do art. 36, as expressões "e ao juiz de
Direito da Comarca".
Fundamentou sua decisão a Egrégia Corte no
disposto no art. 114, II, da Emenda Constitucional
n.o 1, de 1969, que veda ao juiz, sob pena de perda do
cargo judiciário, receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, percentagens no~ processos sujeitos a
seu despacho e julgamento. Já no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 0 75.390, do Distrito Federal,
o Supremo Tribunal Federal a1irmara que o texto
constitucional, por seus fundamentos éticos, embora
se referisse apenas a percentagens, incluía também
as custas, determinando assim a inconstitucionalida-
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de do período final do art. 789, parágrafo to da Consolidação das Lel.c; do Trabalho. No julgado ora apreciado, assentou aquela Alta Corte que a proibição
constitucional alcançava também aos atos de jurisdição graciosa ou voluntária, e não apenas aos de
jurisdição contenciosa.
O julgado, de 3 de dezembro de 1975, foi publicado no "Diário da Justiça" de 26 de março de 1976
e transitou em julgado.
Cumpridas assim as formalidades legais, meu
voto é pela aprovação do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 105, 1976
Suspende, por: inconstitucionalidade,_ expressões que menciona, constantes do paragrafo único do art. 34 e do § 2.0 do art. 36, ambos
do Decreto-Lei n. 0 167, de 14 de fevereiro de
1967, do Estado de São Paulo.
o Senado Federal resolve:
Artigo úl:lico. São suspensas, por inconstitucionalidade nos termos da decisão definitiva proferida,
em 3 d~ dezembro de 1975, pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário n. 0 78.466, doEstado dé São Paulo, a execução das palavras " ... e
20% (vinte por cento) ao Juiz de Direito da Comarca,
parcela que será recolhida ao Banco do Brasil SA. e
levantada quando das correiçõe.s a que se refere o
art. 40." e " ... e ao Juiz de Direito da Comarca"
constantes do § 2.0 do art. 36, ambos do Decreto-Lei
n.o 167, de 14 de fevereiro de 1967.
É o meu parecer, salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Accioly Filho Presidente - Nelson Carneiro, Relator
- Leite Cha~es - Heitor Dias - Italivio Coelho Henrique de La Rocque - Helvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O
Expediente lido vai à public~ç~o. (Pausa.)
- Devendo ser apreciadã a redação final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
no 63 de 1976 cujo prazo está prestes a se esgotar,
e· estándo auséntes o Presidente e o Vice-Presidente
da Comissão de Redação, a Presidência, nos termos
do § 1,0 do art. 90 do. Regimento Interno, designa os
Srs. senadores Ruy Santos e !~amar Franco, substitutos eventuais naquela Comissao.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - S?bre
a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretario.
É lido o seguinte
PARECER N.0 829, DE 1976,
da Comissão de Redação
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 63, de 1976
(n.o 2.409-B/76, na Casa de origem).
Relator: Senador Virgílio Távora
A comissão apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 63,
de 1976 (n. 0 2.409-B/76, na Casa de origem), que
dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a
cargo do Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS) e dá outras providências, esclarecendo que,
em virtude da aprovação das Emendas de n.oa 5 e
6-CCJ e 8, 14 e 16-CLS, as de n.os 3 de Plenário, 4,
11 e 12-CCJ, e 16-CLS, respectivamente, foram consideradas prejudicadas.
Sala das Comissões, em 8 de outubro de 1976. Mendes Canale, Presidente eventual - Virgílio Távora, Relator - Ruy Santos- Itamar Franco.

-------~------------
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ANEXO AO PARECER N.0 829, DE 1976
Redação final' das emendas do S,enado ao
Projeto de Lei da Câmara 'Jr.O 63, de 1976 .....
(n.0 2.409-B/76, na Casa de origem).
,
Emenda n.o 1
(córresponde à Emenda n.O 1-CCJ)
Dê-se ao § 1.0 do art. 1.0 do Projeto, a seguinte
redação:
"§ 1.0 Consideram-se também empregados, para os fins desta Lei, o trabalhador temporário, o trabalhador avulso, assim entendido
o que presta serviços a diversas empresas, pertencendo ou não a sindicato, inclusive o estivador, o conferente e assemelhados, bem como
o presidiário que exerce trabalho .remunerado.".
Emenda n.o 2
(corresponde à Emenda n.O 1 de Plenário)
I - Acrescente-se ao § 1.o do art. 2.o do Projeto,
o seguinte inciso:
"IV - A doença proveniente de contaminação acidental de pessoal de área médica, no
exercício de sua atividade;"
II - renumere-se, em conseqüência, para V o
atual inciso IV.
Emenda n.o 3
(corresponde à Emenda n.o 2-CCJ)
No § 3.0 do art. 2. 0 do Projeto:
Onde se lê:
"poderá"
Leia-se:
"deverá"
Emenda n.o 4
(corresponde à Emenda n.o 3-CCJ)
Ao § 3.0 do art. 5.0 do Projeto:
Substitua-se a expressão: "segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social" por: "segundo critérios previamente estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social".
Emenda n.o 5
(corresponde à Emenda n.o 14-CLS)
Dê-se ao § 4. 0 do art. 5.0 , a seguinte ·redação:
"§ 4. 0 No caso de empregado de remuneração variável e de trabalhador avulso, o valor
dos benefícios de que trata este artigo, respeitado o percentual previsto no seu item I, será
calculado com base na média aritmética.
I - dos 12 (doze) maiores salários de contribuição apurados em período não superior a
18 (dezoito) meses imediatamente anter'iores
ao acidente, se o segurado contar, nele, mais
de 12 (doze> contribuições;
n - dos salários de contribuição compreendidos nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do acidente ou no período de que
trata o item I, conforme for mais vantajoso,
se o segurado contar 12 (doze) ou menos contribuições nesse período".
Emenda n.o 6
(corresponde às Emendas n.os 5 e 6-CCJ)
_Acrescente-se ao art. 5. 0 do Projeto, os seguintes
paragrafas:
0
"§ 6.
Quando se tratar de trabalhador
avulso referldo no § 1,0 do art. .1.o desta lei, o

beneficio por incapacidade ficará. a cargo do ·
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),
a partir do dia seguinte ao do acidente.
§ 7.0 Nenhum dos beneficies por acidente~
do trabalho de que trata este artigo poderá ser
inferior ao salário minimo do local de trabalho do acidentado, ressalvado o d'isposto no
inciso I".
Emenda n.0 7
(corresponde à Emenda n.0 7-CCJ)
Ao caput do art. 6. 0 :
Suprima-se a expressão: "em virtude de volta. ao
trabalho."
Emenda n.0 8
(corresponde à Emenda n.0 8-CCJ)
Acrescente-se o seguinte art. 8.0, renumerando- .
se os subseqüentes:
"Art. 8.0 Em caso de aposentadoria por
invalidez, decorrente de acidente de trabalho,
será devido, também, ao acidentado, um. pecúlio de 15 (quinze) vezes o valor de referência, fixado nos termos da Lei n.o 6.205, de 29
de abril de 1975, vigente na localidade de trabalho do acidentado".
Emenda n.0 9
(corresponde à Emenda n.0 9-CCJ)
Obedec1da a numeração recomendada pela emenda anterior, acrescente-se o seguinte artigo:
"Art. 9.0 O acidentado. do trabalho que,
após a consolidação das lesões resultantes do
acidente, apresentar, como seqüelas definitivas,
perdas anatómicas ou redução da capacidade
funcional, constantes de relação previamente
elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência SOc1al (MPAS), as quais, embora não
impedindo .o desempenho da mesma atividade,
demandem, permanentemente, maior esforço na
realização do trabalho, fará jus, a partir da
cessação do auxílio-doença, a um auxilio mimsal que corresponderá a 20% (vinte por cento)
do valor de que trata o inciso II do art. 5.0 desta lei, observado o disposto no § 4.0 do mesmo
artigo.
Parágrafo único. Esse beneficio cessará
com a aposentadorla do acidentado e seu valor
não será incluído no cálculo de pensão."
Emenda n.0 10
(corresponde à Emenda n.0 4-CLS)
Dê-se ao art. 13, ca.put, e ao seu § 1.0 , a seguinte
redação:
"Art. 13. O custeio das prestações por acidente do trabalho, a cargo exclusivo da empresa, será atendido mediante a incidência das seguintes percentagens sobre o valor da folha de
salários de contribuição dos segurados de que
trata o art. 1.0
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A contribuição de que trata este artigo
será recolhida pela empresa juntamente com
as demais contribuições arrecadadas pelo rnst1tuto Nacional de Previdência Social (INPS),
e de forma 'discriminada".
Emenda n.0 11
(corresponde à Emenda n.0 10-CCJ)
Ao art. 13, inciso I:
Substitua-se a expressão: "0,5 (melo por cento)"
por: "0,4 (quatro décimos por cento)".
§

1.0
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Emenda n,0 12
(corresponde à Emenda n.O 8-CLS)
Ao caput do art. 16:
Substitua-se a expressão: "2 (dois) anos" pela expressão: "5 (cinco) anos".
Emenda n.0 13
(corresponde à Emenda n. 0 21-CLS)
Dê-se ao inciso II do art. 16, a seguinte redação:
"Art. 16. . ............................ · · ·
II - da entrada do pedido de beneficio
no Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS), ou do afastamento do trabalho, quando
este for posterior àquela, no caso .de doença
profissional, e da ciência, dada pelo Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS) ao paciente, de reconhecimento de causalidade entre
o trabalho e a doença, nos demais casos de doenças do trabalho. Não sendo reconhecida. pelo
Instituto essa relação, o prazo prescricional aqui
previsto se iniciará a partir do exame pericial
que comprovar, em juizo, a enfermidade e aquela relação".
Emenda n.0 14
(corresponde à Emenda n.O 22-CLS)
Dê-se ao inciso I do art. 17, a seguinte redação:
"Art. 17. .. ............................. .
I - na esfera administrativa pelos órgãos
de previdência social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações previdenciárias mas com prioridade absoluta para conclusão;"
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre
a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
li: lida a seguinte
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José de Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal.
Em 8 de outubro de 1976
Senhor Presidente
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que
esta Liderança deliberou propor a substituição do ·
Nobre Senador José Lindoso, pelo Nobre Senhor Senador Saldanha Derzi, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem
n.o f/7, de 1976 (CN), que submete à deliberação do
Congresso Nacional texto do Decreto-Lei n. 0 1.478, de
26 de agosto de 1976, que "Altera dispositivos do Decreto-Lei n. 0 1.376, de 12 de dezembro de 1974, relativos aos Fundos de Investimentos do Nordeste, da
Amazônia e Setoriais, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar os p~otes
tos da mais alta estima e distinta consideraçao Senador Petrônio Portella, Líder.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Será
feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1.0 -Secretário.
li: lido o seguinte
REQUERIMENTO N. 0 535, DE 1976
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos
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discursos proferidos pelo Almirante Adalberto Nunes
e pelo Dr. Edmundo Monteiro, por ocasião do encerramento do X Congresso Brasileiro de Radiodifusão,
realizado em Campinas, São Paulo.
Sala das Sessões, em. 8 de outubro de 1976. ·
Henrique de La Rocque.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Na
·forma regimental, o requerimento será submetido ao
exame· da Comissão Diretora. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1. 0-Secretário.
li: lido o seguinte
REQUERIMENTO N. 0 536, DE 1976
Nos termos regimentais, requeiro que não seja
Sessão do Senado no dia 12 do corrente, data
em que se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, nem haja expediente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, em 8 de outubro de 1976. Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De
acordo com o disposto no art. 238, II, do Regimento
Interno, o requerimento lido poderá ser votado com a
presença de 11 Srs. Senadores.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Em conseqüência, não haverá Sessão do Senado
no próximo dia 12 do corrente, nem expediente em sua
Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Vou comentar, Sr. Presidente, o pronunciamento
do Sr. Ministro Severo Fagundes Gomes, na Faculdade de Direito de São Paulo.
re~lizada

Pinçarei, alguns períodos dessa fala, mas peaindo
a V. Ex. 11 que conste dos Anais a íntegra da palestra
do titular da Pasta da Indústria e do Comércio:
"O mais grave, porém é a perspectiva sombria de os paises caudatários, por induçã~, ~en
derem a reproduzir um modelo de industrlalização e de padrões de consumo que lhes é ~stra
nho, e que já vinha sofrendo contestaçao de
cunho cultural e político dentro dos próprios
centros desenvolvidos.
Ora, se isso já ocorria nas sociedades centrais, que são as grandes beneficiadas, mais
razão existe ainda para que as nações periféricas se preocupem com o problema.
A crise do petróleo levantou a ponta do véu,
afinal descerrado, para o entendimento, muito
mais amplo e geral, sobre os rumos que possam
levar a Humanidade a um novo patamar de
entendimento social e econômico.
Parecem claras as linhas básicas de opção. Uma
direção aponta no sentido da crescente concentração de poder econômico e da renda. Outra,
no acesso mais eqüitativo das maiorias aos benefícios do progresso."
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":1!: certo que, do ponto de vista estritamente
econômico, o caminho mais racional repouse, na
maioria das vezes, no processo de acumulação e
concentração de riqueza. Mas é mais certo ainda
que esse processo, conduzido sem limites, irá,
fatalmente, dividir a sociedade de forma irreconciliável. E neste momento estará profundamente comprometido o próprio avanço material."

Outubro de 1976

Mais adiante, diz o Ministro Severo Gomes:
"Cumpre, finalmente, centrar a atenção
sobre a concentração regional do desenvolvimento brasileiro.
Impulsionado por uma série de fatores, o
processo de industrialização do Pais veio a concentrar-se acentuadamente no Centro-Sul, especialmente no eixo Rio-São Paulo."
Há poucos dias, Sr. Presidente, lembrávamos nós
aqui nesta Casa essa concentração industrial que "Não podemos e não devemos nos limitar à apesar de prevista a chamada desconcentração inarquitetura de esquemas que visem tão-somente dustrial no II Plano Nacional de Desenvolvimento à solução dos problemas críticos de Balanço de persiste, e; ainda agora, o próprio Ministro do GoPagamentos, imaginando retomar, logo adiante, verno o reconhece:
as elevadas taxas de crescimento que experi"Tendo como ponto de apoio a produção de
·
mentamos até há pouco tempo.
bens de consumo, foi natural a tendência de a
Há que fazer opções mais ambiciosas, que
instalação de fábrica se orientar para os merfundamentem as bases de um desenvolvimento
cados de maior dimensão e poder aquisitivo,
próprio, modelado nas mais legítimas e autêndotados de centros financeiros de melhor exticas características e aspirações do povo brasipressão e de adequada oferta de mão-de-obra,
leiro. - E continua o Sr. Ministro, Sr. Presiao lado de .condições outras igualmente favodente.
ráveis.
E para isso, temos de contar principalmente
A consolidação e I!Xpansão desses pólos inicom as nossas próprias disponibilidades e vaciais atraiu grandes investimentos governamenlores. Com a vastidão do nosso território. Com
tais na infra-estrutura de apoio - energia,
a potencialidade dos recursos naturais ainda
transportes, comunicações, equipamentos urbapor explorar. Com a pujança do mercado internos - contribuindo para realimentar o processo concentrador."
no. com a capacidade de produzir e, sobretudo,
de pensar.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Permite
Trata-se, em suma, de dinamizar a incor- V. Ex.e. um ligeiro intervalo para albergar a minha
poração dos recursos e valores disponíveis do modesta intervenção?
País ao esforço de crescimento econômico, em
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB- MG)- Com
consonância com a harmonização dos desejos e muita
satisfação, Senador Eurico Rezende.
necessidades de todos os grupamentos que comO Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -V. Ex,a
põem a coletividade brasileira, seja em termos
põe em destaque a declaração do Ministro Severo
sociais, setoriais ou regionais.
Gomes, no sentido de que há uma grande concentraTrata-se de apressar, no sentido mais au- ção de riqueza económica no eixo Rio-São Paulo. Isso
têntico, a efetiva integração nacional."
não é dito e reconhecido só pelo Ministro Severo Gomes.
reconhecido - quer me parecer - por todo
Continua o Sr. Ministro, e para este ponto chamo o povoÉ brasileiro.
Não há a menor novidade nisso. Naa atenção do Senado:
turalmente, o mecanismo que o .Governo procura es"A efetiva integração ao mercado, de am- tabelecer, não é para impedir a concentração no eixo
plas camadas que representam cerca de dois Rio-São Paulo e, genericamente, eleger um Centroterços da população e permanecem mantidas à Sul; mas para que as outras regiões tenham também
margem, na imensidão do meio rural ou até oportunidades de desenvolvimento. O Governo não
mesmo dentro dos grandes centros urbanos, tem meios, a não ser que se implantasse um regime
não constitui apenas um imperativo de ordem de socialismo comunista, para impedir essa concensocial ou ética. Representa raro e valioso ele- tração, porque a Constituição - e isso está na esfera
mento de estratégia econômica e politica com dos Direitos Humanos, tão defendidos pelo MDB que conta o Brasil para seu desenvolvimento. assegura aos brasileiros e aos estrangeiros a colocar
o seu negócio em qualquer parte do território naDe fato, no estágio de progresso em que cional. Então, não temos absolutamente que incrimijá nos encontramos, e considerando a extensão nar esse fato, da concentração no eixo Rio-São Paulo.
geográfica do País e a ordem de grandeza da Pelo contrário: se não houvesse essa concentração, o
população a incorporar, a tarefa é perfeitamen- País já estaria nas cercanias da falência. Bendita
te factível a prazos ao alcance das gerações essa concentração, e que ela aumente mais ainda e
atuais, sem envolver a complexidade desanima- possa o Governo, por intermédio de mecanismos adedora de tantos países superpovoados ou despro- quados, procu~ar drenar esses recursos ali acumulavidos de condições materiais favoráveis. Por ou- dos para outras regiões do País e, nestas, colocar metro lado, a potencialidade representada prati- canismos próprios de desenvolvimento. O Espírito
camente por cerca de 70 milhões de novos con- Santo, por exemplo, tem hoje a seu favor um órgão
sumidores constitui uma base de mercado im- de incentivos fiscais próprio, porque, como V. Ex.e.
portantíssima para viabilizar maiores econo- sabe, com o Corredor de Exportação e a opção· para
mias de escala e empreendimentos de porte, ba- ~mplantação da grande siderurgia numa zona da
se essa inexistente na grande maioria dos pai- Grande Vitória, houve necessidade de um tratamento
enfatizado, para que o Espírito Santo possa ter uma
ses em processo de desenvolvimento."
infra-estrutura capaz de suportar o pacote de cinco
Comento alguns trechos, Sr. Presidente, como projetas do Governo Federal: o Projeto Naval, o Prodisse, da fala do Ministro Severo Gomes para depois jeto Paraquímico, já em execução graças à ARACRUZ
explicitar, baseado nesta palestra, o pensamento da Celulose, o Projeto Turístico, o Projeto Siderúrgico e
Oposição brasileira.
o Projeto Portuário. Assim, quero reivincl.icar, também,
• • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • o ••• o. o ••• o •••••••
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o direito não só do Ministro Set'ero Gomes, a essa
grande concentração no eixo Rio-São Paulo. Isso é
evidente, superevidente, e, para encerrar o meu
aparte que já vai longo ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- lt um
prazer, Ex.a
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) __,. ... e eu
prometi ser breve, desejo salientar o fato de o MDB
estar apoiando as idéias do Ministro Severo Gomes,
entendendo que ele prega um novo modelo econômico - quando realmente - não prega - mostra
que o MDB não tem modelo nenhum para oferecer
ao Brasil. As declarações dos frades maiores do MDB
são todas no sentido de aconselhar o Governo a executar aquele esquema que o Ministro Severo Gomes
teria pregado. Então, aqueles frades maiores do MDB
estão exercitando um trabalho parasitário, à custa
de um elemento do Governo. Ora, se o MDB diz que
tem um modelo econômico para salvar o Brasil, porque está apertando nas águas lustrais do Ministro Severo Gomes, onde está o modelo do MDB? É o que eu
sempre disse aqui: o MDB não tem solução nenhuma,
não aponta nenhum esquema de salvação nacional,
já que entende que o Brasil não vai bem, quando o
que se nota no MDB é o interesse meramente de
apontar defeitos, distorções, que existem e existirão
durante muito tempo no Brasil, apesar de o Governo
ter despendido esforços; em muitos setores vitoriosos,
para a solução dos ergastulantes problemas econômico-financeiros. Peço, pois, a V. Ex.a que acolha humildemente o meu aparte, que reflete a comprovação de
que o MDB tanto não tem problema econômico nenhum para propor ao Brasil, tanto não está preparado
para assumir as graves responsabilidades do Executivo, que vem, nestes últimos dias, se apegando, tenazmente, ao modelo que teria, no seu entender, pregado
e sustentado o eminente titular do Ministério da Indústria e do comércio que, realmente, é um dos grandes homens públicos deste País .
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Como
frade menor do MDB, acolho com muito prazer o
aparte de V. Ex.a V. Ex.a disse que o MDB não tem
modelo. Não sei se V. Ex.a se refere apenas à parte
econômica que discutimos no momento ou, também,
ao chamado modelo político. Mas tanto de um quanto
de outro o MDB já deu alternativas. E lamentavelmente, nesta Nação, o MDB não é Governo para exercer o modelo que já apresentou tanto na Câmara ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Não, o
modelo está escondido.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - O
modelo já foi trazido, o mqdelo já foi apresentado
aqui; tanto o modelo econômico quanto o modelo
político. O modelo político, vamos ·dizer, apenas é a
institucionalização do País que queremos. Quanto ao
modelo econômico, se V. Ex.a quiser, vamos discutir
as alternativas já apresentadas pelo Senador Roberto
Saturnino.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Vou
agora, quando terminar a Sessão, pedir ao pessoal do
Plenário para procurar embaixo das cadeiras, porque
eu não encontrei. Não consta dos Anais da Casa nenhum modelo econômico proposto pelo MDB.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) -Se
V. Ex.a recorrer aos Anais da Casa, por certo o encontrará..
O Sr. Eurico Rezende CARENA - ES) - V. Ex.a
me ajude, então.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Com
muito prazer.
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O Sr. Eurico Rezende CARENA - ESJ - V. Ex.a,
então, me ajude a achar.
·
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB - MG) - Se
v. Ex.a quiser, eu poderia apresentar daqui a pouco.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ESJ - O nosso
Vice-Líder Virgílio Távora talvez tenha esse modelo
ofertado pelo MDB, mas se tem não mostrou à
Bancada.
O SR. ITAMAR FRANCO <MDB- MGJ·- Talvez
V. Ex.a não tenha percebido, apesar da sua agudeza
de pensamento, as alternativas apresentadas. Mas,
de qualquer forma, não estamos nos baseando apenas
no modelo do Ministro Severo Gomes. É que, quando
anarece uma inteligência lúcida do Governo, o que é
difícil neste instante, temos que aplaudir.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com
multo prazer, Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Senador, lamentavelmente, não fomos advertidos de que
V. Ex.a iria tocar justamente num aspecto que ontem cuidamos, seu ilustre Vice-Líder viesse aqui
abordar, qual seja a entrevista do eminente Ministro ·Severo Gomes, como também as ilações que dela
tirou o representante do Estado do Rio de Janeiro,
brilhantes, aliás.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Foi
a oportunidade da Sessão e do momento, Ex.a, que
me obrigou a abordar o assunto.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) Se assim houvesse sido, talvez tivesse chegado um
pouco mais cedo, mas fomos primeiro fazer um
curativo. E poderíamos dizer a V. Ex.a apenas na
parte que nos toca: uma reafir~~ção daquilo 9ue o
eminente representante do Espmto Santo aflrma:
ou seja que realmente um m~delo de desenvolvimento brasileiro que substitmsse aquele adotado
pelo Governo atualmente, ainda não foi apresentado em toda a sua plenitude. Houve um Decálogo, em
1975 esposado pelo Senador Roberto Saturnino, mas
não 'um modelo econômico de desenvolvim~nto. Foi
ele por nós até bastante contradit3:do aqm. E permita-nos então voltar ao assunto, d1zendo, que agora com as declarações hoje dadas ao brilhante matutino Correio Braziliense pelo nosso comum debatedor de costume, o eminente Senador já referido,
nós chegamos à conclusão de que o modelo a que
v. Ex.a se refere é justame~te, direll!os, aquele que
sairia do conjunto de diretr1zes - nao _daquelas do
decálogo, que já envelheceram, em sua enfase par~
ce-nos, a nosso ver, na mente do S~nador. pelo R1o
de Janeiro, mas destas expostas hoJe ao J~rnalista
Edison Lobão. Em assim sendo, podemos d1zer q.ue
algumas delas representall!- um retrocesso m~to
grande - com todo. o re~pelto que temos pela <:iencia econômica do Vice-L1der do 1\IDB, - de varies
anos. Modelo semelhante, mas tendo os mesmos
embasamentos foi apresentado a este Congresso nos
idos de 1968, 'pelo eminente professor, ex-Super~n
tendente da SUDENE e ex-Ministro do PlaneJamento, Celso Furtado, que se apoiava num distribl;ltivismo prematuro, à base de uma reforma tributaria Estamos sh1tetizando o que podemos - e, de outro. lado, num fortalecimento do mercado. interno, como se isso fosse feito num passe de magica. Um e
outro diferem apenas _que Celso Fu:tado atribui . às
xportações _ como nao poderia de1xar de ser, a1 o
~~ro de s. Ex.a seria de uma gravidade extrema, se
apresentasse um modelo sem esse, e ele tem a. responsabilidade do Professor da Sorbonne, para assim
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não proceder, - como clemente b.:W ..... ,:, ce qualquer
tentativa de desenvolvimento do Pais. Então, se realmente nós tomamos como modelo brasileiro de desenvolvimento tipo 1\tiDB - já que sabemos que
V..Ex.ns pela sua voz autorizada dizem que realmente já
têm um modelo, não são só diretrizes. ctecálogos, têm
realmente um modelo, - css•: m ..•dclu, n•JK: imos, se
seguindo as diretrizes, não aquelas art··~-·.:nt:.ldí'.s o.qui
em Plenário em formo. de um clet:áiog-u nc inicio de
1975, mas as hoje constantes da Imnrenso., a que nos
referimos, então esse modelo realmênte nos faz muito apreensivos para o ano 2 .000, quando possivelmente V. Ex.ns assumirem o Governo: vão acabar com
este País.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Eu
agradeço o aparte de V. Ex.r. De qualquer forma,.Senador Virgílio Távora, nós entendemos que já apresentamos alternativas para reorientar o desenvolvimento nacional.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Apenas
mostramos que há duas ordens diferentes de concepções.
O SR. ITAMAR FRANCO (1\tiDB - MG) - E
V. Ex. a quando se refere, por exemplo, ao mercado interno, está contra o Ministro Severo Gomes, que lembra da necessidade de se apoiar o mercado interne.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - C:<:: - Não como um ponto basilar para resolver nu:.-;sas necrssidades atuais; porque ninguém conhecE' fo:·m:ts nem maneiras de mercado interno rc.~olve< a curto prazo,
como aqui nos referimos, problemas d:: balança comercial e de balanço de pagamentos.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB - l\rG·: - Eu não
sei como V. Ex.n viu a fala do Ministro Severo Gomes.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Permitanos responder como vimos?
O SR. ITAMAR FP..ANCO CMDB - MG) - Com
muito prazer, Senador.
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE) :
"Meu discurso de terça-feira está perfeitamente de acordo com aquilo que considero ser
a politica do Governo". Assim, o Ministro da
Indústria e Comêrcio, Severo Gomes, procurou
se esquivar das perguntas dos repórteres, que
o aguardavam ontem, em São Paulo, para a
inauguração oficial do Centro de Tecnologia do
Cimento (CTC).
Respondido?
O que existe na análise da fala do Ministro Severo Gomes...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Um
momento, Excelência. V. Ex.n lia a declaração do Ministro Severo Gomes, agora vai externar o seu pensamento?
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Já depositamos o cartapácio aqui na mesa. Até agora de autoria de Severo Gomes. O que diríamos a V. Ex.n é
que estão sendo pinçadas frases dentro de um contexto. Se isolar frases dentro de um contexto, V. Ex.a
vai dizer que estamos muito de acordo com o eminente Senador Roberto Saturnino no modelo, porque sabido é que - opinião pessoal somos muito favorável
aos impostos sobre ganhos de capital, aqui mesmo
afirmamos isso. Mas, a idéia favorável que temos, que
V. Ex.a retiraria de pronunciamentos nossos, a respeito de uma parte daquilo que reputa importante Roberto Satumino, como hoje viemos de tomar conhecimento, não significa. que estamos de acordo com "o mo-
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dele" de S. Ex.r. Da mesma mandra podel'iamos dizer a v. Ex.a - agora já falando em nome do Governo - quem traça a politica econômico-financeira do Governo, na parte executiva, é o Senhor Presidente da República ouvido o CDE. Segue religiosamente um documento. de lavro., o anteprojeto, da
Secretaria-Gcwl de P!auejamcnt.u, :tl'"'••vado que foi
pelo próprio Conselho de D~:smJ \'ul vim<•n to Económico e enviado a este Congresso Nacional, por este
aprovado, que é, justamente, o II Plano Nacional de
Desenvolvimento. Esse é o caminho que seguiu,
segue o Governo. E as declarações do seu Ministro
não vemos em que colidem co1n aquilo que está escrito no II PND. Se retirarmos dele frases isoladas,
assim como há pouco demos exemplo, obteríamos
concordância para qualquer outra idéia.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Senador Virgílio Távora, é claro que pinçamos mas,
chamamos respeitosamente a atenção do Sr. Presidente para que consignasse na integra a fala do Sr.
Ministro em nosso pronunciamento. Para nós, o Ministro Severo Gomes apresenta novos rumos neste
desenvolvimento.
Quando o Senador Eurico Reze11de bendiz a concentração do eixo Rlo-São Paulo, talvez S. Ex.n, não
afeito aos problemas de ordem económica, ou não
afeito aos desníveis regionais deste País, possa bendizer isto, mas creio que V. Ex.o. jamais bendiria essa concentração do eixo Rio-São Paulo, ainda persistindo, apesar do que preconiza o II Plano Nacional de Desenvolvimento.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - E
das medidas tomadas pelo Governo, que se não a
tempo adotadas, teriam tornado muito mais aguda
ainda esta concentração.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Veja
Ex.a que não é apenas um Senador da Oposição
que reclama esta reorientação do desenvolvimento
nacional.
Ainda recentemente o ilustre Secretário de Planejamento do Governo de Minas - e aqui abro um
parêntese para prestar-lhe uma homenagem, fale·cido recentemente, um homem público dos mais notáveis de Minas Gerais - pedia esta reorientação;
é o próprio Governador de Minas Gerais, pertencente à ARENA, um dos mais expressivos governadores
deste Pais, que chama a atenção do Governo para
esta necessidade.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, estamos interrompendo bastante o
discurso de V. Ex.a, mas numa sexta-feira desta até
que anima esta Casa um debate, por mais ameno
que seja. Permita-nos, então, mais esta intervenção
aqui, de fato paro. ilustrar o pronunciamento que
v. Ex.n está fazendo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Honra-me V. Ex.a
O Sr. Vir~ílio Távora (ARENA - CE) - Aponte
na história económica do Brasil, um ato mais corajoso e, ao mesmo tempo, que respondesse mais de
perto a esta idéia de desconcentração, e ai falamos
em atos, não em p::tb.vrn.s, n~w intcnç:ões, não determinações para serem cumpridas depois, do que
aquele adotado pelo Governo do Presidente Geisel,
da qual nos honramos de haver sido ativo partícipe
da uniformização dos preços CIF nacional dOs produtos siderúrgicos, uniformização por baixo, de
acordo com os preços de Belo Horizonte para o restante do Pais: a base da desconcentração de qualquer parque industrial com a possibilidade de criação de outros que, realmente, quisessem ter o nome
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de autónomos. Dissemos aqat, uma, duas, três, quatro vezes, que embora falá.ssemos muito do ICM,
cuja desigualdade de distribuição é objeto sempre
de nossos apartes; que não há, n.~!D pode haver,
maior sangria para a · economia nordestina do que
o fato de qualquer investimento lá feito, seja com
recursos do 34/18, como chamamos, seja com recursos próprios, um mínimo 70% de seu montante ser
levado para fora de suas fronteiras, para compra de
equipamentos, alguns dos quais bastante rudimentares, mas que lá não são fabricados. Foi justamente atendendo à necessidade dessa desconcentração e
enfrentando interesses poderosíssimos que o Governo agiu. Deve V. Ex.a se recordar das restrições, inclusive a nós feitas por alguns dos mais prestigiosos jornais, seja na área politica, seja na área eco-.
nômica, do Estado vizinho ao de V. Ex.a, o Estado de
São Paulo. E, quando V. Ex.a fala que o falecido e
n,otável homem público, Camillo Pena, reclamava
dessa concentração Rio-São Paulo . defendendo os
interesses de Minas, deve recordar que ele não fazia
mais do que coro a todas aquelas outras vozes, inclusive do Governo, que clamavam contra aquilo que
chamamos de uma concentração que não vem de
hoje, vem de quase século, pela formação histonca
do nosso grande centro industrial proporcionador do
desenvolvimento do Centro-Sul. Nós, lá no Nordeste, com a permissão de V. Ex.a, incluímos em nossas
reclamações não só um eixo, mas,· geralmente, um
triângulo, Rio-São Paulo-Belo Ho.rizonte.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB- MGl -Mui~
to obrigado, Senador Virgillo Távora. Queria apenas
recordar mais uma frase do eminente homem pú·
., :•:· bllco ·de Minas, Paulo Camillo Pena, quando ele advertia ainda:
" ... que o planejamento que não leva. em
conta as tendências da opinião pública tem
sua elaboração comprometida, sua execução
dificultada e seus resultados invalidados."
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - Cl!!l - O planejamento nacional, ele o dava como um exemplo
da maneira como devia proceder-se. V. Ex.a está extrapolando.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB ~ MG) - Não.
Ele fala na mesma frase em que pedia a reorientação
do desenvolvimento nacional.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perfeitamente. Ele pedia a desconcentração industrial do
eixo. Nesse ponto, nem Governo, nem Oposição têm
qualquer ponto de dessemelhança, se é que V. '!!:x.n
não tinha nenhuma nuança no pensamento. Realmente, o parque industrial brasilci~. hnj::. -:>rr. t~r
mos. periculosos, pode::iamos dizer, pr<'.ticamente tem
mais de õO% do seu valor lig::tdo a dois pontos do
território nacional'bem próximos.
·
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB- MG) -Não
quero nem discutir, neste momento, o problema do
ICM. Mas, !alta coragem, ainda, ao Governo, para
modificar esta estrutura do ICM.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perdão.
Não :falta coragem. Não diga v. Ex.a uma coisa dessas. O Governo é suficientemente responsável para,
da noite para o dia, não mudar uma estrutura, enquanto não tiver folga do Tesouro, meios e maneiras
de compensar, como o fez para nós - e temos nós
nordestinos exemplo disso - compensar as perdas
que o ICM vai proporcionar, senão no todo, pelo menos em parte, compensações essas a serem feitas aos
grandes Estados produtores.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Mas,
Senador Virgílio, há quanto tempo esperamos?
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O Sr. Virgílio Távora <ARENA - CE) ~ Como
nordestino, batemo-n.os,. muito, e continuamos a nos
debater, para que haja uma redistribuição do. ICM.
Mas, também, não somos tão loucos ao ponto de chegar e dizer que o Governo tem que fazer isso em 24
horas, máxime no momento em que o Erário Federal
tem sobre si cargas jamais vistas na História.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex.a
há de me perdoar, mas não concordo com esse "da
noi.te para o dia". Desde março de 1975. E volto a dizer: não é apenas a Oposição que está pedindo, o
ilustre representante do Piauí pede há mais de um
ano essa revisão do ICM.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CEl - Vamos
ajudar V. Ex.a.: é desde 1971 que se pede esta providência. Consta do Estudo n.o 1 da COCENE.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Estou
citando apenas o período em que estou no Senado.
V. Ex.a diz que o Governo não altera da noite para
o dia, mas o Governo quer os seus projetes aprovados
da noite para o dia, como a Lei das Sociedades Ailu·
nimas.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perdão,
aqueles projetas que lhe permitem suportar o ônus.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Há
coisas que o Governo quer da noite para o dia, há
outras para as quais ele precisa de meditação.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não,
não é quando ele quer da noite para o dia. Ele determina que seja da noite para o dia quando vê que pode
assim proceder.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MGl- Daqui
a pouco teremos a reforma do Judiciário também da
noite para o dia ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - E ele
fará a reforma do Judiciário se chegar à. conclusão,
nos termos em que está, que o ónus é suportável pelo
Tesouro Nacional.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -V.
Ex.a. mais do que ninguém sabe que, sobretudo no
Senado Federal, com o devido respeito, não teríamos
estrutura suficiente para aprovar, como vamos aprovar, a Lei das Sociedades Anónimas. V. Ex.a sabe
disso, como engenheiro e economista que é.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não :faça esta injustiça a esta Casa!

";3.
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FRANCO (MDB - MG) -Faço
n.o Senado, que deveria meditar na form:Jça.J dessa Lei. ..
O S:. V!rgilio Távora (ARENA- CE) -Nós temos uma assessoria que, tornamos a repetir, é perfeitamente adaptada às exigências da parte legal, jurídica, de que tanto se ocupam os assuntos nesta
Casa. Por outro lado, as restrições que sempre fizemos era à falta de assessores na parte económica e
na parte de montagem da infra-estrutura respectiva.
oi)

iu.l •,:; l.ir:n.

~

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -E já
existe?
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Na parte económica e na de infra-estrutura não existe e
não seria a curto prazo que iríamos montar essa estrutura que é absolutamente necessária, e pela qual
sempre clamamos.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Veja
V. Ex.a. que estou reclamando, exatamente, esta infra-estrutura que nos falta.
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O Sr. Virgílio Távora <A!UJNA- CE) - Perdªo,
mas Governo e Oposição nao significa contradiçao.
o que v. Ex.a aí afirma sobre a falta de apoio de
uma assessoria no· ponto de vista .. ,
O SR. ITAMAR FRANCO {MDB- MG)- Apolo
logístico.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Exato.
Apolo logístico como V. Ex. 8 queira; não gostamos
multo de empregar a palavra logística porque implica na correlação do autor com a sua origem, e V.
Ex. a poderia fazer uma gozação. Mas, já que. assi_!ll
deseja, repetimos a V. Ex. 6 : Governo e Oposlçao nao
significa contradição; somos daqueles que bradamos
aqui neste Plenário, não de hoje, pela formação, nes::ta Casa, de uma assessoria mínima que atenda, hoje,
ao grosso das preocupações da vida pública do Pais,
que justamente se trava no campo económico-financeiro.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - A
Oposição solicitou maior prazo para o estudo dessa
Lei das Sociedades Anónimas, solicitou para a Lei de
Acidentes do Trabalho, e tem mostrado ao Governo
a inconveniência de se mandar uma reforma ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perdão,
mas nós mostramos, justamente, que com a atual
estrutura do Congresso, máxime, aqui do Senado, desde que essa estrutura não fosse modificada, era absolutamente inútil. Os estudos que se fazem claro, V.
Ex.as da Oposição e nós do Governo, são realizados
socorrendo-nos de assessoramento de fora, e a Lei das
Sociedades Anónimas está sendo estudada não de hoje, mas de anos.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - O Governo pode estudá-la durante três anos, mas nós dispomos apenas de meses, para votá-la.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Este anteprojeto foi publicado, republicado e recebeu as necessárias achegas do saber de representantes senão
da Oposição militante, mas da Oposição latente.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB. :-· MG) - Sr.
Presidente, retomo, agora, o pronünciai:nento do Ministro, para explicitar o meu pensamento.
O Ministro Severo Gomes ao constatar que o modelo brasileiro sofreu uma inflexão de trajetória, em
razão dos recentes abalos na economia mundial, concorda com a Oposição.
Há um crescimento sem bases reais internas de
apoio. Daí por que o Senhor Ministro da Indústria
e do Comércio sustenta a necessidade de internalizar
o desenyolvimento. Mais ainda: coloca em destaque
a falsa perspectiva a que foram conduzidos os países
de menor desenvolvimento, aos quais denomina caudatários, que tendem a reproduzir modelos superados
nos países centrais.
Esta observação fere, frontalmente, o caminho a
que tem sido conduzido o modelo brasileiro de crescimento.
Concordamos com o Ministro Severo Gomes, que
também concorda conosco, quando propõe linhas básicas de opção para o desenvolvimento. Há dias discutíamos perante o Senado os termos de um modelo
alternativo de desenvolvimento, assentado numa ampla distribuição da renda.
O Sr. Ministro da Indústria e do Comércio capta,
de modo bastante lúcido, as dificuldades futuras que
poderão advir da continuidade e aprofundamento das
distorções do processo de crescimento.
Dessa forma, medidas conjunturais podem resolver os graves problemas de hoje. Mas as distorções
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d~ estrutura tendem a permanecer reproduzindo tensoes que podem desencadear processos sociais incontroláveis e irreversíveis.
Resolver os problemas conjunturais para, logo a
seguir, avançar no sentido de crescer, simplesmente
crescer, significa, em última análise, deixar de parte
o que o Ministro Severo Gomes denomina opções mais
ambiciosas.
O Sr. Otair Becker (ARENA - SC) - Permite
V. Ex. 6 um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com
muito prazer.
O Sr. Otair Becker (ARENA- SC) - Eminente
Senador, pediria permissão para fazer um pequeno
retrospecto. No que tange ao ICM, a imprensa tem
noticiado, com muita insistência, que já está tudo
acertado e inclusive apoiado pelo Conselho de Secretários da Fazenda dos Estados, para uma breve reformulação dos critérios de distribuição do IcM,
com a inclusão de alguns Indicadores sociais como
sói ser, dimensão e população dos Municípios. Apenas uma colaboração que queria dar a V. Ex. 6 nesse
aspecto. No que diz respeito à Lei de Sociedades Anónimas, queria dizer a V. Ex.6 , certamente em apoio
ao vosso pensamento, que, ainda que tenha sido amplamente discutida, ela é carente de vários ajustamentos. COnfesso, com tristeza, que aqui dentro dessa Casa constatamos uma certa limitação, além daquelas outras naturais às nossas atividades. Isto é,
aqueles Senadores que não são membros específicos
das comissões por onde este projeto transitará, não
poderão fazer emendas, a não ser emendas de plenário, ou então terão q.ue buscar a colaboração de
companheiros pertencentes a estas comissões para ·
poderem apresentar as suas emendas.
No que tange, agora, ao capítulo que V. Ex.a está
a perquirir, gostaria de me reportar, rapidamente, ao
aspecto do modelo apresentado. Efetivamente, tive
oportunidade, nesta Casa, de assistir, ouvir, uma referência a um modelo por parte do eminente Senador Roberto Saturnino; em seguida, o eminente Senador Franco Montoro, Líder do MDB, informava à
Casa de que este modelo seria levado para estudos
na Fundação Pedroso Horta. Apenas, gostaria de
dizer, neste momento, que aquele modelo me causou
profunda apreensão, pois que. : .
O Sr. Virgílio Távora (ARENA-CE) -Aquela esquematização de normas para modelo, porque não é
modelo, realmente.
O Sr. Otair Becker (ARENA- SC) - ... me pareceu, assim, totalmente socializante. Aliás, isso foi
enfatizado, aqui, nesta Casa, pelo Líder da Maioria,
Senador Petrónio Portella, que disse e enfatizou repito - que aquele era um modelo totalmente socializante. E quer me parecer que o modelo que apresenta S. Ex.a, o Ministro Severo Gomes, não tem nada,
absolutamente nada, de intenções ou características
socializantes.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Primeiro, em relação ao ICM, quem já esperou tanto não
custa esperar mais um pouco, para ver se, realmente,
o Governo faz a sua reformulação.
V. Ex.a concordou conosco na falta de tempo material para uma análise objetiva da Lei das Sociedades Anónimas, e é justo ressaltar, aqui, o esforço
da Assessoria do Senado. Mas, entendemos que não
temos tempo material para essa análise profunda da
Lei de Sociedades Anónimas, quando o Governo gastou mais de três anos para poder enviá-la ao COngresso Nacional.
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:f claro que na observação que façc -hoje aqui,.
sobre a fala. do Ministro Severo Gomes, eu não a
comparo com o .modelo -ou a alternativa apresentada
pelo Senador Roberto Saturnl11o. E quanto ao aspecto sociallzante é o critério e a observação de V. Ex.a
De qualquer forma, multo obrigado a V. Ex.a
O Sr. Virgílio Távora (ARENA-CE) -Eminente
Senador, desculpe-me interromper V. Ex.a Tenho a
impressão de que não fomos bem compreendidos.
Quando afirmamos, no aparte a V. Ex.a, que realmente hoje, da leitura feita no COrreio Braziliense, numa
entrevista dada pelo eminente Senador Roberto Saturnino ao jornalista Edison Lobão, nós encontramos
em lineamentos gerais, um modelo de desenvolvimento, não aquele do Decálogo, mas este sim, absolutamente de acordo com uma tentativa frustrada,
a que nos referimos, apresentada ao Congresso Nacional em 1967. Este, realmente, tem as linhas básicas, sem a menor sombra de dúvida, de "Um Projeto para o Brasil", de autoria do Professor Celso Furtado, na diferenciação apenas, aqui assinalada, da
ênfase necessária que o Professor dava às eXportações. Mostrado, foi, de sobejo, nesta Casa, de 1972
a 1974, com mais freqüência, e depois de 1974, daquela. data a esta parte com menos, sua absoluta inadaptação ao Brasil. Portanto, quando se falar em modelo de desenvolvimento do MDB - que, realmente
um modelo de desenvolvimento não foi apresentadÓ
a não ser linhas gerais de intenções desse modelo temos que bem ver se são aquelas linhas referentes
ao decálogo do eminente Senador Roberto Saturnlno, externadas n.o ano passado aqui, ou essas hoje
digamos, já com refinamento melhor, apresentada~
na entrevista ao eminente jorna.lista Edlson Lobão
umas e outras inaceitáveis pelo seu caráter emlnen~
temente socializante, que vai contra a natureza do
povo brasileiro.
O Sr. Otair B~ker (ARENA-SC) - V. Ex.• permite uma observaçao?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)- Pois não.
O Sr. Otair Beeker CARENA-SC) - Apenas, no
que tange ao ICM, gostaria de manifestar, aqui a
minha apreensão quanto ao noticiário que vem s~n
do estampado nos jornais, eis que ele diz que essa
reformulação será feita por um decreto-lei, com o
que, sinceramente, devo dizer que me preocupo bastante ...
O SR. ITAMAR FRANOO (MDB-MG) - Nobr~
Senador, gostaria que V. Ex.a me respondesse se ouvi
que será feita a reformulação por um decreto-lei.
O Sr. Otair Becker (ARENA-SC) - Pelo menos
é o que se constata das leituras dos jornais, e isso
sinceramente. . .
'
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) - ~ lamentável, Ex.a
·
O Sr. Otair Becker (ARENA-SC) - . . . acho que
não deveria ocorrer, uma vez que, nesta casa, são
inúmeros os Srs. Senadores que têm se manifestado
preocupados por uma reformulação ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)- E, talvez,
no recesso parlamentar.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Permite
V. E:x:.a um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)- Pois não
'
nobre Senador!
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ESJ - Nobre Senador, isto é acaceano, mas por ser uma verdade eterna, ela influi no nosso espirito: da discussão nasce
I·

li
tl
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1r;.lDZ: V. Er.• dfsse, líá pouco, que o MDB' tinha um
modelo, e que havia oferecido esse modelo. Eu disse
que ia adotar providências no sentido de pr<lcurar
aqui, após a Sessão, ver se enc<lntrava, em algumá
fresta das Bancadas. V. Ex.a disse que não precisava, que bastava consultar os Anais da Casa e esse
modelo é locatário, aí, da memória do Senado.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) -Se V. Ex.a
consultar o nobre Vice-Líder Virgílio ·Távora, talvez S. Ex.a possa explicitar a V. Ex.a
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Agora, o
nobre Senador Otair Becker disse que, realmente, o
MDB tem um estudo sobre modelo econômlco, mas
que este estudo foi remetido para a Fundação Pedroso Horta.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG).- Não f<li
remetido ao Instituto. Fundação é Milton Campos.
O Sr. Otair Becker (ARENA-SC) - Foram informações prestadas pelo nobre Líder da Mln'oria., a
esta Casa, neste Plenário.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Sim, na
Fundação Pedroso Horta; caso contrário não haveria razão, porque modelo do MDB não entra na Fundação Milton Canipos.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) - Não?
Por que Ex.a?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Não. Não
pode entrar. :t a mesma coisa que demônio entrar
na igreja.
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB-MG) - Será,
Ex.a?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - O modelo,
se é do MDB tem que ir para a Fundação do MDB,
que é a Pedroso Horta.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) -Acho que
nós divagaríamos neste instante, fugindo ao tema político ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - O que quero dizer é o seguinte:
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG). - Poderiamos lembrar, mais uma vez, a V. Ex.a o pensamento do grande liberal e mineiro Milton Campos,
acerca da institucionalização do regime; então, creio
que seria contrário, Ex.a
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - V. Ex.a diz
multo bem que ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) - Acho que
não preciso recordar a V. Ex.a o que dizia .. .
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - ... Milton
campos foi multo grande, mas os mineiros sequer
votaram nele para Vice-Presidente da República. De
modo que essas homenagens, agora, post mortem,
têm um conteúdo de reparação.
O SR. ITAMAR FRANCO (MQB-MG) - Absolutamente, Ex.a Milton Campos sempre teve o maior
respeito de Minas Gerais. E há, mesmo, aquela observação que se fez aqui, no Plenário, quando da morte
do saudoso Presidente Juscelino Kubitschek.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Estou de
acordo com v. Ex.a O Presidente Juscelino Kubitschek, realmente, merece todas as homenagens.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)- Mas, es.;
tal:nos fugindo, talvez, do aspecto essencial do tema.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA:ES) - O que que"''''
ro dizer é o seguinte: a intervençao do nobre Sena-

--------------------------------
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dor Otair Becker devassou uma certeza absoluta: o
chamado modelo do MDB, para salvar o Brasil, está.
na FUndação Pedroso Horta. Ora, o MDB já vem
dizendo, há muitos anos, que o Brasil vai mal e o
modelo económico, iniciado por Roberto Campos, está criando para o 'nosso País, muitas dificuldades.
Ora, se na opinião do MDB esse mal é antigo, por
que só agora é que está cuidando de elaborar o modelo? Por que?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) - Excelência, primeiro isto não é verdade. Segundo, V. Ex.a
há-de se recordar de uma frase muito mais séria do
Presidente Médici. V. Ex.a se recorda de uma frase
do Presidente Médici em relação ao povo?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Não. ouvi
o que V. Ex.a perguntou.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) - Queria
saber se V. Ex.a se recorda de uma frase do Presidente Médici, em relação ao povo, se ele ia bem ou ia
mal? Qual foi mesmo a frase? V. Ex.a, que tem uma
memória fabulosa, poderia, talvez, neste momento,
recordá-la.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Ouvi dizer
que o eminente ex-Presidente disse que a economia
ia bem e o povo ia mal.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) - Muito
obrigado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Mas, esta
frase já tem muito tempo. E por que só agora o
MDB está cuidando dos mecanismos de salvação nacional?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)- O MDB
cuida, há muito tempo, de salvação nacional, mas
lamentavelmente ainda não é Governo, neste País, e
será, talvez, em 1978.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Aí não,
Ex.a! Não faça esta maldade com o Brasil. Se para
se resolver os nossos problemas depender do MDB,
isto vai demorar muito tempo, porque o povo, naturalmente, através do sufrágio popular, não colocará
tão cedo o MDB no Governo. Eu, .pelo menos, não tenho esta esperança. V. Ex.a, que está, ainda, na plenitude da mocidade, pode ainda alinhar esta aspiração. De maneira que, por favor, que a colaboração
do MDB se exercite no Congresso, oferecendo soluções, e não apenas o que tem ocorrido o realejo das
críticas.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) - Não concordamos com V. Ex.a, e se houver - como esperamos - a manifestação popular não tenha V. Ex.a dúvidas de que o MDB chegará,' em 1978, ao Governo.
Mas, Senador Eurico Rezende, pensei que V. Ex.a
fosse me apartear para dizer ao Senador Otair Becker
que a reformulação do ICM não virá através de um
decreto-lei, entretanto V. Ex.a, nesta parte, não me
esclareceu nada.
Continuo, Sr. Presidente:
O modelo proposto pelo Ministro da Indústria e
do Comércio não difere do nosso. Ficamos satisfeitos
com isso, porque ouvimos, quando apresentávamos o
nosso modelo alternativo de desenvolvimento, uma
observação de que éramos os únicos a pensar assim.
O Ministro Severo Gomes, no que parece o cerne
do ~eu pro~~nciamento, mostra que a integração não
é so geograf1ca, porquanto na medida em que S. Ex.a
lança os olhos sobre o mercado interno traz uma
dimensão, ao mesmo tempo social e huma~a, que desemboca na perspectiva de um crescimento auto-
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sustentado, que, igualmente, diferencia e privilegia o
nosso Pais.
O seu pensamento, no nosso entendimento, é o de
que a integração do homem brasileiro tem de ser a
um nível que considere, sem dúvida alguma, a concentração regional do desenvolvimento brasileiro. A
distribuição da renda a nível individual só poderá
ocorrer quando, verdadeiramente, a nível regional,
desapareçam os desequilíbrios atuais.
Temos verificado que a concentração da renda
individual acompanhou o aumento, ou melhor, a colocação em segundo plano das diferenças regionais,
pela redução da autonomia dos organismos regionais
de desenvolvimento.
Os dados da concentração no eixo Rio-São Paulo
são insofismáveis (6) para reproduzir o grau de concentração. (7)
Finalmente, num quadro alternativo amplo, o
modelo apresentado pelo Sr. Ministro refere-se à
questão da empresa privada nacional. A argumentaç·ão é lúcida, pois que não descansa apenas no curto
prazo, na medida em que o projeto vê dificuldades futuras, que poderão advir do excessivo predomínio do
capital estrangeiro em nosso País. (8)
Estamos plenamente de acordo com a fala apresentada pelo Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, e o subscrevemos.
Faltou, apenas, uma pequena menção, importante sob todos os aspectos, à concentração de poder da
União, frente aos Estados e Municípios.
A centralização de poder financeiro dificulta a
desconcentração produtiva, pois reduz a margem de
investimentos por parte dos Estados e Municípios,
obstando, assim, a criação de economias externas principalmente de infra-estrutura - que possam
atrair iniciativas válidas em termos de progresso para as diferentes áreas do País.
Lembremos, mais uma vez, o Ministro:
"Procurei mostrar a natureza essencialmente
politica das decisões económicas e, portanto,
a necessidade do desenvolvimento politico e do
fortalecimento das instituições, para que a sociedade possa ordenadamente exprimir os seus
anseios e comandar o seu destino.· A razão politica, no entanto, não deve separar-se da razão jurídica, pois é o ideal de,justiça que dá
ao Estado a sua personalidade moral."
A Revolução de Março surgiu para manter o primado do Direito, o respeito à lei. Cremos que o Ministro Severo Gomes concorda em assentar o modelo
económico no politico.
Busquemos, então, rapidamente novas diretrizes.
De toda forma, porém somente nos cabe, para
encerrar, cumprimentar o Ministro Severo Gomes, face ao seu pronunciamento, que veio em boa hora, e
confirmando as análises e alternativas que a Oposição tem apresentado; as únicas capazes de promover
um desenvolvimento nacional independente e com
justiça social. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR
FRANCO EM SEU DISCURSO:
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
E DESENVOLVIMENTO POLíTICO
o terceiro quartel deste Século XX ficará certamente marcado na história brasileira pela arrancada definitiva do País no rumo da industrializacão e
da independência econômica.
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Com apoio nas condições criadas pelas profundas
transformações ocorridas na economia mundial com
a n Grande Guerra, a politica econômica brasileira
passou a perseguir planejadamente os caminhos da
industrialização. De inicio, fazia-se necessário colocar .ênfase nos investimentos de infra-estrutura, sobretudo nos setores de energia e transportes, duramente castigados durante os anos de beligerância.
A preocupação, consciente e ordenada, com o fortalecimento desses dois setores estratégicos já se revelava no final da década dos quarenta, quando da
elaboração do Chamado Plano SALTE pelo GOverno
do Marechal Dutra.
O impulso mais dinâmico deu-se efetivamente na
segunda metade da década seguinte, com o lançamento do Programa de Metas do Governo Kubitschek, menos pela sua racionalidade do que pelo despertar da consciência nacional para a importância do
desenvolvimento econômlco.
Foi na sua época que se esboroou por fim o entorpecente fatalismo, colonial, tropical, racial e subdesenvolvimentlsta que permeabiliZava amplas camadas da sociedade brasileira.
Não estava muito distante no tempo o Relatório
de Joaquim Murtinho, e que o credenciou para o Ministério da Fazenda no Governo Campos sanes.
Na época em que os americanos empregavam um
enérgico protecionismo, o futuro Ministro da Fazenda afirmava: "Não ·podemos tomar os Estados Unidos
da América como tipo, por não termos as aptidões superiores da sua raça, força que representa o papel
principal no seu progresso industrial. Nossa Política
Industrial deve ser: produzir barato aquilo que só podemos importar caro e importar barato aquilo que
só podemos produzir caro".
·
O Dr. Murtinho, médico homeopata que tratava
os seus clientes com doses microscópicas, submeteria
o Pais a um tratamento de choque de duras e negativas conseqüências.
Na década de 50, jâ não se cuidava apenas de
vencer o atraso no suprimento de energia e na disponibilidade de meios e vias de transporte, mas também de estabelecer objetivos ambiciosos para outros
setores de infra-estrutura, assim como de aclonar o
setor industrial para lançar-se a novos estágios, como a siderurgia, a construção naval e a mecânica
pesada, ou ainda, promovendo a implantação de atividades industriais inexistentes no País, como a produção de automóveis, caminhões e tratares. .
Mesmo sofrendo hiatos em seu dinamismo, decorrentes das crises políticas, o processo de desenvolvimento brasileiro, comandado pelo crescimento industrial, conseguiu acelerar-se expressivamente. Sob
orientação dos governos revolucionários, alcançou níveis inéditos de desempenho por vários anos consecutivos, até que os·recentes abalos na economia mundial vieram acarretar sensível inflexão em sua trajetória.
Pôde-se atentar, então, com toda a nitidez, para
o alto grau de dependência externa em que vinha repousando o crescimento brasileiro.
Dependência que não se limitava apenas ao abastecimento de petróleo, ao suprimento de capitais para investimento e ao campo da tecnologia, mas se
mostrava também aguda no setor de máquinas e
equipamentos, em faixas Importantes de lnsumos básicos e partes complementares à produção nacional.
Volta-se para dentro, portanto, a ênfase maior
do esforço de crescimento. ll: a atenção para as referências Internas da economia que irá comandar as
novas etapas do processo.
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Na verdade, embora com alguma defasagem, o
prolongado ciclo de prosperidade acelerada que a
economia brasileira sustentou até cerca de dois anos
atrás foi reflexo, em boa medida do "boom" experimentado pelos países industrializâdos do mundo ocidental. E que, por sinal, já apresentava sintomas evidentes de esgotamento, antes mesmo de deflagrada
a crise do petróleo. Sintomas que acabaram por revelar, muito mais do que problemas de natureza meramente conjuntural, fissuras profundas na própria
estrutura do sistema econômico internacional, ganhando cores mais gritantes as contradições e antagonismos inerentes aos rumos escolhidos pelos países
desenvolvidos para seguir adiante na escalada do
progresso, com um desprezo evidente pela sorte da
grande maioria da humanidade.
O_mais grave, porém, é a perspectiva sombria de
os patses caudatários, por indução, tenderem a reproduzir um modelo de industrialização e de padrões
de consumo que lhes é estranho, e que já vinha sofrendo contestação de cunho cultural e político dentro dos próprios centros desenvolvidos.
O~a, se isso já ocorria nas sociedades centrais,
que sao as grandes beneficiadas, mais razão existe
ainda para que as nações periféricas se preocupem
com o problema.
A crise do petróleo levantou a ponta do véu, afinal descerrado, para o entendimento, multo mais
amplo e geral, sobre os rumos que possam levar a
humanidade a um novo patamar de entendimento
social e econômlco.
Parecem claras as linhas básicas de opção. Uma
direção aponta no sentido da crescente concentração
de poder económico e da renda. Outra, no acesso
mais equitativo das maiorias aos benefícios do progresso.
ll: certo que, do ponto de vista estritamente económico, o caminho mais racional repouse, na maioria
das vezes, no processo de acumulação e concentração
de riqueza. Mas é mais certo ainda que esse processo,
conduzido sem limites, irá, fatalmente, dividir a sociedade de forma irreconciliável. E neste momento
estará profundamente comprometido o próprio avanço material.
O Brasil encontra-se num ponto crítico de sua
trajetória de desenvolvimento.
Não se trata apenas de manipular as variáveis
económicas dentro de uma estratégia de· defesa e
acomodação, em face das novas realidades impostas
pelas recentes transformações ocorridas no plano internacional.
Não podemos e não devemos nos limitar à arquitetura de esquemas que visem tão-somente à solução
dos problemas críticos de Balanço de Pagamentos,
imaginando retomar, logo adiante, as elevadas taxas
de crescimento que experimentamos até há pouco
tempo.
Hã que fazer opções mais ambiciosas, que fundamentem as bases de um desenvolvimento próprio,
modelado nas mais legítimas e autênticas características e aspirações do povo brasileiro.
E para Isso, temos de contar principalmente com
as nossas próprias disponibilidades e valores. Com a
vastidão do nosso território. Com a potencialidade dos
recursos naturais ainda por explorar. Com a pujança do mercado Interno. Com a capacidade de produzir e, sobretudo, de pensar.
Trata-se, em suma, de dinamizar a incorporação
dos recursos e valores disponíveis do País ao esforço
de crescimento econômico, em consonância com a
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harmonização dali é1esejos e necessidades de todoa
os grupamentos que compõem a coletividade brasi- ·
letra, seja em termos socia.is, setoriais ou regionais.
Trata-se de apressar, no sentido mais autêntico,
a efetiva integração nacional.
··Em termos sociais, não se pode negar que a largueza .da liberdade econômlca em que vivemos tem
provocado acumulação e concentração de rlqueza em
segmentos prlvllegiados da sociedade braslleira, reforçando-lhes, em espiral, o poder de reivindicação e
a capacld.de de conquistar mais benefícios, em detrimento qa gr~de parcela que também contribui na
produção ·da riqueza, mas que se distancia cada vez
mais na: J;lÓra de participar dos resultados.
· ·. ·
.... ·.

Impõe-se, sem dúvida, uma politica mais justa de
distribuição da renda, de maior preocupação com a
geração de oportunidades de emprego e de aproveitamento da mão-de-obra ociosa ou subutillzada, de
colocar ênfase na produção e distribuição de bens e
serviços que respondam às necessidades mais elementares do consumo popular.
A efetiva integração ao mercado, de ampla.s camadas que representam cerca de dois terços da população e permanecem mantidas à margem, na imensidão do melo rural ou até mesmo dentro dos grandes centros urbanos, não constitui apenas um imperativo de ordem social ou ética. Representa raro e
valioso elemento de estratégia econômica e politica
com que conta o Brasil para seu desenvolvimento.
De fato, no estágio de progresso em que já nos
encontramos, e considerando a extensão geográfica
do País e a ordem <l.e grandeza da população a incorporar, a tarefa é perfeitamente factível a prazos ao
alcance das gerações atuals, sem envolver complexidade desanimadora de tantos países superpovoados ou
desprovidos de condições materiais favoráveis. Por
outro lado, a potencialidade representada praticamente por cerca de 70 milhões de novos consumidores constitui uma base de mercado importantíssima
para viabilizar maiores economias de escala e empreendimentos de porte, base essa inexistente na grande maioria dos países em processo de <l.esenvolvimento.
No momento em que as dificuldades externas impõem um forte enfoque introspectivo sobre os rumos
a seguir, é crucial insistir no fortalecimento do mercado interno e· na redução gradativa das <l.esigualdades.
Sem desconhecer a relevância social e econômica
de benefícios indiretos oferecidos às camadas de
mais baixa renda, representados por pesados investimentos governamentais em setores como. a educação,
saúde, transportes e saneamento, além de programas
especiais nos campos da alimentação, habitação e outros mais, cumpre não perder de v.lsta o rl.sco de exagerar-se no estabelecimento de prioridades coletivas
além dos limites aceitáveis do território. privativo das
prioridades individuais. Sobretudo quando as faixas
da população envolvida são justamente aquelas sem
condição alguma, ou quase nenhuma, de se fazer
ouvir.
Sem descuido na luta contínua· contra a inflação,
tem-se procurado promover, na: medida do possível,
cautelosa e. gradual melhoria dos níveis reais de remuneração da classe trabalhadora, sobretudo no que
se refere à fixação dos níveis de salário mínimo.
Da mesma forma gradualista tem sido aplainada, no campo tributário, a incidência do imposto sobre a renda nas faixas de contribuintes de ganhos
mata modestos.
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Na Unha seguida pelo atual Governo de explorar ao máximo nossas potencialidades internas para
vitalizar o processo de desenvolvimento, merece referência especial, pelos seus múltiplos e benéficos efeitos, sobretudo no meio rural. o Programa Nacional
do Alcool.
Concebido sob o impacto da crise de combustíveis, o Programa transcende de muit.() as economias
de divisas que irá proporcionar com a utilização, em
larga escala, do álcool anidro em mistura carburante.
De fato, ele representa a incorporação de extensas faixas de terra ao processo produtivo, criando,
ainda, massa considerável de novos empregos no melo
rural e contribuindo para a melhoria da renda · e
para alívio do grave problema da concentração urbana.
No lado industrial, em lugar da expansão correspondente do parque de refinarias de petróleo, ainda
em boa medida dependentes de tecnologia e equipamentos estrangeiros, estaremos construindo usinas
de processamento de álcool, inteiramente fabricadas
no País, e cuja localização, desvinculada dos roteiros impostos pelo suprtmento de óleo bruto, irá permitir uma esquematização espacial muito mais favorável ao meio rural, seja quanto ao aspecto da oferta de empregos, seja no que respeita ao sistema de
distribuição de combustíveis.
Setor que se enfraqueceu, em termos relativos, na
pressa do crescimento econômico, foi o da empresa
privada nacional.
Constltu~ um dos pontos de realce da política do
Governo e revigoramento das empresas genuinamente nacionais, em particular as de pequeno e médio
porte. Não apenas pelo que elas representam como
agentes importantes do sistema econômico, mas
também como instrumentos poderosos que são de
integração politica e social do País.
Nesse plano, diversas medidas já foram postas
em prática, objetivando maiores facilidades cred1ticias e de capital de risco e melhores condições de
resistência à transferência de controle para grupos
estrangeiros. Outras, ainda, encontram-se em fase de
estudo, no âmbito de grupos de trabalho constituídos
com a finalidade precípua de fortalecê-las.
Da mesma forma, procura o ·Governo corrigir o
descompasso do estratég'ico setor de bens de capital,
retardatário em relação ao desenvolvimento de outros setores mais dinâmicos e menos exigentes em
termos de investimentos, complexidade tecnológica e
garantia de mercado.
Aqui, um conjunto de medidas adotadas já está
produzindo resultados bem animadores, partindo da
elaboração de desenhos de equipamentos no País, passando pela seleção rigorosa dos itens passíveis de importação, nos projetas que postulam obtenção de
incentivos fiscais e creditícios, e indo até a programação, no ·mais alto grau possível, para o mercado
interno, das compras de máquinas e equipamentos
integrantes de projetas da órbita do Governo ou conduzidos sob sua orientação.
É o que está sendo feito no caso do Plano Siderúrgico Nacional, em que o índice de compras de bens
de capital, que foi de 20% no chamado Estágio II,
deverá ser da ordem de 60 a 65% no Estádio m.
Obviamente, trata-se de meta ambiciosa, que envolve rl.scos e esforços ad'iclonais, mas que contém
ponderável elemento de estratégia fundamental para
as etapas subseqüentes de nosso desenvolvimento, não
só do setor siderúrgico, como também do próprio processo de integração industrial.
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Não s~, ·-por isse mesmo, que a coloca·
çio do problema 11esses termos venha a conatituir séria preocupação em áreas tradicionais de fornecedores estrang6ros de equipamento pesado, que assim
~êem estreitarem-se as portas de um mercado sem
dúvida importante.
Em paralelo, desenvolve também o Governo esforço semelhante no campo de outros insumos básicos, o qual, a par de resultados positivos no que
tange ao balanço de pagamentos, irá representar
igualmente o aproveitamento de imenso potencial de
recursos internos disponíveis.
Refiro-me aos Programas Setoriais estabelecidos
para petroquímica, fert111zantes, defensivos agrícolas,
papel e celulose e não-ferrosos.
Cumpre, finalmente, centrar a atenção sobre a
concentração regional do desenvolvimento brasileiro.
Impulsionado por uma série de fatores, o processo de industrialização do País veio a concentrar-·se
acentuadamente no Centro-Sul, especialmente no
eixo Rio-São Paulo.
Tendo como ponto de apoio a produção de bens
de consumo, foi natural a tendência de a instalação
de fábricas se orientar para os mercados de maior dimensão e poder aqu'lsitivo, dotados de centros financeiros de melhor expressão e de adequada oferta de
mão-de-obra, ao lado de condições outras igualmente favoráveis.
A consolidação e expansão desses pólos iniciais
atraiu grandes investimentos governamentais na infra-estrutura de apoio - energia, transportes, comunicações, equipamentos urbanos - contribuindo para
realimentar o processo concentrador.
Se bem que já. na década de sessenta começassem
a surg'l.r os primeiros sinais de melhor disseminação
geográfica do esforço de industrialização, a realidade
presente mostra ainda a persistência de elevados níveis de concentração.

De acordo com os Recenseamentos Gerais realizados pelo IBGE, o parque manufatureiro nacional
quadruplicou entre 1940 e 1970, passando de 41 mil
para 160 mil estabelecimentos. Do incremento havido,
- 119 mil novas unidades fabr'Js - a metade foi
instalada na Região Sudeste, isto é, Rio, São Paulo,
Minas e Espírito Santo. Em termos de pessoal ocupado, o efetivo passou, no mesmo período de 815 mil
para 2,6 milhões de trabalhadores, sendo que, do aumento observado, 72%, ou seja, 1.300.000, foram
ocupados pelas indústrias situadas naqueles quatro
Estados.
Em termos de valor agregado, a posição em 1970
acusava uma distribuição de 81% para a Região Sudeste, 12% para a Região Sul, e apenas 7% para o conJunto das três Regiões menos desenvolVidas - o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste.
Somente o Estado de São Paulo, em cotejo com
os totais nacionais, respondia, naquele mesmo ano,
por 31% dos estabelecimentos fabris, 49% da mãode-obra industrial, 60% dos salários pagos e 58% do
valor agregado.

:I
i
J

l1l bem verdade que, em razão de outros objetivos
igualmente importantes da política económica, algumas metas da ação governamental tendem a estimular, paradoxalmente, o processo concentrador,
exigindo redobrado esforço no estabelecimento de estratégias compensatórias para a correção das des1sualdades.
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nessa maneira, a declsão governamental de consolidar o setor produtivo de bens de capital irá. certamente, pelo menos numa etapa mais próxima, orientar parcela bem mais expressiva dos investimentos necessários para os centros de melhor infra-estrutura industrial, parti_!:ularmente São Paulo, muito
embora com benefícios evidentes para todas as regiões do País.
Cabe ao Governo, portanto, dedicar atenção permanente ao problema, buscando continuamente o
aplainamento dessas tendências antagónicas.
Neste relato sintético de algumas da.s principais
questões do nosso desenvolvimento económico já. ficou
aparente a qualidade desses problemas, e que é a sua
natureza política.
Seria acaso possível, ou desejáv.el, a reprodução
dentro do País do modelo de desenvolvimento económico que marcou a histór'ia dos países industrializados?
A primeira parte da pergunta, que indaga da
possib111dade, poderia ser respondida dentro da lógica económica e não creio pudesse alguém dar uma
resposta positiva. Mas se isso ocorresse, restaria a
segunda parte, que elimina a primeira: É desejável
a reprodução desse modelo?
Chegaremos aí ao cerne, que é o problema político. Quem deseja? Quais os anseios da sociedade, e
como esses anseios se transformam em regras legítimas e obrigatórias para viver e produzir?
Falei também da concentração econômica e da
renda. É certo que o esforço de capitalização do País
depende em grande parte do processo de acumulação e concentração da riqueza. Como, no entanto, estabelecer os seus limites e regras, para que o processo não se converta num instrumento de degradação humana? Como fazer sem dividir a sociedade
ou allmentar os ressentimentos regionais? Como se
pode alcançar mais igualdade sem vida política?
Outro problema é o fortalecimento do setor privado nacional. A sua busca, antes de tudo, - sem
host111dade ao capital estrangeiro - visa a consolidar o predomínio nacional no comando da economia.
Do contrário seria assistirmos, no futuro, à luta
constante pela preservação da independência nacional converter-se em agressão simultânea à empresa
privada e à economia de mercado.·
.
Finalmente, dentro do quadro dos problemas econômicos que repassamos, resta examinar a natureza predatória das relações entre países industrializados e países subdesenvolvidos. Como quebrar as relações de dependência comercial, financeira e tecnológica tão Vigorosamente implantadas, 'sem grandes
esforçbs e sacrifícios consentidos e alimentados por
uma vontade nacional?
.
. Procurarei m_5lstrar a natu~eza essencialmente
política das decisoes económicas e portanto a necessidade do desenvolvimento político e do fortalecimento das instituições, para que a sociedade possa ordenadamente exprimir os seus anseios e comandar o seu
destino.
A razão política, no entanto, não deve separar-se
da razão jurídica, pois é o ideal de justiça que dá. ao
Estado a sua personalidade moral.
Há. muitas décadas, todavia, lamentava Georges
Rippert que "expulsos da filosofia e da política, os
juristas refugiaram-se na técnica".
E nesta fuga, teriam perdido o dinamismo indispensável à sua missão, de re.solver antagonismos,
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regular mudanças sociais e legitimar os valores emergentes.
.
b que a sociedade precisa é que o Direito não
abandone a sua fonte filosófica e politica. A sua vocação humanística.
Este é felizmente o propósito de tantos ilustres
Mestres desta Faculdade e creio que também é a aspiração inquieta da juventude acadêmica, que sente,
nesta época de divisão, violência e Incerteza, que a
condição angular da perenidade da civilização é ()
renascimento do Direito.
··'
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) _;_;, Encerrado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Presentes na Casa 17 Srs. Senadores. Não há
quorum para deliberação. Em conseqüência, as matérias constantes dos itens .1 a 3 da Ordem do Dia terão sua votação adiada para a próxima reunião.
É a seguinte a matéria cuja votação fica adiada:
1
REQUERIMENTO N.o 492, DE 1976
Votação, em turno único, do Requerimento
n.0 492, de 1976, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do Editorial sob o título "Recursos para o Nordeste", publicado no jornal
Tribuna do Ceará.
2
REQUERIMENTO N.O 496, DE 1976
Votação, em turno único, do Requerimento
n. 0 496, de 1976, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senador Danton Jobim, na Associação Brasileira
de Imprensa.
3

REQUERIMENTO N.o 497, DE 1976
Votação, em turno único, do Requerimento
n. 0 497, de 1976, do Senhor Senador Gustavo
Capanema, solicitando tenham tramitação em
conjunto os Projetas de Lei do Senado n.os 98
e 233, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que instituem salário adicional para os
eletricistas.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)
Item 4:
Discussão, em primeiro turno do Projeto
de Lei do Senado n. 0 91, de 197S, do Senhor
Senado; ~elson Carneiro, que acrescenta parágrafo umco ao art. 394 da Consolidação das
Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n.os 666 a 668 de 1976
das Comissões:
'
'
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Saúde, contrário.
Em discussão o projeto, em primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja discuti-lo
vou encerrar a discussão. (Pausa.)
'
Encerrada.
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Encerrada a discussão, a votação fica adiada, por
falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador otair Becker.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 'senadores:
Dentro dos próximos dias o Banco do Brasil estará
inaugurando sua milésima Agência. Este érescimento
vertiginoso tornou-o um dos mais poderosos instrumentos propulsores de progresso e desenvolvimento
em nosso Pais.
No presente exercício, até a data de hoje, foram
inauguradas em meu Estado as Agências dos Municípios de Xaxim, Mondai, Indaial, Gaspar e Turvo.
No dia 11 deste mês, conforme convite que me fez o
Diretor, Coronel Walter Peracchi Barcellos mais duas
Agências serão inauguradas, Maravilha e 'urussanga.
Pr':vistas ainda para este ano as inaugurações das
Agencias de: Seara, Bom Retiro e Orleães. Ao todo,
mais 10 Agências, assim distribuídas: 3 (três} no
Oeste; 1 (uma) no Alto-Uruguai; 1 (uma) em Campos de Lages; 2 (duas) no Vale do Itajaí, e 3 (três)
no Sul Catarinense.
A existência de uma Agência do Banco do Brasil
se tornou indiscutivelmente 'de grande significação
para qualquer localidade. Ao ser o meu Estado beneficiado pela criação dessas Agências, devo, nesta ocasião, salientar a. ajuda sempre dada, neste sentido,
pelo Coronel Peracchi Barcellos, Diretor do Banco do
Brasil para a Região Sul, e o Dr. Oswaldo Roberto
Colin, Diretor Administrativo, ilustre catarinense, que
muito tem contribuído para o engrandecimento do
Banco e do Brasil. É sempre com boa vontade e espírito de colaboração que recebem apelos e solicitações
que a eles encaminhamos, no cumprimento de dever
que temos para com o Estado que representamos
.
nesta Casa.
Sr. Presidente, diversos outros Municípios de Santa Catarina reivindicam a criação de Agência do
Banco do Brasil, o que favoreceria, sobremodo, o seu
desenvolvimento e das regiões de sua influência. São
cidades marcadas por intenso trabalho e progresso,
merecedoras de que venham a dispor de uma Agência
do nosso principal estabelecimento de crédito. Eis por
que formulamos um apelo ao Presidente Angelo Calmon de Sá e aos Diretores Walter Peracchi Barcellos
e Oswaldo Roberto Colin, no sentido de examinarem,
com a sua costumeira boa vontade, a pretensão, que
reputamos procedente, justa e merecedora de atendimento o mais breve possível.
As cidades catarinenses que pleiteiam a criação
de Agências - reivindicação que apoiamos e transmitimos, desta tribuna, à alta e sábia direção do
Banco do Brasil - são:
Rio Negrinho, Papanduva, Três Barras, Guaramirim, Fraburgo, Santa Cecilia, Sombrio, São José, São
Domingos, Quilombo, Pinhalzinho, Palma Sola, Ituporanga, Guarujá do Sul, Balneário de Camboriú, Dionísio Cerqueira, Abelardo Luz, Gaivão e Agua Doce.
São Municípios que preenchem os requisitos necessários ao que pleiteiam. A criação de Agências nessas localidades será um estímulo a mais ao trabalho
e espírito progressista de seu povo. De outro lado, corresponde ao interesse do Banco do Brasil, cuja rede
de Agências passaria a abranger Municípios prósperos e de rápido desenvolvimento econômico.
Estou certo de que este apelo será ouvido pela din~
mica Direção do Banco do Brasil, de tal forma que, tao
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----------------~~~====~~~~~---------logo seja possível, serão criadas e instaladas Agências
-2nesses Municípios, para proveito de suas populações e,
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 492,
simultaneamente, maior crescimento interno do Bande 1976, do Sr. Senador Mauro Bencvides solicitando
co do Brasil 1
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editoConcluo, Sr. Presidente, observando que a reivin- rial sob o titulo "Recursos para o Nordeste", publicado
dicação assume especial interesse, face ao surto de no Jornal "Tribuna do Ceará".
desenvolvimento integrado que caracteriza a Região
Sul. do Pais, cuja interligação, por eficiente e abun-3dante rede de Agência, é de relevante interesse para
Votação, em turno único, do Requerimento n.O 496,
a Região e ·para o Brasil. (Muito bem! Palmas.)
de 1976, do Sr. Senador Mauro Bencvides, solicitando
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Con- a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dlscedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
cur~ proferido pelo Senador Danton Jobim, na Associaçao Brasileira de Imprensa.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
-4Senadores:
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 497,
O Ministro Ney Braga, cujo dinamismo criador já de 1976, do Sr. Senador Gustavo Capanema, solicisalientamos aqui, tem dado grande estímulo ao setor tando tenham tramitação em conjunto os Projetas de
do livro didático, problema que angustia grande Lei do Senado n. 0 s 98 e 233, de 1976, do Sr. Senador
número de estudantes e ·com o qual nos preocupamos Nelson Carneiro, que instituem salário adicional para
os eletricistas.
d~sde quando integramos a Bancada sergipana na
Camara dos Deputados.
-5Agora mesmo vem o Ministro da Educação e CulVotação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
tura de reduzir o número de títulos co-editados pelo Senado n.o 91, de 1975, do Sr. Senador Nelson CarGoverno e a produção em co-edição ou outro sistema neiro, que acrescenta parágrafo único ao art. 394 da
de livros didáticos para atender a cada uma das cinco Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Regiões do País, com a sua distribuição gratuita a
PARECERES, sob n. 0 s 666 a 668, de 1976, das Cocrianças sem recursos.
missões:
Explicou o Ministro Ney Braga que as dificuldades
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalifundamentais em torno do livro didático prendem-se
dade e juridicidade;
à necessidade de diminuição do número de titulas, e
o interesse paralelo de se estimularem iniciativas do
- de Legislação Social, favorável; e
parque editorial, para a crescente melhoria dos livros
- de Saúde, contrário.
didáticos, de outro. Esses aspectos antagónicos- afirmou o Ministro - só podem ser conc1liados com proO SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está
gramas diferentes.
encerrada a Sessão.
Daí deliberar que o MEC co-editará livros didá(Levanta-se a Sessão às 15 horas e 50 minutos.)
ticos, com um número menor de títulos do que o realizado atualmente, para alimentar os Bancos de Livros
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AGENOR
que estão sendo implantados. Serão co-editados os MARIA NA SESSAO DE 17-9-76 E QUE, ENTREGUE
melhores livros-textos das diferentes matérias para A REVISAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSdistribuição aos Estados, como reforço ao Banco do TERIORMENTE.
Livro.
' O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN. Pron~if;
Com o programa de doação de livros aos alunos
o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srs. ª~carentes, o MEC através, da FUndação Nacional do
. :·:.:.:.·.::'.·. ~... .
Material Escolar, editará, através de co-edição ou não, dores:
,. '•"'' '*-"
livros-textos apropriados para as diferentes Regiões.
Devo tecer considerações, na tarde . dé hoje~' a
Sr. Presidente, o alcance social dessa medida do respeito de um elenco de prioridades .do qual acho
Ministro da Educação e Cultura é tão grande que não oportuno e viável o debate. o primeiro se prende ao
há necessidade de demostrá-lo. E é com prazer que, aspecto da carência do operariado brasileiro. Esta
novamente, me congratulo com a classe estudantil carência, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vai a doze
brasileira, que colherá grandes benefícios com as deci- meses. O operário, que começa no dia em que é admisões do Ministro Ney Braga, a quem. felicito pela ini- tido na empresa a sofrer as obrigações inerentes a
cia-tiva, de inequívoco interesse nacional. (Muito esse compromisso e a cumpri-las, se adoecer, aos onze
bem!)
meses e vinte e nove dias e ficar semiparalitico ou
paralítico, ele não goza de nenhum direito da PreO SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada vidência
Soeial.
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente,
designando para a Sessão Ordinária de segunda-feira
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a única obrigatopróxima, a seguinte
riedade que há dentro da lei é que o patrão fica obrigado a dar uma assistência financeira de quinze dias.
ORDEM DO DIA
Fica o operário semiparalítico, jogado à rua da amargura, do sofrimento e da dor. O particular faz um
-lseguro contra acidentes e, se tiver pago um comproDiscussão, em turno único, da redação final (ofe- misso apenas, faz jus àquele direito que se fizer ne~es:
recida pela Comissão de Redação, em seu Parecer n. 0 sário. No caso da Previdência Social do nosso Pms, e
829, de 1976) das Emendas do Senado ao Projeto de completamente ao contrário: se o operário adoecer,
Lei da Câmara n.o 63, de 1976 (n. 0 2.409-B/76, na depois de onze meses e vinte e nove dias, e ficar
Casa de origem), que dispõe sobre o seguro de aciden- incapacitado para o trabalho, ele não tem nenhum
tes do Trabalho a cargo do Instituto Nacional de direito da Previdência Social.
Previdência Social (INPS), e dá outras providências.
ll: necessário que seja revista esta lei, pois a mes(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 388, ma não tem o sentido de dar segurança e estabilidade
parágrafo único, do Regimento Interno.)
a esses operários. Que se faça, pelo menos, um seguro
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contra acidentes, presel"iando a estab111dade désse
operário para que ele tenha, ao menos, o direito de
trabalhár com tranqüilidade.
Há oito dias, na Capital do meu Estado, fui procurado por mais de duzentos·operários e a preocupação
de todos eles dlz respeito à carência, que, na realidade,
não tem sentido. Deixo aqui registrada a minha critica
e, ao mesmo tempo, meu apelo para este aspecto da
Previdência Social .brasileira.
o segundo problema é o da nossa Legislação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuo a insistir
que só é possível criar um País uno if soberano, se
considerarmos as suas regiões dentro das suas espécies. Dividimo-nos em cinco Regiões distintas: Norte,
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E temos..uma
Legislação para reger tocw este.~.Continente. Não 'tem
sentido que as leis impostas a São Paulo sejam as
mesmas leis a serem cumpridas no Norte, no Nordeste
ou no Centro-Oeste. O próprio Governo reconhece as
nossas desigualdades. Quando da fixação do salário
mínimo, ele o faz verticalmente, de cima para baixo,
reconhecendo as diferenciações.
Por que, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na
hora das obrigações sociais e tributárias nos iguala?
Se somos diferentes quanto aos direitos por que, então,
somos iguais para as mesmas obrigações? Não se
entende que o comerciante de São Paulo e o comerciante do interior do Pará, do Rio Grande do Norte
ou do Piauí, tenham as mesmas obrigações que tem o
comerciante da cidade de São Paulo. Não tem sentido
que o proprietário de veículo que viaja na Via Castello
Branco, que só anda no asfalto, sofra a mesma obrigação que sofre ele, o proprietário de veículo em regiões
que não têm um palmo .de asfalto. Desde que aqui
cheguei que solicito legislações diferenciadas, porque,
só através de legislações diferenciadas, poderemos evitar as grandes e profundas distorções existentes no
País.
O terceiro ponto do meu pronunciamento se
prende ao problema da inflação, inflação altamente
perniciosa e perigosa. Vejo e sinto, no entanto, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, que o Governo, no que
lhe toca, não procura minimizar essa inflação. Os
impostos são cobrados ad valorem. O Governo permite,
através da SUNAB, a alta do produto. Para ilustrar,
foi permitida a alta de 18 cruzeiros no saco de açúcar.
Conseqüentemente, o comerciante vai precisar de um
capital maior para comprar aquela utilidade. Se o
imposto é cobrado ad valorem, logicamente vai sofrer
uma incidência fiscal maior. Somados os 18 •cruzeiros
do aumento autorizado aos juros do capital necessário à aquisição daquele produto e mais a incidência
fiscal dos 17% cobrados sobre os 18 cruzeiros, aquele
aumento representa uma inflação na ordem de 25
cruzeiros por saco de açúcar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a terceira alta
já registrada este ano e só tivem12s um aumento de
salário. O salário, na minha regiao, que representa
Cr$ 544,80, posso assegurar que não oferece ao assalariado, pai de família, condições mínimas de viver com
dignidade. Não acredito em liberdade se:n a liberdade
económica e não acredito que o homem possa ter
amor ao labor, possa sentir-se entusiasmado, apaixonado pelo que faz, se o proveito daquele seu trabalho,
se o resultado daquele seu esforço não dá para ele
viver com dignidade.
Posso assegurar à Casa e à Nação: o assalariado
do meu Estado, com este salário de Cr$ 544,80 e a
cada semana subindo o preço do óleo, subindo o do
feijão, subindo o do açúcar, e ele já morando em
um barraco miserável, na periferia da cidade, porque
não pode pagar mais aluguel, com o que ganha não dá.
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para comprar o minimo para assegurar à familia 0
direito de almoçar e jant~tr.
O Sr. Evelásio Vieira C:MDB - SC) - Permite
V. Ex.a. um aparte, nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA CMDB - RN) - Com o
maior prazer, Senador Evelásio Vieira.
..
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - V. Ex. a tem
razão, o trabalhador urbano ou do campo, no Brasil,
está predestinado a virar· faquir.
O SR. AGENOR. MARIA (MDB - RN) - Muito
obrigado, Senador Evelásio Vieira.
Reconheço a dificuldade do Governo em solucionar a curto e a médio prazo este problema, reconheço
a complexidade do mesmo, reconheço que em cada
100 operários no§sos, 90 não sàbem fazer nada;weconheço que em clJ4a 100 ctesempregad~, 90 não têm
uma especialld~. J.1a,s é p~eciso qué~ convenha: o
homem, o que póde...gfer~9l' é.Q seu trabalho e o que
poderá lhe dar condições de te'l' amor pelo que faz
é que, com o seu esforço, possa viver às suas custas,
às custas do seu labor. Isto não vem acontecendo e o
homem vem perdendo, aos poucos,·a única coisa que
lhe resta: a ele, que não tem nada de si a não ser o
esforço físico, a ele, que nada tem de si a não ser
o trabalho diutumo, o que resta é a dignidade.
O Sr. Dirceu Cardoso CMDB - ES) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o
maior prazer.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Senador,
V. Ex.a tem carradas de razão quando critica o poder
aquisitivo do salário mínimo no País. Não é só o
Nordeste, em todas as regiões brasileiras o salário
mínimo não permite o mínimo condigno para o trabalhador. V. Ex.a sabe muito bem, já deve ter sido
dito,· nesta Casa, que a própria Fundação Getúlio
Vargas, ao fixar os índices de salários estabelecidos
para o País, atendendo às peculiaridades de cada
região, chegou à conclusão, através de levantamento
feito por órgãos especiais, de que o salário mínimo não
permite ao trabalhador o sustento de sua alimentação.
O mínimo possível para sustentar um trabalhador por
mês absorve maior quantidade de dinheiro do que o
salário mínimo fixado para toda a sua família. Se ele
é um só, não ganha o suficiente para a sua alimentação; se são dois, três, quatro ou cinco, conforme a
família, então a situação é de miséria e de fome.
Isto, para a alimentação. Mas o salário mínimo não
é .só alimentação, como sabe V. Ex.a, é o vestuário, é a
habitação, é a saúde, educação e assim por diante.
Então, V. Ex.a tem carradas de razão. O que há é isto:
o salário mínimo fixado é uma ilusão, está impondo ao
operário brasileiro um sacrifício, está ocasionando no
País uma diástese, um descontentamento, uma desesperança, uma ansiedade, que não sabemos como terminará. Estamos na cerração e onde vamos desembocar nem v. Ex.a sabe, nem eu e nem o Governo.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito
obrigado Senador Dirceu Cardoso.
Em Natal, há quatro dias passados, na feira do
bairro do Alecrim, vi homens do povo comprando um
leite em pó chamado Silhueta, que é indicado exclusivamente para dieta; 300 gramas, a razão de 16
cruzeiros sai a mais de 50 cruzeiros o quilo de um
leite indicado para dieta, porque não têm enco~trado
outro leite. o leite Ninho, integral, existe no cambio
negro, mas não está ao alcance da bolsa popular.
Pelo amor de Deus! Para onde vamos ser arrastados,
se a criança do operário pobre, marginalizado, é obljgado a tomar leite indicado para dieta, porque ele nao
tem poder aquisitivo para adquirir outro produto?

,.
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l!:ntão, pergunto: onde está a força do Governo
que permite, neste País, prevaleça ainda o câmbio
negro? V. Ex.o.s podem procurar comprar o leite integral e não o encontra; mas, se quiserem comprá-lo no
câmbio negro encontram centenas de caixas.
1: necessário que haja, da parte do governo, autoridade suficiente para coibir o abuso desses tubarões
que estão se locupletando com o suor do povo e que,
a cada dia, atentam contra a própria segurança da
Nação.
O Sr. Dirceu Cardoso CMDB - ES) - V. Ex.a
permite um aparte?

!
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O SR. AGENOR MARIA CMDB - RN) - Com o
maior prazer.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Corroborando a afirmação que fiz, devo dizer a V. Ex.a que
o Exército calculou o preço da alimentação de cada
soldado e, segundo os dados que tenho em mãos, ela
atinge a Cr$ 560,00 por mês. A alimentação de um
homem, repito, fica em Cr$ 560,00. Ora, se o salário
mínimo é fixado nessa faixa de Cr$ 560,00 a ..... .
Cr$ 600,00, imagine V. Ex.a. a situação angustiante
e aterradora de uma família de operário. Devo dizer
que esse cálculo de Cr$ 560,00 foi feito há três anos.
Com essa inflação galopante, com a alta vertiginosa
do custo de vida, das coisas, das utilidades, dos
gêneros que sobem dia a dia, semana a semana, a
que preço fica a alimentação, hoje, de um soldado?
Se a família do trabalhador, digamos, é composta de
cinco ou seis membros, então os seus filhos estão a
sofrer fome, a morrer de inanição.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador
Dirceu Cardoso, a pobreza, na minha região, transformou-se em promiscuidade e a promiscuidade está
se transformando, a cada dia, em prostituição.
1: alarmante o quadro porque, infelizmente, todos
sabemos que a promiscuidade é a porta aberta para
a prostituição.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Permite
V. Ex.a. um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) -Logo que
termine este raciocínio.
Acredito que o Governo está com as vistas voltadas para esse problema. Acredito até que o Governo
esteja conscientizado dessa gritante realidade. Mas
li, este ano, por várias vezes, que teríamos grande
produção agrícola e, paradoxalmente, nós estamos
importando leite em pó porque não temos leite, estamos importando feijão porque não temos feijão, e
uma série de outros produtos, quando se dizia que a
produção agrícola brasileira, deste ano, seria a maior
dessas últimas décadas, e há poucos instantes o Senador Evelásio Vieira dizia que até a soja vai ser
importada porque vendemos mais do que podíamos.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Café.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Açúcar.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - É com
o maior prazer que ouço o Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Agradeço
a oportunidade que V. Ex.a me dá, para compor o
debate. É fora de dúvida que a situação salarial brasileira vive em regime de dificuldades e sérias dificuldades. E há uma outra verdade adicional; a solução será gradativa e a conclusão, em termos de êxito
desses esforços governamentais e privados, ainda levará muito tempo. Há razões históricas e sociológicas
que nos levam a esse entendimento que nos parece
óbvio. Pais jovem, de dimensões continentais, tangi-
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do por dificuldades e implicações internacionais e
País desenvolvido: São Paulo, Belo Horizonte, Recife
Brasília, mas subdesenvolvido na maioria das regiões:
Tudo isso mostra que, realmente, o problema é complexo e desafiante. Mas resta saber se o Governo
tem adotado providências para minorar a situação.
Falou-se aqui no salário mínimo, isoladamente. Ele
é pequeno - obviamente pequeno porque é o salário
mínimo - mas se esqueceu de mencionar um elenco
de medidas cujo alcance atinge a vida do assalariado.
O assalariado pode tirar recursos, por exemplo, do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para minorar a sua capacidade de pagamento da casa própria. O assalariado obtém bolsa de estudo através
dos Sindicatos, o PEB, que é uma instituição modelar
- parece-me que aqui, na Casa, há um elogio ecumê
nico ao PEB. No instante em que o PEB confere uma
bolsa de estudo a um chefe de família assalariado,
está lhe dando mais um salário, e a média é de três
bolsas de estudo. Então, no curso do ano, temos, não
apenas o 13.o salário, mas o 16.0 salário, porque uma
bolsa de estudos fica, no mínimo, por Cr$ 720,00. A
correção monetária sobre habitação, o Presidente Ernesto Geisel a vem, gradativamente, humanizando. O
INPS presta serviços que valem muito 'mais do que
aqueles 8% com que o assalariado contribui. Não
quero dizer com isto que a situação seja ideal, mas
o Governo tem feito o que pode fazer: a valorização
sindical. Os sindicatos, hoje, estão dotados de ambulatórios, recebem recursos dos Ministérios da Saúde
e do Trabalho e de outras fontes para o atendimento
ambulatorial. Tudo isso reforça um pouco o salário
mínimo. Mas volto a dizer: esse salário mínimo ainda
é escasso. Então, resta perguntar-se o seguinte: o
Governo poderia perfeitamente colocar o salário mínimo em Cr$ 5.000,00. É uma hipótese, se é para
agradar. Mas a empresa nacional, em média, pode
pagar isso? Não pode. Força o desemprego. V. Ex.a
mesmo deve ter pequenos comerciantes, pequenos
agricultores que são seus amigos e eles nunca poderiam pagar o salário que realmente o seu empregado
merece. Esta é a realidade. Espantou-me a revelação
feita pelo meu eminente colega pelo Espírito Santo, o
ilustre Senador Dirceu Cardoso, no sentido de que o
Exército, há três anos reconhecia que necessitava de
gastar Cr$ 560,00 só com alimentação de um soldado.
Isso me parece um dado, oferecido pela responsabilidade do meu ilustre colega, que merece ser examinado. Vou procurar pesquisar esse ângulo, porque
realmente é um dado que, se procedente, deve merecer a atenção do Governo para uma retificação.
Era essa a ligeira contribuição que honestamente
gostaria de dar ...
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - ... porque antigamente, quando a escola era risonha e
fra~ca quando estávamos naquela maldição proscrita, chegavam representantes sindicais perante o
ex-Presidente e S. Ex.a. perguntava, com muita cordialidade: quanto é que os Senhores precisam para
viver? Precisamos de tanto. Então, dava aquilo. Numa
comissão de funcionários públicos: "Qual o aumento
que os Senhores precisam?" A resposta era, de 80%.
Então dava o que havia sido pedido, quando o honesto' o patriótico, o que responde aos deveres da
auste~idade e da responsabilidade é - com relação
. às reivindicações do funcionalismo público - o Presidente perguntar: Sr. Ministro da Faz~nda, quant9
a Nação pode pagar ao seu servidor publico? E da
aquilo - não o que ele merece porque pode merecer
muito mais- oferece aquilo que a Nação pode pagar.
Assim, da mesma forma, deve fazer essa mesma per-
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O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - V. Ex.a não .
precisa agastar-se com a pesquisa. Vou apresentar a
prova; não apresento hoje, aqui, porque não sabia
que V. EX.a ia esfrolar esse assunto, mas, devo dizer,
es.qe cálculo é feito numa Portaria do Ministério do
Exército, estabelecendo os quantitativos de carne, pão,
arroz, feijão, manteiga, verdura, leite, açúcar etc.,
que consome cada soldado em cada unidade do Exército. Então, nobre Senador, é um dado importante
para que o Governo calcado nisso - se calcula para
o soldado 560 cruzeiros a etapa de um, como vai
fixar para a família de um trabalhador, de quatro,
cinco, seis pessoas, um salário menor até do que a
etapa de um s·oldado, na alimentação?

gunta à empresa privada: "Quanto pode pagar aos
empregados?" Nós ainda atingiremos essa meta em
que o assalariado poderá dizer: preciso de tanto para
viver e a empresa privada pagará. Mas, ainda estamos longe de alcançar essa colina iluminada, esse
eldorado; embora os esforços, as providências, as
medidas governamentais estejam em plena execução
e só podem ser negadas ~ não é o caso de V. Ex.a
nem do eminente Senador que anteriormente o aparteou - só não reconhecem isso, os agentes do passionalismo politico-partidário. ·
O SR. AGENOR MARIA CMDB - RN) - Senador
Eurico Rezende, antes de permitir o aparte do _Senador Dirceu Cardoso, quero dizer que, ~o ano passa'!_o,
desta mesma tribuna, tive oportunidade, com relaçao
a esse mesmo drama, de apresentar o lucro de uma
indústria em Natal, em apenas um semestre, o equivalente a um bilhão e meio de cruzeiros, um lucro
liquido, vendendo roupas feitas, enquanto a operária
daquela indústria, tuberculosa ou semituberculosa,
porque o que ganha, realmente, não dá para viver,
para se alimentar. Isso prova que a indústria está
ganhando dinheiro. Eu trouxe, para a tribuna, o jornal O Globo, que publicou o lucro semestral daquela
empresa. Lá estava registrado o lucro da empresa, e
a operária que percebia Cr$ 544,80, semituberculosa ...

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Estou de
acordo com V. Ex.a
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - De fato,
vamos dizer, se o MDB assumisse o Governo amanhã,
não podia decretar o salário mínimo de 5 mil cruzeiros. Só a idiotice de um Presidente poderia determinar essa alta vertiginosa, violenta. Mas, nobre
Senador, V. Ex.a e eu visitamos Itaipu, onde encontramos uma situação interessante: no Paraguai, que
tem um índice de vida muito inferior ao nosso, o
operário ganha o dobro do salário mínimo do brasileiro. Tanto assim que a binacional de Itaipu teve
que fazer um convênio para estabelecer a vigência de
legislação própria, lá, referente a salário mínimo, assistência do INPS assim por diante. No Paraguai,
onde a maioria da população, e até da força pública,
anda descalça, o salário mínimo é o dobro do nosso!

O Sr. Eurico Rezende CARENA - ES) - Permite
V. Ex.a um aparte?

e

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - De forma que a minha impressão, Sr. Senador, é que o
salário, lá no meu Estado - que é de Cr$ 544,80 não corresponde aos dias atuais. O que peço é que,
pelo menos, se dê a igualdade, porque o salário mínimo em São Paulo chega a Cr$ 780,00, enquanto
que o nosso é 32% mais baixo ...
O Sr. Eurico Rezende CARENA - ES) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) -Um momento, nobre Senador. Só para terminar.
E, .s~tenta por cento do que consumimos no Nord_este e 1mp~rtado do Sul do País. o poder aquisitivo
la, em funçao do salário ser mais baixo em 32%, é
mais baixo. Mas o custo de vida lá é tão caro ou mais
caro que o do Sul ~ dai, prova a assertiva de que
precisa haver um reajustamento dentro desse setor
do assalariado.
.
Um outro aspecto de que no início do meu pronunciamento falei, é o do operário - ele recolhe 8%,
como empregado. A indústria recolhe 80 e tantos por
cento, para aquele empregado; fica em quase 90%
o recolhimento ao Governo entre o empregador e o
empregado. Mas se ele adoecer com 11 meses e 29
dias, não tendo atingido a carência dos 12 meses,
ele recebe 15 dias, ajuda financeira do empregador;
fica recebendo assistência médica do INPS mas não
tem direito a nenhuma assistência fina~ceira daquele org~nismo .. Este empregado fica, então, marginalizado, JOgado a sarjeta do desespero, do sofrimento
e da dor porque, na realidade a carência é de um
ano e não dá oportunidade d~le adoecer no âmbito
dessa carência e ter direito a nada. Eu vou-me permitir ~onceder o aparte, em primeiro lugar, ao Senador D1rceu Cardoso, que já o havia solicitado.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) -Nobre Senador, convocou-se o ilustre Líder do Governo, para
que apresentasse provas ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ESl -Vou verificar Excelência. Não pedi isso. Não pedi para apresentar provas.

. .. .
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Então é
por isso que o povo anda descalço, lá. Uma das causas
é essa imoderação salarial. A não ser que se queira
que o povo brasileiro fique descalço também.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Estou de
acordo com S. Ex.a Mas, respondendo ao nobre Líder,
quero dizer que o auxílio complementar que Governo
dá em bolsas de estudos e em casas próprias é destinado a uma faixa que não atinge o operário de salário
mínimo, mas aos que ganham quatro, cinco ou seis' salários mínimos. Porque se o cidadão não ganha para
a sua mantença, para a sua subsistência, para a alimentação de sua família, c·omo é que vai educar gs
filhos? Como vai manter os filhos na escola se nao
tem o sapato, a roupa, o livro? De que adianta ganhar bolsas de estudos? Estou de acordo em que isso
não se faça da noite para o dia, tem que haver um
estudo realmente muito bem feito, para que não colha a Nação de surpresa. Acho eu, como acha V. Ex.11
e c·omo acha o nobre Líder. Outra monstruosidade, Sr·.
Senador, o salário mínimo é fixado por um ano. O
nobre Senador Marcos Freire e eu, em pronunciamentos feitos, pedimos que fosse reexaminado de. três em
três meses, para serem então, acolhidas as altas, as
variações de custo dos gêneros de primeira necessidade e assim por diante. Mas disso o Governo não
cogita. Há uma coisa interessante: a nossa moeda
sofre uma desvalorização de vinte em vinte dias. E
não é V. Ex.a que o proclama daí. É o Governo que
desvaloriza a moeda de vinte em vinte dias. Assistimos, há cinco dias atrás, a décima-segunda desvalorização do cruzeiro este ano. A décima-segunda em
nove meses. Vê V. Ex.a, portanto, que era justo que
o salário mínimo fosse tratado em bases mais humanas e mais justas de atendimento a uma população
pobre, como V. Ex. 11 , nobre Senador, já disse várias
vezes nesta Casa, emocionando o Senado: "A família
do nosso trabalhador, o homem que tem sobre os
ombros a responsabilidade de sustentar este País, tem
uma tradição de miséria, de fome, de farrapos e de
andrajos." Este submundo precisa ser melhor tratado,
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melhor assistido, e melhor amparado pelo Governo e
pelas classes empresariais do Pais.
O SR. AGENOR MARIA (MDB-RN) - Senador
Dirceu Cardoso, V. Ex.a. tem toda razão. Quando o
Senador Eurico Rezende fala no salário indireto e reconheço que, nesta área, o Governo tem feito
muita coisa- é preciso que se diga que esse salário
não alcança o assalariado de um só salário. As vantagens proporcionadas pelo Governo, nesta área do
salário indireto, existem, não nego, merecem palmas, mas não chegam a alcançar o assalariado ~e
um só salário. Porque o filho desse assalariado nao
tem roupa [para sair de casa, não tem alpargatas para
calçar, porque o grande drama daquela .família é o
da alimentação. Eles não têm como frequentar a escola. Eles não têm como morar numa casa; moram
numa favela, debaixo de uma ponte, num barraco
qualquer, porque não têm condições nem de alugar
uma casa ou de comprá-la, pelo sistema do BNH.

['·:

f.' ..

Esta é a grande verdade. E 70% do n9sso a~sa
lariado está dentro dessa faixa de um salario mmimo. Não me refiro ao assalariado de São Paulo, que
tem uma família de 5 ou 6 pessoas, todas trabalhando. Mas, no Nordeste, numa família de 5 ou 6 pessoas, uma trabalha e as demais ficam procurando emprego, sem encontrar, porque não conseguem de m~
neira alguma. No Sul é diferente. No Ri?, em s.ao
Paulo, em Minas, é diferente; no Parana tambem
acredito que seja diferente: todos trabalham, porque têm emprego. No Nordeste não temos emprego.
O Sr. Evelásio Vieira CMDB-SC) -V. Ex.a permite um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB-RN) o aparte ao Senador Evelásio Vieira.

Concedo

O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) -O Senador
Dirceu Cardoso já aparteou muito e eu estou na
~a, esperando pacientemente.
O Sr. Evelásio Vieira CMDB-SC) - Já terá a
sua vez, Senador Eurico Rezende. O Senador Dirceu
Cardoso é um homem muito bem informado, especialmente, em assuntos militares. Logo ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - De acordo.

:m o único do MDB que foi para a Escola Superior

de Guerra.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB-SC) - . . . o depoimento de S. Ex.a, para mim, não é c~nt~aditó~~; é
assunto líquido e certo. A pobreza nao e privlle.gio
do Nordeste. Não! No Sul, está ocorrendo tambem.
Na cidade de São Paulo onde o povo tem o melhor
poder aquisitivo do Brasil, nestes últimos seis anos,
o índice de mortalidade infantil aumentou 23%.
Uma das causas? Desnutrição das crianças. Por quê?
Salário. Os números falam melhor do que as palavras.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Permite
V. Ex;a um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB-RN) ;_ Com o
maior prazer, Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - V. Ex.a
citou um caso específico de uma indústria, no Rio
Grande do Norte em que os detentores do controle
acionário tiveram lucros de ...
O SR. AGENOR MARIA CMDB-RN) - Milhões.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - :m. Oito
milhões, se não me engano.
O SR. AGENOR MARIA (MDB-RN) - E meio.
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Fico satisfeito com isto, porque, na medida em que esses
lucros adquirem essas dimensões assim espaciais
mencionadas por V. Ex.a, o trabalhador ganha; ganha porque o Governo instituiu o PIS, que é um mecanismo muito melhor do que aquela fórmula pretendida de participação do empregado no lucro das
empresas. Antigamente -, eu mesmo fui autor de
projeto nesse sentido - pleiteava-se um mecanismo
legal, dando a participação do empregado no lucro
das empresas. Veio a Revolução e instituiu o PIS,
que é um mecanismo muito mais vantajoso, porque,
pela fórmula que se pretendia antigamente, se não
houvesse lucro, o empregado não ganharia nada. O
PIS tira uma parcela das empresas, para formar o
PIS, e dá uma parcela dele, quer dizer, abre mão de
uma parcela do próprio Governo, formando-se esse
grande Fundo que, no gênero, é o maior do mundo.
Quer dizer que, se a empresa der prejuízo, o trabalhador não perde, porque há incidência sobre o
faturamento, não importa o lucro, é sobre o faturamento. C:::alcula-se o movimento global e não se
vai apreciar se o resultado foi lucrativo ou deficitário. Vem para o PIS uma parcela correspondente ao montante dos negócios, ao faturamento. Então,
V. Ex.a deu uma boa notícia. Mas, quer me parecer
que o aumento de V. Ex.11 foi dirigido no sentido de
estabelecer uma injustiça muito grande: enquanto o
patrão ganha carradas de dinheiro, o operário ganha menos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB-RN) - Foi essa
a finalidade da minha observação.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - V. Ex.a está
sendo muito honesto, está fazendo um excelente discurso.
O SR. AGENOR MARIA (MDB-RN) - Muito
obrigado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - O Governo, para estabelecer o salário mínimo, não p~de ter
em vista lucro de empresas. Ele tem que ver e a necessidade mínima do trabalhador. Por outro lado, se
o Governo permitisse, nessa empresa, u~ escriturário ganhar três mil cruzeiros, deixar a vontade,
teríamos um escriturário, nessa empresa, ganhando·
três mil cruzeiros por mês, numa outra empres.a menor, que não dá lucro, ganhar oitocentos cruze1ros e,
por esse País afora, se estabeleceria a discriminação,
e a pior delas, porque em termos de desigualdaqe.
Então, essa política salarial, não dando lib~rdade as
empresas de pagarem ao trabalhador aqwlo que a
empresa quer pagar, aparentemente, é injusta, mas
reflete o melhor interesse nacional.
O SR. AGENOR MARIA (MDB-RN) - Senador
Eurico Rezende o · debate é muito oportuno porque
é do debate que nascem as luzes, é do diálogo q~e,
talvez, a imaginação criadora c.ie cada um de n~s,
possa apresentar condições de melhorar a. situaç_ao.
Tenho a impressão de que, se ~ Govento reconhece que o Nordeste e o Norte tem que ter um.
salário mais baixo màs, ao mesmo tempo, reconhec~
que a vida lá é tão cara quanto o Sul,· o .Governo,·
invés de fixar os salários verticalmente de c1ma para
baixo deveria fixar as obrigações sociais e tributárias. 'Aí sim, seria uma maneira de compensar a
indústria e o comércio, sem prejudicar ~ p~der qe
compra daqueles assalariados. O que nao e posslvel é que o Governo queira cobrar, no Norte e no
Nordeste, as mesmas· obrigações sociais e tributáriS$.
que cobra do Sul, reconhecendo a pobreza do Norte ·
e Nordeste, impingindo um salário de 32% mais a
baixo.
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Então, há uma oportunidade de se dialogar, para. se poderia desferir no rosto da administração púchegar a um caminho mais justo e mais humano, blica brasileira, procurando atingir homens que ~oque acredito seja este. O caminho mais justo e mais . dem estar sendo objeto de intriga, essa intriga que
humano seria fazer a diferenciação que está sendo deve ter servido de informação ao Sr. Senador Leite
feita em termos de salário, em termos de obrigações Chaves. Essa afirmativa não poderia ficar nos Anais
sociais e tributárias, porque não iria prejudicar aque- do Congresso Nacional; deveria ser remetida para a
le assalariado e transformá-lo em um molambo hu- saúde pública.
mano. Posso afirmar a V. Ex.aa que não conheço um
O Sr. Leite Chaves CMDB - PR.) - Senador
só assalariado, em meu Estado, de salário mínimo que Agenor
Maria, permite V. Ex.8 um aparte?
esteja satisfeito com seu trabalho e com o que gaO SR. AGENOR MARIA (MDB - RN' - Gostanha. E, se esse homem trabalhando, não está satisfeito com seu trabalho, está perdendo o amor pelo ria de esclarecer a V. Ex.8 que quem està. na 'frente
labor e, na proporção que ele perde esse amor, vai é o Senador Domício Gondim.
·
perdendo o interesse pelo trabalho.
O Sr. Domício Gondim (ARENA - PB) - ConO Sr. Leite Chaves (MDB-PR.) - Senador Age- sidero esta acusação das mais graves que já tivemos,
aqui, no Congresso. E, por conseguinte, não posso
nor, V. Ex.8 concede um aparte?
aceitar que perante a nossa Casa se faç.a uma acusaO SR. AGENOR MARIA (1\IDB-R.N) - Com o ção e não se leve então às condições mais graves, às
maior prazer, Senador Leite Chaves.
mais enérgicas medidas a serem tomadas. Espero que
O Sr. Leite Chaves CMDB - PR) - Se V. Ex.a o Senador Leite Chaves tome, então, pelos caminhos
me permite, agora aparece uma oportunidade para competentes, a necessária providência para coibir.
abordar outro ponto. É sobretudo relativo à questão Nós não podemos aceitar, como Senador, como parde ganhos excessivos noutros setores, que arrasam lamentar, que aqui venha uma acusação e não teo assalariado. Quer dizer, é a concentração de ren- nha prosseguimento, principalmente uma desta nada decorrente desse sistema. Quero citar um caso de tureza. Quero, também, pedir um reparo, pois, se
que tenho conhecimento, de uma forma, declinando não me engano8 - pode ter sido por questão de oude citar O· nome, agora, por uma questão de conve- vido - S. Ex. disse que todos os industriais assim
niência e para não limitar-me à afirmação de um procedem. Acho que foi um lapso e gostaria que a
fato isolado. É uma firma que recebeu incentivos Taquigrafia corrigisse; todos, não, porque não tenho
oficiais, grandes créditos, chegando inclusive a usar, procuração de nenhum industrial brasileiro. Tamabusivamente, esse crédito, a ponto de um banco bém sou industrial brasileiro, e saberei sempre manoficial ter interferido e, mesmo assim, os diretores ter a dignidade como Senador e como industrial do
de firma privada não abrirem mão do seguinte: de meu País.
terem casas altamente luxuosas no Nordeste, assim
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senacomo no Rio de Janeiro e disporem até de avião a dor Leite Chaves, V. Ex.a tem a palavra.
jato, escritórios altamente luxuosos, e inclusive os
O Sr. Mauro Benevides CMDB - CE) - Eu
diretores todos pagam tudo com cartão de crédito,
por conta da empresa, que as deduz do Imposto de tinha prioridade; V. Ex.8 há de convir que eu viRenda. Quer dizer, a empresa paga tudo isto: gastos nha acenando a v. Ex.a e, por isto, reivindico a priopessoais dos diretores e que são deduzidos no Impos- ridade do Senador Leite Chaves. Gostaria que V.
to de Renda. Chegam, inclusive, a pagar hotéis, mo- Ex. 8 obedecesse pelo menos a cronologia.
téis e contas personalissimas, segundo dizem, à conO SR. AGENOR MARIA CMDB - RN) - Quero
ta da empresa, E isto é do conhecimento geral. As pedir ao Senador Leite Chaves tempo para ouvir o
empresas só pagam Imposto de Renda no final, en- aparte do Senador Mauro Benevides.
quanto que o assalariado é obrigado a pagar no moO Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre
mento em que recebe o salário. É uma desigualdade Senador
Agenor Maria antes de formular o aparte
absoluta de tratamento.
ao discurso de v. Ex.a,' na sua idéia central que é o
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permi- desajuste salarial em que vive a Nação Brasileira, eu
te V. Ex. 8 um aparte?
queria me reportar a essa intervenção do Senador
Chaves, quando, com essa incisividade que é
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o Leite
ao seu temperamento de nordestino, hoje,
natural
maior prazer.
com a responsabilidade ainda maior, porque soma a
O Sr. Eurico Rezende CARENA - ES) - O apar- essa condição a de representante do Estado do Pate do eminente Senador Leite Chaves causa, pelo raná, S. Ex.a se referia ao problema dos cartões de
ineditismo da agressão, um mal estar tremendo.
crédito utilizados por membros da Administração
Federal
Indireta. Realmente, isso foi denunciado
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - É uma ver- pela grande
imprensa brasileira, e mais particulardade. (0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
mente pelo O Estado de S. Paulo; e o próprio GoO Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - É uma verno numa comunicação ao País, reconheceu a
acusação muito grave. Pode ser até que ocorra isso existência dessa situação de utilização de cartões de
esparsadamente, mas não se deve conectar isso em crédito, mas anunciou providências realmente drástermos de regra geral que autorize essa afirmativa. ticas para sanar os abusos que se vinham verificanAbusos há em todos os campos, dos lugares mais de- do neste tocante. Era a explicação que pretendia dar
vassos até o altiplano das igrejas e das catedrais, antes de entrar propriamente no aparte que formas, quer-me parecer que essa situação, refletida mularia a v. Ex.a, que era, exatamente, a respeito
pelo pessimismo ou pela revolta é quase que uma da realidade salarial. V. Ex. 8 , ao expor seu ponto de
re:voltc. mórbida do sr. Senador 'Leite Chaves. Esse vista, trazendo a esta Casa o seu testemunho de hoquadro não existe, no Brasil; S. Ex. 8 não encontra homem que conhece, realmente, as necessidades do
ninguém nesta Casa, nenhum colega seu, que con- Nordeste apontava a irrealidade do salário mínimo
corde com essa afirmativa. De maneira que S. Ex.a concedido a nossa região, e o Senador Dirceu Caro eminente Senador Leite Chaves me permita - e doso, ao aparteá-lo, lembrou que uma alternativa
creio que interpreto o pensamento até do COngresso havia sido apresentada por iniciativa parlamentar
Nacional, nesse ponto - repelir essa agressão pas- para corrigir esta gritante distorção que se registra,
sional. Isso é uma bofetada moral das piores que acredito não só no Nordeste como também em ou-
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tras Regiões do Pa!s. Seria o caso, nobre Senador
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senado
Agenor Maria - e, aqui, V. Ex.e., que, como orador, Mauro Benevides, posso afirmar a V. Ex.a que o ric1
do Nordeste, que não é ligado a grupos Internacional
está na tribuna e tem autoridade nesse assunto de v. Ex.e. conclamar as lideranças partidárias no ou que não trabalha em mercado de capital, ele des·
sentido de que se desencove o projeto do Senador capitalizou-se. Ele tem patrimônlo mas não ten
Marcos Freire que objetiva, exatamente esta reafe- dinheiro. A classe média empobreceu, e a pobreza estl
rição salarial a cada trimestre. Acred1to que isso jogada à sarjeta do sofrimento.
pelo menos traria mais alento àqueles que percebem
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Permite-m1
0 salário mínimo brasileiro. Portanto, V. Ex.e. podeV. Ex.e. um aparte?
ria, hoje, fazer-se intérprete deste nosso ponto de
O SR. AGENOR MARIA CMDB - RN) - Com c
vista, defendendo, como orador da tarde, a tramitação do projeto do nosso companheiro de representa- maior prazer, Senador Leite Chaves.
ção nesta casa.
O Sr. Leite Chaves (MDB -PR) - No caso, aqui
O SR. AGENOR MARIA CMDB - RN) - Sena- não sei que estranheza causou, porque o fato é multe
dor Mauro Benevides, eu entendo que os encargos corriqueiro. V. Ex.a sabe que os diretores de empresa!
sociais hoje impostos à indústria e ao comércio estão podem usar cartão de crédito, e as despesas feltat
tão pesados que se o Governo quisesse poderia com estes são debitadas à empresa, são valores dedu·
muito bem, a exemplo da proporcionalidade que ele tíveis do Imposto de Renda. O que estou citando s
dá aos salários quando os fixa verticalmente, dar es- V. Ex.e., neste caso especifico, é um caso de abuso
se benefício, dentro da proporcionalidade, em ter- Não quero, evidentemente, generalizar, como se pen·
mos de obrigações sociais e tributárias, porque se ele sou aqui, mas há abusos assim. De maneira que nãc
fixar as obrigações sociais e tributárias verticalmen- há motivo para essa surpresa, .o caso é corriqueiro. C
te, como fixa os salários, será uma maneira do as- que achamos é que, futuramente, sobretudo nesta Le:
salariado do Norte e do Nordeste ganhar tanto de Sociedades Anônimas que está para vir ao Conquanto o assalariado do Sul, e, conseqüentemente, gresso, se possa contornar abusos dessa natureza. a
ter um poder aquisitivo melhor e não onerar as em- que não se pode admitir é que a empresa, inclusive,
presas porque elas teriam obrigações sociais e tri- chegue a 111mitadamente receber débitos de seus dibutáriá.s menores. Seria uma maneira muito fácil, retores por abusos dessa natureza. Então, fica claro,
muito simples de o Governo, querendo, resolver esse aqui, o seguinte: nós citamos um fato concreto, não
impasse. O grande problema é que o Governo acos- citamos a empresa, há mais algumas no País, dessa
tumou a socializar os prejuízos e capitalizar os lu- natureza, embora nem todas assim procedam, mas
cros. o Governo está numa ânsia de dinheiro fora se quisessem proceder dessa maneira poderiam fado comum, encarece a cada dia os juros; o juro ofi- zê-lo, porque a legislação o permite. De forma que
cial, hoje, 3,5%, e chega a 4,2%. O Governo partici- não há culpa especifica de ninguém, a culpa especipa desses juros, porque ele tem uma taxa sobre este fica é da lei. o que estou dizendo a V. Ex.B é absoluta
montante. O Governo participa da inflação, porque verdade e não pode causar surpresa a ninguém; nino imposto é cobrado ad valorem; na proporção em guém desconhece que diretores de empresas podem
que a mercadoria sobe de preço, automaticamente usar o cartão de crédito, ilimitadamente, debitando à
sobem os impostos. A inflação no Brasil deixa de ser empresa, e que essas despesas não são tributadas pelo
econômica para se meramente política. Repito, é Imposto de Renda. Tanto é que, quando V. Ex.e. vai a
meramente política, porque interessa mais ao Go- qualquer restaurante, às vezes, com um amigo empreverno arrecadar dentro desse sistema, do que atra- sário, eles fazem questão de pagar e tomar aquela novés de decreto.
ta, em nome da empresa. Então, além desses lucros exA alta do açúcar, dezoito cruzeiros por saca, cessivos a que V. Ex.e. se referiu, não se pode levar à
quanto vai representar em ICM, arrecadado pelo Go- custa do País ou a titulo de produção despesas dessa
verno, de agora por diante? Uma fábula astronômica. natureza. Veja V. Ex.a, a coisa é clara e conhecida nao Governo tem condições, querendo, de minorar cionalmente. Portanto, como Senador, julgo que toda
a situação do assalariado nordestino ou do Norte, a verdade deve ser contada no Senado Federal. Somos
dando, justamente, ao empresário do Norte e do Nor- . os Senadores do povo, saímos de uma ,realidade tredeste, uma carga tributária ou obrigações sociais me- menda e no dia em que perdermos o compromisso com
nores. Se o Governo quiser poderá fazer isso, e essa essa realidade estaremos desmerecendo o valor e a
respeitabilidade que esta Casa adquiriu no contexto
é a minha sugestão.
nacional. Tanto é que nessa Lei das Sociedades AnôO Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - V. Ex.e. nimas
de cuja elaboração, por deferência do nosso
me permite uma intervenção, sobre esse mesmo as- Partido,- haveremos
de participar, sob o aspecto jurísunto?
dico e econômico - deveremos atentar para este
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pois não. ponto, porque o fato existe e é corriqueiro no País.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - V. Ex.e., Embora nem todos procedam assim, a lei permite o
por exemplo, que é um homem que conhece as esta- abuso, e o abuso existe. Com esse aparte quero trantísticas do Nordeste, se fizer uma apreciação da con- qüilizar v. Ex.a, dizendo que me referi a um detertribuição daquela região, referente ao Imposto sobre minado assunto mas que pode ser genérico, porque a
a Renda, chegará à constatação de que a cada exer- legislação o permite. No mais, congratulo-me com
cício lá se registra um índice de empobrecimento V. Ex.a pela segurança ao discurso, pela seriedade
ainda maior, extraído em função da participação do e pela maneira como traz problema de tão alta reNordeste na arrecadação do Imposto sobre a Renda. levância nacional para esta casa. Muito obrigado
Aliás, no dia 1.0 de setembro eu fiz um pronuncia- a V. Ex.a
mento nesta Casa em que focalizei determinados asO Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite
pectos das dificuldades vividas pelo Nordeste: a menor participação da nossa Região, a cada ano, na v. Ex.a um aparte?
Receita Tributária, na Receita Orçamentária da
SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pois
União, na arrecadação dos Tributos sobre os produtos não, OSenador
Evelâsio Vieira.
Industrializados e sobre a renda. Portanto, v. Ex.e.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - O pronuntem sobradas razões para continuar defendendo, com
essa autoridade e com esse conhecimento de causa, ciamento de V. Ex.~, levantando vários problemas da
economia brasileira, principalmente da politica saos interesses do Nordeste.
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produz 90% do tungstênio brasileiro. Noventa por cento do tungstênio desse País é produzido numa cidade
chamada Currais Novos! São três firmas poderosas
., .•,,,,,.:, ...... : .. e, de lampejo, referência a uma emque extraem esse tungsténio, duas multinacionais e
;ll'l' :::
· .,,
·,! .I,~iu a quase totalidade da classe honuma empresa nacional que é a Mina Brejuí. Pois bem,
r:::' :. , ... :... , !·•:; empresários brasileiros. Rapidamente,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o assalariado daquela
· p:·;, ... , " ilustração, fez a referência a uma exce' :·, ..
:·ndo manifestações de dar dimensão comunidade está fazendo jus a um salário de 544 cru, .. ,
' ·· .. ~.:iio do Senador Leite Chaves. Tenho a zeiros e 80 centavos, trabalhando a 500, 600 metros de
; 1:
que o assunto deve morrer por aqui, profundidade. Qualquer um deles com quatro anos de
serviço não tem mais sangue - estão pálidos - mas o
;;m·. ·,.
'. :·c)prio Senador Domício Gondlm disse que
lucro dessas empresas, que retiram a xillta, é uma
-~st
':::vida se o seu aparelho auditivo tinha
·
::!f:.
. ... · na captação das palavras do Senador· coisa fantástica.
L,.,,;. · ._,.,,_. !)ois bem, eu ouvi porque estou ·escutanA Brejuí pagou de Imposto de Renda o ano pasd;;, -.·
: ,;,, atentamente,·os deba:tes e posso dizer
sado 15 milhões de cruzeiros - 15 bilhões velhos r•. ..
,
· .. :ia do eminente Senador Leite Chaves só de Imposto de Renda; mas o operário ganha o
ro; . , .·
lampejo, como ilustração.
salário mínimo de Cr$ 544,80, porque as empresas não
."<ENOR MARIA (MDB- RN) - Multo têm obrigação de pagar mais. Elas estão extraindo um
minério riquíssimo: a xilita. A xilita- que é a maté'-'' ,. ··
: .. :aJor Evelásio Vieira.
ria-prima - está valendo para exportação Cr$ 100,0tl
:<.ando ao problema do salário ...
o quilo e, reduzida a tungstênio, ninguém pode saber
. .·irceu Cardoso (MDB - ES) - Permite a quantos milhões de cruzeiros vai render .
··,:: :cr•arte?
O que posso afirmar, Sr. Presidente e Srs. Sena, :. ;. GENOR MARIA (MDB - RN) - Com o dores, é que o nosso município está exaurindo a sua
riqueza, pois estas minas, como a Brejuí, funcionam
........ r, Senador Dirceu Cardoso.
desde 1942: são 34 anos arrancando do subsolo esta
:; :. :;,:,-ceu Cardoso CMDB - ES) - Enquanto riqueza e o município e o povo a cada dia estão mais
,·. ·:··l·:ia apartes de vários setores, tive a curio- pobres.
:, :::andar buscar os dados que tenho sobre as
E quanto ao operariado do município, que atin· ·. ~;oldudo, diária e mensal, cujo custo calge a quase 3. 000 operários - afirmo desta tribuna,
'' !a· '.• .. ·,,r•·•co de hoje ficou em Cr$ 586,19.
a responsabilidade -de Senador da República :•.:~J·:NOR MARIA CMDB - RN) Acima com
a maioria passa fome, arrancando minérios que dão
·: . Rio Grande do Norte.
lucros astronómicos a esta firma poderosa.
··,·,:eu Cardoso CMDB - ES) - Tenho aqui
Apelo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para que
· .: que corre nas unidades do Exército do
o Governo compreenda que não tem sentido em um
:; !c
" eonsumo de cada soldado e terei opor- município rico o povo viver miseravelmente.
• · c::!>•.c.:: rJt: oferecê-lo ao conhecimento do Senado
Agradeço a deferência da Mesa e apelo a Deus, na
,,, r::ó:dm ,,,•mana, por onde se verifica que o nível
'!e saJádu inimo é baixo para o operário brasileiro, sua bem-aventurança, para que clareie as consciênL:v 11 .o-se em conta que só com alimentação não lhe cias daqueles que têm em mãos as responsabilidades
do País, para que se possa oferecer algo a quem tra:~c·t::>.
:ue percebe como salário.
balha. Se o Governo não puder fazer alguma coisa
:1a semana darei conhecimento ao Se- por quem trabalha, jamais poderemos fazê-lo por
;,_•1a fixada pelo Exército como etapa do
alguém.
.......·1',.,
:.::..Or alimentação. V. Ex.a tem razão, mas
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obri:1. ''~!··~;._·::~ · lu. por parte do Governo, uma ânsia de
1
gado. (Muito bem! Palmas.)
• ' ''
.;11e a meu ver, como homem do interior,
so
:.:do nas lutas da vida, acho que estamos
PARECER N.0 54, DE 1976
;:na República tributária, ou seja, uma
·· ~rrecada impostos de qualquer maneira.
Da Consultoria Jurídica, sobre a Cláusula
· · arrecadação de impostos no País. BasOitava do contrato de prestação de serviços de
. ,, -::erva~ a conta do telefone e verá quanconservação de jardins, firmado pelo Senado
··:c, alem da ligação. Quantas taxas paga
com a "Exótika Paisagismo Ltda."
,:·;ação telefónica. Portanto, é por isso que
Através do Ofício n.o 1. 091/76, de 1.0 -9-76, o Sr.
:·•"~ essa arrecadacão. O BNH tem uma Diretor
Subsecretaria de Servicos Gerais encami.:ri:Lçfto. O PIS, como disse o nobre Líder nha ao da
Sr.
Diretor-Geral, "para 'os devidos fins, a
.... •J.ssui uma das arrecadações maiores do Nota de Transação
n. 0 165, de 1976, da firma "Exótika
· . im J?Or diante; é porque a volúpia de
Paisagismo
Ltda.",
no
valor de Cr$ 8.281,00 (oito mil,
:!COntlda.
duzentos e oitenta e um cruzeiros) referente a co· '~NOR MARIA (MDB - RN) - Muito brança dos serviços de conservação dos jardins do
•i!or Dirceu Cardoso. A Mesa já mecha- Edifício-Sede e Anexo II, durante o mês de agosto,
, mas eu queria, Sr. Presidente, só para conforme cópia do. contrato em anexo".
· ,·unhecimento à Casa de que o !CM e o
II. O Senhor Diretor-Geral, Doutor Evandro
''·
•'<li.Jrados ao agricultor sobre o seu pro- Mendes Vianna, solicita o pronunciamento desta Con. L a 17%. Essa incidência sobre a matésultaria sobre a matéria, tendo em vista a Cláusula
chega para ser semi-industriallzada Oitava do contrato.
:ilJ •;-;,, e quando industrializada, quando
III. A questão em exame é a mesma constante do
'ulut'·rcio, a tributação já alcançou mais
c:.·
.: · •lwi,.:ações tributárias incidentes sobre a Ofício n.o 780/76, de 24-6-76, da Subsecretaria de serviços Gerais, objeto do Parecer n.o 36/76, desta Conm:1 ·
._.-im:t a~é.chegar às mãos do consumidor pas:: ·
:· .>:1;11-mdustrialização e industrialização sultaria, publicado no DCN U, de 18-8-76 (destaque
anexo).
: de 80%.
Trata-se do mesmo contrato, das mesmas partes,
· ···ublema de uma cidade no interior do
::trrais Novos, sr. Presidente, cidade que do mesmo reajustamento.

1:!:·,.,;,

,.,.; 1. a

manifestação de vários eompanhel-

•-c'' · .. , ·, .,, r:n Senador Leite Chaves, que fez várias
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A única diferença reside no número e da data da
Nota de Transação e da data e período da fatura.
rv. O Contrato de prestação de serviços firmado
pelo Senado com a "Exótika Paisagismo Ltda.", tendo
por objeto a conservação de jardins, teve seu período
de vigência fixado em sua Cláusula Oitava, para o
período de .1.0 de janeiro a 31 de dezembro de 1976,
"podendo ser prorrogado por mais um ano, mediante acordo das partes, com prevalência de
todas as cláusulas, exceto quanto aos pagamentos, estipulados na Cláusula Terceira, que
poderão ser reajustados na forma e condições
previstas pelo Decreto-Lei n.o 185, de 23 de fevereiro de 1967."
V. Sem a menor sombra de dúvida, no caso de
prorrogação do contrato a partir de 1.0 de janeiro de
1977, por acordo das partes, o preço poderá ser reajustado para o novo período. Entretanto, com o Decreto-Lei n. 0 185, de 23-2-67, tem aplicação específica
aos contratos de obras, seria conveniente, no caso de
prorrogação, que se adotasse critério de revisão de
preços mais compatíveis com a natureza do contrato,
como por exemplo o da Lei 11. 0 6. 205. Isso seria possível, legal e jurídico, porque a própria prorrogação,
como dito na Cláusula Oitava, dependerá de "acordo
das partes".
VI. O que não se questiona, pela clareza do texto,
é que o preço mensal estatuido na Cláusula Terceira
do contrato - Cr$ 6. 500,00 - prevalece pelo prazo de
sua vigência, isto é, de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro
de 197(J.
Nesse sentido foi o nosso pronunciamento, constante do Parecer n.o 38/76 (publicação anexa), onde
concluímos que
".. . o pretendido reajustamento de 27,4% a
partir de 1.0 de maio de 1975, não tem qualquer

I

I
I

' i

17

I

I

INSTITUTO DE PREVID:f!:NCIJl.
DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇAO N. 0 49/76
O Conselho Deliberativo do InstituL1. ,~ . l<·e\·;._.~,:, ..
cia dos Congressistas, no uso de sua~ ~ti.;:l~!l.!:·~iJ(:S,
Resolve:
Art. 1.0 O "pro-laborf•' concedich 'u' · :.\rr.cionãrios do Congresso Nacional, servindo · ,. ::!.'':.:tuto
de Previdência dos Congressistas, estab~>!r·:~!do pelo
art. 3.0 da Resolução n.o 36/74, passará ;~ -:!gorar a
partir <le 1.0 de maio do corrente, com ::s seguintes
padrões:

N.° Cargo

1
1
3
1
1
7
1
1
1

I

suporte legal ou jurídico. Opina'·· "'C
·: .:•'pela recusa do pagamento da 1~~.,,. . ·· :.ida,
podendo ser restituída à Contratr:cc:•. :: .n '~an
celamento, a Nota de Transação n.o· ·'" · - üexa".
VII. Ora, a fatura emitida, anexa :::. . · · ·.::''''~ ,.~
ém exame, e referente ao mês de ago::: ·
o valor de Cr$ 8.281,00 (oito mil, duz~:: ..
um cruzeiros), que corresponde exat:w
contratado, de Cr$ 6.500,00, acrescido c:.• ·
devido, de 27,4%, sobre o qual nos pronuP ·
·· . .:.r-;.vés do Parecer supra.
VIII. Ó presente processo não tr::t;: :: · · · ·
tos· sgbre a decisão proferida no caso a :1· •···:u
: ,. :
ou nao aprovado o Parecer desta ConsDii,·:... :
··.::11
caráter opinativo. Se aprovado o Parc::;·r :·· .'' :;::; {ij, :::.s
fatl!:r:as anteriores e a ora encaminhada :,omentí: poderao ser pagas à razão de Cr$ 6. 500,00 rwls mil c
·
quinhentos cruzeiros) mensais.
Brasília, 7 de outubro de 1976. - Paulo Nunes
Augusto de Figueiredo, Consultor Jurídico.

Padrão

Diretor da Secretaria ............................... · ·
Assessor Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .... · ..
Chefe de Setor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · · . · · .
Contador ........................................ ·.· ... .
Operador Máquina COntabilidade .................... .
Auxiliar de Setor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · ·
Encarregado do Arquivo ........................ · .. · . ·
Chefe de Portaria ............................. · · · . · · · ·
Contínuo ................................... · .. · · · · · · · ·
e
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III
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I
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Art. 2.0 Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

I

I

I

li

li

I

I

IPC-1
IPC-2
IPC-3
IPC-4
IPC-5
IPC-6
IPC-6
IPC-7
IPC-8

Cr$

Total
Cr$

2.930
2.440
2.115
l. 790
1.465
1.140
1.140
895
735

2.930
2.440
6.345
1.790
1.465
7.980
1.140
895
735

Valor Unitário

25.720

Brasília, 9 de junho de 1976.- José Passos Pôrto,
Presidente - Raymundo Diniz, Conselheiro - Cattete Pinheiro, Conselheiro - Raul Bernardo, Conselheiro - José BOnifácio Neto, Conselheiro - Heitor
Dias, Conselheiro.
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ATA DA 31ft. REUNIAO DO CONSELHO DE SUPERVI~AO DO CEGRAF
REALIZADA NO DIA 28/09/1.976

Aos vinte e oito dias do mes de setembro
do ano de 1.976, no G'abinete do Senhor lQ Secretã.rio da Me
sa Diretora do Senado Federal, reuniu-se o Conselho de
Su
pervisão do CEGRAF, sob a Presid~ncia do Senador DINARTE MA
RIZ, presentes os Conselheiros Antonino Pio da Câmara Caval
canti de Albuquerque, Vice-Presidente, Luiz do Nascimento 1
Monteiro, Abel Rafael Pinto e Luciano de Figueiredo Mesqui
ta. Teve ainda a presença do Sr. Arnaldo Gomes, Diretor Ex!
cutivo do CEGRAF. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente
colocou em votação a tomada de preços nQ 05/76, que se refe
re ã venda de aparas de papeis, o que foi aprovada sem res
trições. A seguir o Sr. Diretor Executivo apresentou o Ofí
cio CGDE 75/76, onde e solicitada a autorização do Conselho
para que sejam realizados cantatas entre o CEGRAF e o PRODA
SEN, no sentido de que as Atas e os Avulsos das duas Casas
do Congresso sejam enviados ao CEGRAF através do processo
de computação, e ainda propõe o Sr. Diretor Executivo
do
CEGRAF, no mesmo expediente, a atualização tecnolõgica
do
processo de fotocomposição, o que virã propiciar economia
de tempo e perfeição nos trabalhos a cargo do CEGRAF,
com
eliminação de processos jã considerados superados, o que
foi aprovado por unanimidade por todos os Conselheiros. Na
da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a
reunião. Eu, Jose Paulino Neto, Secretãrio do Conselho, la
vrei a presente Ata que depois de lida e aprovada serã assi
nada pelo Senhor Presidente. Brasília-DF., 28 de setembro
de 1.976.
1

1

1

S
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MESA
Presidente:
Magalhães ~inlo IARENA-MGI

LIDERANÇA DA ARENA
EDA MAIORIA
J9.Secretório:
lourivol Baptista !ARENA-SEI

líder
Petr6n1a Porte lia
Vice-líderes
Eurico Rezenc!e
Jarbos Passonnho
José lindoso
Manos leão
Paulo Guerra
Ruy Santos
Saldanha Derzi
Virgílio Tóvoro

19. Vice-Presidenle:
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI
49-Secretário:
lenoir Vergas IARENA-~CI
29-Vice-Presidenle:
1\,enjamim Faroh IMDB-RJI

LIDERANÇA DO MDI
IDA MINORIA
J9.Secrfl1Ório:
Oinorte Mariz I.AAfNA-RNI

Suplentes de Secrelár•os:

líder
Franco Montare
Vice-líderes
Mauro Benevides
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Evandro Carreira

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-P.AI
Alexandre Cesto IARENA-M,_,
Mendes Canal e IARENA-MTI

29-Secretório:
Marcos Freire IMDB-PFI

COMISSOIS

COMISSlO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
17 Membros I

Oiretor: José Soares de Oliveira Filho
local: Anexo 11 -

COMPOSIÇÀO

Térreo

Presidente: Canele Pinheiro
Vice-Presidenle: 1\genor Maria

Telefones: 23·6~44 e 25·8505- Ramais 193 e 257

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIRMANINTIS

ARENA

I. Saldanha Derzi
·2. José s~rney
3. Benedito Ferreira

i.
2:
3.
4.

Callele Pinheiro
José Guiamord
Teolónio Vilela
Renato Franco
5. José Esteves

Chefe: Cloúdio Cbrlos Rodr1gues Costa
local: Anexo 11 -

Suplente•

Titulare•

Térreo

MOB

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313

I Evelásio Vieira
2. Gilvan Rocha

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

C:OMISSlO DI AGRICULTURA - (CA)
17 Membros)

Assistente: lêda ferreiro do Rocha- Ramal312,
Reuniões: Terços-feires. às 10:00 horas.
(oca I: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal 615.

COMISSAO DI CONSTITUIÇlO I JUSTICA - (CCJ)
ll'l Membros'

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Orestes Quércia

Presidente: Accioly Filho
I9.Vice-Presidente: Gustavo Copanemci
29· Vice-Presidenle: Paulo Brossord

• Vice-Presidente: Benedito Ferreira

Suplente•

Titularei

Suple11te1

Titular••

ARENA

ARENA

1. Allevir leal

1. Vasconcelos Torres
2. Paulo Guerra

2. Ola ir Becksr

3. Benedito Ferreira

3. Renata Franco

4. ltalívio Coelho

5, Mendes Canele
MDB

1. Maltes leão

I. Accioly Filho
2. José Sornéy
3. José lindoso
4. Helvidio Nunes
5. ltalívio Coelho
6. Eurico Rezende
7. GusJavo Copanema
8, Hllitor Dias
9. Henrique de lo Rocque

2. Oito lehmann
3. Petr6nio Portella
4. Renato franco

5. Osires Teixeira

MDB

1. Agenor Ma riu

1. Adalberto Sena

2. Orestes Quércia

2. Ama rol Peixoto

Assistente: Mor.cus Vinicius Goulart Gbnzogo- Romal706
Reuniões: Quartas-feiras, às 10,30 horas.
.l.ocal: Solo Epitó'aio.Pessoo- Anexo 11- Ramal615

I, Franco, Montara
2. Mouro Benevides

I. Dirceu Cardoso
2. llfile Choves
3. Nelson Carneiro
<I. Paulo Brossord

Assistente: MOII!I'Helena Bueno Brandão- Ramol305.
Reuniõe~: Quarlas.Jeiros, às I
hllras
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11-.Ramal 623 .

o,oo
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COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC)
COMISSlO DO DISTRITO FIDIIAL- (CDF)

(.S-Membros)

III Membros)
;·'

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÀO
Presidente: Torso Outro
Presidente: Heitor Dias

Vice-Presidente: Henrique de lo Rocque

Vice-Presidente: Adalberto Seno

Suplente•

Titular••
ARENA
I. Helvídro Nu~es

1. Augusto Franco

2. Eurico Rezenáe
3. Renato Franco

2. luiz Cavalcante
3. José lindoso

4. Osires Teixeirr

4, Virgílio Tóvoro

Suplente•

Titularei
ARENA

Arnan dA Mello

1. Tarso Durro
2. Gustavo Capanema

2. H&lvídio Nunes

3. Joõo Colmon

3. José Sarney
4. Ruy Santos

4. Henrique de lo Rocque

5. Mendes Canele

S. Saldanha Derzi

6. Otto Lehmonn

6. Heitor Oras

I. Evelósia Vieira

I. Franco Mantoro

2. Paulo Brossard
3. Adol~erto Sena

2. Itamar Franco

7. Henrique de lo Rocque

8. O to ir Becker
MDB

MDB

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Roma1598.

I. Adalberto Seno

1. Evondro Carreira.

. 2. Lázaro Borbozo

2. Nelson Carneiro

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas •
Local Sala "CI6v1s Bev1lácqua"- Anexo li- Ramal 623.

3. Ruy Carneiro
Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romo1306.

COM155l0 DI FINANÇAS- (CP)

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas.

117 Membros!

Lncnl Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li - Ramars 621 e 716.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Amoral Peixoto
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

COMISSlO DE ECONOMIA- (C I)
III Membros!

Suplente•

ntular••
ARENA

COMPOSIÇÀO
Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Renato Franco

Suplente•

Titularei
ARENA

2. Vasconcelos Torres

1. Benedito Ferreira
2. Augusto Franco

3. Jessé Freire

3. Ruy Snntos

4. luiz Cavalcante

4. Cottete Pinheiro

S. Arnon de Mello

5. Helvídio Nunes

I. Milton Cobrai

1. Daniel Krleger

1. Saldanha Derzi

2. José Guiamord

2. Benedito Ferreiro

3. José Sarney

3. Alexandre Costa

4. Heitor Dias

4. Fausto Costelo-Bronc~

5, Cottate Pinheiro

5. Jessé Freire

6. Osires Teixeira

6. Virgílio Távora
7. Maltes leão
B. Torso Outro
9. Henrique d~ la Rocque
10.· Helvídio Nunes
11. Teotónio Vilela
12. Ruy Santos

6. Jarbos Passarinho

MDB

7. Paulo Guerra

I, Amoral Peixoto

8. Renato Franco

2. leite Chaves

MDB

I. Franco Montoro

I. Agenor Maria

2. Orestes Quércio

2. Amoral Peixoto

3. Mouro Benevides

1. Donton Jobim
2. Dirceu Cardoso
3. Evelóslo Vieira

5. Ruy Carneiro
Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzogo -ltama1303.

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas.
local: Saio "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Romo1615.

Reuniões: Quintos-feiras, às IOr30 horas.
Local Sala "Ruv Barbosa"- Anexo 11 -RamaiS 621

lj

I

4. Roberto Soturnino

3. Roberto Saturnino
Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675.

I
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COMISSAO DI L.IGISLAÇAO SOCIAL- (CLS)

Sábado 9 6743

COMISSA O DI RILAÇOU'IXTIRIORIS- (CRI)

17 Membros!

115 Membros!
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Presidente: Nelson Carneiro
Vice-Presidente: Jessé Freire

Titulares

Presidente: Daniel Krieger
19.Vice-Presidente: Luiz Viana
29-Vice-Presidente: Virgílio Távora

Suplentes
ARENA

I. Mendes Canele

I. Virgílio Tóvora

2. Domício Gondim
3. Jorbas Passarinho
4. Henrique de Lo Rocque
5. Jessé Freire

2. Eurico Rezende
3. Accioly Filho

MDB
I. Franco Montara
2. Nelson Carneiro

1. Lázaro Barboza
2. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza ...l. Ramal675
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramol623.

COMISSA O DE MINAS EINERGIA- (CMI)

Titular••

Suplantei

ARENA

I. Daniel Krieger
2. Luiz Viana
3. Virgílio Távora
4. Jessé Freir6
5. Arnon de Mello
· 6, Petrónio Portello
7. Saldanha Derzi
8. José Sorney
9. João Colmon
1O. Augusto Froncc

I. Accioly Filho
2. José Lindoso
3. Cottete Pinheiro
4. Fausto Castelo-Branco
5. Mendes Canele
6. Helv:dia Nunes

17 Membros!
MDB
COMPOSIÇÃO
Presidente: João Calmon
Vice-Presidente: Domício Gondim

Titulares

Suplente•

I. Danton Jobim
2. Gilvan Rocha
3. Itamar Franca
4. Leite Oaves
5. Mauro Benevides

I. Nelson Carneiro
2. Paulo Brossard
3. Roberto Saturnino

ARENA

I. Milton Cabral
2. Arnon de Mello
3. Luiz Cavalcante
4. Domício Gondim
5. João Calmon

I. Paulo Guerra
2. José Guiomard
3. Virgílio Tóvoro

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal676.
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas.
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716.

MDB

I. Dirceu Cardoso

I. Gilvan Rocha
2. Leite Chaves

2.. Itamar Franco

COMISSlO DI SAUDI- (CS)
.Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306.
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas.
Local: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615.

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Branco
Vice-Presidente: Gilvan Rocha

COMISSAO DI RIDAÇAO (CR)
15 Membros!

Tltularea.

Suplente•

COMPOSIÇÃO
ARENA
Presidente: Danton Jobim
Vice-Presidente: Renato Franco

Titulares

Suplentes
ARENA

I. José Lindoso
2. Renato Franco
3. Otto Lehmonn

I. Virgílio Távora
2. Mendes Canele

l.
2.
3.
4.

Fausto Castelo-Branco
Cattete Pinheiro
Ruy Santos
Otoir Becker
5. Altevir Leal
MDB

MDB

I. Danton Jobim
2. Orestes Quércio

I. Saldanha Derzi
2. Mendes Conale

1. Dirceu Cardoso

Assistente: Mario Carmen Castro Souza- Ramol134.
Reuniões: Quortas·feiras, às 11:00 horas.
Local: Solo "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal623.

I. Adalberto Sena
2. Gilvan Rocha

I. Evandro Carreira
2. Ruy Carneiro

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312.
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas.
Local: Sola "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Rama1615.
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COMISSAO DISIGURANÇÁ N'Af(ONAL- (CSN)

COMISSA O DI TRANSPORTES, COMUNICAÇ6is
I OIRAS PUBLICAS- (CT)

17 Membros1

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Costa
Vice-Presidenle: luiz Cavalcante

· COMPOSIÇÃO
Presidente: José Guiomard
Vice-Presidenle: Vasconcelos Torres
Suplente•

Titulare,

ARENA
1. Jarbas Passarinho
2. Henrique de la Rocque
3. Alexandre Costa

1.
2.
3.
4.

luiz Cavalcante
José lindoso
Virgílio Távora
José Guiomard
5. Vasconcelos Torres
MDB

1. Agenor Maria
2. Orestes Quércio

1. Amoral Peixoto
2. Adalberto Seno

Suplente•

Titularei

ARENA
1. Otlo Leh mann
2. Mendes Canele
3. Teotónio Vilela

I.
2.
3.
4.

Alexandre Costa
luiz Covalco nle
Benedito Ferreiro
José Esteves
5. Paulo Guerra
MDB

I. Lázaro Barbozo
2. Roberto Sal11rnino

I. Evandro Carreiro
2. Evelásio Vieira

Assistente: lêdo Ferreira da Racha- Romo1312.
~euniões: Quartas-feiras, às 11:30 horas.
Local: Sala "Clóvis Be,ilocqua"- Anexo 11- Ramal 623.

Assistente: Claudio Carlos R. Costa - Ramal 301
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala Rui Barbosa- Anexo 11-:- Ramal621

CCMISSlO DISDVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC)
17 Membros!

I) SERVIÇO DE COMISSOIS MISTAS, ESPECIAIS
I DIINQUERITO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Lázaro Barboza
Vice·Presidenle: Olla Lehmann

Coml11õe• Temporária•

Chefe: Ruth de Souza Castro.
local: Anexo 11 - Térreo.
Telefone: 25·8505- Ramal303
11 Comissões Temporários poro Projetas do Congresso Nocional.
21 Comissões Temporárias poro Apreciação de V'etos.
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentário lar!. 90 do Regimento
Comum i.

Suplente•

Titulare•

ARENA
I. Mollos leão
2. Gustavo Copanemo
3. Alexandre Costa

I.
2.
3.
4.

Augusto tronco
Oito Lehmonn ·
Heitor Dias
Accloly Filho
5. luiz Viana

MDB
I. Danlon Jabim
2. Mouro Benevides

1. Itamar Franco
2. Lázaro Barbaza

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674,
Alleu de Oliveira- 674; Cleide Mario B.F. Cruz- Ramal 598; Mouro Lopes
de Só- Ramol310

Assistente: Soni~ Andrade Pei.xoto- Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas.
,Local: Sala Epitácio Pessoa- Anexo 11- Ramal615

SENA!IO FEDERAL
SUBSBCRETARIA DE COIIISSOES
SERVIÇO DE COIIISSOES PERMANENTES
HOI!ARIO DAS RE!!NIOBS DAS COMISS0ES PERMANENTES !10 SENA!IO lEI'!~
PARA O ANO DE 1976

HORAS
10:00

S. ·A

TERÇA
C.A.R.

L A

ASSISTENTE

EPITACIO PESSOA

LEDA

HORAS

QUINTA

09:00 c.D.F.

QUARIA

s

A L A

s

ASSISTENTE

C.E.C
10:00

c.c.J.
10:00

c.E.

CLOVIS BEVILACQUA
Romal - 62~

C.R.E.

RUY BARBOSA

c.A.

c.R.

c.s,N.

MARCUS
VINICIUS

CLOVIS BEVILACQUA

MARIA

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

CLEIDE

Romal - 623

EPITACIO PBSSOA
Ramal - 61'

SONIA

ml'r BARBOSA

MARCUS
O

716 VINICIUS

C.M.E.

EPITACIO PBSSOA
Ramal - 615

RONAL!IO

C. L. S.

CLOVIS BEVILACQUA
Romo.l- 623

DANIEL

11:00 c.s.

EPIT~CIO

PBSSOA

LEOA

Ramal - 615

CARMEM
LEDA

ASSISTENTE
RONAL!IO

CLOVIS BEVILACQUA

RamaiB - 621

10:30

EPITACIO PESSOA
Ramal - 615

Ramal - 623
11:30

C.F.

DANIEL
CANDI!IO

-

c.s.P.c.

Ramal.• .- 621 • 716

10:30

ll:OO

MARIA
HELENA

EPITACIO PESSOA
Ramal - 615

A L AS

Ramal.• - 621 • ')l6"

Ramal - 615

HORAS

s

RUY BARBOSA

C.T.

CLAUDIO
RUY BARBOSA
Ramai• - 621 e 716 COS~A

'.'''
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Artigo I?'·.

· c) proj etos conj unt9s de pesquisa em áreas .clen- , .
tíficas ~ técnicas ..que seJam de l~.teresse ..c?~~m;
....

Aplfcar-se-ãó· aos· funcionários e peritos 'de cada
uma das Partes Contratantes, designados para traba.. lha_r n.o território da o1;1tra Parte, as normas vigentes
e) organização de seminários e conferências;
no pa1S sobre ós privilegias e imunidades dos funcio. nários e peritos de acordo com as normas estabelef) remessa e 1ntercâmblo de equipamentos e iie
cidas.
material necessário à realização de projetas especí·
·
·
·
·
ficos; ·
Artigo ·X
d) Intercâmbio de peritos e cientistas;

g) qualquer' outra modalidáde de cooperaÇão que
·
for acordada entre as Partes Contratantes.
Artigo III.

Os· programas e proj etos de cooperação científica
e técnica a que faz referência o presente Acordo Básico serão obj eto de convênios complementares que
especiíicarão os objetivos de tais programas e projetas, os procedimentos de execução, bem como as
obrigações, inclusive financeiras, de cada uma das
··
·
Partes Contratantes.

Os 'equipamentos, máquinas e quaisquer Implementas destinados à eJtecução dos projetas, gozarão
de todas as facilidades alfandegárias que permitam
· .a livre entrada no território da Parte Receptora dessa
cooperação. Da mesma forma, as Partes Contratantes
concordam em conceder livre entrada ....:...• desde que
sejam respeitados os regulamentos sanitários correspondentes - a elementos de difusão ou melhoramento no campo animal ou vegetal, obtidos em decorrência dos proj etos de cooperação a serem realizados pelas Partes Contratantes.
Artigo XI

Artigo IV

Os programas de cooperação científica e técnica
estabelecidos em virtude do presente Acordo Básico
procurarão, na medida do possível, abranger períodos
de 3 a 5 anos, em consonância com os planos de médio
e curto prazo que elaborem as Partes Contratantes.
Artigo V
As Partes Contratantes, através dos respectivos
Ministérios das Relações Exteriores, avaliarão, anualmente, os programas conjuntos de cooperação c1entífica e técnica, a fim de realizarem os ajustes que
f·orem necessários. Excepcionalmente, essas avaliações
poderão efetuar-se em prazos diferentes, quando as
circunstâncias o justificarem, med1ante consultas por
via diplomática.
Artigo VI
O financ'iamento dos programas ou projetas será
feito da seguinte forma:
a) o que corresponda aos diferentes meios de
cooperação científica e técnica, definidos no Artigo II,
será convencionado pelas Partes Contratantes em relação a cada projeto.
b) as Partes Contratantes poderão solicitar com
consentimento mútuo, a cooperação financeirà e a
participação de organismos 'internacionais para a execução dos programas e projetas resultantes da aplicação do presente Acordo Básico.
Artigo VII

O intercâmbio de informações científicas e técnicas será efetuado por via diplomática entre os órgãos
autorizados, em cada caso, pelas Partes Contratantes
que determinarão, ainda, os alcances e limitações d~
s.eu uso.
Artigo VIII
As Partes Contr.a~antes facilitarão o ingresso, em
seus respectivos terntorios, dos técnicos e peritos, para
que _cumpram seus objetivos e desempenhem suas
funçoes dentro do quadro do presente Acordo Básico·
da mesma forma procederão com os bolsistas e pessoa~
que assistam a cursos ou façam, oficialmente visitas
de capacitação profissional.
'

As Partes Contratantes, de acordo· com o estabelecido no Artigo VI, concordam em assegurar que
as ent'idades vinculadas à execução dos ,programas e
projetas derivados do presente Acordo Básico proporc~oll:em aos peritos e técnicos visitantes ·o apoio logJstlco. e facilidades de t_ransporte e informação, que
11:e~ess1tem para o cumpnmento de suas funções espeClflcas, de acordo com os orçamentos de cada país.
Da .me~ma forma, serão p_r~porcionadas aos peritos
e tecmcos, quando necessano, as adequàdas facill.
dades de alojamento e manutenção.

Artigo XII

Cada uma das Partes Contratantes. notificará a
outra da conclusão das formalidades necessárias à
entrada em vigor do presente Acordo, o qual terá vigência a partir da data da última dessas notificações.
O presente Acordo terá uma duração de cinco anos,
prorrogáveis tacitamente por iguais períódos, salvo
se uma das Partes Contratantes comunicar à outra
Parte, com antecedência mínima de seis meses, sua
decisão em contrário.
Artigo XUI

A denúncia ou expiração do Acordo não afetará
os programas e projetas em execução, salvo quando as
Partes Contratantes convierem diversamente.
Artigo XIV

O presente Acordo Básico poderá ser denunciado
por qualquer das Partes Contratantes e seus ef.eitos
cessarão seis meses após a data da denúncia.
Feito na cidade de Brasília, aos onze dias do mês
de junho de 1976, em dois exemplares originais, cada
um nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos
os textos igualmente válidos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Antonio F. Azeredo da Silveira.
Pelo Governo da República de Honduras: Roberto
Perdomo Paredes.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou;.nos termos do art. 44, inciso r,
da Constituição, e eu, José de Magalhães Pinto, PreSidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N9 77, DE 1976
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Guatemala.
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guatemala, concluído em Brasília, a 16 de junho de 1976.
Art. 29

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 11 de outubro de 1976. -Senador José de Magalhães Pinto,
Presidente.

ACORDO BASICO DE COOPERAÇAO CIENTiFICA
E TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPúBLICA DA GUATEMALA

o G<>verno da Repúbllca Federativa do Brasil

e

O Governo da Guatemala,

. Animados pelo desejo de fortalecer os tradicionais
laços de amizade existentes entre ambos os Estados,
Considerando o interesse comum em acelerar o
desenvolvimento social e econôm~co de seus respectivos
países, e conscientes de que o estímulo à colaboração
científica e técnica e ao intercâmbio de conhecimentos
científicos e técnicos entre ambos contribuirão para
a consecução desses objetivos,
Concordam no seguinte:
Ar.tigo I
As Partes Contratantes desenvolverão a cooperação científica e técnica entre ambos os países com o
objetivo de contribuir para a melhor avaliação de
seus recursos naturais e humanos, esforçando-se para
que os programas que surjam do presente Acordo Básico se ajustem às politicas e planos globais, regionais ou setoriais de desenvolvimento nos dois paises,
como apoio complementar a seus próprios esforços
internos para atingir seus obj.etivos de desenvolvimento econômico e social.

Artigo II

A Cooperação entre as Partes Contratantes poderá
assum'ir as seguintes modalidades:
a) intercâmbio de informações, com vistas à. organização dos meios adequados à sua difusão;
b) aperfeiçoamento profissional, mediante programas de visitas ou estágios de especialização e através de concessão de bolsas de estudo para especialização técnica;
c) projetas conjuntos de pesquisa em áreas científicas e técnicas que sejam de interesse comum;
d) intercâmbio de peritos e cientistas;

e) organização de seminários e conferências;
f) remessa e intercâmbio de equipamentos e de
material necessário à realização de projetas específicos;
g) qualquer outra modalidade de cooperação que
for acordada entre as Partes Contratantes.
Artigo

m

Os programas e projetas de cooperação científica
e técnica a que faz referênc1a o presente Acordo Básico serão objeto de convênios complementares, que
especificarão os objetivos de tais programas e projetas, os procedimentos de execução, bem como as
obrigações, inclusive financeiras, de cada uma das
Partes Contratantes.
Artigo IV

os programas de cooperação científica e técnica
estabelecidos em virtude do presente Acordo Básico
procurarão, na medida do possível, abranger períodos
de 3 a 5 anos, em consonânc1a com os planos d'
médio e curto prazo que elaborem as Partes Contratantes.
Artigo

v

As Partes Contratantes, no âmbito da Comissão
MiSta Brasil-Guatemala ou através das respectivas
Chancelarias, avaliarão, anualmente, os programas
conjuntos de cooperação científica e técnica, a fim
de realizarem os ajustes que forem necessários. Excepcionalmente, essas avallações poderão ser realizadas
em prazos diferentes, quando as circunstâncias o exigirem, mediante entendimento por via diplomática.
Artigo VI

a) o financiamento das formas de cooperação
científica e técnica definidas no Artigo II será convencionado pelas Partes Contratantes em relação a
cada projeto;
b) M. Partes contratantes poderão solicitar, por
consent1mento mútuo, o financiamento e a participação de organismos internac·ionals para a execução dos
programas e projetas resultantes da aplicação do presente Acordo Básico.
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Jetos derivados do presente Acordo Básico propor-

o intercâmbio de informações cientificas e téc.: clonem· aos peritos .e técnicos visitantes 0 apoio lonicas Será efetuado. por via ,diplomática entre o.s ór- . gistico e fac111dades de transporte e informação, regãos autorizados, em cada caso, pelas Partes Contratantes, que· determinarão, ainda, os alcances e llmltações do seu uso.
·
ArtJgoVm

As Partes Contratantes fac111tarão eni seus respectlvos territórios. tanto a entrada quanto o cumprimento dos objetlvos e funções dos técnicos e peritos
no desempenho das atlvidades realizadas no quadro
do presente Acordo Bá.slco.

Artigo IX
Aplicar-se-ão aos funcionários e peritos de cada
uma das Partes Contratantes,· designados para trabalhar no território da outra Parte, as normas v1gentes no pais sobre o privilégio e isenções dos funcionários e peritos das Nações Unidas.
Artigo x
Os equipamentos, máquinas e qualquer dos 1mplementos que possibilitem a cooperação técnica, gozarão de todas as facilldades alfandegárias que permitam a entrada livre na Parte Receptora dessa cooperação. Da mesma forma, as Partes Contratantes concordam ,em conceder entrada livre_ desde que sejam
respeitados os regulamentos sanitários correspondentes - a elementos de difusão ou melhoramento no
campo animal ou vegetal, que sejam obtidos em decorrência dos projetes de cooperação a serem realizados pelas Partes Contratantes.
Artigo XI
As Partes Contratantes, de acordo com o estabelecido no Artigo VI, concordam em assegurar que as
entidades vinculadas à execução dos programas e pro-

, queridas para o cumprimento de suas funções especiflcas. Da mesma forma serão proporcionadas aos
peritos e técnicos, quando necessário, as devidas fac111dades de alojamen~ e manutenção.
Ariigo XII
·
Cada. uma. das Partes Contratantes notificará. a
outra da conclusão das formalidades necessá.rias à entrada em vigor do presente Acordo, o qual terá. v1gêncla a partir da data da última dessas notificações.
O presente Acordo terá uma duração de cinco anos,
prorrogáveis tacitamente por iguais períodos, salvo
se· ·uma das Partes Contratantes comunicar à outra
Parte, com antecedência mínima de seis meses, sua
decisão em contrário.

Artigo XIII
A denúncia ou expiração do Acordo não afetarã
os programas e projetos em execução, salvo quando
as Partes contratantes convierem diversamente.
Artigo XIV
O presente Acordo Básico poderá ser denunciado
lto
por qualquer das Partes Contratantes e seus efe s
cessarão seis meses após a data da denúncia.
Feito na cidade de Brasília, aos 16 dias do mês
de junho de 1976, em dois exemplares originais, cada
um nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos
os textos igualmente válidos.
Peio Governo da República Federativa do Brasil:
Antônio F. Azeredo da Silveira.
Pelo Governo da República da Guatemala: Adolfo
Molina. Orantes.

~-------------SENADO FEDERAL--------------------~
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos do art. 42, inciso VI, cia
Constituição, e eu, José de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N9 93, DE 1976
Altera a Resolução n9 62, de 1975, que dispõe sobre operações de crédito
dos Estados e Municípios, fixa seus limites e condições.

Art. 19 O art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, que dispõe sobre operações de
crédito dos Estados e Municípios, fixa seus limites e condições, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 29 ............................................................. · ·
III - O dispêndio anual com a respectiva liquidação, compreendendo principal e acessórios, não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) da receita realizada no exercício financeiro anterior;
§ 29 Na apuração dos limites fixados nos itens I, II e III deste artigo será
deduzido da receita o valor correspondente às operações de crédito.
§ 39 A receita líquida apurada nos termos do parágrafo anterior será corrigida, mensalmente, através de índice aplicável à espécie."
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. Art. 29 Os limites fixados .no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, não se aplicam
às operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes
do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio ao
De.senvolvimento Social (FAS) e do Banco ~acional da Habitaçãc (BNH).

Parágrafo único. O pedido de autorização para as operações de crédito previstas
neste artigo será submetido, pelo Presidente da República, à deliberação do Senado Federal, deyidamente instruído com o, parecer do Conselho Monetário Nacional.
. · · Art. 39 O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as normas complementares
necessárias à fiel aplicação desta resolução.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Senado Federal, em 11 de outubro de 1976. -Senador José de Magalhães Pinto,
Presidente.

SUMARIO
1

- ATA DA 182.a SESSAO, EM 11 DE
OUTUBRO DE 1976
1.1 - ABERTURA
1. 2 - EXPEDIENTE
1.2.1 .:_Aviso do Sr. Ministro da Previdência
e Assistência Social
N.0 • 295/76, encaminhando esclarecimentos
daquele Ministério, em resposta ao Requerimento
n.o 342/76, do Sr. Senador Franco Montoro, referente ao Projeto de Lei da Câmara n.0 63/76, que
dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a
cargo do INPS.
1.2.2 - Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n.0 66/76 (n.0
1. 088-B/75, na origem), que dá nova redação ao
artigo 110 do Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento pelo infrator de multa de
trânsito de sua responsabilidade.
- Projeto de Lei da Câmara n.O 76/76 (n.0
2.181-B/76, na origem), que autoriza a União a
renunciar a direitos creditórios em favor do Município de Urussanga, no Estado de Santa Catarina.
- Projeto de Lei do Senado n.0 122/75, que
assegura ao lavrador o direito de pagar o débito
agrícola por meio de consignação judicial do produto apenhado, ou financiado, tomando-se por
base os preços mínimos fixados pelo Governo Federal.
- Projeto de Lei do Senado n.0 175/76-DF,
que dispõe sobre os servidores públicos civis da
Administração direta do Distrito Federal e de
suas Autarquias, segundo a natureza juriClica do
vinculo empregaticio, e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 14/76, que
acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho.

1.2.3- Aviso do Chefe de Gabinete do Ministro da Educação e Cultura
N.o 4.549/76, encaminhando parecer do Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional
sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 34/75,_ que
institui registro para peças de valor historico,
quando comercializadas.
1.2.4 - Comunicação da Presidência
- Referente ao expediente anteriormente lido.
1. 2. 5 - Requerimento
N.o 537/76 dos Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal dos discursos proferidos
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, em Bento Gonçalves e Veranopólis, na última sexta-feira, 8 do
corrente.
1.2.6 -Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Entrevista concedida pelo Presidente Geisel a. jornalistas brasileiros durante sua recente v1agem ao
· Japão na quàl abordou as tarefas, sacrifícios e
deveres inerentes ao cargo de Presidente da República.
SENADOR WILSON GONÇALVES - Apelo
ao Senhor Presidente da República em favor ~e
proposição que disponha sobre a estruturaçao
constitucional do Ministério Público, como complemento da Reforma do Poder Judiciário, a ser
encaminhada ao Congresso Nacional.
SENADOR GUSTAVO CAPANEMA - Centenário de nascimento de Nélson de Senna.
1. 2. 7 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n.0 260/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
acrescenta dispositivo à Lei n. 0 3.890-A, de 25 de
abril de 1961, que autoriza a União a. constituir a
Empresa Centrais Elétricas Brasileiras S. A. ELETROBRAS, e dá outras providências.
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- Projeto de Lei do Senado n. 0 261/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
inclui o Curso de Artes Gráficas dentre os ministrados pelas Escolas Técnicas Federais.
- Projeto de Lei do Senado n.0 262/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia aprovação oficial à fabricação em série de novos modelos de veículos automotores e dá outras providências.
1.3 -

f!

i

I :
.1::.'
..:
i '
I

,.

[I
;I

i:
I

ORDEM DO DIA

- Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 63/76 (n.0 2.409-B/76,
na casa de origem), que dispõe sobre o Seguro de
Acidentes do Trabalho a cargo do Instituto Nacional de Previdência Social ·(INPS), e dá outras
providências. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
- Requerimento n.o 492/76, do Sr. Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do editorial sob o título
"Recursos para o Nordeste", publicado no jornal
"Tribuna do Ceará". Votação adiada por falta de
quorum.
- Requerimento n. 0 496/76, do Sr. Senador
. Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Senador Danton Jobim, na Associação Brasileira de Imprensa. Votação adiada por falta de
quorum.
- Requerimento n.o 497/76, do Sr. Senador
Gustavo Capanema, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetes de Lei do Senado
n.os 98 e 233/76, do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que instituem salário adicional para os eletricistas.
Votação adiada por falta de quorum.
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- Projeto de Lei do Senado n.0 91/75, do Sr.
Senador Nelson carneiro, que acrescenta parágrafo único ao art. 394 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Votação adiada por falta de quorum.
1.4 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE -

União dos brasileiros ao chamamento do Presidente Geisel para a caminhada ao encontro da grandeza nacional. Apelo à Imprensa do Pais, no
sentido de prestar apoio à determinação construtiva do Senhor Presidente da República.
SENADOR VASCONCELOS TORRES Caráter pedagógico de concurso realizado pela Fábrica Estrela.
1.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 - RETIFICAÇõES
- Ata da 169.a Sessão, realizada em 28-9-76.
- Ata da 171.a Sessão, realizada em 30-9-76.
- Ata da 172.a Sessão, realizada em 30-9-76.
3 - SERVIÇO DE COMISSõES PERMANENTES
- Relatórios referentes ao mês de setembro
de 1976.
4 - SERVIÇO DE COMISSõES MISTAS, ESPECIAIS E DE INQUÉRITO
- Relatório correspondente ao mês de setembro de 1976.
5 - MESA DIRETORA
6 - LíDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7 - COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES

ATA DA 182.a SESSÃO, EM 11 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESID:ENCIA DO SR. MAGALHAES PINTO

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os
Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal - José Esteves Cattete Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Cos. ta - Henrique de La Rocque - José Sarney - Petrônio Portella - Mauro Benevides - Virgílio Távora
- Wilson Gonçalves - Ruy Carneiro - Lourlval Baptista - Ruy Santos - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah- Gustavo Capanema -Itamar Franco
- Magalhães Pinto - Otair Becker - Daniel Kr'ieger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
·
a Sessão.
0
O Sr. 1. -Secretário vai proceder à leitura do Ex. pediente.
~ lido o seguinte
EXPEDIENTE
AVISO DO SENHOR MINISTRO DA PREVID~NCIA
E ASSISTtNCIA SOCIAL
N. 0 295/76, de 7 do corrente, encaminhando esclarecimentos daquele Ministério, em resposta ao Requerimento de Informações n. 0 342, de 1976, do Se-

nhor Senador Franco Montara, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.o 63, de 1976, que "dispõe sobre
o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS".
PARECERES N.os 830 e 831, de 1976
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 66,
de 1976 (n. 0 1. 088-B, de 1975, na origem) que
"Dá nova redação ao Artigo 110 do Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento
pelo infrator de multa de trânsito de sua responsabilidade".
PARECER N, 0 830, de 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro.
Proj etc de Lei da Câmara dá "nova redação ao
artigo 110 do Código Nacional de Trânsito, determinando o pagamento pelo infrator de multa de trânsito
de sua responsabilidade".
o texto proposto é o seguinte:
"Não será renovada a licença de veículo
cujo proprietário, a época da renovação, esteja
em débito de multa por infração de trânsito de
sua responsabilidade."
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Está ass1m redigido o texto em vigor:
"Não será renovada a licença de veículo em
débito de multas."
A Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados, ao aprovar o Projeto, resumiu as razões que o
justificavam. O ilustre Relator, Deputado Murilo Resende, expôs naquela oportunidade:
"Creio não haver dúvidas quanto ao fato de
que o texto do art. 110, do Código de Trânsito,
e.stá em desacordo com a mens legis, eis, que,
por ele !t placa ou o veículo -: e não o proprietário - é que fica responsabillzada pelá multa
de trânsito.
A impropriedade é flagrante, eis que o veiculo jamais poderá estar em débito com qualquer coisa, máxime com pagamentos de penalidades."
O Projeto está igualmente distribuído à douta
Comissão de Transportes, COmumcações e Obras Públicas. No âmbito desta COmissão, nada a opor à
constitucionalidade e juridicidade da proposta.
S.M.J.
Sala das COmissões, em 2 de setembro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Nelson Carneiro, Relator.
-Henrique de La Rocque- Heitor Dias- José Lindoso - Franco Montoro - Gustavo Capanema.
PARECER N.0 831, de 1976
Da Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas
Relator: Senador Mendes Canale
O presente projeto, originário da Câmara dos
Deputados, dá nova redação ao artigo 110 do Código
Nacional de Trânsito, determinando o pagamento pelo
infrator de multa de trânsito de sua responsabilidade.
2. A justit1cação informa:
"O artigo 110, na redação vigente,
i~~~~~ ·~õruiitüúi~· ·e~,: ·i;.-oo~· ·ci~ ·i~i~~úç~· p~~~
inúmeros adquirentes de veículos usados e sobretudo, em estímulo à prática de infraçÕes generalizadas por parte de quantos se dispõem
em vendê-los antes da renovação da respectiva
licença. Mencionado artigo há dificultado ainda
a comercialização dos veículos usados contrtbuindo - releva acentuar - para. acú'mulo da
atividade judiciária, seja pelos litígios instaura~os entre. antigos e novos proprietários de
v~1culos, seJa, e~flm, entre estes e os órgãos
publlcos responsaveis pela. renovação das licenças.
É que, determinando o art. 110, verbis:
"Não será renovada a licença. de veículos em
déb1to de multas". Tem entendido e decidido as
autoridades aplicadoras dessa norma equivocadamente, data venia - que é o veículo e não
seu proprietário que responde pelo débito alusivo à.s multas".
Diz ainda o referido documento:
"Nosso objetivo, com a presente iniciativa,
é estabelecer critério incriticável e justo, de
modo a 1mputar, a cada um, tão-só as obrigações concernentes à sua responsabilidade fazendo pagar a multa de trânsito quem a il;,fração correspondente cometeu".
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3. A Comissão de Constituição e Justiça, após .
examinar a matéria, opinou pela aprovação do projeto.
Do ponto de vista da política nacional de trânsito, ·
convém apenas aduzir que, no estudo (D.O. de ....
16-9-74- suplemento ao n. 0 178) para rever essa legislação, se faz distinção entre os deveres dos proprietários de veículos e dos ·condutores, propondo,
ainda, (art. 110) que a infração de trânsito seja "consignada pelo agente de autoridade por impresso próprio- Auto de Infração". Verificada, ulteriormente, a
procedência .. do auto, a autoridade aplicará a pena
cabível, expedindo notificação ao infrator, JX)r via. direta, po.stal ou edital, da decisão punitiva. A partir
da ciência da. notificação, o infrator terá o prazo de
30 (trinta) dias para recolher a multa ou recorrer.
Não obstante o estudo a que nos reportamos apresentar um procedimento mais claro e eficaz, entendemos que a presente proposição irá corrigir o vício
administrativo da legislação, pois, a.tualmente, não há
o exame formal (ordem e procedência) do auto de
infração, motivo por que, opinamos pela. aprovação .do
presente projeto.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1976. Alexandre Costa, Presidente - Mendes Canale, Relator - Roberto Saturnino - Paulo Guerra.
PARECER
N.0 832, de 1976

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto
. de Lei da Câmara n.0 76, de 1976 (n.0 2.181-B,
de 1976, na origem), que "autoriza a União a
renunciar a direitos creditórios em favor do
Município de Urussanga, no Estado de Santa
Catarina".
Relator: Senador Henrique de La Rocque
Encaminhado pelo Senhor Presidente da República,
nos termos do art. 51 da Constituição Federal, o presente projeto de lei vem ao Senado Federal, após sua
aprovação na Câmara dos Deputados.
Cinge-se a proposição a autorizar a União Federal a renunciar direitos de crédi:tos relativos a
benfeitorias construídas pelo Ministério da Agricultura no extinto Posto Agropecuário localizado no
Município de Urussanga, Estado de Santa Catarina.
Trata-se de imóvel revertido ao patrimônio da
Prefeitura Municipal de Urussanga em razão da pretensão formulada por aquela municipalidade e concedida por motivos de ordem econômica, após a aud~ência do Serviço do Patrimônio da União e parecer
da Consultaria-Geral da República.
Cabe ressaltar que o referido imóvel fora doado
pela Prefeitura Municipal à União Federal, consoante
transcrição no Registro de Imóveis, em 1974. Face à
situação extarordinária por que se viu a municipalidade com a inclemente cheia que assolou a região
no ano de 1974, houve por bem o Poder Público Federal autorizar o Serviço do Patrimônio da União,
a promover os atos necessários capazes de formalizar a não-doação, através do Decreto n.0 76.756, de
9 de dezembro de 1975.
A União, no período em que esteve na posse do
imóvel fez várias edificações, avaliadas em Cr$
463. 544,oo (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro cruzeiros), o que torna
obrigatório a existência de lei que autorize a renúncia do crédito decorrente das benfeitorias construídas.
Ao projeto foram aprovados duas emendas, apresentadas pela douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, visando a aprimorar
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a técnica legislativa, aperfeiçoando, dessa forma, a
redação do texto em elaboração.
Quanto ao aspecto financeiro que nos cabe informar, há a ressaltar que a proposição está bem
justificada, merecendo a nossa aquiescência.
Assim, inex!stindo óbice que se possa opor ao
projeto em exame, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1976. Amaral Peixoto, Presidente - Henrique de La Rocque,
Relator - José Guiomard - Heitor Dias - Leite
Chaves - Saldanha Derzi - Alexandre Costa - Ruy
Santos - Fausto Castelo-Branco.
·
PARECERES N.0 s 833 E 834, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 122, de
1975, que assegura ao lavrador o direito de
pagar o débito agrícola por meio de consignação
judicial do produto apenhado, ou financiado,
tomando-se por base os preços mínimos fixados
pelo Governo Federal.
PARECER N.0 833, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
RELATóRIO
Com o louvável propósito de assegurar ao lavrador o direito de pagar o débito agrícola por meio de
consignação judicial do produto apenhado, ou financiado, tomando-se por base os preços mínimos fixados pelo Governo Federal, o ilustre Senador Leite .chaves ofereceu ao exame do Congresso Nacional o pro·
jeto de lei n. 0 122, de 1975. Assinala o nobre representante paranaense, ao justificar sua proposição, que, "a
despeito do empenho do Governo, os preços mínimos
para a produc;:i.o agrícola não têm funr:ionado no
País. P9r ocasião das safras c f:·cqücnte a venda da
produç~o a preço muito abaixo do que a ld estabelece,
em razao da inexistência de órgãos encarregados da
compra". Acentua o ilustre parlamentar que, "no vencimento dos contratos agrícolas, ou das Cédulas Rurais
Pignoratícias, se vêem os lavradores na contingência
de venderem o seu produto a preço vil a fim de fugirem aos efeitos de execuções ruinosas", lançando
mão, às vezes, da "própria terra, por não encontrarem
mercado para a produção financiada", o que ocorre,
com maior freqüência, "nas localidades onde não existem agências do Banco do Brasil". Dai o projeto que
autoriza a liquidação do débito decorrente de financiamento agrícola "por meio de ação de consignação
em pagamento da produção apenhada ou financiada"
(art. 1. 0 ). Os artigos seguintes disciplinam o processo
a ser observado, concluindo, no art. 7. 0 , por ~ornar
aplicáveis à lei pretendida as disposições do Código
de Processo Civil, no que tange à ação de consignação
em pagamento. É o relatório.
VOTO
O projeto vem em socorro de uma situação vexatória, de que padecem, quase todos os anos, numerosos lavradores brasileiros. Testemunha o autor sua
preocupação com um problema real, que aflige a
muitos que se dedicam ao trato da terra, e vivem o
drama das flutuações de preços, agravada quando os
mínimos fixados não são realmente observados. Além
de constitucional, o projeto se me afigura elogiável
em seus propósitos, digno de aplausos nos fins a que
persegue.
I!lfelizmente, porém, não vejo como possa a proposiçao, como redigida transpor lindes da injuridicidade. Empenhei-me em descobrir, na modéstia de
meus conhecimentos, um caminho pelo qual pudesse
seguir, sem tropeços, como sugerido, a propósito tão

Manoel Ignácio Carvalho de Mendonça ensina:
"0 vocábulo consignação vem de cum signare, recordando o uso primitivo de se exibir o
dinheiro em um saco fechado e lacrado com o
sinete. O depósito judicial da coisa devida, nos
casos e pela forma que a lei determina, considera-se pagamento e extingue a obrigação. O
depósito ou consignação tem um fundamento
eminentemente racional e é que o devedor não
deve ser obrigado a acarretar com as conseqüências da mora do credor" (Doutrina e Prática das Obrigações, 4.a. ed., tomo I, pág. 518,
atualizada pelo Ministro José de Aguiar Dias).
Clóvis Bevilaqua sintetiza':
"Consignação é o depósito judicial da coisa
devida, que o sujeito passivo da obrigação faz,
por alguma das razões seguintes", ou sejam as
do art. 973 do estatuto civil (Direito das Obrigações, pág. 124).
O art. 890 do Código do Processo Civil explicita:
"Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa
devida."
Dir-se-ia que bastaria incluir, entre as hipóteses
do art. 973 a exposta no Projeto, e transposta estava
a barreira da injuridicidade.
Mas já então não se trataria de consignação em
pagamento, em que se deposita a coisa devida, mas
de dação em pagamento, o que é distinto. É ainda de
Clóvis o ensinamento:
"Em princípio, o devedor só se desobriga
com a execução da prestação devida. Entretanto, se o credor consentir, poderá ser dada em
pagamento alguma coisa que não seja dinheiro,
em substituição do que se devia. É a isso que se
chama dação em pagamento, datio in solutum.
Tollitur omnis obligatio solutione ejus quod debetur, vel si quis, consentiente creditore, aliud
pro alio solverit, dizem as Institutas (3,29, pr.)
<Cfr., op. cit., pág. 131).
Depois de invocar os direitos romano, germânico
e alemão, também Carvalho de Mendonça defirHJ dação de pagamento:
"Um acordo liberatório convencionado entre
o credor e o devedor, em virtude do qual aquele
aquiesce em receber deste para exonerá-lo de
uma dívida um objeto diferente do que cons·
titula a prestação - alliud pro alio. Daí deduz-
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se desde logo que tal acordo deve ser feito. em
ato posterior à formação do vinculo obrigatório
e nas proximidades do pagamento." (Op, cit.,
pá.g. 579).
E, como típico de dação em pagamento, o mestre
cita:
":!!:o caso mais simples do mundo. A deve a
B a quantia de 500$000. Por acordo, ao tempo
da prestação, convencionaram ambos de modo
tal que B recebe de A em pagamento daquela
quantia o cavalo Abdalah, sem se fazer sobre
este preço algum." (Op., cit., pá.g. 582).
O projeto obriga o credor a receber o produto,
sob pena de depósito, em lugar da divida em dinheiro
contraída. Não é consignação em pagamento, porque
não deposita a quantia ou a coisa devida. E não é
dação em pagamento, porque não a precede um acordo entre devedor e credor. Dai resultaria a meu ver,
a injuridicidade apontada.
O merecimento maior do Projeto é que traz ao
primeiro plano dos debates um problema da máxima
importância, para a agricultura, a economia e o desenvolvimento do Pais. E que, para a necessidade de
um amparo real, que evite a espoliação e o desespero
do lavrador, se volte o Poder Público, através de medidas efetivas, que assegurem aos que labutam na
terra preço mínimo para seus produtos. Esse aspecto,
porém, deve ser apreciado pela douta Comissão de
Agricultura.
Para afastar o referido obstáculo, e tomar possível a aprovação quanto à sua constitucionalidade e
juridicidade, de projeto de tão alto alcance social, sugiro o seguinte
Emenda N.0 1-CCJ
(Substitutivo)
Art. 1.0 No caso de contrato de mútuo para
financiamento agrícola ou pecuário, com garantia pignoratícia, o mutuário poderá, no vencimento da dívida, efetuar o pagamento mediante a entrega dos produtos apenhados.
Parágrafo único. O valor do produto será
correspondente ao preço mínimo fixado pelo
órgão competente da administração pública, e a
entrega deverá ser em quantidade e qualidade
suficientes para solução da dívida e respectivos
acessórios.
Art. 2. 0 Se o credor recusar-se a receber
o pagamento na forma prevista no artigo anterior, o devedor terá direito à ação de consignação em pagamento Cart. 890 e seguintes do Código de Processo Civil).
Parágrafo único. Além das alegações previstas no art. 896, do Código de Processo Civil,
o credor poderá contestar o pedido no caso de
o produto não atender às especificações de qualidades estabelecidas pelo órgão competente.
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 10 de março de 1976. Accioly Filho, Presidente - Nelson Carneiro, Relator
- Helvídio Nunes - Leite Chaves - Heitor Dias Paulo Brossard - Italívio Coelho - Henrique de La
Rocque - José Lindoso.
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PARECER N. 0 834, DE 19'76

Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Mendes Canale
O presente Projeto preconiza que, por meio de
ação de consignação em pagamento, possa liquidar-se
o débito decorrente de financiamento agrícola, liberando-se a produção apenhada ou financiada. Para
tanto, o devedor comprovaria a obrigação e pediria
citação do credor para receber em Juízo ou na praça
convencionada para depósito dos bens a produção financiada. A liquidação se procederia de acordo com
os preços mínimos fixados pelo Governo Federal,
acrescidos dos juros respectivos.
A proposição estabelece o depósito da mercadoria,
se o credor, regularmente citado, não comparecer para
o recebimento. Dessa forma, cessariam juros e riscos
pa!a o devedor, exceto no caso de improcedência da
açao.
Passando a normas processuais, o Projeto concede
dez dias para a contestação, e somente poderá consist~ na insuficiência ou falta de qualidade da produçao, comprovadas com certificado oficial.
A falta da contestação importa em ser julgada
procedente a ação, extinguindo-se o débito.
Todavia, se o credor alegar, na contestação, que
o depósito não é integral ou lhe falta qualidade, permite-se ao. autor que, no prazo de dez dias, complete
ou substitua o produto.
No art. 7. 0 , o Projeto aplica as disposições do Código de Processo Civil, no que tange à ação de consignação em pagamento.
A proposição é justificada com os seguintes argumentos:
- os preços mínimos fixados para a produção agrícola não têm funcionado, apesar do
empenho governamental;
- a inexistência de órgãos encarregados da
compra, na época das safras, obriga a venda
da produção a preço "muito abaixo do que a lei
estabelece";
- no vencimento dos contratos agrícolas ou
das Cédulas Rurais Pignoratícias, os lavradores
acabam vendendo o produto a preço vil;
- muita vez, para fugir a execuções ruinosas, o lavrador vende a própria terra, por não
encontrar mercado para a produção financiada,
fato que ocorre, sobretudo, nas localidades em
que não há agência do Banco do Brasil;
- o Projeto defende o lavrador e nenhum
prejuízo confere ao credor, quase sempre estabelecimento bancário capaz de facilmente desembaraçar-se do produto.
A Comissão de Constituição e Justiça, apreciando
a matéria, considerou injurídica a redação, porquanto
surgem, como obstáculos, os arts. 972, 973 e 974 do
Código Civil e o art. 890 do Código de Processo Civil.
Assim, conforme assinala o douto Relator, Senador
Nelson Carneiro, "então não se trataria de consignação em pagamento, em que se deposita a coisa devida, mas de dação em pagamento, o que é distinto".
Todavia, considerando que o problema ventilado
é da maior importância para a agricultura e a economia brasileira, a CCJ aprovou Substitutivo que
permite ao mutuário, no vencimento da dívida, efetuar o pagamento mediante a entrega dos produtos
apenhados, no caso de contrato de mútuo para financiamento agrícola ou pecuário, com garanna pignoraticia.
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O Substitutivo manteve a correspondência do
preço mínimo. E, só no caso de recusa de recebimento
da obrigação, pelo credor, na forma preconizada, caberia ao devedor a ação de consignação em pagamento, na forma do disposto no Código de Processo
Civil.
Ao credor caberia contestar o pedido, alegando,
além do que preceitua o art. 896 do CPC, motivos como
a ausência de especificações de qualidade da produção.
No que interessa a esta Comissão, o Substitutivo
atende plenamente. Em primeiro lugar; porque prestigia a política de preços mínimos, tão importante
para a nossa economia, porém tão desprezada, na prática. Segundo, porque ultrapassa os obstáculos da inconstitucionalidade e injuridicidade.
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto, na
forma do Substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976. Amarai Peixoto, Presidente em exercício - Mendes
Canale, Relator - Italívio Coelho - Adalberto Sena.
PARECERES
N.os 835, 836 e 837, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 175,
de 1976-DF, que "dispõe sobre os servidores
públicos civis da Administração direta do Distrito Federal e de suas Autarquias, segundo a
natureza jurídica do vínculo ellllPregatício, e
dá outras providências".
PARECER N.0 835, DE 1976
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Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Heitor Dias
Com a Mensagem Presidencial n. 0 100 (n.0 201,
de 1976 na origem), é submetido à apreciação desta
Casa, rios termos do art. 51, combinado com o art.
42, item v, da Constituição, projeto de lei que dispõe
sobre o regime jurídico que deverá nortear as relações de trabalho dos servidores das Autarquias e da
Administração direta do Distrito Federal, e dá outras providências.
A Mensagem do Senhor Presidente da República
é acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Governador do Distrito Federal, na qual esclarece
que a matéria foi previamente apreciada pela Subchefia de Estudos e Projetas do Gabinete Civil e
pelo Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, recebendo deste último órgão alguns
pequenos reparos que foram incorporados ao texto
sob exame.
Trata, primordialmente, de transpor para a área
do GDF, "a mesma orientação já adotada pela União
quanto aos servidores públicos civis federais e autárquicos, no que diz respeito à natureza jurídica do
respectivo vínculo empregatício", dando-lhe ordenamento.
Dessa forma estabelece que, para as atividades
inerentes ao Estado como Poder Público - quais
sejam as de Segurança e Fisco -somente serão nomeados servidores cujos deveres, direitos e vantagens sejam os definidos em Estatuto próprio (art.
2.o>, reservando-se aos demais o sistema da legislação trabalhista e o do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.
Tem amparo a iniciativa do Poder Executivo no
art. 109, conferida a competência legislativa do Senado em relação à espécie, no art. 17, § 1.0, ambos
da Carta Magna.
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Diante do exposto, e eomo não existem óbices
quanto ao aspecto jurídico-constitucional, somos pela
aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 15 .de setembro de 1976.
- Gustavo Capanema, Presidente em exercício Heitor Dias, Relator - Helvídio Nunes - Henrique
de La Rocque - Italívio Coelho - José Lindoso Otto Lehmann - Leite Chaves - Nelson Carneiro.
PARECER
N.o 836, DE 1976
Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Adalberto Sena
Com oito artigos, o projeto de lei que vem ao
exame desta Comissão estabelece (art. 1.0 ) que os
servidores públicos civis da administração direta do
Distrito Federal e de suas autarquias se regerão por
disposições estatutárias ou pela legislação trabalhista em vigor.
Assim, de acordo com os arts. 2. 0 e 3.0 , haverá
a seguinte distinção:
1 - servidores com deveres, direitos e vantagens
definidos em estatuto próprio, na forma do
art. 109 da Constituição Federal;
2 - servidores regidos pela legislação trabalhista, sem direito a greve ou sindicalização,
aos quais se aplicarão as normas que disciplinam o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.
Os funcionários regidos por estatuto próprio
ocuparão cargos para o exercício de atividades inerentes ao Estado, como Poder Público, e que não
encontram correspondência no setor privado, compreendidas nas áreas de Segurança Pública e de Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos do
DF. Os subordinados ao FGTS desempenharão as
atividades que tenham correspondência no setor privado e serão admitidos para cargos integrantes do
Plano de Classificação de Cargos do Servidor Civil
do DF, com a correspondente remuneração.
É facultado ao estatutário optar pelo regime do
FGTS nos casos e condições que o Poder Executivo
especificar. Nesse caso, o funcionário tem assegurados os direitos da legislação trabalhista e de previdência social, inclusive para efeito de carência.
o art. s.o se refere aos encargos sociais ?e natureza contributiva, quanto ao pessoal _reg1do pela
legislação trabalhista, devendo as dotaço~s necessárias ao custeio dos encargos constar da le1 orçamentária.
De acordo com o art. 6. 0 , os atuais funcionários
que não optarem serão mantidos no regime estatutário.
o art. 7.o trata da integração, mediante opção
cujo prazo para exercício será fixado, em cada caso,
mediante ato a ser expedido pelo Governo do Distrito Federal.
A vigência da lei e a revogação das disposições
em contrário são previstas ·no art. 8.0
Na comissão de Constituição e Justiça, o projeto
foi considerado constitucional e jurídico.
A matéria veio a esta Casa do Congresso - nos
termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V,
da constituição - encaminhada pelo _Presidente da
República e acompanhada de exposiçao de motivos
em que o Governador do Distrito Federal informa
que 0 objetivo é transpor para o Serviç_o Público Civil
do DF e suas Autarquias a orientaçao já adotada
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pela União, quanto a natureza do vinculo empregaticio dos servidores federais e autárquicos.
O Projeto, antes de vir ao Senado, foi objeto de
estudos da Subche!ia de Estudos e Projetes do Gabinete Civil da Presidência da República e do Departamento Administrativo do Serviço Público DASP.
Como se vê, a Proposição em tela preconiza a
adoção, pelo Governo do· Distrito Federal, de prática
já estabelecida pela União, no que se refer::e à natureza do vinculo empregaticio do.s seus funcionários.
Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de 1976.
- Heitor Dias, Presidente - Adalberto Sena, Relator
- Saldanha Derzi - Ruy Carneiro - Henrique de La
Rocque - Lázaro Barboza.
PARECER
N.0 837, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Saldanha Derzi
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n.o 100, de 1976 (n. 0 201, de 1976, na origem),
submete à deliberação desta Casa o Projeto de Lei
que dispõe sobre os servidores públicos civis da Administração direta do Distrito Federal e de suas Autarquias, segundo a natureza jurídica do vínculo
empregaticio.
Cabe-nos o exame dos aspectos financeiros do
Projeto, que se manifestam em dois dispositivos: no
art. 5.o e no seu parágrafo único.
No caput do artigo, estão previstos os encargos
sociais do Distrito Federal e suas respectivas Autarquias, relativamente ao pessoal regido pela legislação
trabalhista, os quais se restringem às contribuições
para o Instituto Nacional de Previdência Social, incluídas aquelas incidentes sobre o 13.o (décimo terceiro) salário.
Além dessas contribuições, os encargos sociais se
estendem às cotas do salário-família e aos depósitos
do Fundo de Garantia do Tempo de. Serviço, observados os requisitos da legislação pertinente.
No parágrafo único, está estabelecido que as dotações necessárias ao custeio dos encargos antes referidos constarão dos orçamentos do Distrito Federal
e das suas Autarquias.
Do ponto de vista estritamente financeiro não
encontramos qualquer obstáculo à livre tramitação
da matéria.
Ante o exposto, somos pela aprovação do· presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1976. Amaral Peixoto, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Alexandre Costa - Leite Chaves - Heitor
Dias - José Guiomard - Henrique de La Rocque Ru;y Santos - Fausto Castelo-Branco.
PARECERES N. 0 s 838, 839 E 840, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n, 0 14,
de 1976, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho.
PARECER N.0 838, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator: Senador Henrique de La Rocque
De autoria do ilustre Senador Nelson carneiro, a
matéria ora sob .exame objetiva, através de acréscimo
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de dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho
estabelecer que os documentos que forem legalmenté
equiparáveis à Carteira de Trabalho somente poderão
conter anotações previstas na CLT, vedada qualquer
observação referente a atos punitivos e outros que
incompatibilizem o trabalhador com futuros empregos.
Justificando a sua iniciativa, que decorreu de reivindicação do Sindicato Nacional dos Foguistas da
Marinha Mercante, com sede no Rio de Janeiro, o
ilustre autor salienta que "o Decreto n.o 5. 798, de 11
de junho de 1940, que aprovou o Regulamento do
Tráfego Marítimo (RTM), tem adotada como documento destinado a receber anotações 'pertinentes
ao contrato de trabalhadores tripulantes de embarcações, a Caderneta de Inscrição e Registro - (CIR)
que na prática, equivale à Carteira de Trabalho;
Nessa caderneta, por força do que vem estabelecido
no mesmo referido Decreto n. 0 5. 798/40, podem ser
anotadas as causas da despedida (ou do desembarque)
do tripulante, bem como os dispositivos regulamentares que tratam de punições. Tais anotações, não raro,
incompatib111zam o trabalhador ·marítimo com futuros empregos. Há casos em que as anotações, deixadas ao arbítrio de comandantes, concluem por causas
de desembarque injustas (indisciplina, deserção etc.),
prejudicando sensivelmente o tripulante na obtenção
de novo emprego. Nesses casos - e também nos em
que há culpa do tripulante - como se não bastasse
a punição patrimonial do marítimo, que perde o direito às verbas indenizatórias, há também prejuízo
moral e, o que é mais grave, a extensão das conseqüencias da punição a seus dependentes econômicos
que sofrem com seu desemprego. Isto não ocorre com
os demais trabalhadores, que apenas tem anotados em
suas Carteiras de Trabalho o contrato, as condições
do mesmo e o distrato".
A matéria, que põe termo sem dúvida, a um tratamento discriminatório dispensado aos marítimos,
seria conveniente, não havendo nenhum óbice de natureza jurídico-constitucional que impeça a sua aprovação. O seu mérito, salvo o melhor juizo, deve ser
apreciado pela Comissão de Legislação Social e ainda
pela Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, cuja audiência requeremos.
Sala das Comissões, em 11 de agosto de 1976. Accioly Filho, Presidente - Henrique de La Rocque,
Relator- José Lindoso - Nelson Carneiro - Helvidio
Nunes - Italívio Coelho - Otto Lehmann - Direéa.
Cardoso - Heitor Dias.
PARECER N.0 839, DE 1976
Da. Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jessé Freire
Objetiva o ilustre Senador Nelson Carneiro, com
a proposição sob exame, acrescentar dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo que os
documentos que forem legalmente equiparáveis à Carteira do Trabalho somente poderão conter as anotações previstas na CLT, vedada qualquer observação
referente a atos punitivos e outros que incompatibilizem o trabalhador com futuros empregos.
Justificando a matéria, que decorreu de reivindicação do Sindicato Nacional dos Foguistas da': Marinha Mercante, o ilustre autor assim se manifesta:
"Nessa caderneta, por força do que vem
estabelecido no mesmo referido Decreto
n.o 5. 798/40, podem ser anotadas as causas da
despedida (ou do desembarque) do tripulante,
bem como os dispositivos regulamentares que
tratam de punições;

--
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Tais anotações, não raro, incompat1b111zam
o trabalhador marítimo com futuros empregos;
Há casos em que as anotações, deixad~ ao
arbítrio de comandantes ou decorrentes de inquéritos irregulares, concluem por causas de
desembarque injustas (indisciplina, deserção
etc.), prejudicando sensivelmente o tripulante
na obtenção de novo emprego;
Nesses c~os - e também nos que há culpa
do tripulante - como se não bastasse a punição
patrimonial do marítimo, que perde o direito às
verbas indenizatórias, há também prejuízo moral e, o que é mais grave, a extensão das conseqüências da punição a seus dependentes
econômicos que sofrem com seu desemprego;
Isto não ocorre com os demais trabalhadores, que apenas têm anotados em su~ Carteiras de Trabalho o contrato, as condições do
mesmo e o distrato."
Submetido o presente projeto ao exame da douta
Comissão de Constituição e Justiça, esta o considerou
jurídico e constitucional e solicitou que sobre o mesmo se pronunciasse a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
O Decreto n.o 59.832, de 21 de dezembro de 1966,
que regulamentou dispositivos do Decreto-Lei n. 0 5,
de 4 de abril de 1966, considera marítimo todos os
trabalhadores que exercem suas atividades a bordo de
uma embarcação e define o tripulante como todo marítimo embarcado mediante contrato firmado com o
comandante, no rol de equipagem ou, com o armador,
no rol portuário.
Todavia, para que um trabalhador adquira a
condição de marítimo é necessário a obtenção de caderneta de inscrição perante as Capitanias ou repartições subordinad~.
Nesta caderneta são feitas as seguintes anotações:
a) data e lugar do embarque e desembarque;
b) nome da embarcação e navegação em que é
empregada;
c) causa do desembarque ou dispensa;
d) habilltação e conduta;
e) penalidades e suas causas;
f) vistos anuais;
g) férias anuais; e
h) elogios e bravuras. As anotações relativ~ às
alíneas a, b, c e d serão procedid~ pelo capitão do navio ou diretor do estabelecimento e as alíneas f, g e h
pelos capitães dos Portos.
Como se vê, o que o ilustre autor da proposição
em exame pretende evitar é a incompatibilização do
trabalhador para novos empregos, em virtude da possibilidade atual, de se fazer constar, em sua Caderneta
de Inscrição e Registro (CIR) as causas do seu desembarque ou dispensa e até mesmo as penalidades
porventura a ele aplicad~.
A vista do elevado alcance social da medida preconizada no PLS n. 0 14, de 1976, que, inclusive, tem o
mérito de acabar com o tratamento discriminatório,
até aqui dispensado, na espécie, ao marítimo, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976.
- Franco Montoro, Presidente eventual - Jessé Freire, Rela to r - Domício Gondim - Mendes Canale Henrique de La Rocque- Nelson Carneiro- Jarbas
Passarinho.

Outubro de 1976

PARECER N.0 840, DE 19'76

Da Comissão de Transportes, Comunicações
. e Obras Públi~
Relator: Senador Mendes Canale
O presente projeto, de autoria do ilustre Senador
Nelson Carneiro, acrescenta ao artigo 29 da Consolidação d~ Leis do Trabalho, o seguinte parágrafo:
"§ 4.0 Os documentos que forem legalmente equiparáveis à Carteira de Trabalho somente
poderão conter as anotações previstas nesta
Consolidação, vedada qualquer observação referente a atas pw1itivos e outros que incompa, tibilizem o trabalhador com futuros empregos."
2. Justificando a proposição, seu ilustre Autor
lembra:
O Decreto n. o 5. 798, de 11 de junho de 1940,
que aprovou o Regulamento do Tráfego Marítimo (RTM), tem adotado, como documento
destinado a receber anotações pertinentes ao
contrato de trabalho dos trabalhadores tripulantes de embarcações, a Caderneta de Inscrição
e Registro (CIR) que, na prática, equivale à
Carteira de Trabalho;
Nessa caderneta, por força do que vem estabelecido no mesmo referido Decreto n.0 •••••
5. 798/40, podem ser anotad~ as causas da despedida (ou do desembarque) do tripulante, bem
como os dispositivos regulamentares que tratam de punições;
Tais anotações, não raro, incompatibillzam
o trabalhador marítimo com futuros empregos;
Há casos em que as anotações, deixad~ ao
arbítrio de comandantes ou decorrentes de inquéritos irregulares, concluem por caus~ g.e
desembarque injustas (indisciplina, deserçao
etc.) prejudicando sensivelmente o tripulante
na obtenção de novo emprego;
Nesses c~os - e também nos em que há
culpa do tripulante - como se não bastasse a
punição patrimonal do marítimo, que perde o
direito às verbas indenizatórias, há também
prejuízo moral e, o que é mais grave, a extensão das conseqüênci~ da punição a seus dependentes econômicos que sofrem com seu desemprego;
Isto não ocorre com os demais trabalhadores, que apenas têm anotados em suas Carteiras
de Trabalho o contrato, ~ condições do mesmo
e o distrato."
3. As Comissões de Constituição e Justiç!l. e de
Legislação Social, examinado a matéria, opinaram
pela aprovação do projeto.
4. Do ponto de vista da politica nacional de
transportes, cumpre aduzir que os tripulantes de embarcações empregadas em navegação de longo curso,
cabotagem ou interior já somavam, em 1970, a mais
de 30.000 (trinta mil) trabalhadores, dos oficiais aos
não graduados.
Como se sabe, nessa modalidade de transporjie
sempre foi hábito anotar, na caderneta de inscriçao
do marítimo, as penalidades impostas a bordo, para
evitar os arbítrios que se praticavam no inicio deste
século. Por conseguinte, a finalidade, do Regulamento
do Tráfego Marítimo de 1940, foi a de fornecer elementos para fundamentar ação ulterior contra anotações injustas.
Sem embargo, entretanto, entendemos que sempre
ocorrem exceções a esse objetivo, posto que, em certos
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casos, há um julgamento subjetivo ou um juizo .de
valor, e não um juizo de existência, daí alguns inquéritos serem tidos como irregulares, como bem lembra
o ilustre Autor da proposição.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1976. Alexandre Costa, Presidente - Mendes Canale, Relator - Roberto Saturnino - Paulo Guerra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. to-secretário.
É lido o seguinte
AVISO DO CHEFE DE GABINETE
DO MINISTRO DA EDUCAÇAO E CULTURA
N. 0 4.549/76, de 6 do corrente, encaminhando parecer do Instituto do Património Histórico e Artístico
Nacional sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 34,
de 1975, que "institui registro para peças de valor
histórico, quando comercializadas".
O SR. PRESIDE~TE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido, juntamente com o processado do Projeto de Lei do Senado n.o 34, de 1975, será encaminhado à Comissão de .Educação e Cultura que solicitou a diligência.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°-Secretário.
·
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N.0 537, DE 1976
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Segundo consta dos jornais, o Presidente da ReI?úbl!ca, em sua longa e sincera conversa com jornalistas brasileiros, deu vazão a um como que desabafo,
ao dizer que "o peso da· Presidência é terrível. Para
quem considera a Presidência do ângulo do dever
da obrigação, da responsabilidade, é um peso tremen~
do. Inclusive cria madrugadas de insônia em que os
P.rcblemas difíceis se agitam e se apreset1tam e difiCll':llente se enccntra solução. Acredito que o dia mais
fellz para m:m .será o dia 15 de março de 1979, em
que vou transm1tir o Governo a meu sucessor."
E salientou: "Eu sou um homem profundamente
human;;, ligado à u.dl:a J. ~-~·~:o et·~s .-,:~li:ps. g·J:;lando
de conviver com as pessoas do povo", hábitos que o
alto cargo que exerce impede ou cerceia.
Sr. Presidente, essas palavras, indiscutivelmente,
fruto do ambiente de cordialidade que marcou a entrevista, têm o &entido de um desabafo; contudo, mais
que isso, demonstram a grandeza de espirita e a força do patriotismo do General Ernesto Geisel. Nelas
estão nítidos .::.e:;.1so de re<:j,.>onsabilidade e dimensões
do estadista que caracterizam Sua Excelência.
O General Ernesto Geisel e={erce a Presidência
da República em mo:nento de grandes dificuldades
P«ra o Br.>.sil, orimtdas, fundamentalmente, da crise
E:JlergéLica que üo pmfunda.,:e~:te abalou o mundo
h·:telro e que redundou em t:nm e sacrifícios que percil!ram entre nós at~ hoje. Muitos chefes de Estado
jú expressaram sentimento semelhante ao exposto
pelo I:' reside!1te Geisel aos rep·.Jrteres brasileiros, falando, inclusive, da terrível soiidão que cerca os estadistas que recebem dos povos a árdua missão de
governá-los.
Essas palavras do eminente Presidente Geisel
muito calaram em meu espidto, pois propiciam-nos
avaliar o extraordinário sensJ de dever e a formidável força de vontnde que po:;sui. O desprendimento
do h.~mem simples, ccrc.üal, profundamente humano,
segc~.::.:o suas próprias p:1h·;ras, o isenta de ambições
e •. ,ü(.,;,des, cvntribuind:i p.ro. que se dê com o má:;! mo de zelo, não mecl.inC:o sacrifício algum, à terrívei tarefa a ele connada. Como estadista e homem
dotado de virLudes e se~1timcntos elevados, o Presidmte da República não se atemoriza diante das dificuld:ldes, nem recua face ol:>stáculos, nem se poupa
no mais duro serv!ço em prol da Pátria e do bemC;'7ar do povo brasileiro. O desabafo contido na entr~
vl:su a que aludi per!·..ite-nos melhor ver e sentlr
firmeza, estatura e espírito indcmável daquele sob~e
cujvs ombros recai <> peso de bem conduzir o Bras1l,
em momento de tantas e tão grandes dificuldades.·
É o senso do dever, o amor desmedido ao Brasil
c ao bem comum que dão forças ao Presidente
Geisel, como é o amor ao povo brasileiro que o faz
sul·m~ter-se a sacrifícios ilimitados, tal como seu esp!lito democrático o faz rejubilar-se ao considerar os
limites no tempo de seu ma:1dato. As palavras ditas
aos repórteres brasileiros revelam seu apre.ç9 ~o povo,
pura cujo beneficio nt\o há luta nem sacrtftClO a que
não aceite como um desafio a vencer.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do se~1ado Federal,
dos discursos proferidos pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, General Ernesto Geisel, em
Bento Gonçalves e Veranópolis, na última sexta-feira,
8 do corrente.
Sala das Sessões. 11 de outubro de 1976. - Lourival Baptista - Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento lido será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOURIVAT, BAPTISTA (."RENA - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
No almoço oferecido pelo Clube Nacional de Imprensa do Japão, ao eminente Presidente Ernesto
Geisel, afirmou este, em seu discurso de agradecimento, que seu Governo tem "a maior preocupação
pela verdade - a verdade econômica, a verdade poliNa histórica entrevista a que me refiro, o povo
tica, a verdade social."
brasileiro pôde sentir a grandeza de es~adista. do PrePouco depois. em entrevista que concederia a re- sidente da Repúblir.a, em quem conf1~ plenamente,
pórteres brasileiros, durante a viagem de Tóquio e pois o sabe capaz de esforços e sacrif1cios desmediQuioto, o Chefe do Governo falaria sobre assuntos dos, bem como hl)mem que enfrenta dilemas e ~ifi
os mais diversos, de forma a mais franca e sincera. culdades com firmeza e discernimento, no seu a~a de
No decorrer dessa entrevista, que tão grande e justa bem cumprir a missão que coube a Sua Excelencia
repercussão alcancou no Brasil inteiro, o Presidente em hora tão difícil, de dar firme e vitorioso p~osse
Geisel testemunho'u seu apego à verdade, mesmo que guimento à Revolução de 64, de. q~e foi partidario e
nem sempre esta seja bem compreendida por mino- pela qual foi um dos responsavets ma.10res. Sob~e
l'ias, sempre prontas à distorção e até mesmo à de- seus ombros hoje cai o peso de assegura-la, mant~
la e a ela dar continuação, na fidelidade de princ1turpação de palavras e fatos.
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pios e ideais que torna~ o Movimento ~e 64 irreversível! E, para cumprir tao grande missao, a nada se
nega, tudo dando de si para o bem do Brasil e do
povo brasileiro!
Sr. Presidente,
Quanto à imagem do "homem profundamente
humano" que é o Presidente Ernesto Geisel, é interessante observar que, apesar das exigências impostas
pelo cargo, o povo brasil~iro reconhece em :ua lideranca a presença elo am;go simples e b::m •. o.9o, fiel
às raizes de sua formação de homem de fé, alicerçada
no amor à Pátria que lhe serviu de berço. Por este
motivo é que o povo espontaneamente comparece aos
locais onde o Presidente Ernesto Geisel visita ou dirige a sua mensagem de esperança e de co.nfiança
nos destinos do Brasil. E, na última sexta-feira, em
visita à sua cidade natal, Bento Gonçalves, no Rio
Grande do Sul, ficou mais uma vez comprovada a
sua popularidade e os meios de comunicação levaram
a todo o País imagens comoventes, como aquela do
encontro com a sua primeira professora, Dona Geni
de campos Salvaterra, e com ex-colegas de escola primária ficando mais uma vez demonstrado que o futuro cio País depende da formação de inteligências
preparadas para a liderança. O Brasil, hoje, reconhece naquele cenário onde se plasmou a alma do que
seria no futuro o Presidente da República, a sabedoria de Rui Barbosa, quando definiu a Pátria como
a família amplificada.
o Presidente Ernesto Geisel nos dá mais esta
l!ção de amor ao povo, tão coerente com a índole dem::~crlit:ea C:e no~·::a História. <Muito bem. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Gonçalves.
O SR. WILSON GONÇALVES (ARENA - CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Tem obtido a maior repercussão nos círculos políticos e jurídicos do País e, mesmo, perante a opinião pública em geral, a iniciativa, feliz e oportuna,
do Governo da República em promover, através de
emendas ao texto constitucional vigente, a serem
discutidas e votadas pelo Congresso Nacional, a Reforma do Poder Judiciário, como uma legítima e
inadiável aspiração de todos os segmentos da sociedade brasileira.
Embora se trate, com efeito, de matéria complexa
e difícil e. por i.st.o mesmn. extremamente polêmic;.,
a gerar divergências e até radicalizações, há, sem
dúvida, em todos os níveis, um consenso geral na
aceitação desta oportunidade para se realizar a importante tarefa, qual seja a de atualizar o aparelho
judiciário em todo o País, de modo que possa refletir,
em celeridade e eficiência, as grandes transformações
sociais e políticas da nossa época e alçar, mais e
mais, o desejado índice na distribuição da Justiça.
Além de partidários entusiastas da oportuna iniciativa do Senhor Presidente da República, que cedo
compreendeu a extensão e profundidade da angústia
dos que pedem Justiça e dos que a querem ministrar,
entendemos sábia e proveitosa a maneira lenta e refleticla. cDm que Minislhio r.1tt Justi~a vem CC·:Jrc1enal1·
do a P.bl;·::~r:.ç:\o do re.:pectivo nn_!eprojcto, não só para
permitir, durante sua tramitaçao, o recebimento do
maior número de sugestões, mas, principalmente,
para evitar, consoante salientou o ilustre Ministro
Armando Falcf.\o, CIL1P a pre;,sa ou o açodnmento possam prejudicar as nobres Intenções de se formalizar
uma reforma à altura do nível cultural da nossa gente e de acordo com a realidade da vida social dos
nossos dias.
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O envio da proposta no final da Sessão Legislativa
do corrente ano, além de assegurar o ensejo da colaboração valiosa de todas as camadas sociais da Nação
e, especialmente, dos órgãos e associações jurídicas,
mais responsáveis e mais especializados no assunto,
oferecerá aos Srs. Congressistas praz·o dilatado para o
estudo e decisão do magno problema.
Se assim cremos, temos também a opinião pessoal
de que é chegado o momento propício para se efetivar, em proposição paralela e, se possível, simultânea,
a estruturação constitucional do Ministério Público,
para que este possa, de sua vez, acompanhar a evolução do Poder Judiciário.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE.) - Permite
V. Ex.a um aparte, nobre Senador?
O SR. WILSON GONÇALVES (ARENA CE.) Com muito prazer.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE.) - Nobre
Senador Wilson Gonçalves, V. Ex.a faz muito bem
em destacar a necessidade de se promover a Reforma
do Judiciário. Hoje, V. Ex.a o faz com brilhante pronunciamento na tribuna desta Casa, como anteriormente já o fizera através de entrevista amplamente
difundida em todo o País. Há, como V. Ex.a ressaltou,
um consenso nacional em torno da necessidade de
se oferecer nova estruturação ao Poder Judiciário
brasileiro. Recentemente, no Estado do Ceará, o Presidente Nacional do Movimento Democrático Brasileiro, Deputado Ulysses Guimarães, em entrevista
concedida à Imprensa, se reportou à Reforma do
Judici~rio, defendendo, como tese sua e dos seus
companheiros de Partido, a necessidade de, por
cc·sF·~ rh R~ ·rm~. serem est?.belecidas aquelas
franqt1ias de vitaliciedade e inamovibilidade que tradicionalmente garantiam o exercício da judicatura.
Era o registro que desejava fazer, ao ensejo desse
pro.r::·w:!.D':l!'J~t.::J ele V. Ex. a dcfendenclo a Reforma do
Poder Judiciário e, já agora, se referindo à necessidade de restruturação também do Ministério Público.
O SR. WILSON GONÇALVES (ARENA- CE.)Agradeço o aparte de V. Ex.a, que me traz o prazer
ele co:.rir:11"r q~·P. relllmente pnde auscultar o .sentimento geral da Nação, quanto à oportunidade da Reforma do Poder Judiciário.
E neste momento, já o tema fundamental foi
amplamente debatido aqui e em outras partes, quanto
à Reforma do Poder Judiciário, a minha preocupação
nesta tarde é exatamente mostrar a conveniência de
oue, c-o lado ou paralelamente à Ref·orma do Poder
.Tmliciári·o, se pr·oced::t tnml:>ém à e:struturação constitucional do Ministério Público, que é, por sua natureza, um órgão do Poder Executivo mas que exerce as
suas funcões junto ao Poder Judiciário, e tem a seu
cargo, toda vez que há interesse público, a iniciativa
das acões, sem as quais o Poder Judiciário não poderia ·atuar decisivamente.
Agradeço, portanto, a oportuna interferência de
V. Ex.a
Dizia eu, Sr. Presidente:

o Ministério Público é, no ~rasil,. uma. instituição c·onstitucional e ocupa posiçao proprla, '!,efinida
e característica no quadro geral das instituiçoes nacionais, pela natureza, importância e autonomia de
suas atribuições.
Sem querermos transplantar para este pronunciamento a divergência doutrinária sobre o verqadeiro e legitimo posicionamento do Ministério Publico
na estrutura constitucional dos Poderes, basta-nos
salientar que, a partir da Constituição de 1934, ele
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figura como instituição nacional, continuando como
tal nas Constituições de 1946, e de 1967 e na Emenda
Constitucional n.0 1, de 1969.
· Na primeira, de 1934, foi incluído como órgão de
cooperação nas atividades governamentais (art. 95 a
98); na segunda, a de 1946, em titulo próprio (art.
125 a 128); na terceira, a de 1967, como seção do
capitulo do Poder Judiciário (art. 137 a 139) e, finalmente, na Emenda Constitucional n.0 1, de 1969 como seção do capítulo do Poder Executivo (art. 94
a 96).
Em trabalho apresentado ao IV Congresso Interamericano do Ministério Público, realizado nesta Capital, de 22 a 25 de maio de 1972, a representação do
Rio Grande do Sul, após um retrospecto histórico
sobre a instituição, concluiu:
"1. houve contínua tendência para a institucionalização do Ministério Público no Brasil, que passou da representação por agentes
isolados, tanto funcional como disciplinarmente, para a organização atual, traçada na Constituição da República através da estruturação
em carreiras, admissão mediante concurso público de provas e títulos, inamovib1lidade e estab1lidade de seus membros;
2. permanência de sua condição de órgão
constitucional, desde que obteve essa conquista
(salvo o interregno do Estado Novo, 1937/1945);
3. manifesta indecisão dos legisladores
constituintes no posicionamento constitucional
do Ministério Público, que nunca foi o mesmo;
4. o Ministério Público Federal representa em Juí~o os interesses da União;
5. o Procurador-Geral da República é demissível - ad nutum, regra que os Estadosmembros têm copiado." (Revista do Ministério
Público, Porto Alegre, vol. 1, n.o 2, págs. 46/47.)
Nessa valiosa e objetiva colaboração dos representantes sul-rio-grandenses, faz-se uma síntese perfeita e completa das inúmeras e variadas atribuições
do Ministério Público. Vejamos.
Como função de caráter politico:
a) no contencioso constitucional, através
da representação oferecida pelo ProcuradorGeral da República perante o Supremo Tribunal Federal para a declaração da inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato normativo
federal ou estadual;
b) na representação do Procurador-Geral
da República, dirigida ao Supremo Tribunal
Federal, para intervenção em Estado-membro
por decreto presidencial, nas hipóteses previstas;
.
c) pela intervenção no recurso extraordinário, perante o Supremo Tribunal Federal;
no incidente de inconstitucionalidade de lei
in casu, durante julgamentos pelos Tribunais;
no recurso de revista e no prejulgado; no conflito de jurisdição; e na ação de mandado de
segurança;
d) pela impetração de Habeas-Corpus para
remediar abuso de qualquer autoridade, que
importe em constrangimento da liberdade de
1r e vir de alguma pessoa;
e) na fiscalização financeira e orçamentária da União e dos Estados-membros, perante
os respectivos Tribunais de Contas;
f) na ação popular constitucional;
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g) perante a Justiça Eleitoral;
· h) na persecução dos crimes contra .a Segurança Nacional, perante os Tribunais militares;
·
i) na persecução dos crimes de responsab1lidade dos Prefeitos municipais e Vereadores.
Como função de caráter social, assistencial (processual):
a) no juízo penal comum e especial (eleitoral, militar), seja federal ou estadual;
b) no juizo cível comum e especial (trabalhista), federal ou estadual;
c) intervém, também,na revisão criminal e
na correição parcial ou reclamação.
Atua, ainda, como fiscal da lei, como Curador e
como defensor dos interesses da União nos casos que
a lei especifica.
Como função de caráter extrajudiciário:
a) junto aos Conselhos Penitenciários dos
Estados-membros e Federal;
b) perante as Juntas Comerciais dos Estados-membros, internamente;
c) perante o Tribunal Marítimo. (Revista
citada, págs. 51/54).
Abordando a questão doutrinária da posição do
Ministério Público frente aos Poderes do Estado,
Pontes de Miranda, com a autoridade que todos lhe
reconhecemos, pondera:
". . . não é órgão judiciário, mas administrativo. ~ um dos ramos heterotópicos do Poder
Executivo, a que a Constituição de 1934 atribuía caráter mais independente dele no que o
têm outros, e dai a noção de cooperação nas
atividades governamentais ... " (Comentário à
Constituição de 1967, ed. Revista dos Tribunais,
págs. 324/325.)
Ainda nos albores do nosso regime republicano,
Campos Sales, então Ministro da Justiça, afirmava
"ser o Ministério Público instituição necessária à organização democrática, advogado da lei e fiscal de
sua execução, procurador dos interesses gerais e promotor da ação pública" (vid. tese da representação
gaúcha, acima citada.)
Essa conceituação, lapidar e magistral, reflete,
porém, um irrealismo ao pretender distanciar o Ministério Público de sua afinidade histórica com o Poder Executivo. No tocante, entendemos que o Ministério Público ocupa a posição de autêntico delegado
do Estado, mas, ao mesmo tempo, revela a sua múltipla atividade por intermédio do Poder Executivo, a
que está vinculado administrativamente. Isto, a nosso
ver não lhe retira nem a autonomia de funções, nem
a independência de ação.
Em magnifica conferência apresentada ao Congresso de Procuradores da República da região NorteNordeste, realizado recentemente em Teresina, o
Dr. Fávila Ribeiro, professor e jurista, desenvolveu
palpitante tese, em que, após estudar, com profundeza e acuidade, a evolução do conceito do Estado
moderno e dos seus Poderes, à luz da Ciência Politica
e do Direito, afirma com inteira propriedade:
"Deve contar o Estado com instituição destinada a patrocinar a defesa dos interesses coletivos, garantindo a liberdade individual contra o at•bítrio, a igualdade contra a discriminação e a responsab1lidade contra a impunidade."
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"Essa instituição .é o· Ministério Públlco,
cumprindo o oficio estatal de assumir a defesa
do interesse públlco, de velar pelo respeito à
ordem jurídica e de promover a apuração de
responsab1Udade.
"A atividade jurisdicional não se desenvolve espontaneamente, dependendo para seu
exercício de regular provocação, cumprindo ao
Ministério Público fazê-lo sempre que houver
matéria de ordem pública .a defender."
"Constituiria prejuizo à exigida 1mparciaUdade dos órgãos judiciários, se pudessem estes, motu proprio, deflagrar a situação contenciosa, assumindo, prematuramente, a condição
de intérprete do interesse público.
·
"A dissociação da· atividade promocional
da atividade julgadora passou a figurar como
axioma político de co~gração universal, prevendo o Estado a. existência de duas magistraturas, reciprocamente independentes, de modo
a que seja possível defender ao mesmo tempo
o interesse público e garantir a prevalência do
sistema contraditório para. aplicação do direito.
"Nestas condições, as duas instituições por
métodos diferentes participam do processo dialético para. que os ideais de Justiça. que estão
impregnados na ordem jurídica. possam ser
concretizados."
E rematando as suas lúcidas apreciações frente
ao problema da. institucionalização constitucional do
Ministério Públlco, a.duz:
"Tendo em consideração as responsabiUdades constitucionais cometidas ao Ministério
Público, em direta implicação com a estrutura
federativa. e com a ordem jurídica democrática, tem-se de admitir ':laver sido muito deficiente o esboço que lhe ficou reservado no âmbito da Constituição, deixando exaurir a Seção
que lhe foi destinada, sem ao menos reagrupar
as competências dispersas, como fez 1r0 tratar
de outras instituições.
"Parece, pois, que mesmo do ponto de vista formal, · de acordo com a sistematização
dominante, comportava descrever as suas competências básicas, de modo a que se pudesse
estabelecer a caracterização institucional do
Ministério Público."
Os conceitos acima emitidos aumentam de significação se nós atentarmos para que o modelo politico
brasileiro vigente, em consonância com a. tendência
do ~undo ocidental dos nossos dias, inclina-se para
adoçao de uma politica de feição eminentemente
voltada para o econômico e o· social, erigidos em
objetivos supremos.
A esse respeito, observa o Professor Miguel Reale:
"Se focalizarmos, inicialmente, o ângulo
econômico, parece-me inegável que, desde os
primeiros estatutos legislativos promulgados
depois de 1930, se acentua, no Brasil, o abandono da economia de tipo liberal, pelo reconhecimento de que, no mundo contemporâneo,
é impossível qualquer solução de caráter individualista, fundada na crença de uma ordem
econômica constituída tão-somente pela iniciativa privada. Se, em toda parte, o Estado passou a desempenhar cada vez mais funções de
"empresário", esta é uma verdade ainda mais
irrefutável nos países em desenvolvimento,
onde a carência. de recursos privados ou de
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"reservas de poupança" se conjuga com o
desinteresse ou a. impotência empresarial relativamente a múltiplas "áreas económicas"
essenciais. à vida nacional" (0 Modelo da Democracia Social no Brasil, ln Política, n.0 1,
pág. 8).
Se assim ocorre, se o campo de ação do Estado
se expande dia a. dia, invadindo áreas anteriormente
ocupadas pela iniciativa privada ou a ela reservadas,
é lógico, como conseqüência, que aumentam proporcionalmente as atribuições dos agentes do Ministério
Público, em todos os setores, à medida que sejam
convocados para defender e preservar o interesse
público ou promover a apuração de responsabilidades
n~ desempenho da administração.
Reconhecemos, portanto, a: necessidade orgânica.
de se estruturar na Constituição o Ministério Público
como instituição nacional, de modo a que, sistematicamente, se agrupem num capítulo ou numa seção
todos os dispositivos que em linhas gerais, cuidam
de sua organização e atribuições. O sistema vigorante, de preceitos e normas esparsas na Constituição e
em leis ordinárias, não reflete a importância do
órgão e dificulta, na prática, a compreensão dos leigos quanto à legitimidade de sua ação e de suas
iniciativas.
.Con.QJ.uimos estas despretensiosas considerações
anexando ao nosso pronunciamento um esboço de
emenda constitucional adotado pelo aludido Congresso de Procuradores da República do Norte-Nordeste realizado em Teresina, para que em tomo do
assunto se abra o debate construtivo, não só na área
do Congresso Nacional, mas nos círculos jurídicos do
Pais.
E daqui formulamos apelo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República e ao Sr. Ministro da
Justiça para que aceitem a sugestão de adotar uma
proposição que consubstancie medida justa e oportuna, como complemento da reforma do Poder Judiciário.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. WILSON
GONÇALVES EM SEU DISCURSO:

TíTULO I
CAPíTULO VII
Seção VII!
Do Ministério Público
Art. O Ministério Público da União compreende
as áreas federal, eleitoral, militar e do trabalho, coordenadas pelo Procurador-Geral da República.
Parágrafo único. A chefia do Ministério Público
incumbe ao Procurador-Geral da República, com prerrogat~vas e atribuições de Ministro de Estado, nos termos do art. 85, nomeado pelo Presidente da República, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Art. O Ministério Público Federal é instituição
nacional permanente e autônoma, destinada a promover a defesa da ordem jurídica, apuração de res·
ponsabifidade e representação judicial da. União.
Art. Cabe ao Ministério Público, de ofício, mediante representação d.e autoridade ou qualquer cidadão, promover a declaração de nulidade de atos lesivos ao património público, praticados com abuso de
poder ou que tenham acarretado enriquecimento ilícito em detrimento de bens ou serviços de entidade
pública..
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Are compete ao Ministério Público, na respectiva esfera funcional, requisitar das autoridades administrativas ou policiaiS, conforme o caso, investigações e diligências para deflnição..de responsab111dade.
Parágrafo único. No exercício de suas atividades
podem os órgãos do Ministério Público requisitar informações e documentos aos representantes da adminiStração federal, estadual ou municipal, promovendo a responsab111dade na hipótese de desatendimento.
Art. COmpete ao Procurador-Geral da República, além das atribu'ições previstas na Lei Orgânica
do Ministério Público da União, promover:
I - a ação dlreta declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual
(art. 119, I, I);
n - a suspensão de direitos políticos, por abuso
de direito indiv'idual ou politico, com o propósito de
subversão do regime democrático ou de corrupção
(art. 154);
m - a cassação de registro de Partido politico,
por incompatib111dade ao regime representativo e democrático (art. 152, I);
IV - representação ao Supremo Tribunal Federal,
de ofício, mediante provocação de órgão do M1n1stél1.o Público ou das partes interessadas, para que seja
avocado, para evitar grave lesão à ordem, à segurança, à saúde e à economia públicas, procedimento em
tramitação perante qualquer órgão judiciário.
Art. O ingresso nos cargos iniciais da carreira
do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e titulas, somente podendo os seus
membros ser demitidos por sentença judiciária e removidos, mediante representação do Procurador-Geral, com fundamento em conveniência do serviço.
~arágrafo único. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 113, § 1.0
. Art. O Ministério Público nos Estados será organizado em carreira por lei estadual, observando o
disposto no parágrafo ún'lco do artigo anterior.
Parágrafo único. Cabe ao Chefe do Ministério
Público Estadual promover perante o Tribunal de
Justiça ação direta declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Gustavo Capanema.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG.
Pronuncia o seguinte d'lscurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Não posso deixar que transcorra o centenário de
nascimento de Nelson de Sena sem render-lhe homenagem a mais cheia de admiração e afeto.
A Câmara dos Deputados, atendendo a que ele foi
um dos seus membros e ainda para rememorar nele
um dos brasileiros de maior projeção intelectual do
seu tempo, destinou, no dia 7 deste mês, data do centenário, uma parte da Sessão Ordinária para especial
solenidade em sua homenagem.
Com o :f'lm de fazer refletir, no Senado, os ecos
dessa homenagem, ocupo, por alguns momentos, a
tribuna.
Foram dois os oradores da Câmara, os Deputados
mineiros Raul Bernardo e Fábio Fonseca, veteranos
parlamentares, cheios de honrosos titulas politicas e
culturals. t de considerar, com relação a Raul Bernardo, que ele é, pelo lado paterno, neto do homena-
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geado, · trazendo, assim, na. alma, os estimulas e as
marcas intelectuais de tão ilustre antepassado.
Trago comigo os dois discursos, nos quais a biografia sumária e os traços salientes da personal1dade
de Nelson de Sena foram delineados e definidos.
Trago-os sem os apartes, que tanto ·abrilhantaram a
solenidade, para não desfazer a unidade das duas
peças oratórias, que rogo a V. Ex.11, Sr. Presidente,
considere como agora lidas por mim.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite
V. Ex.a. um aparte?
O SR. GUSTAVO CAPANEMA CARENA- MG)Muito me honra o seu aparte, Sr. Senador.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) -Ouso interromper a unidade de pensamento de V. Ex.a., apenas para associar-me à homenagem que neste instante se presta ao centenário de Nelson de Sena. Não
prec1so usar mais nenhum adjetivo, porque V. Ex.a,
com sua brilhante inteligência e agudeza de pensamento, já disse o quanto foi grande o mineiro Nelson
de Sena e nada melhor que recordá-lo através do
1lustre homem público que é o Senador Gustavo Ca- .
panema.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA CARENA- MG) Agradeço as suas autorizadas palavras que vão dar
maior relevo e significação ao meu discurso, especialmente por.ser também V. Ex.a. representante de Minas
nesta Casa .do Congresso.
O Sr. Benjamim Farah CMDB - RJ) - Permite
V. Ex.a. um aparte?
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG.) Vou ficar muito honrado com a intervenção de V. Ex.a,
nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Quero,
também, em nome do Estado do Rio de Janeiro, dar
a minha solidariedade a V. Ex.a, nesta hora, quando
evoca esse ex-parlamentar, que também honrou a
Cátedra. V. Ex.a. está prestando uma homenagem que
a todos nos dá certa esperança, porque depois desses
esforços politicas, depois dos riscos por que passamos,
depois de uma vida afanosa, que é a vida parlamentar,
de um modo geral, o parlamentar é esquecido, é renegado, fica, quando multo, lembrado aqui e ali. Hoje,
Nelson de Sena tem a glória de ser lembrado por um
grande parlamentar, um ex-Ministro, um ex-Deputado, um Senador dos mais brilhantes. Nelson de
Sena teve a sorte, repito, que muitos parlamentares
não tiveram, a de estar sendo invocado aqui, agora,
por um grande braslleiro que é V. Ex.a. Por tudo isso
nos orgulhamos e damos a nossa solidariedade ao seu
brilhante discurso, nesta homenagem a esse ex-parlamentar que também dignificou a Cátedra.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG) As palavras tão generosas de V. Ex.a me enchem da
maior gratidão.
Neste breve discurso, a que me sinto obrigado
principalmente pela circunstância de ter sido, nos
estudos de minha formação secundária, aluno de
Nelson de Sena, recordarei nele apenas a figura do
professor.
Eu estava nos dois últimos anos do meu curso de·
humanidades, dois anos transcorridos, em externato,
no Ginásio Mineiro de Belo Horizonte, estabelecimento
de ensino oficial, mantido pelo Estado. Ali, Nelson. de
Sena era professor e mestre consumado de· Historia.
Universal.
Guardo dele recordação imperecível. Ele seduzia,
desde logo, pelo seu alto vulto, pela sua bela, impressiva figura de homem. Mas a sedução maior estava na.

6762 Terça-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

sua palavra clara, na sua elocução singela mas elo•
qüente, no seu ensino tão cheio da melhor instrução
e edificação.
Não me esqueço dos lances maiores das suas aulas
admiráveis. Relembro principalmente como ele ensinava. Não me recordo dele sentado catedraticamente
diante l:le uma mesa. Ele andava pela sala o tempo
todo, despreocupado de mostrar aos alunos o seu saber; mas buscando, a propósito de cada ponto do
programa, explicar-nos o essencial do acontecimento
histórico, para dele ir tirando as devidas lições políticas e morais. Assim ele fazia, quer estivesse falando
sobre os doze Césares ou se proferisse a lição sobre
as Cruzadas ou sobre a Revolução Francesa.
O Sr. Roy Santos (ARENA - BA) - Permite·
V. Ex.a um aparte?
·
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG) Com muito prazer.
O Sr. Roy Santos (ARENA - BA) - ll: importante se destacar no passado brasileiro a figura dos
grandes mestres, e V. Ex.a. evoca a figura de um que,
professor de ginásio, deixou na alma de V. Ex.a. traços
fortes da sua personalidade.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG) Agradeço, sr. Senador Ruy Santos, suas palavras, que
tanta justiça fazem à memória daquele mestre querido.
Por fim direi, Sr. Presidente, que o que em cada
um de nós, pela vida afora, vai perdurando de mais
influente sobre o nosso coração é a imagem materna
ou paterna, mas também o farol dos que foram os
nossos melhores professores. Eu guardo meia dúzia,
uma dezena talvez desses seres providenciais. Nelson
de Sena é um deles. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. GUSTAVO
CAPANEMA EM SEU PRONUNCIAMENTO:

DISCURSO DO DEPUTADO RAUL BERNARDO
O SR. RAUL BERNARDO (ARENA - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, na história dos povos fulgura, aqui e além,
ao longo dos séculos, pontos de rara luminosidade
firmados por homens que se destacaram ou pelo intenso clarão do saber, ou pelo trabalho, ou oelo devotamento às artes, às ciências, às letras, às· armas ou
à. Pátria.
Nelson Coelho de Sena, mineiro nascido às 5 horas
de 11 de outubro de 1876, no seu amado Serro - o
"ninho de águias" - escritor e historiador, professor
universitário, jurista, político e sobretudo um apaixonado pela mineiridade e pelo Brasil, é dessas estrelas
de brilho singu~ar e permanente a derramar suas luzes
sobre as gentes das Gerais.
Filho de professores, empenhou-se, desde muito
cedo, nos estudos das Letras, da História e do Direito,
principiando também a ensinar quando a maioria dos
jovens de sua geração ainda permaneciam desinteressados pelas coisas sérias da vida.
Com efeito, aos vinte anos incomplNos viria substituir, na Cadeira de História Universal e Brasileira
(da qual veio a se tornar Lente Catedrático pouco
tempo depois), no então famoso e tradicional Ginásio
Mineiro, nada menos do que o já então muito festejado professor e político Afonso Arinos de Melo Franco.
Mas, foi em criança, ainda menino e estudante
da Escola Normal de Diamantina, que Nelson de
Sena aderiu ao jornalismo, onde revelou particular
talento não apenas como redator, mas também como
d!l:etor e administrador de jornal. Na verdade, foi em
Diamantina que fundou e dirigiu O Aprendiz, um
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quinzenário quase todo feito por ele. Mais tarde, em
Ouro Preto, foi redator-chefe da Academia, órgão da
classe dos .estudantes de Direito de que então participavam ·Al1iur Bernardes, Raul Soares, João Baeta
Neves, Benjamim de Lima e outros nomes ilustres
que despontavam para a vida nacional.
Sua estréia como escritor deu-se em 1895, em
Ouro Preto, onde publicou um folheto intitulado "Memória Histórica e Descritiva da Cidade e Município do
Serro", em que revela seus pendores, ao mesmo tempo,
de historiador e de literato. Mais ainda: proclama seu
devotamento ao torrão natal.
Desde então, nunca mais deixou de escrever. Sua
obra, volumosa e fértil, compreende os mais ·diversos
e diversificados assuntos: contos, biografias, discursos,
arrazoados forenses, teses de concurso, questões nacionais e internacionais, geografia, estatística, crónicas, conferências, anotações gramaticais, e até mapas
ele compôs ou ajudou a fazer, o do Estado de Minas
Gerais.
Quando se candidatou à Cátedra de Filosofia e
História do Direito, da tradicional "Casa de Afonso
Pena", em Belo Horizonte, escreveu sua tese de concurso, publicada no opúsculo "As Novas Questões
Internacionais", trabalho esse elogiado por Ruy
Barbosa, Clóvis Bevilacqua e Carlos de Carvalho. ,
Em 1906 fundou e dirigiu, até 1918, sua maior
publicação e uma das mais expressivas, o "Anuário de
Minas", obra esgotada, minuciosa e de precioso conteúdo, versando história, corografia, estatística e literatura do imenso território de Minas.
Lente substituto da Cadeira de Economia Política,
Direito Administrativo e Legislação de Terras da Escola de Engenharia da Capital mineira, foi efetivado
em 1919, tornando-se catedrático.
Era um ·intelectual incansável e minucioso e não
enjeitava tarefas. Dedicou-se, também, aos estudos
dos índios, dos cursos d'água, rios e bacias. O trabalho intitulado "A Hulha Branca em Minas Gerais''
contém a relação das 1.160 quedas d'água existentes
no território do Estado mineiro. Eni um estudo simultaneamente crítico, histórico e literário, publicado em
1917, na "Revista Americana", Nelson de Sena põe em
relevo o talento de Thomaz Antonio Gonzaga, para
ele o "Petrarca da Laura de Vila Rica".
Além do imenso legado moral que deixou, o ilustre
e talentoso "mineiro do Brasil" publicou considerável
número de obras (estudos, trabalhos e livros sobre
temas diversos), que relacionamos a seguir:
1 - "Memória Histórica e Descritiva da iCdade e
Município do Serro" (Minas).
2 - "Discurso" (Tempos Acadêmicos).
3 -"Páginas Tímidas" (Contos e Escritos).
4: - "Discurso Oficial sobre o Treze de Maio" (no
Ginásio Mineiro).
5 - "Discurso Cívico" (no "Club União Republicana").
6 - "Efemérides e Fatos Mineiros" (Periodo de
1696 a 1896).
7 - "Discurso de Saudação" (ao Presidente Bias
~ortes).

8 - "As Nossas Questões Internacionais" (Tese
para concurso na Faculdade de Direito de Minas
Gerais).
9 - "Memorial sobre Perdas e Danos" (Questão
forense contra a. Unlii.n ~rl,.,.an
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10 - "Santa Eflgênla" (Algumas lend11s e tradições coloniais sobre a Igreja de Santa Efigênia do
Alto da Cruz, na antiga Vila Rica de Ouro Preto).,
11 - "Contos Sertanejos" (Lendas e Fragmentos).
12 - "Serranos nustres" (Esboços Blogrâflcos).
13 - "Notas Estatistlcas de Minas Gerais" (Na
, Exposição Universal de São Lulz, nos Estados Unidos).
14 - "Discurso de Defesa" (Questão forense).
15 - "A Idade da Pedra no Brasil" (Memória
apresentada pelo Autor ao 3.o Congresso Cientifico
Latino-Americano, reunido no Rio de Janeiro).
16 - "Bacia do Rio Doce" (Descrição dos Municípios de Peçanha e Caratinga).
17 - "O Rio Doce" (Descrição de alguns Municípios de sua Bacia em Minas Gerais).
'18 - "Defesa dos Irmãos Lott" (No Juizo Federal).
19 - "Bacia do Rio Doce" (Terceiro dos Relatórios apresentados pelo Autor ao Governo do Estado de Minas Gerais para fundamento de um seu
privilégio de mineração .no Rio Doce).
20 - "Anuário de .Minas Gerais" (obra versando
sobre estatística, crônica, história, corografla, finanças, variedades, biografias, literatura, indicações,
etc.)
21 - "Notas e Crônicas" (Páginas da História
Religiosa do Brasil - Séculos XVI a XX).
22 ·-"Discurso Cívico" (Pronunciado na Inauguração do Grupo Escolar da Cidade de Pitangui, no
oeste de Minas, em 24 de Novembro de 1907) •
23 - "Mlning Concession on the Rio Doce"
(State of Minas Gerais, Brazil).
24 - 'Os índios do Brasil" (Memória apresentada ao III Congres11o Cientifico Latino-Americano,
reunido no Rio de Janeiro, em agosto de 1905, sobre
a tese 29.a: "Distribuição geográfica dos índios do
Brasil. Sua etiologia").
·
25 - "Um Futuro Município Mineiro na Mata do
Peçanha" <São João Evangelista).
26 - "Notas Corográficas" (Distrito de Antonio
Dias - Abaixo, comarca de Itablra).
27 - "Tradições Mineiras" (Conferência feita no
Centro Mineiro, da Capital Federal, em 11 de setembro de 1909 - evocando lendas, tradições, ·e episódios históricos em Minas Gerais - a convite da
Dlretorla da mesma Associação).
28 - "Discurso sobre a Geografia e seus progressos no Brasil" (Pronunciado na sessão inaugural do
I Congresso Brasileiro de Geografia, no Palácio Monroe, cidade do Rio de Janeiro, a 7 de setembro de
1909).
29 -

"Balanço de Forças" (estudo político sobre
a futura Presidência da República).
30 - "Discurso na Academia Mineira de Letras"
(como Orador Oficial da inauguração da mesma, a
13 de maio de 1910, em sua primitiva sede, na cidade
de Juiz de Fora)
31 - "Contribuições para um futuro Mapa do
Estado de Minas Gerais" (Memória escrita pelo Autor e apresentada ao I Congresso Brasileiro de Geografia, reunido na cidade do Rio de Janeiro, em setembro de 1909, e lida perante a 1.a secção de Cartografia).
32 - "Ouro Preto" (Dois séculos de regime municipal, 1711/1911).
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- "Embargos Forenses" (Memorial).·

.34 - "Elogio Histórico· e Literário de José Eloy
Ottoni (1763/1851).
35 - "Synopse das Quedas de Aguas existentes

em Minas" <Estt,do sobre a nossa riqueza em Hulh
Branca, como justificação de um voto parlamentar,
na Câmara Legislativa do Estado).
36 - "Discurso sobre a Educação da Mulher"
<Pronunciado como paraninfo da primeira turma de
diplomandas da Escola Normal anexa ao Liceu Municipal de Musambinho, em 12 de dezembro de 1941:
e foi "mandado imprimir por um grupo de amigos e
admiradores, em homenagem ao eminente homem de
Letras e notável tribuno") ;
37 - "Caso de Recurso Extraordinário" (Duas
Memórias de razões perante o Supremo Tribunal Federal no Recurso n. 0 800, procedente de Minas· Gerais).
38 - "Razões Finais" (Memorial forense sobre
uma Ação cumulada de divisão e demarcação de terras, em questão pleiteada no foro da comarca da
Capital Mineira).
39 - "A Hulha Branca em Minas Gerais" (2.a
edição, finamente ilustrada e multo aumentada, com
quadros sinópticos, contendo a relação de 1.160 quedas de água existentes no território do Estado).
40 - "Discurso no Bicentenário do Serro" ..... .
1714/1914).
41 - "A Proteção aos Trabalhadores Nacionais"

(Discurso proferido pelo Deputado Nelson de Senna,
em justificativa ao Projeto n.o 176, pelo mesmo apresentado na 42.a Sessão Ordinária, de 23 de setembro
de 1914, da Câmara Legislativa de Minas Gerais).
42 - "A Contribuição Etnográfica dos Padres d
Companhia de Jesus e dos Cronistas Leigos dos Pri
melros Séculos da nossa História" <Memória que so
bre a 2.a. tese oficial, foi apresentada pelo Autor ao
I Congresso de História Nacional, reunido na cidad
do Rio de Janeiro, de 7 a 16 de setembro de 1914).
43 - "DLscur.so'' (proferido pelo Deputado Nelson de Senna, como Orador oficial do banquete ofe
recido ao ilustre brasileiro Dr. J. F. de ..1\Ssis Brasil
no dia 9 de novembro de 1915, no Grande Hotel, e
Belo Horizonte, na homenagem prestada àquele eml
nente compatriota pela Sociedade Mineira de Agri
cultura).
44 - "Razões' Forenses" (Funcionários federai
não demissíveis ad nutum - Questão pleiteada, n
Juizo Seccional de Minas Gerais). ·
45 - "Pátria e Raça" (Conferência proferida so
bre este tema, a 28 de maio de 1916, no "Club Aca
dêmico de Belo Horizonte, e mandado depois imprimir
no Rio de Janeiro, "por um grupo de Oficiais da Ma
rinha, amigos do Autor").
46 - "O Brasil e a Guerra" (Conferência pro
nunclada na sessão solene do Congresso da Moei
dade, realizada no Teatro Municipal de Belo Hori
zonte, no dia 15 de novembro de 1917, e "mandad
estenografar e em seguida publicar em folhetos, po
iniciativa da classe acadêmica para distribuição gra
tulta às Escolas Brasileiras").
47 - "A Laura do Petrarca de Vila Rica" <Ma
rilia de Dirceu).
48 - "Reforma do Sistema Tributário Mineiro'
(Discurso proferido pelo Autor, na Sessão de 21 d
agosto de 1919, perante a Câmara L .. ;~islativa d
Estado de Minas Gerais, e longamente 1 "ndamentad
por um estudo analítico e expositivo das nossas me

6764 Terça-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

didas agrárias, como base da incidência da taxação
territorial).
49. - "Bras!lidade Idiomática" (Anotações ao
Vocaóulário Brasileiro: relação dos termos, palavras e
expressões populares, e também dos nomes locais
derivados de vozes ameríndias das línguas indígenas,
primit~vamente faladas em nosso País).
50 - "Primeiro Centenário da Independência do
Brasil" <Discurso proferido pelo Autor, na Câmara
Federal, em Sessão do dia 1.o de setembro de 1922,
fazendo a esse propósito uma Síntese Histórica da
evolução política e cultural da Pátria, desde a Independência até aquela celebração do nosso Primeiro
.
Centenário Nacional).
51 - "Riquezas naturais, desenvolvimento eco- ·
nômico e expansão industrial do Brasil" (Discurso
pronunciado pelo autor, na Câmara Federal, em Sessão de 18 de maio de 1923, em defesa da produção
nacional).
52 - "O Estado de Minas Gerais" (Síntese histórico-geográfica da Terra Mineira, aspectos e desenvolvimento do seu progresso cultural, suas riquezas
naturais, tradições e costumes, etc.).
53 - "O Problema da Siderurgia Nacional" (Discurso pronunciado pelo Autor, em Sessão da Câmara
dos Deputados ao Congresso da República, no dia 21
de novembro de 1923, debatendo questões relacionadas com a Economia Brasileira, quanto à exploração
técnica e racional das nossas jazidas e reservas de
minérios de ferro).
54 - "Toponímia Geográfica, de origem brasílicoindígena, em Minas Gerais" (Trabalho em parte já
publicado, em extenso, na "Revista do Arquivo Público Mineiro", tomo XX, ano de 1924, 193 a 337, e
tomo XXII, ano de 1928, págs. 105 a 146, abrangendo
uma porção dos "nomes locais indígenas e brasileiros", ocorrentes em território mineiro e iniciados pelas letras A, B, C, D).
55 - "Alguns aspectos Económicos Brasileiros"
<Discurso proferido pelo Autor, na Câmara Federal,
em Sessão de 14 de outubro de 1925, passando em
revista momentosas questões da produção e do trabalho agrícola e industrial do País, a formação racial do nosso povo e as rendas auferidas pela Nação
do concurso de tantas fontes produtivas do braço
nacional e estrangeiro, na exploração das nossas riquezas).
56 - "A Terra Mineira" (Corografia do Estado
de Minas Gerais).
57 - "Participação dos Deputados Brasileiros às
Cortes Portuguesas, em 1821" (Memória escrita
pelo Autor, a convite da Mesa da Câmara Federal,
sobre a 1.a. Tese do Programa de Comemoração do
~ Centenário do Poder Legislativo no Brasil, ao se
maugurar o "Palácio Tiradentes" em 1926 como nova
sede da Câmara dos Deputados ao COllgresso Nacional).
58 - "Pela Marinha Mercante Brasileira" (Discurs~ proferido pelo autor na Câmara Federal, em
~e~sao de 19 de agosto de 1926, apresentando e justlflcando, com cifras, exemplos e fatos, um projeto
de desenvolvimento e reorganização da nossa Marinha Mercante e em defesa dos interesses e maior
expansão do comércio interno e externo do Brasil).
5? - "Pela. Unidade da Pátria" (Discurso pronunciado na Camara Federal, em Sessão de 25 de
nov'"Hbro de 1926 - "em defesa dos interesses nacionuJs, com exemplos de fatos confirmad:Jres da energia e capacidade realizadoras do Povo Brasileiro, atravée da nossa evolução social e politica; e mostrando a
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necessidade dos Altos Poderes da República melhor
acudirem às reais necessidades de algumas opulentas
e vastas regiões brasileiras, como o Vale Amazônico,
de onde a cobiça imperialista de outros povos pode
desalojar, um dia, a soberania do Brasil").
60 - "Algumas Tradições e Reminiscências do
antigo "Cassino Fluminense" e do "Club dos Diários"
(Conferência feita na sede do Automóvel Club do
Brasil", na cidade do Rio de Janeiro, no dia 12 de
agosto de 1927, a convite da respectiva Diretoria, então presidida pelo Dr. Carlos Guinle).
61 - "Embargos de Nulidade e Infringentes de
Julgado" (Perante o Supremo Tribunal Federal, na
Apelação Cível n.0 3.537, em causa procedente do
J Lu<.o ..:ocCClvnal de MJ.nas Gerais).
62 - "Vias marítimas de Comunicações" ("Seu
desenvolvimento para atender ao crescente comércio
e progresso do Brasil").
63 - "Um Brasileiro Ilustre: o Conselheiro Doutor Francisco de Paula Cândido' (Estudo Biobibliográfico feito pelo Autor, sobre a personalidade, serviços, obras e merecimento do notável sábio, professor e político nascido em Minas).
64 - "Pela Memória dos Inconfidentes Mineiraa
Desterrados da Pátria, em 1792" (Representação historicamente fundamentada e dirigida pelo Autor ao
Governo brasileiro, por intermédio da Chancelaria
do Itamaraty, em data de 15 de março de 1932, "no
sentido de se pesquisarem, por via diplomática, nas
possessões portuguesas da África, fatos e episódios
relacionados com os últimos anos de existência dos
patriotas e mártires da Conjuração Mineira, dos fins
do século XVIII, que ali morreram no degredo").
65 - "0 que deve o Brasil à cultura e à cooperação germânicas" (Estudo histórico-crítico-analítico
da contribuição bibliográfica dos escritores, naturalistas e viajantes alemães, que percorreram o nosso
País, ou dele se ocuparam, e bem assim das expedições científicas alemãs no Brasil, desde o período
colonial até os dias do autor).
66 - "Alguns Estudos Brasileiros" (l.S. série).
67 - "Algumas Notas Genealógicas" (Para um
livro de Família).
68 - "Africanos no Brasil" (Estudos sobre os
Negros Africanos, que o tráfico de escravos trouxe ao
nosso País, e das influências afro-negras sobre a linguagem e costumes do Povo Brasileiro).
Além destes já citados, os maiores trabalhos publicados (isto sem mencionar uma copiosa colaboração histórica, jurídica e literária, esparsa em revistas
e jornais do Brasil e do estrangeiro) deixou Nelson
de Senna outros .escritos prontos para serem editados em vários volumes.
Mas, foi no discurso do Primeiro Centenário. da
Independência que o serrano ilustre pôs em evidencia seus conhecimentos das coisas nacionaiis.

Destacamos estes trechos de rara ilustração:
"Efetivamente, Srs. Deputados, comp~te
hoje ao Brasil o primeiro lugar, em populaçao,
depois da gigantesca União Norte-Americana,
entre as demais nações deste nosso Continente,
e nos cabe o terceiro lugar entre os povos latinos
do mundo; pois, se antes de nós só figuram a
Itália e a França, depois de nós é que vêm a
Espanha, o México, a Argentina, Portugal, o
Chile, a Romênia, o Perú, a Colômbia e todas as
outras jovens nações espano-americanas.

ti

~

I
I'.I
ii

~
~

n

li

i

I'

~

11

\'l

il

ll

"I'

il

!i,,

;

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Terça-feira 12 6765

No desenvolvimento geral, das redes de 11- não pôde Nélson de Senna esquivar-se aos apelos e
nhas férreas, telegrãficas e radiotelegrãflcas, solicitações de amigos - todos eles .figuras expoatravés do terrttór'io nacional, os algarismos da nenciais do pensamento político da época - para
extensão quilométrica absoluta pendem para que. pusesse a serviço de seus concidadãos, no Parlacolocar o Brasil em seguida ao território fran- mento, o seu talento e o seu civismo.
cês, emparelhando-se com a grande nação plaEstreou pois, como Deputado, em 1906, eleito pela
tina, e, adiantando-se a todos os demais paí- 6.a. Circunscrição.
Fo'l reeleito, por mais quatro veses latinos, mesmo inclusive a culta Itãlla, mãe
zes, para as legislaturas posteriores. Depois, eleito
querida da latinidade."
Deputado Federal por Minas Gerais, a. 5 de fevereiro
"Por este amplissíssimo território p,á.tr'io, na de 1922, teve renovado seu mandato, por mais quatro
era da nossa Independência, o número de habi- vezes, até ver-se, ein 1930, esbulhado do mesmo, "cotantes já orçaria por quatro milhões (algarismo mo castigo imposto pelo fulgor com que defendeu os
esse bem superior ao que tinha na Europa a ideais da Aliança Liberal".
nação portuguesa, que até 1822 nos fora MetróComo Deputado Federal e Estadual, destacou-se
pole política porque já de 1808 havia datado a
morte da Metrópole económica, com a abertura pel!l. variedade e solidez de sua cultura, de que fazem
dos portos brasileiros ao comércio das nações prova os numerosos projetas de lei de sua autoria, toamigas) ; e por estas terras brasileiras vieram se dos eles versando matéria de 'indiscutível utilidade
espalhando, durante este prime'iro século da In- pública. Neste Parlamento Nacional, teve destacada
dependência, gentes de todos os climas e raças, atuação no Plenário, como festejado orador que foi,
contando-se só alienígenas 3. 648.382 imigran- e nas Comissões Técnicas, na qualidade de membro
tes vindos para o País no período dos 20 lustros efetivo da Comissão de Diplomacia e Tratados. Perde 1820 a 1920; e hoje pode o Brasil dizer que, tenceu Nélson de Senna à falange dos grandes polítipor um senso demográfico escrupuloso, qual o cos do antigo Partido Republicano Mineiro, o PRM.
1.0 de setembro de 1920, era de 30.635.605 almas de Bernardes, João Pinheiro, Raul Soares e outros poa sua população, nas vésperas deste magno líticos de projeção nacional, onde se acrisolaram suas
excelsas virtudes de homem público. Com o forte lasacontecimento da sua história."
tro de sua cultura geral - filosófica, sociológica, hisDissertando sobre a imigração, disse:
tórica, literária e científica - soube Nélson de Senna
"Há um século que toda a nossa obra de imprimir à sua ação politica uma coerência que o torcolonização tende, Sr. Presidente, para que to- nou uma figura singular na vida parlamentar de nosso
dos os estrangeiros, que se abrigam debaixo de País.
nossa bandeira, explorando o nosso solo, conosco
Valem ser recordados dois momentos culminanconvivendo, se 'infiltrem dentro desta grande tes e decisivos na vida pública de Nélson de Senna. O
nacionalidade, compenetrados todos eles de primeiro, em 1919, por ocasião da Reforma Constituque não podemos tolerar predomínios alieníge- cional de Minas Gerais, preconizada pelo Presidente
nas dentro da massa étnica de cuja fusão está Arthur Bernardes. Tanto o Presidente Bernardes cose formando, por um processo de fatal inte- mo Nélson de Senna, ambos fraternos amigos desde
gração histórica, a nação brasileira, sempre ge- a mocidade, pertenceram ao célebre "Jardim de Innerosa e acolhedora, porém, altiva e enérgica fância" surgido ao tempo de João Pinheiro na Prena resolução dos elementos indesejáveis que a sidência do Estado, e de Afonso Pena na ·da República.
procurem. (Apoiados. Muito bem!)
Apresentado o projeto de Reforma, Nélson de
Acolhemos sempre com carinho, dentro da Senna nele viu certa negação de princípios democrámais Hberal das Constituições do mundo con- ticos e republicanos pregados pelo Mestre desaparetemporâneo, os estrangeiros que adotem o c1do. Mas, pessoa intimamente ligada ao Presidente
Brasil por nova Pátria, ou nele se fixem como Bernardes, tinha-se imposto silêncio a respeito, emobreiros pacíficos e fecundos do nosso progres- bora decidido a votar contra a Reforma. As corren.;
so, desde que não se tornem elementos perigo- tes parlamentares pró e contra a Reforma Constitusos e merecedores da nossa desconfiança sobre cional estavam definidas no Congresso Mineiro. o
Deputado Francisco Campos, no calor da defesa do
a lealdade com que servem ao nosso País".
projeto, lança um desafio aos adversários da propo- ·
Pelejador contumaz e incessante, Nélson de Senna sição. Sem tardança, ao terminar Francisco ·Campos
teve o seu perfil traçado pelo imortal Oscar Mendes sua oração, Nélson de Senna pede a palavra e, em
(seu sucessor na cadeira de que é patrono José Eloy monumental oração, demonstra, 1rretorquivelmente, a
Otoni, na Academia Mineira de Letras), com estas inviabilidade do Projeto n. 0 111, que, em seguida, é
palavras:
rejeitado por maioria de votos. O segundo momento,
"O homem foi sempre assim: uma ativi- é a assinatura do "Manifesto dos Mineiros", ao qual
dade em contínua ação. Era um tipo bem repre- emprestou colaboração para seu aperfeiçoamento.
sentativo do mineiro tradicional, na calma e
Nélson de Senna preocupou-se sempre em demana gravidade sisuda da aparência exterior, na sia, sem ufanismo, mas com acentuada visão técnica
sua tenacidade no trabalho, no seu culto à tra- e económica, com as grandes riquezas nacionais. Em
dição, na sua fidelidade à religião, no seu ape- .1923 realizou nesta Câmara dos Deputados amplo progo à terra natal, no seu 'interesse pelo Brasil, nunciamento sobre essa magna questão, expendendo
na sua. experiência. da. política, no seu amor à com clareza, precisão e incomparável ética prospecllberdade e à justiça e, sobretudo, no seu amor tiva, suas idéias sobre a siderurgia no Brasil, alià família. A morte da esposa muito amada e de nhando "as grandes riquezas do País em jazidas e
um filho em plena varonilidade e no exercício minérios de ferro, cálculos e estimativas de sua posde uma carreira futurosa abalou-o profunda- sança em território de Minas Gerais; avaliação do
mente e intensamente, como o magoavam tam- nosso potencial de "hulha branca" e resenha das
bém com intensidade a injustiça, a deslealdade, maiores quedas d'água industrialmente aproveitáveis,
a irreverência e a estupidez humana."
nas regiões mais ricas em depósitos de minérios''.
Dono de uma personalidade fascinante, pelo duAo lado dessa febril atividade de politico, poligraplo prestigio da inteligência e da nobreza de caráter, fo, histor'iador, advogado, jorna.llsta, professor e 11-
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terato foi Nélson de Senna um exemplo de homem
dedicado à família. Casado com D. Emilla Gentil Horta Gomes Cândido, mineira como ele (ela era natural de Mariana e foi uma das razões de sua força e
de seu sucesso), viveram a vida na mais completa,
comovente e duradoura harmonia, juntamente com
seus sete filhos, todos por ele e por sua dedicada mulher encaminhados corretamente na Vida, mercê de
uma educação conduzida com os ensinamentos da
moral e da honra, do dever ~ da caridade cristã.
sr. Presidente, Srs. Deputados, Ex.maa Autoridades, Senhoras e Senhores.
Em verdade, "a história das nações não é, senão
a biografia de ·indivíduos, a crónica das famílias, os
anais das povoações, .formando tudo isso um conjunto de tradições gloriosas", como registrou o nosso
homenageado em "Algumas Notas Genealógicas".
De se compreender, também, a grande emoção
de que nos achamos possuídos ao ocupar esta tribuna
do Parlamento, por honrosa delegação da Liderança do Governo e do meu Partido - a Aliança Renovadora Nacional - na oportunidade da comemoração de tão grata efeméride.
Este é, pois, um feliz momento, do qual jamais
nos esqueceremos, por sensibilizarem profundamente o
nosso coração de neto (ora investido da mesma representação popular a que emprestou tanto brilho o
saudoso avô, cuja memória se homenageia) as recordações da vida, da obra, e do exemplo de Nélson de
Senna.
Ainda recordamos vivamente os seus belos ensinamentos e bons conselhos, transmUidos constantemente e até o instante derradeiro em que o vimos
cerrar os olhos para sempre, na noite de 2 de junho
de 1952, em nossa Belo Horizonte.
Por isso mesmo, é bom, muito bom, recordar homens como Nélson de Senna, cuja vida constitui um
magnifico exemplo de "trabalho honesto, sério e meticuloso e um ·justo orgulho da gente mineira, que
neste ano celebra, com .saudade e muito carinho, o
seu centenário de nascimento. (Palmas.)
DISCURSO DO DEPUTADO FABIO FONSECA
O SR. FABIO FONSECA (MDB- MG. Pronuncia
o seguinte d'i.scurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sr. Secretário Fagundes Neto, nosso companheiro de Minas Gerais, ilustres familiares de Nelson de
Senna, existe uma teoria que a genética não deixa de
explorar permanentemente. Nelson de Senna espelha neste momento a figura de Raul Bernardo Nelson
de Sena, que segue suas passadas com segurança com
perfeição, como um verdadeiro democrata. Qu~m o
conheceu no período do Governo do nosso saudoso Israel Pinheiro, conheceu um Secretário de gabarito
muito elevado e de uma fidalguia quase imponderável. Todos aqueles que ao seu gabinete acorriam de lá
não saíam sem ter, pelo menos, esperança de ver realizada alguma coisa algum dia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, por delegação do
meu Líder, assomo a esta Tribuna para falar de um
coestaduano, Nelson Coelho de Sena, escritor nascido na cidade do Serro, Minas Gerais, em 1876, residindo em Belo Horizonte até 1952. Formou-se pela famosa Faculdade de Direito de Ouro Preto, tendo sido Deputado Estadual e Federal no.s idos de 1926 a
1930. Foi o redator do primeiro diário da capital mineira, o ''Belc• 'Horizonte", e do "Diário de Minas" e
sendo que, nlllda como jornalista, fundou e dirigiu :.A
Província", em 1910, e o "Anuário de Minas Gerais"
de 1906 n 1918. Sua obra histórica compreende a
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memória histórica do Serro Frio, de 1895 a 1896, efeméridades e fatos mineiros, na mesma data- "Serranos
Ilustres", em 1904, "A Terra Mineira" em 1922 em 2
volumes ..:.. além de artigos sobre negros e tnd'igenas
na "Revista do Arquivo Público Mineiro". Escreveu,
ainda, "A Idade da Pedra no Brasil", apresentada no
III Congresso Científico Latino-Americano, realizado
na cidade do Rio de Janeiro, em 1905, e "Notas e Crónicas" sobre a história religiosa no Brasil, editado em
São Paulo, no ano de 1907. Num dos importantes livros escritos por Nelson de Sena, com o título "Os índios do Brasil" ele coloca muito bem a distribuição
geográfica das principais tribos e povos indígenas do
Brasil - livro este editado em Belo Horizonte em
1908. Escreveu, ainda magistral livro sobre o bicentenário de Ouro Preto nos anos de 1711 a 1911 no
qual memoriza a histórica cidade onde os fatos mais
importantes da Inconfidência se processaram. Nele
descreve a origem da cidade, onde ele acha que Ouro
Preto e Mariana, as duas vilas vizinhas, .se completavam, como berço dos nossos primeiros sinais de liberdade e de independência do colonialismo português.
·
Vejamos um fato histórico por ele narrado.
"Termo da. EreçiW da Vila
"Aos oito dias do mês de julho do ano de
1711, neste arraial de Minas Gerais do Ouro
Preto, nas Casas de Morada, em que .assiste o
Senhor Governador e Capitão General Antônio
de Albuquerque Coelho de Carvalho, achandose presente uma Junta que se ordenou, para o
mesmo dia, as pessoas e moradores principais
deste arraial que se fizeram presentes, o dito
Sr. Governador, que na forma das ordens de
Sua Majestade determinava erigir, neste mesmo arraial, uma nova povoação, a Vila para
que seus moradores e os mais de todo o distrito pudessem viver arregeados, e sujeitos com toda a alva forma às Leis da Justiça como Sua
Majestade manda e deseja se conservem todos
os seus vassalos nesta nova Conquista, porque
supondo não achava o sitio muito acomodado, atendendo às riquezas que prometiam as
minas, que há tantos anos se lavram. Finalmente foi denominada Vila dos Arraias de Ouro Preto."
Outro livro que também causou bastante sensação nos meios literários de Belo Horizonte, nos idos
de 1914 foi "A Hulha Branca em Minas", que prevê
o posterior aproveitamento de nossas principais quedas d'água como via de produção da energia e conseqüente desenvolvimento.
Não satisfeito, continua Nelson Coelho de Sena
com sua pena erudita e lança o livro "Jesuítas no
Brasil", publicado no Rio de Janeiro em 1915. Depois
escreve a "Terra Mineira", dando uma demonstração da coreografia do Estado de Minas Gerais, nos
idos de 1922 - já então Deputado. Faz, ainda, outro
documento importante, ou seja, "A Geografia Física e
Social do Estado de Minas", em duas edições impressas em Belo Horizonte, nos idos de 1926.
Produziu mais 12 trabalhos, publicados e bastante disputados, e que puderam demonstrar o gênio
da criatividade do grande mineiro Nelson coelho de
Sena. Já nos idos de 1905, seguindo a tradição de Joaquim Nabuco, Pedro Lessa, Carlos Otoni, Gilberto
Freyre, Aurélio Pires, Nilo Peçanha, Getúlio Vargas,
Sílvio Romero demonstrou com bastante clareza que
a erudição nacional independe das incursões pretensiosas da inteligência internacional, como desnecessariamente velo a ocorrer mais tarde, quando os estudo.s de civilização brasileira passaram a ser assina-
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dos por autoridades internacionais, francesas e americanas.

História, como também predestinado foi o nosso homenageado.

Gostaria de dizer que Nelson Coelho de Sena f.ol
um homem predestinado pela sorte, porque quase
tudo que ele previu, quase tudo que ele escreveu ele
pôde constatar em vida, enquanto outros gênios não
tiveram a mesma oportunidade. A exemplo de Monteiro Loba;to, Nelson Coelho de Sena, com seu gênio
criativo, escrevia tão bem, com tanta franqueza, com
tão alto espírito democrático, que jamais se preocupou
em ser imolado algum dia, em partir para o exílio pelo que escrevia em favor dos desafortunados.

As nacionalidades dependem muito de sua configuração física, dos acidentes imprevisíveis e incontroláveis de sua formação e dos entes telúricos que
lhes vincam a índole e a vocação. Mas não há noticia,
na História, de que nenhuma delas se haja transformado em nação digna e culta sem a presença de
condutores com clarividência e proféticos, de gulas
seguros e carismáticos, de líderes sábios e generosos,
como foi Caxias e como foi Nelson coelho de Sena.

A ele só um sentimento dominava. Tão grande
talvez como Demóstenes, que amargou, por haver escrito "A oração da Coroa", o mais terrível libelo contra as tiranias do liberticídio, Cícero, cuja cabeça decepada, colocada no rostrum do foro romano, ainda
continua sendo o mais veemente protesto que atravessa os séculos contra os delírios da força, da insânia, da truculência. Napoleão, que tentou traçar
com a ponta de sua espada o mapa do mundo de sua
época, encontrou em Santa Helena os seus melhores
momentos, de grande dignidade espiritual, e a mais.
elevada sublimação de sua personalidade.
Teve melhor sorte, porém, Nelson Coelho de Sena
do que Abraão e Moisés, que foram infelizes. O primeiro não viu sua numerosa descendência. E o segundo não conseguiu pisar a terra prometida.
Nelson Coelho de Sena, no severo julgamento de
Emílio Giraud, diz que "a democracia sustenta, em
vaso quebradiço, os anelos terrenos. Mas ela é o eterno rio da esperança, que carrega em seu dorso as
energias progressistas da humanidade. Afastar-se
dela, por temor de contaminação popular, é purismo
farisáico. 11: o mais nefando critério de purgação dos
meios". Assim imaginava o famoso coestaduano Nelson Coelho de Sena, que tem como seu parente mais
próximo, Raur Bernardo Nelson de Sena, q,ue seghiu
com passadas firmes e resolutas para a conquista de
um ideal comum, que é a democracia que é nossa, e
pelo berço e pelo amor ... "
Estão aí os traços do nacionalismo nascente, da
esperança, no futuro da pátria, que se quer resguardada das intromissões alheias. Essa é uma tradição
que não se perde, revivida aqui e ali por dignos compatriotas. Temos quase certeza de que, se Nelson c9elho de Sena ainda vivo estivesse, teria o mesmo gaudio o mesmo desprendimento, a mesma humildade
de 'um Juscelino Kubitschek de Oliveira, como servidor do povo e amigo de todos. Pertencia, como Juscelino Kubitschek, àquela rara estirpe de heróis de
Sófocles, na Antígona; não viera para partilhar o
ódio, viera para distribuir o amor e a esperança.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, .ilustres familiares do nosso homenageado de hoje, o grande escritor
Nelson Coelho de Sena, perdôem .. me a minha amaurose, pois outros melhor dotados poderiam descrever,
em prosa e ''erso, com o agrado de todos, a passagem
luminosa de Nelson Coelho de Sena pelo cenário artístico e literário de Minas Gerais e do Brasil.
A pobreza do meu vernáculo e minha falta de
traquejo parlamentar, assim como as minhas preocupações com minha dicção, jamais poderiam permitir-me ser o escolhido para esta tarde, quando Nelson
Coelho de Sena é homenageado.
Poderíamos ainda ir mais longe, comparando o
nosso ilustre homenageado do dia de hoje ·com um
dos maiores patronos que o Brasil já conheceu, o
Duque de Caxias, o Pacificador, predestmado pela

Nabuco, Patrocínio e a Princesa Isabel, assim
como Nelson Coelho de Sena, ajudaram-nos a redimir da vergonha extrema da escravidão. Poderíamos
agora descrever um fato importante para engrandecer
nosso pronunciamento, retirando ilações do passado,
do nosso Patrono do Exército Brasileiro, Luiz Alves
de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que, com sua
espada conciliadora fundiu a unidade moral, politica
e territorial da nossa pátria. E Nelson Coelho de Sena,
em seus laudatários, nos dá a impressão de um seguidor consciente dos direitos e liberdades da pessoa
humana.
Num discurso pronunciado como orador oficial na
sessão inaugural da Academia Mineira de Letras, em
Juiz de Fora, a 13 de maio de 1910, discursou sobre o
tema "O futuro de Minas Gerais", dizendo:
"As vezes, os que amam o passado fazem o auditório que os escuta respirar idéias poentas, ou, como
naquele dizer macio e erudito de Herculano, dão-lhes
a ouvir "algumas coisas antigas que estavam já postas de parte, conjecturando que ordenadas e vestidas
de novas cores podiam tornar à praça e não parecer
mal como árvores de outono com seu renovo". "0
risco, porém, do enfado aos meus ouvintes acaso me
distanciaria do intento de penetrar convosco; pelas
eras afastadas de nossa literatura e lá ir buscar· as
justificativas históricas da criação desse e"perançoso
cenáculo de homens de letras, aqui- agrup;:tdos, desde
a memorável data de 25 de dezembro de 1909 e eolimando os seguintes nobilíssimas fins: a cultur3: ·da
língua e da literatura nacional, o estudo dos costumes, .
a formação da história da literatura mineira e, espe- .
cialmente, o congraçamento da intelectualidade mineira." "E se resquício de mérito encontrardes na ~i
nha oração, antes o deveis atribuir ao temor de nao
querer me afundar pelas brumas do passado para o
fundo dos arquivos e das bibliotecas extrair algo com
o que vós viésseis gastar a resignada paciência em
me ouvir." "Preferi deletrear convosco nas linhas indecisas dos tempos vindouros, pedindo ao patriotismo
vidente que me aclarasse o que porventura nos aguarda nesta manhã de incógnita esperança, quando ao
domínio geral do progresso, no meio físico e no meio
ambiente moral desta terra. No entanto, aceitei a
incumbência na esperança de desenvolver qualquer
coisa que pudesse, realmente, homenagear o homem
que reconheço como .um dos grandes minei:os. e um
dos grandes brasileiros. Nossa semelhança e so a cidadania mineira, o que já é bastante para nos conceder, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a honra de falar
sobre Nelson de Sena.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao terminar minha oração, já estou me sentindo despreocupado da
responsabilidade que foi atiradà no intelecto que
passou a ser um fardo pesado, não me permitindo
alongar mais no enaltecimento ao meu nobre coestaduano que foi um polígrafo completo, dissertando
sobre toda e qualquer coisa que pudesse interessar ao&
estudiosos de nossa formação cultural, especialmente
a formação cultural de Minas Gerais.
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Ao meu companheiro Raul Bernardo Nelson de
Sena e aos demais familiares de Nelson Coelho de
Sena o meu pedido de perdão, pois assim terá de
vocês a eterna gratidão, ao me ouvirem e me homenagearem como orador, no culto à finura, à elegância
e à criatividade do escritor e politico que marcou
época em nosso Estado e no BrasU.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -APresidência sente-se honrada em associar-se às homenagens que são prestadas, pelo Plenário, ao professor
e politico mineiro Nelson de Sena, figura de grande
realce na vida politica, pública e no Magistério mineiro. E, sem dúvida, a nossa homenagem - secundando a~ palavras tão brUhantes dos oradores e, de
modo rspec1al. do Senador Gustavo Capanema - é
um pre1to ':e JUstiça a esse grande brasileiro, na ocasião en, que se comemora o centenário de seu nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre
a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1.0Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 260, DE 1976
Acrescenta dispositivo à Lei n. 0 3.890-A de
25 de abril de 1961, que autoriza a União a
constituir a Empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, e dá. outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É acrescentado ao art. 2. 0 da Lei n. 0
3. 890-A, de 25 de abril de 1961, o seguinte § 1.0 :
"Art. 2. 0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1 ° Quando as necesidades nacionais o recomendarem, a critério do Poder Executivo, a
ELETROBRAS poderá ingressar no ramo indus~,.ial de material elétrico.

"
,.4rt. 2.c Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3 ° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
· " 3. 890-A, de 25 de abril de 1961, é o diplo,
orizou a constituição da ELETRO"'' Centrais Elétricas Brasileiras S.A., com o
unJet<vo p.. m.. d1al de realizar estudos, projetas,
'onstruç:.;,o e pe · ação de usinas produtoras e linhas
de :r: nsm1~são e distribuição de energia elétrica.
O a ·. "·J dPssa lei que, justamente, cuida das
atnbuic·e~ o f:ll;tlidades da empresa, não possui
§ 1 °. emb '" enha § 2. 0 É que ·O referido § 1.0 foi
vet.ado
cas1. · da promulgação pelo Poder Executiv·.
. O •.osso pro_,eto, pois, restaura o § 1,0 do menClOnadc . · 2: , só que com um objetivo e um texto
diferentes
pretendido originalmente.
O que se quer, afinal, é que a ELETROBRAS, empresa que Ja tem uma variada atuação no setor da
produçao e distribuição de energia elétrica, possa
também produzir determinados materiais elétricos
industriais, quando o interesse nacional determinar
que assim se faça.
Sala das Sessões, em 11 de outubro de 1976. Vasconcelos Torres.
~.
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Com!ssões de Constttuigão e Justiça e
de Economia e de Ftnanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 261, DE 1976
Inclui o Curso de Artes Gráficas dentre os
ministrados pelas Escolas Técnicas Federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 t incluído o Curso de Artes Gráficas
dentre os ministrados pelas Escolas Técnicas Federais.
Art. 2.0 O currículo mínimo e a duração do
curso de que trata esta Lei serão fixados pelo Conselho Federal de Educação, em resolução a ser baixada
no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 3.o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As Escolas Técnicas Federais, vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, têm, dentre outras
finalidades, a de proporcionar a seus alunos habilitações profissionais ministradas a nível técnico de
2. 0 grau ou auxiliar, com o objetivo de assegurar a
formação de técnicos para o exercício de atividades
em que as aplicações tecnológicas exijam profissionais plenamente capacitados.
Nessas instituições de ensino são ministrados diversos cursos técnicos, dentre os quais, entretanto,
não se inclui o de Artes Gráficas.
Todavia, como é amplamente conhecido, as indústrias gráficas brasileiras se ressentem da falta de
profissionais habilitados para exercerem atividades
de linotipistas, gravadores, impressores e outras correlatas.
Nesse sentido, impõe-se, a nosso ver, a inclusão
do curso de Artes Gráficas nas Escolas Técnicas Federais, o que, a médio prazo, poderá suprir a falta
de profissionais do setor atualmente verificada. ·
É esse o objetivo precipuo desta proposição, que
prevê que o Conselho Federal de Educação, no prazo
de noventa dias, expedirá resolução fixando o currículo mínimo do curso e sua duração.
Sala das Sessões, em 11 de outubro de 1976. Vasconcelos Torres.
rAs Comissões de constituição e Justiça e
de Educação e Cultura.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 262, DE 1976
Dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia
aprovação oficial à fabricação em série de
novos modelos de veículos automotores, e dá.
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Todo modelo novo de veículo automotor
somente poderá ser fabricado em série e oferecido
à venda pública depois de examinado e aprovado o
respectivo projeto, quanto aos aspectos de segurança,
pela Secretaria de Planejamento da Presidência da
República.
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Parágrafo único. Modelo novo de veiculo automotor, para os efeitos desta Lei, é o produto de
Indústria. automobllistlca que apresente modificações
substanci'b.is de potência, capacidade, desempenho,
aerodinâmica ou mecânica, em relação aos que estejam sendo fabricados em série.
Art. 2.0 O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq -, a, que
se refere a Lei n. 0 6 .129, de 6 de novembro de 1974,
fixará anualmente os requisitos mínimos de segurança dos veículos automotores a serem obedecidos
nos projetas de novos modelos.
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
vez por outra a imprensa ainda tece comentários
acerca dos recentes acontecimentos e mesmo conclusões havidas no âmbito da Comissão Parlamentar
de Inquérito de Defesa do Consumidor, particularmente no que se refere à questão da segurança dos
veículos de fabricação nacional.
Aliás, prestou seu depoimento a essa CPI, na
condição de profundo conhecedor da matéria e também interessado em oferecer sua experiência à busca
das soluções pertinentes, o conhecido ás de competições automobilísticas internacionais Emerson Fittipaldi.
Pois bem, sabia-se antes da instauração da referida CPI e ficou-se sabendo com maiores detalhes,
principalmente após o depoimento atrás mencionado,
que os automóveis nacionais são os menos seguros
do mundo, sem que a indústria automobilística nacional tome, ela mesma, a iniciativa de dotar os seus
produtos de equipamentos ou acessórios com tal finalidade.
O nosso projeto tem, assim, o objetivo primordial
de defender os interesses dos consumidores de veículos automotores, impondo às fábricas o dever de
submeter previamente ao exa.me e à aprovação do
Governo, através da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, os projetas de novos modelos de veículos. Dito exame e aprovação, obviamente, referir-se-ão aos aspectos de segurança do
veiculo.
• O órgão ao que o projeto atribui a tarefa de fixar
os requisitos mínimos de segurança a serem observados nos novos modelos - o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) tem, evidentemente, todas as condições para fazê-lo,
conforme se pode ver das suas atribuições legais (Leis
n.os 1. 310, de 1951, e 6 .129, de 1974).
Sala das Sessões, em 11 de outubro de 1976. Vasconcelos Torres.
(As Comissões de Constituição e Justfça e
de Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os
projetas lidos serão publicados e encaminhados às
comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação, em
seu Parecer n. 0 829, de 1976), das Emendas do

Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 63, de
1976 (n. 0 2.409-B/76, na Casa de origem), que
dispõe sobre o Seguro de Acidentes do Trabalho a cargo do Instituto Nacional de Previdência Social <INPS), e dá outras providências.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 388, parágrafo único, do Regim~nto Interno.)
Em discussão a redação final. (Pausa.>
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a
encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada
como aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - As
matérias constantes dos Itens n.os II a V da Ordem
do Dia, acham-se em fase de votação.
Estão presentes na casa 22 Srs. Senadores, não
havendo, portanto, quorum para deliberação. Em conseqüência, as referidas proposições ficarão com a votação adiada para a próxima Sessão.
São as seguintes as matérias que têm sua votação
adiada:

-2Votação, em turno único, do Requerimento número 492, de 1976, do Senhor Senador Mauro Benevides,
solicitando a transcrição, nos Anats do Senado Federal, do editorial sob o título "Recursos para o Nordeste", publicado no jornal Tribuna do Ceará.

-3Votação, em turno único, do Requerimento número 496, de 1976, do Senhor Senador Ma1
Benevides,
solicitando a transcrição, nos Anais ...o Senado Federal, do discurso proferido pelo Si•nador Danton Jobim, na Associação Brasileira de Imprensa.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n.o
497, de 1976, do Senhor Senador Gustavo Capanema,
solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado números 98 e 233, de 1976, do
Senhor Senador Nelson Carneiro, que instituem salário adicional para os eletricistas.
-5Votação, em primeiro turno, do P~o.ieto de Lei
do Senado n. 0 91, de 1975, do Senhor ~;~nadur Nelson
Carneiro, que acrescenta parágrafo (;o ico HO art. 394,
da Consolidação das Leis do Trabalho. tendo
PARECERES, sob n.oa 666 a 668, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Saúde, contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre S.:m:.,lor Henrique
de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQP . · imF.Nll MA- Pronuncia. o seguinte discurso .)~
r.:;; ien· :.
Srs. Senadores:
Na fala de hoje sob a égide d(l •·
to Ge!sel convocamos os brasileiro.;
:w
patriótica, que não seja jugo ou ·
,, ac•.'
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modação. Mas pelo contrário, conscientização dos interesses maiores da Pátria. E para esta missão tão
árdua e patriótica apelamos à imprensa em todos os
seus escalões.
Infelizmente vivemos num mundo que ainda não
é irmão na bonança, mas que obriga a uma solidariedade ne. adversidade. Ele não reparte com eqüidade os
beneficies da riqueza, mas distribui indiscriminadamente o õnus dos momentos menos afortunados e, o
que é mai~ grave, penalizando com maiores atribulações povos e paises ainda não totalmente na· posse
plena de todas as suas possibilidades criadoras.· ·..•
Mal assumia o Presidente Ernesto Geisel a direção suprema dos destinos nacionais, e eis que uma
crise económica internacional para a qual não contribuímos irradiava para o Brasil suas conseqüências
negativas. Não iremos nos deter na recomposição desse quadro recessivo, que começou a se esboçar em fins
de 1974, projetando sobre o dinamismo da vida brasileira o tom sombrio de suas tintas. Dele, porém,
formaremos :r.ítida idéia e claro juizo, referindo-nos
ao petróleo. Até antes de desenhar-se o painel da
c:o:ise, a importação do "ouro negro", necessária à
compleme:1tação da produção nacional, importava
num dispêndio de pouco mais de 700 milhões de dólares anuais. Em 1974 essa importação gerou uma
despesa da ordem de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. No período compreendido entre os anos de 1968
a 1972 o petróleo equivalia, em média, a 10% de nossas
Importações. Em 1974 passou a representar 22%.
Se outros fatores não houvessem se agregado à
crise econõmica internacional, como a queda da capacidade C.e importação dos países ricos, as barreiras
que esses países ergueram às exportações das nações
em via de desenvolvimento, a perda de substância do
valor. dos bens primários nas relações internacionais
de trocas, bastaria a ascensão vertiginosa dos preços
do petróleo para determinar uma retração, uma desaceleração do nosso processo de desenvolvimento,
atonta que se faria fatal e inelutavelmente acompanhar das tensões sociais inerentes aos períodos de
congelamento das atividades económicas.
Não conseguiu o Presidente Geisel apenas evitar
que uma depressão importada se instalasse no Brasil,
a qual nos imporia cruelmente o colapso da expansão
das nossas energias produtivas, provocando a perda
de ::1-ível do nosso crescimento e implantando a desordem nos espíritos. Se conseguiu minimizar os efeitos corrosivos da crise econõmica internacional, soube encaminhar uma política destinada a melhorar o
perfil da distribuição da renda nacional, política que
a cada dia assume maiores características de exigência impostergável não só de justiça social como de
pré-requisito inevitável de criação de um grande mercado interno no qual parcelas consideráveis de nossa
população possam se inserir ativamente, perdendo,
assim, suas características de legião de subconsumidores, características que ainda hoje perduram gerando não só bolsões de pobreza enquistados em nosso território como representando graves obstáculos à
própria expansão do nosso parque industrial e de todas as demais atividades produtivas. Um pais só se
imuniza verdadeiramente contra os imprevistos do
mercado internacional, por natureza instavel, na medida em que constrói um amplo mercado interno.
Defrontamo-nos, por isso mesmo, com ingentes
tarefas que são os magnos desafios de nossa geração
e que não podemos transferir aos que nos sucederem, na hora irrevogável da rendição da guarda. Mas
o nosso bom desempenho no cumprimento dos deveres que constituem o nosso compromisso histórico com
a nacionalidade e o seu futuro Imediato depende da
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nossa capacidade de nos ãarmos as mãos, de somarmos esforços, identificados numa mesma firme e inabalável determinação: não só a de superarmos todos
os óbices que se anteponham à nossa marcha, todos
os antagonismos erguidos à nossa escalada, todas as
dificuldades e embaraços que estorvam tudo quanto
obstar possa a transformação do Brasil em um lar
em que todos os brasileiros sintam-se fraternos e solidários. Para ser realmente criadora, essa. união há
de pressupor o diálogo, o debate alto, a. critica objetiva, numa palavra: a presença da inteligência enquanto força que, pelo jogo das opiniões divergentes,
co.nstrói a unidade da ação,_lúçida e responsável, porque esteada no concenso.
Assim pensamos e cremos, Senhor Presidente, Senhores Senadores - e nesta Casa ainda recentemente
pregamos a concórdia, bem supremamente cristão -,
e ouvimos, com a mesma emoção de que partilharam
todos os brasileiros de coração alto, o generoso apelo
do Presidente Geisel feito em Campinas, para que
caminhemos juntos ao encontro da grandeza nacional. Renovando convocação que fizera em Santa Catarina, disse o Presidente: "Caminhemos juntos comigo, dêem-me apoio que o Governo precisa e nós
realizaremos, sem dúvida, em cada dia que passa, um
Brasil melhor".
As Nações são atos da vontade coletiva. Por mais
importante que sejam os fatores objetivos para a
consecução dos grandes desígnios nacionais, nada sobreleva em magnitude que a decisão humana, a imperativa vontade humana de se sobrepor a.tudo aquilo que se obstina em negar o nosso idealismo e as
propostas de grandeza que fazemos ao destino de
nossa Pátria. Mas essa determinação construtiva só
adquire força de mover montanha - a força resplandescente da fé e da confiança -, se ela se concretizar em ato de vontade coletiva, em gesto de opção
generalizada, em atitude de escolha de todos e não
só de alguns.
Estabelecido esse pacto, é automática a mobilização dos fatores. e agentes materi~is que instrumentalizam o desenvolvimento que nao se traduz apenas
em dados econômicos, porque ele é acima de tudo
uma realidade integrada. O progresso do País não se
compartimenta, não se atém a esta ou aquela esfera
da vida da sociedade. Ele se manifesta simultaneamente tanto no plano econômico quanto no social, no
cultural, no institucional, no político. Recentemente
vimos, durante a campanha eleitoral que se consumou
na Alemanha, e ainda agora estamos vendo, no curso
da campanha eleitoral que se trava nos Estados Unidos, que os grandes temas em debate são a inflação,
o desemprego, a previdência social, o destino democrático, numa demonstração irrefutável de que problemas que possam parecer à primeira vista questões
puramente técnicas são vitalmente problemas políticos. Políticos, no sentido de que a política, se é a
ciência de bem conduzir os negócios da Sociedade e
do Estado, é concomitantemente arte de perseguir,
produzir, promover e distribuir o bem-estar geral do
Homem enquanto ser social.
Conta-nos a História que entre os antigos as problemáticas coletivas, os assuntos de interesse geral
eram debatidos e dirimidos quase sempre em logradouro público, onde se reuniam os maiores de vinte
anos. No agora, ateniense, o verbo flamejava, e em
certas ocasiões de maneira facciosa, em busca de soluções sobre as quais o povo devia deliberar. E em
certos instantes a veemência, a loquacidade e os arroubos oratórios levavam a soluções que não se conciliavam com os melhores interesses do povo. Daí o
comentário de Croisset: "a palavra tinha então grande valor na resolução dos assuntos, muitas vezes,
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mesmo, com sacrifício do acerto da justiça e da prudência".
E prossegue: "As alocuções dos tribunos atenienses estão cheias de injúrias atrozes. Não se circunscreviam em debater os negócios públicos com
ardor; usavam de todos os meios para aniquilar o adversário".
No forum romano, os discursos não eram diversos na virulência com que eram proferidos. Foi no
Consulado de Júlio César que pela primeira vez apareceu uma espécie de boletim arremedo de jornal,
sob a denominação de "Acta 'Diurna" a cargo dos
tabeliães, e dele se tiravam cópias que êram enviadas
para as províncias para exibição em lugares públicos.
Continha debates judiciários, políticos e solenidades
sociais. Surgiu então a censura e Tibério e Domic!ano
proibiram, sob pena severa, qualquer crítica que significasse desapreço a seus atos. No século XV, a descóberta da Imprensa foi o marco inicial de uma era
mais pr~missora para os destinos dos povos. Vencendo obstaculos, conseguiu impor-se como instrumento
de profundas e benéficas transformações sociais.
A imprensa é na realidade, um instrumental de
maior influência na conscientlzação dos povos. A sua
missão é até mesmo preventiva.
Assinalando erros e enaltecendo virtudes, o jornalista, quando na realidade é consciente em toda
sua plenitude, é um sacerdote na extensão mais ampla e específica do termo.
A sua meta deve ser o bem comum, a verdade o
seu lema e as suas responsabilldades profissionais devem ser calcificadas na visão patriótica do exercício
da sua árdua missão.
Mas ela teve sempre o seu exercício sujeito a restrições. Na Inglaterra, na Revolução de 1688, com a
conseqüente Declaração de Direitos imposta pela Nação revoltada e quando Macauhy afirmava que fora
ela, a Revolução, que dera ao povo inglês um longo
período de prosperidade e de grandeza isolando-a do
contágio da anarquia que então a devastava, nesta
época, não obstante o alargamento dos horizontes, o
jornalismo ficou sujeito durante multo tempo a um
regime de leis as mais restritivas. Percebe-se, assim,
como é curiosa a distonia entre a sua magnífica missão e o seu difícil exercício.
Sem dúvida, a maior arrancada para a libertação
do pensamento ocorreu no século XVIII, quando os
enciclopedistas desenvolveram intensa propaganda
pelo livro e pela palavra contra as duvidosas teorias
em voga, o dogmatismo político e pregaram princípios
mais consentâneas que a dignidade humana.
Diderot, o fundador da Enciclopédia; exclamava
corajosamente: "se o soberano é o senhor absoluto
para o bem, o é com muito mais razão para o mal" e
Montesquieu: "a liberdade é o poder de se fazer o
que se deve e, não, ser compelido a fazer o que se
deve absolutamente querer; a liberdade politica é uma
tranqü111dade de espírito que o cidadão tem de sua
segurança e nenhum Estado pode ser considerado
seguro e bem organizado sem uma Constituição livre
que assegure a liberdade do cidadão".
Como conseqüência da propaganda tenaz dos enciclopedistas a imprensa tomou, então, novo rumo,
mormente na França, deixando de registrar apenas
fut1lidades nos moldes do "Mercure Calant", para se
tornar a semeadora de novas crenças e o baluarte da
transformação dos costumes políticos e sociais.
Apareceram, então, na França - "Le Patriota
Françals" ....... sobre a audaciosa dlreção de Brlssot; "Le Brabant" - que traduziu o entusiasmo patriótico de Camille Desmoulins e tantos outros.
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A Assembléia Constituinte francesa, reunida em
1791, dois ~nos depois dos escombros e a sangueira,
de revoluçao histórica, proclamava a liberdade de
imprensa como a coluna principal de uma verdadeira
democraci~, e estatuía, em sua Constituição: "A livre
comunjcaçao do pensamento e das opin1ões é um dos
direitos mais preciosos do homem; todo cidadão pode
falar, escrever e imprimir livremente, respondendo
pelos abusos dessa liberdade nos casos previstos pela
lei".
·
Na definição da área de liberdade de pensamento
sem que. o seu exercício penetre nos domínios onde á.
lei preve a sua punib1lldade e onde estão sobretudo·
as r1gidas estacas da segurança nacional está a· grande
fórmula da vivência sem atritos dessa cÓnquista ind1scut.ive~ente sagrada, a liberdade de Imprensa. Nlng~em e prisioneiro da crença alheia nem submisso à
fe, qualquer que ela. seja, do seu semelhante. Mas não
esqueçamos que parametros firmes fixam as fronteiras
do permitido entre o direito e o dever; o direito de
pensar e o dever de resguardar uma estrutura social e
política que forte não sendo não manterá a ordem
pública, indispensável à tranqüilldade coletlva.
Mas qu~m somo~ nós -indagamos - para definir
a conduta etica da 1mprensa do nosso País? Não desconhecemos que nos falta tudo para tanto. Que autoridad~ é essa que nos credita algo para expormos
tese tao empolgante a tantos que já expuseram o seu
patrimônio e a sua vida pagando preço multo alto
pela sua fé inquebrantável e crença Inabalável? As
indagações que nos fazemos pouco importam, pois que
o que vale é o debate como tentativa do ajuste de
fronteiras, de concepções e premissas.
A tese é explosiva, sabemos, mas no mundo atôm1c9 que coab~tamos o perigo .é a norma e a paz completa
so a conqu1staremos na solidão dos cemitérios, mas
onde os mortos, alguns deles, continuam vivos com
os farrapos das bandeiras com que marcaram uma
convicção inabalável, erguidas por aqueles que não
os esqueceram.
O Sr. Mauro Benevid'es (1\IDB - CE) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE CARENA MA) - COm muita honra, nobre Senador Mauro
Benevides.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre
Senador Henrique de La Rocque, o pronunciamento de
V. Ex.a, na tarde de hoje, insere-se entre aqueles que
mais dignificam os registras da nossa história parlamentar. A lúcida apreciação, agora feita, em torno da
liberdade de pensamento através dos tempos, desde
Tibério e Domiciano aos nossos dias, permite que,
convincentemente, se afira a importância desta tese,
na defesa da qual devem envidar esforços todos quantos têm responsabilidade na condução dos destinos
nacionais. Há poucos dias, saudando, em nome da
Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, nesta
Casa, o transcurso do "Dia da Imprensa", apele!, em
breve discurso, para que o Governo sustasse a censura
ainda existente junto a alguns órgãos da nossa imprensa. Nesta tarde, é V. Ex.a que faz, com brilho, com
equilíbrio, com erudição, o oportuno enaltecimento da
liberdade de imprensa. Os nossos aplausos, os aplausos
da bancada do MDB a V. Ex.a, e os votos para que as
suas idéias sejam prontamente acolhidas pelo Governo Federal.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE CARENA MA) - Muito grato. nobre Senador Mauro Benevldes,
pelo aparte que acaba de dar ao nosso pronunciamento
e que, sem dúvida, vai engrandecê-lo.
o militar, pela sua formação profissional, age em
conformidade com a sua estrutura ideológica. A si-
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mulação não é arte em que sejam peritos. Por que,
então, não dialogar com um governo que, vitorioso
pelas armas, ·tem procurado continuadamente a compreensão e o apreço do_povo qlle governa? Dai por que,
na esteira do nosso último ·pronunciamento politicoinstitucional, aqui estamos para também apelar, dialo,gar, tentar expor problema da maior relevância: a
t:~nsura da imprensa. Em defesa dessa liberdade na
Patria, e fora de seu território, ·um grande número de
contritos têm dado o melhor da sua inteligência e da
sua bravura e até mesmo a própria vida. Por ela
morreu Líbero Badaró, bravo redator do Observador
Constitucional ocasionando em pleno reinado brasileiro violenta campanha em que se destacaram a Tribuna
do Povo e Aurora Fluminense, campanha essa que
obrigou o Monarca a partir para Portugal, sucedido
que foi pela Regéncia. Mas o relacionamento entre
o Poder e a Imprensa jamais foi fácil, tranqüilo e
pacífico entre nós, assim como no mundo afora.
E a Regência combateu logo os periódicos de
então, fundando um seu, sob a supervisão governamental. Foi quando o Ministro da Justiça da época,
um ano após a partida do Rei, expunha: "uma causa
não menos fecunda de moralidade e a licença de
escrever. Povo ignorante, uma mocidade fogosa cujos
anos vão despertando no horizonte de uma liberdade
mal firmada e pouco esclarecida, abraçam com precipitação e sem o menor exame tudo quanto pelo prestígio da imprensa se oferece a sua inexperta razão."
Era uma luta a mais entre o governo e os que o
criticavam. A Carta Constitucional de 1829 dava os
lineamentos do ordenamento judiciário mas era mister a complementação. da obra de 1830 que dotara o
Código Criminal.
.. ~·.. ~.s formas de..processo- diz.João Mendes- são
destinadas como faróis a iluminar a marcha da ação
Juãlr.iária; elas devem ser assaz poderosas para fazerem :m::g:r dos próprios fatos incriminados a verdade
da acu:;ação assaz flexível, para se prestarem as
necessidarles de todas as causas e ao mesmo tempo
assaz firmes para evitar as astúcias e as violências."
O Sr. Benjamim Farah <MDB- RJ) -Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA MA) - Com muita honra, nobre Senador.
O Sr. Benjamim Farah CMDB - RJ) Já o nosso
nobre colega, Senador Mauro Benevides, deu a V. Ex.a
a solidariedade da nossa Bancada. No entanto, eu,
que represento o Estado do Rio, gostaria também de
dar a V. Ex.a, cm nome desse Estado, a minha solidariedade. Todos os grandes acontecimentos nacionais
tiveram como Teatro de operação a antiga Cidade do
.Rio de Janeiro. A grande Imprensa- pode-se dizer-tem estado no Rio de Janeiro. Os jornais do Rio se
projetam mais facilmente para a Nação do que os
jornais dos outros Estados - com o devido respeito
que tenho por todos eles. o Rio não deixou e não
deixará de ser, pelos tempos afora, a capital cultural
do País. E é notável o trabalho desenvolvido pela
Imprensa desde os primórdios deste País, sobretudo
para sua emancipação política. E também pelo que
ela tem dado em favor das instituições, através dos
tempos, merece nosso respeito e nossa melhor menção
honrosa. Sei do esforço que a Imprensa tem evidenciado, sobretudo nos países onde tem estado implantada a ditadura, pr-:- ·-,e o jornalista, ainda que controlado pelo Estad·;, w.n sempre na alma aquele Iampejo e quer levar bem longe as suas idéias. E, já que
nesses países ditatoriais, ond~ existe um único partido
e a Imprensa é controlada, tenho a certeza de que a
Imprensa nos países democráticos tem falado por
aqueles e tem traduzido o pensamento e os sentimentos daqueles povos que vivem sob a ditadura. Por tudo
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isso, por esse esforço da Imprensa e pelo que ela deu
de importante e de heróico, na luta pela nossa emancipação e, também, pela consolidação das instituições,
ela merece todo o nosso respeito. Portanto, estou solidário.rcom V. Ex.a
a SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE cARENi"MAl - o·apoio que V. Ex.a nos traz, neste instante,
em nome do Estado do Rio de Janeiro, muito nos
comove. V. Ex.a sabe que todos nós temos um pouco
do nosso coração ligado àquele grande Estado.
Era universitário e assistíamos, por ocaSião daRevolução de 1930, no nosso primeiro ano de. Universidade,, dois jornais pagarem o preço da sua .convicção:
O Pa1s, na Avenida Rio Branco, esquina da Rua 7 de
Setembro, inteiramente incendiado e dele nada sobrando; e o Diário Carioca, na Praça Tiradentes,
invadido e depredado. São exemplos, os dois fatos que
acabo de citar, que comprovam como realmente é
difícil o mister de comunicar.
Continuo, Sr. Presidente: na ordem deste raciocínio o Código de Processo de 1832 organizou a justiça
civil e criminal dando-lhes novas formas de comportamento.
Quanto à imprensa pouco houve de inovação.
Apenas o art. 278 prescrevia que quando o impressor
deixasse de acudir a citação, o juiz de direito ex officio,
depois de ouvi-lo, julgaria a acusação como fosse de
direito; e o art. 312 asseverava que não tendo o editor
ou autor meios para satisfazer a multa em que incorria por ela seria responsável o impressor. Mas a luta
Regência versus Imprensa prosseguia e. o governo
taxava A Matraca, O Filho da Terra e O Exilado de
jornais infames que cobrem de ultraje a Regência
e a Administração.
Mas, todas as tentativas depois da maioridade até
à sucumbência da monarquia para reformar as leis
então vigorantes e consideradas inadequadas para os
desvios da imprensa não prosperaram. Assim, em
1875, foi apresentado um projeto determinando a autoria do artigo publicado, não podendo o seu autor
declinar da sua responsabilidade. Logo após era tentado o julgamento dos delitos de imprensa pelo júri.
Ambas as proposições foram rejeitadas, face a tolerância do Monarca, que jamais permitiu restrições à
livre manifestação do pensamento. Era discípulo de
Tácito: "As ofensas que se desprezam afastam-se; as
que se erguem como que se confessam."
Proclamada a República movimento insuflado por
parte considerável da imprensa nativa e logo surge
a amostragem de eventos tantas vezes debitados aos
governos e que surgem à sua revelia. A Tribuna Liberal, porque transcrevera artigo da República de
Campos e da Revista de Portugal, teve a sua redação
depredada, agredidos os que lá se encontravam e
morto um dos violentados. Era o início do regime implantado para garantir a democracia brasileira.
De pronto o Côdigo Criminal, velho de 60 anos,
é reformulado e o Código Penal é promulgado a 30
de outubro de 1890.
No tocante aos crimes de comunicação de pensamento pela imprensa o novo Código inovou, não
aceitando a solidariedade perfeita de certas legislações, nem o da sucessão de responsáveis da lei substituída nem o das penas de negligência adotadas em
várias . codificações. Nivelou a responsabilidade do
autor, do editor e do proprietário da tipografia. O
Código Penal, além de divergir do sistema de responsabilldade do Código Criminal, estabeleceu uma só
penalidade para o crime de provocação, pela imprensa,
de determinados delitos: permitiu a querela aos sucessores do morto, quando a difamação era contra a sua
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memória; estatuiu a compensação das·!njúrias, alargou os casos da prova da verdade e regulou melhor
a violação da propriedade literária. Eis, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, algo da via crucis legal da liberdade
de Imprensa em nossa Pátria, tantas vezes marcada
pela incompreensão e desamor entre os homens. Nos
regimes totalitários a repulsa à liberdade de Imprensa
foi sempre absoluta.
Mussolini estabeleceu verdadeiro monopólio na
comunicação do pensamento, limitando o número dos
jornais, .e cada um tinha que t.er um gerente nomeado
pelo prefeito da localidade. Lenini, logo depois do
advento do comunismo na Rússia, tocando na mesma
tecla, sentenciou na Internacional de 1919: "os operários sabem que a liberdade de imprensa é uma 1lusão,
enquanto as reservas de papel e os maquinismos estiverem em mãos dos capitalistas. "Eles entendem que
a liberdade de imprensa é a liberdade para os ricos
de assalariar a imprensa, a liberdade de fabricar e
falsear a opinião pública. A verdadeira liberdade de
imprensa é fornecida pelo regime." Hitler em Veneza,
por ocasião de sua visita à Itália, exclamava: "O
nazismo se orgulha de haver libertado o povo alemão
da liberdade de imprensa."
Efet!vamente, a lei .hitleriana, sobre a mesma,
reduziu-a a uma dependência da administração do
Estado, com deveres e obrigações discriminados e rigorosamente fiscalizados.
Nas legislações que tivemos oportunidade de examinar, tais como as da Argentina, Bolívia, Colômbia,
Holanda, Itália, México, Suécia e tantas outras, é mantida a liberdade de pensamento. Ele pode ser comunicado até onde a lei considerar que a sua propagação
não atente aos cânones jurídicos vigentes.
O Presidente Geisel não tem porque temê-la. Ele
hoje não é só o governante maior dos brasileiros mais
representa o Chefe da Nação estimado pelo seu povo.
O delito de ofensa contra o Presidente da República não tem hoje o significado de outrora - pro:ximum sacrilegio crimen, magistatis decidur - como
dizia Ulpiano, e no qual incorriam até os que usavam
roupas do mesmo tecido e da mesma cor do Imperador; no presente tem outro conceito, visa manter o
Chefe de um Estado como seu primeiro cidadão, dentro de uma atmosfera de respeito e consideração, e
isto porque ele retrata o valor e a dignidade do Pais;
tudo, portanto, que possa atingir o respeito que se lhe
deve ou possa diminuir a sua força moral, resvala
para o prestígio da própria nacionalidade.
A liberdade de imprensa é uma conquista irreversível' A sua nau jamais sossobraria, porq,ne os oceanos
se lhe tornaram famillares com os vendavais que tem
vencido e os furacões que tem sobrepujado. Mas,
Inúmeras vezes a paixão politica que oblitera o raciocínio e seqüestra o bom senso no cativeiro da incompreensão e do desatino tem ocasionado o seu exercício
conturbado na sua magnífica destinação.
Compreendemos todos, supomos, que o preço da
verdade deve ser cobrado àquele que a adulterou.
Lemos certa feita: "que a imprensa pode ser a
melhor e a pior de todas as in~t!tuições. Quando Isenta
de paixões, orientada pelo bem comum, discutindo
teses sociais e dirigida por caracteres inamolgáveis
e inteligências esclarecidas, é o mais poderoso instrumento de educação dos povos e o melhor guia de uma
sã política, quando porém dominada pelo satanismo
do ódio, a serviço de ilusões mesquinhas é um verdadeiro flagelo."
E o grande Rui Barbosa sentenciava: "um pais
de Imprensa degenerada e degenerante é um pais mi-
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asmado, um pais que explorado em sua inconsciência
não poderá lutar com os vícios que exploram as intenções."
Mas, mercê de Deus e a responsabllidade dos que
a dirigem, esta não é a imprensa que conhecemos, a
que lemos, pela qual nos Informamos, a que pelo comportamento ético nos habituamos a respeitar. É esta
a que pesa na opinião pública e firma conceitos. Não
· é a ela que o grande tribuno baiano se referia, mas
àquela que, distante da sua nobre missão sóclal, atrai
e vllipendia.
Temos fé. Acreditamos num Governo que, em vigílla permanente, busca melhores soluções para o
povo.
O Homem de Estado tem que ter um permanente estoque de compreensão e sensibilidade humanas,
paralelas a uma imensa disponibilidade para ouvir,
dialogar e depois decidir. Os donos da verdade :foram
envoltos na poeira que o· mundo vulcânico da nossa
vivência levanta, todos os dias, para encobrir e fazer
ruir teses, princípios e diretrizes que se superam a uma
velocidade que, nem a cronometragem, a mais precisa, é capaz de seguir-lhes os passos, porque é superada em seu próprio conceito. A sua atenção é permanente nos dias, horas, minutos e segundos a uma
dinâmica social tantas vezes convulsa e dialética. O
Ministro da Justiça, Armando Falcão, tem a seu favor
a sinceridade como característica. Temos a satisfação de conhecê-lo há dezenas de anos e é sempre o
mesmo no trato pessoal, que não se modifica na variação efémera do posicionamento social e politico.
Acreditamos que compreenderá bem o apelo que formulamos.
A liberdade de imprensa, conquista das mais fundamentais para o comportamento dos povos, confunde-se mesmo com o próprio conceito de liberdade e
grandeza humanas. Assume pois ela, que tantos combates e batalhas inesquecíveis tem travado, o culto
que merece na serenidade do seu exercício. Que a sua
limitação de ação nunca seja motivada por decisões
que não sejam as normais. Estas são indispensáveis,
porque a segurança nacional não pode transigir com o
risco frente à coletividade nacional. O problema é
pois conceituai, e não temos dúvida de que nem o
preconceito nem o privilégio motivará a conduta pública em problema de tão magna importância. Em
nosso entender, o exercício de informar está interligado com a solidez da institucionalização nacional.
O covarde não pode exercer a profissão jornalistica, assim como o odiendo e o leviano, isto porque sendo ela uma missão a ser cumprida o seu missionário não pode, ostentando a pena que é o seu
crucifixo, tê-la mergulhada na tinta da covardia, do
ódio, e da insensatez. Este não é o profissional por
cuja profissão tantos lutaram no passado e pelejam
no presente. E porque é das mais dignificantes no
contexto social, urge que seja honradamente exercitada. E, diante dos nossos olhos, ao alcance do nosso
julgamento, alguns deles aqui se encontram, na tr'ibuna que lhe cabe, atentos aos debates parlamentares, e cremos, almejando em prece fervorosa, pela
grandeza da nossa Pátria e felicidade do seu povo.
A ela, a imprensa do nosso País, dedicamos a nossa
peroração: confiem no Presidente Geisel. Ouçam,
atentem e atendam· ao seu apelo, para que o ajudem
em consonância com a grande tradição de cordialidade que ilumina toda a história da nossa nacionalidade. Já está no Livro dos Livros, fonte perene de
sabedor'ia, que casa dividida é casa voltada contra
si mesmo. Esse não é o nosso destino que, para continuar sendo a expressão histórica das vozes mais
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profundas do nosso ser nacional, roga e espera apenas que caminhemos juntos. <Multo b~m! Palm~s:> .. , .
o SR. ~PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -· Concedo a palavra ao. n9bre. Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA·- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) -.Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Esta minha fala não vai representar um comercial para uma firma pau!lSta, que procedeu a úm 1n-· ·
teressante concurso, Visando a premiar crianças que
praticaram boas ações.
o nosso Diário do Congresso tem uma circulação
restrita, mas, por outro lado, tem o mérito de registrar, para a eternidade, os atos. dignos como o dessa
instituição fabril, que demonstrou .que, a par dos lucros que necessariamente tem de ter, decidiu praticar
atitude eminentemente pedagóg'ica. Saúdo daqui, desta tribuna, a l-ouvável iniciativa da Fábrica Estrela,
que premiou mil crianças brasileiras, inclusive uma
do meu Estado, que alcançou o honroso 4.o lugar no
interessante certame.
o concurso "A Estrela é Sua" reuniu 170 mil participantes, e foram premiados 1. 005 concorrentes, recebendo, o 1.0 colocado, um brinquedo por dia até o
Natal; ao segundo caberão 75 brinquedos; ao 3.0 , 40;
ao 4, 0 , 20 e ao 5.0 , 10.
comoveu-me, profundamente, Sr. Presidente, o
relato das boas ações praticadas por essas crianças.
E para que V. Ex.as tenham idéia do significado de
tais palavras, transcreverei esses relatos. Disse o 1.0
colocado: "Ganhei um filhote de caranguejo; dei bolachas para ele comer e no outro dia soltei ele na
maré, porque ele precisava ir ver a mãe, pois caranguejo também tem mãe, e fiquei muito feliz vendo o
caranguejinho ir para a lama em busca da mãe". Já
o 2. 0 colocado afirmou: "Juntei mil selos para conseguir uma cadeira de rodas para uma menina paralítica". O 3.0 disse: "Sou muito boazinha, mas minha
boa ação será doar o prêmio (se ganhar) a um hospital". "Numa loja tinha um neném perdido. Eu vi algo
se mexendo, peguei e leve1-o à gerência. A mãe, aflita,
ouviu-o e veio buscá-lo. Agradeceu-me em pranto",
disse o 4. 0 colocado. E, finalmente, disse o 5.o premiado: "Soltei um passarinho que estava preso na gaiola".
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no instante
em que registro esse fato, para mim inédito e de excelente comunicação, não posso esconder a amizade
que tenho à Fábrica Estrela, embora sem conhecer os
seus dirigentes. Relembro que, há quatro anos, pedi
ao Deputado Cunha Bueno, da representação bandeirante, que me levasse até a loja da empresa, a fim
de adquirir brinquedos para os meus filhos. Fui atendido com tal solicitude que a ocorrência ficou gravada em minha mente para o resto da vida. Pensei
que era ao Parlamentar que a atenção estava sendo
tributada. Porém, pude ver que de igual modo as vendedoras tratavam a quantos procuravam a seção de
venda daquela indústria. Paguei o que era dev'ido, e
pude dar essa grande alegria aos meus filhos e anonimamente, dentro em breve, irei até lá para' mostrar aquele mundo de fantasia aos meus netinhos.
O que me leva a inscrever nos Anais do Senado
esse concurso é o exemplo de uma organização comercial, que sabe dividir o muito que ganha com aquela
admirável população infant~l brasUelra, que tanto
ama. a Estrela que, agora, 1luminou o caminho de
multa gente desfavorecida da sorte.
Era. o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem!)

- · .. O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -- Não
há .~ais pradores .inscritos. . .
.
.
·
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão, designando para a de quarta-feira próxima a
seguinte
· ·

ORDEM DO DIA
-1Votação, em turno único, do Requerimento n.o
492, de 19.76, do Senhor Senador -Mauro Benevides,
sollcitandq a transcrição nos Anais do Senado Federal, do .editorial sob o titulo "Recursos pai:a o Nordeste", publi~ado no Jornal Tribuna do Ceàrá.
.-2Votação, em turno único, do Requerimento n.O
496, de 1976, do Senhor Senador Mauro . Benevides,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Senador Danton
Joblm, na Associação Brasileira_ de Imprensa.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n.o
497, de 1976, do Senhor Senador Gustavo Capanema,
solicitando tenham tramitação em conjunto. os Projetas de Lei do Senado n.0 s 98 e 233, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que instituem salário
adicional para os eletriclstas.

-4Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n. 0 91, de 1975, do Senhor Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta parágrafo único .ao art. 394
da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 666 a 668, de 1976, das Comissões:
. .
- de Constituição e Justiça, pela· constitucionalidade e juridicidade; ·
- de Legislação Social, favorável; e
. .
- de Saúde, contrário.
o SR. PI$SIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada a Sessão.
(Levanta-se a Sessão às 15 horas e 55
nutos.)

mi-

ATA DA 169.a SESSAO, REALIZADA EM 28-9-76
(Publicada no DCN - Seção n - de 29-9-76)
Retiticação

Na página 6360, 1.a. coluna,
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência recebeu a Mensagem n.o 158, de
1976 (n.0 284/76, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado Federal, nos
termos do § 5.0 do art. 23 da Constituição, projeto
de resolução que estabelece aliquotas máximas do
imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias.
A matéria será despachada às Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.
Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, mens.agem que 'será. 'Iicià 'pelo 'àr.
· · · · · · · · _.
to-secretário.
~·lida a seguinte·

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 101, DE. 1976 ·.
. Estabelece .. a:Íiquotas máximas '
imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias.
MENSAGEM N.o 158, DE·1976
· O Senado Federal resolve:
(N.0 284176, na origem)
Art. 1.0 As alíquo~as máximas do imposto sob:::c
Excelentissimoo Senhores Membros do Senado operações relativas à circulação de mercadorias serão
Federal:
as seguintes, a partir .de 1.0 dejaneiro de 1977:
Nos ·termos do § ·5·,o do art.' 23 ·da Constituição, ·
I - Nas operações internas e interestaduais:
tenho a ·honra de submeter à elevàda apreciação de' ·
a) nas Regiões Sudeste . e Sul: 14%: (quatorze
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição 'de
·
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, ·o por cento);
anexo Projeto de Resolução que "estabelece aliquotas
b) nas Regiões Norte, Nordeste e· Centra-Oeste:
máximas do imposto sobre operações relativas à cir- 15% (quinze por cento).
·
culação de -mercadorias".
II - Nas operações de exportação: 13% <treze
Brasilla, em 22 de setembro de 1976. - Ernesto por cento).
Geisel.
·
··
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na data
0
E.M. N. 225 - 21 de julho de 1976
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
LEGISLAÇAO CITADA
Tenho a honra de submeter à consideração de
Voosa Excelência minuta de Resolução a ser submeCONSTITUIÇAO DA REPúBLICA FEDERATIVA
tida à deliberação do Senado Federal, nos termos do
DO BRASIL
§ 5.o do art: 23 da Constituição, objetivando du~ medidas na área do Imposto sobre Circulação de Mer23. Compete aos Estados e ao Distrito Fecadorias, para vigorarem a partir. do exercício de deralArt.
instituir
impostos sobre:
1977:
I
..........................................
.
a) unificação das aliquotas interna e interestadual;
II - operações relativas à circulação de mercab) elevação do nível máximo, de 14% para 15%, dorias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes, impostos que não serão cumulativos e dos
da alíquota do imposto para a região Centro-Oeste. quais
se abaterá, nos termos do disposto em lei com2. A unificação d~ aliquotas proposta nos ter- plementar, o montante cobrado nas anteriores pelo
mos desta minuta, aliada. a Convênio que os Estados mesmo ou por outro Estado.
celebrarão nos termos do Protocolo de Intenções anexo por cópia,· atende plenamente ao princípio constitucional de isonomia tributária, consubstanciado no
§ 5.0 A alíquota do imposto a. que se refere o
inciso III do art. 20.
item II será uniforme para todas as mercadorias nas
operações internas e interestaduais; o Senado Fe3. Na realidade, as medidas constantes dos do- deral,
mediante resolução tomada por iniciativa do
cumentos em causa não alterarão os níveis de tributação segundo as aliquotas hoje predominantes. Presidente da República, fixará as aliquotas máximas
Visam, contudo, a eliminar a distorção ora imperante para as operações internas, as interestaduais e as de
de discriminaÇão meramente geográfica, com infrln- exportação.
gência do referido art. 20 inciso III da Lei Magna.
(As Comissões de Constttutção e Justiça e
Tomado, como exemplo - para corroborar esta as- ·
de Finanças.)
sertiva - um .comerciante estabelecido em limite entre Estados, vendendo a consumidor em seu própr!o
Estado à aliquota maior, e a consumidor, bem proATA DA 171.a SESSAO, REALIZADA EM 30-9-76
ximo, porém situado em outro Estado, à aliquota menor, ver-se-ia frontalmente ferido o mencionado
(Publicada no DCN- Seção D- de 1.0 -10-76)
princípio constitucional, eis que configurado ficaria
RETIF!CAÇOES
o estabelecimento de diferença tributária em razão
do destino das mercadorias.
Na página 6440, 1.a coluna, após a justificação do
Projeto de Lei do Senado n. 0 250, de 1976, apresentado
4. Do mesmo passo, será mantido o efeito de pelo Sr. Senador Nelson Carneiro, que "dispõe sobre
redistribuição de renda entre os vários Estados da restrições à aquisição de munição para armas de fogo,
Federação em decorrência da diferenciação das ali- e dá outras providências", inclua-se o seguinte desquotas interna e interestadual, uma vez que os Est~ pacho:
dos se comprometeram a conservar, nos mesmos m(As Comissões de Constituição e Justiça e
veis atuais, a carga tributária.
de Economia.)
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5. A elevação da alíquota que se propõe para a
região Centro-Oeste, nos mesmos percentuais de aliquotas vigorantes para as regiões Norte e Nordeste, é
decorrente dos níveis de arrecadação alcançados pelas Unidades Federativas componentes da região ante
dificuldades de ordem estrutural.
Aproveito a oportunidade para renovar a Voosa
Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Mário Henrique Simonsen, Ministro da Fazenda.

L
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No texto do Requerimento n.o 515, de 1976, de
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado
n.o 23, de 1975, que "altera a redação do art. 550 da
Consolidação das Leis do Trabalho", constante do
item 5 da Ordem do Dia:
Na página 6450, 1.a coluna, in fine,
Onde se lê:
... , a fim de ser feita na Sessão de 18 de outubro próximo.
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Leia-se:
... , a fim de ser feita na Sessão de 28 ·de· outubro
próximo.
ATA DA 172.a SESSAO, REALIZADA EM 30'-9.:.7&·
(Publicada no DCN - SeçãO II - de. 1:0 :.10-76)

RETIFICACJI.O

No texto do Projeto de Lei'.do Senado· n.0 · 251, de
197ft, apresentado pelo Sr. Senador Nelson· Carneiro,

que "altera o art. s.o da Le1 n.O 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia. do Tempo
de .Serviço":
Na página. 6471, 1.a. coluna., no art. 1.0 do projeto,
Onde se lê:
... , da Lei n.o 5.107, de 3 de setembl:o de 1966,
passam a ...
Leia-se:
... , da Lei. n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966,
passam a ...

RELAT0RIOS DAS COMISSOES PERMANENTES
REFERENTtS AO ~S DE SETEMBRO Dt 1976

co:mssAo

DE

;..:;;u::xos .m:aio::..;rs
DE 19

RELATORIO CORRESPONDENTE AO M2S DE SEmo:r.RO
PnESI!)E~'TE: 3~:;JlCR CATT~E

ASSISTENTE: LIWA

Fr::'~'!!!lltA

PI!:HF!lllO

llA

l\OCI~,

DATA CE RE·
ceBIM·N~

NOMERO E EMENTA

P~\~·;·~:·(.~

:J:; :1r nc

.::~~:J;go

I!D

l"C'l~'

NA CDMID O

I'"-

-··::!.lr

RELATOR

CI!IIGNIIDO

DATA DA

CONC~USAO

CONC~USJI.O

tRIBUIÇJ.O

DO PARECER
DO RELATOR

COMISSAO

cus-

~~

zm JQ?~

.~~:ter ~.;.o.:.:. e. llo~\·7:\o de torrc.s dnclutns 13.09.?6
r:.. :.::~·-1~~~1:io~ :..r.cluidos na re::ião dn."Amazõ-;

;>>.J:U f:\J•S que 8S11BC1t'1ce., 8

c~ •.1·~ ~ ~n·cr:ide:-.cit~c.

76,

Sli:l:ADCn
~E

,de,

CJ.~'l'li:

Eti!HEll!O

llt,C9,76

FaVOrV:lel

(AVOCADO)

R11unj iro

re~l1 t.nlln. ••••••••••• , , •• , ••• , •• , , , , ••••••• , •
ct:t.utl•il•u:J.clo ••••• , •••••• , ••• , • , • , ••.•• , , ••• , , ,
Projoto relatado , •• , , ••••• , ••• , • , • , • ,, •• , , , , •• , , , , •
Corresvond~11cia recellida:
OfÍcio ,,,,,,,,,,, •• ,,.,,,,,,, l
t~rl)joto

Tele=

•••••••••••••••••••••••

2

TaJ.f!crru.1a ••••••••••••••• , • • • • 1
Co.t•tüo ••• , ••••• , , , • , , , • , • , • , • l
Cor-res! •m ol t;l \C: i e. A:Cp"'ld:.lcln:
Ot'Ícj.o .......................

Cnrt;a

3

....................... l

Tele!:l'l\r.m ................. , • ,

l

Cc.rtão • , ••••••••• , , , •• , , •• , , .164

Em 30 1 de setambro de l 976.

l
l

l

Aprov::do e:n

17.09-76.

OSSERVACOES

.. ·.·
/',

· Terça-feira 12 6777
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CO~IISS/10

CONST!Til!ÇiiO E JUSTIÇA,

DE

RELATORIO CORRESPONDENTE AO MtS DE

SETEMBRO

PRESIDENTE:

SENAVOR ACCIOLV FILHO

ASSISTENTE:

IIARIA HELENA DUE110 DRANVIiO,

DE 19 76

AEI.ATOA
DESIGNADO

CATA OA
OIS·
TAIBUIÇAO

23,08.76
SENAVO N9 198/16:
llOVa >.edação dOh a~.th. 99 e 106, ~a Le~
1!9 5 682, de 21 de ju!ko de 1971 (Lu 6Jta~
n~ea doh Paltt~doh Po!~t~eoh), atteJtada pelo Lei n9 6 043, de 13 de ma~o de 1974
e
do outuh pJtouuanelah.
AutcJtr Seotadolt Joh~ L~ndou.

SEI/AfiOR IIEI/J!I
QUE fiE LA RO'l!
Q,UE,
-

25.08,76

16.08.76

SEI/AfiOR 1/EL •
SOl/ CARNEIRO".

DATA DE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMEAO E EMENTA
P~OJETO LEI

o<

PROJETO LEI SEI/AVO N9 190/761

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

OBSEAVAÇOES

APnOVAVO,
(01. 09.16)

Con~.t.l..tue..l.onat

e jta:.Zrl.ie.rr. Fct
voJtiiuel quao:tõ
tto r1ê'L.C:to. com

emenda n9 I·CCJ.

18.08.76

Vúoõe ubJte a nito ~ne~dênc~a. a.oh V~ee .p,.'e!eitoh l!unle~pa~h da ~neompat~bU.U<t·
de plteuüta no aJtt, 84, item I da. Lei ot9
4 215, de 27 de abit~l de 1963.

ConJt.Uueionnt
e juJt'ld.i.eo,eom
oubotUut.i.uo.

APROVAOO,
Vencido Sen.
CaJtd!!_

fi~Jtceu
.lO.

(01,09.76)

AutM: Seotadoit Uat:C.ulo Coellto.
PROJETO LEI SENAVO.N9 169/761

23,06,76

VihpÕe habite oh euJthOh de Fonoa.ud~oloa~a. ,
Jt~gulamenta a pit~)ihhiio de Fonoa.udiÕlogo e
da outJtah pltou~denc~a ••

PROJETO LE! .SENADO N9 173/751

S~N~VOP 10!~

SMIIEY.

o~.o~.i6

CcJtl.tU:uo.Lo·· A?ROVAVO.
nttl e ju~:é.d.i.· (01,09,76)

•••

03.10.75

SENAfiOR HENRI
QUE fiE LA RO'l!
QUE,
-

14,10,75

Conh.t.i.tue.i.o· APROVAfiO.
nal. e juJt:é.di (01·09,76)
e o. Fa.uoJtiiue'l
quanto a.o n~f
Jt.Uo.

24,06,76

SEJIAflOR JOS!
SARNfY.

04,01,76

Colth.tUue.i.o- APROVAfiO,
nal e juit'ldl (01,09,76)
eo.Fa.uoiLâveZ
quanto ao mõ
Jt.Uo,
-

~EIIAflOR JOS~

06,04.76

ConJ.t~.tuoio·
nat c jtL~:C.di

Rehta.belece, e" 64UOit do 4poun.t<tdo,que .te
nk4 11.eto1tnado ~ a.tiuUade, o dilteUo ele Jte
eebe11. oJ beote{:C.cloh deeoJtJtén.tu d<t lealhlii
ção 4oblte acUenteh do .tJtaballto,
AutMr Seotadolt Flt411CO MontO/to,

PROJETO LEI SENADO N9 161/161
Ccneede ~to tuballt4d0i'. um dlct Ü.t.Ll de 6ol·
aa, polt meJ, pllll.ll tJtata.Jt de in.teJtthheh pa.it
.aeu.Ca.uh.
Autoltr Senadolt

V~thconceloh

Toitltth,

PROJETO LE! CÃMARA N9 15/76r

05,04,76

1-'ARNEV.

ln.tltodu: a.l.teltaçõu na. ConJolUa.ção da.h
Leú do Tubal1to,· a.pJtoua.da. pelo fleclte.to ·lei n9 5 452, de 7Y ~~ mllio de 1943.

APROVAVO.
(01, 09, 76).

eo.FnuoJtiiue'l
quan.to ao mC
Jt.Uo.
-

Auto11.: flepu.tado EduaJtdo Ga.lil.

PROJETO LE! SENADO N9 128/75:

19,08,75

"ENAfiOR HENRI
.UE fiE LA RO'l!
.UE,
-

20.06,75

PJtejud.i.cado.

25,03,76

~ENA!lOR JOSE
">MIIEY,

26,03,76

Con4.ti.tue~o-

Fixa pita:o pa~ta oxped~ção de no~m<th dihc~
pUnadoJtah e .taJt~ó.<t4 de que .tlta.tll a
Ltl
n9 6 194, do 19,11.1974, qlie d~4pÕe habite
SeguJto ObJt~g•tÕJt.i.o de flano4 Peuo<tú c<tuJ~
do po~ ve:C.euloo atLtomo.toJtu.
AutoJtr Senadoit

APROVA!10.
101.09,76)

L~:a~to Ba~bo:a.,

PROJETO LE! SENAfiO N9 47/76:
Pe1tm.Ue ~too empltegado4 ll utilúa.çiio da. con
ta v.Lneul.a.da do Fundo de Gu<tntla do Tempõ
do Seltu~;o palta a eonhtltuçiio da. cll41l pitÕ •
pit.l.<.

Au.t011.r Senadolt Fltaneo 'llontoJto.

nat e juit'ld!:_
co.

Vüta ac Sen.
He.i.tolt Nao,
(01,09.761

6778' Terçá-feira ll
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NOMERO

PROJETO LEI SENAVO NQ r5J/761

r5 •. 0io,•7ú

Oã IIOVd ~eda~iio 40 a~.t. r 3 da Le~ n9 4 7 r 7,
de 29 de junho de' r965,

PROJETO RESOLUÇÃO N9 6r/761
~edaçiio

vã novn

P.e,~melt.to

ao
In.CMno.

~neúo

04,01.76

~flfA ll.ll ·

mAT~A,

DATII DE
RECEBIMENTO
NA CCMISSAO

E ,EMENTA

.tl!~TRJB!JIÇM, .. 09 .R~L~10fl,

0~81!3~~0~

SEI/AVt'T! 1/t/. •
SOl/ CA!l/IEIRO·, '

, SEI/APOR, JOSE

rR,06,16

05.01.76

SAr.~EY.

I do M.t, 119 do

CONCLUS~O
DO PARECER

, CONCLUSAO
DA
CO.MISSAO

Cou~.tUudo·

o\PR,OV,\VO,
IOr.o9,761

Con4tl.tuelo·
11at e ju~Uf
co.

~PROVAVO.

nat e j<t.~Zrll
c.n, c.om .Htb~'::'
tU<ttluo.

OBSERVAÇOES

tor.o9.76)

Au.tM: Senndo~ LiizMo Ba~boza,

PROJETO LEI SEI/AVO N9 rr/761
Int~oduz mod~~Ü4ÇÕe4 nrt Con~ot.idação

I11ju~U~eo.

r5,03,76

~PR,OVAVO,

Votam

d11~

vcne~rro~

e& Sen.Net~on
CMne~~o e V~~
ceu CMdo~o. -

Leú do T~abatho, ar~ovncla peta Vee~e.to·!e.i
n9 5 452, de 19 de ma~o de .r943,

IOr,o9,761

AutM: SenadM O~e4te~ Que~e~a.

., ,

r=~=~=~--t-:-:--:-:-:---1=:-::-:-:-:-::=+:-:--::-:-:-+:--:-:-:-::-:-:-:--t---+.~-::--!··
PROJETO LEI CÃIMRA NQ 45/15:
r2.08.76
~E/lAVOR LriTE
18,08.16
Con~t.i.tneio •
Vl~·.ta ao Sen.
Atte~a di~po~i.tlvo~ da
de auo~.to âe r95r, que
ll~~ao

de Eeonomü.ta.

Auto~:

Vepu.tado Vayt de

nat e ju~Zdi·
eo e J;tvo.~ã •
vet quanto ao

CIIAVES.

Lei n9 r 4rr, de r3
dl4pÕe 40b~e f1 p~O·

.~e!~on Cn.~nei

.o:o.

-

1,01.09,161

m'i~Uo.

AL~elda.

•

~---------------------1------l--------·l------·l--------~·-------r----~
PROJETO LEI SF.NAPO N9 r99/76:

24.01.16

~ENAPOR HEIIR!
~UE

Au.to~iza

a doação de po~çõe~ de ~e~~a~ de·
vot .. .ta4 a llunle.ip.io4 .inetu:<:do4 na ~ealiio
da Amazônia Leaat, pa~a 04 6.ln4 que e~pe·
e~ó~ea e dâ ou~ a~ p~ov.idêneÜ4.

f.uE.

OT.09.16

PE LA ROt'

CoJt4tUueJ.o· APROVADO.
nat e ji!Jr.'Uf 101.09.76)·

e o.

-

A".to.t: SenadO!:. Jo4e Undo4o.

PROJETO LEI SE/lAVO 1/9 204/16:

21,08.16

~~

r.ova -.edaçiio ao a~t. 89 da Lel n9 6 341,
de 5 de jutl•o de r 976, q11e d.lbpõe Hb~e
a
o-.ganüação e o ~unclo11amento de Movimento
r-.abath~~ta e E4tudan.tlt no~ Pa~.tido4 PotZ
t~coJ e aa ou.t~a~ p~ouidênc.l.4~.
Auto~: Senado~ Pet~õn~o

/.IE'ISAGE/.1 119 8;/i,l ,{• r.o,

3r,OI.76

SENAPO~ UEI/P.I-

i2.08,76

Con4.t~.tuelo-

~P~OVAVO.

lia!,

{Or,09,76)

Poeteta.
P~u.iden.te

dct Re·
do Seluttlo
Fodeul, r'-opolta do 1/~n.i~.tii.O Fazenda, pll·
.ta que Hja ll"to.~.i.zad• a P•e5el.tu~a /.!1111lel
pat de 1Une~Jr.04 do r .... ,: ISPI a etevM õ
mo11tMte de 4ua dZv~da con~ot~dada,
I:'Íthlicn, 4ubmetcndo

SEI/APOR JOSE
L!IIVOSO

a 4J1'f-óUctÇão

11.08.76

nuE Jlf LA r.OC·
!iuE.

Con6 a

tttC ~Onct

c ju.JtliU.co.

APP.Ot1AVO.
102,09,761

Vo.ta. ro~1 JLc.4·

.t'-içõr.~

Seu •

llet~on Ca~ne~
~o.

IPRt1JCTO P.ESOLIIÇÃO COII!SSÃO ECOI/01/IAI

I'E~SAGE/.1 119 r 04/16 do s~. P~eartente da Re
or.o9.76
r.übl.i.ca, Julwa• t:e·•do ii apllovação do Se.nn.dõ
Fecle~•l, p~opo4.t~ do /U.nüt~o Faunrl•, pa·
~a que Hja au.to.;izadn a P.teóel.tMa /.!un~cl
oal de G•~ça ISPi a e!evalr.·O mo11t•nte de
~"" d:1v~da eon4oi..ldada,

SENADOR HENRY

quE VE LA RO!
quE.

01.09.16

Conb.tl.tuelona• APROVADO.
e iu.~tZd.l.c.o.
I 02. 09, HI
Vota com ~•~·
.ttl~ÕH Sen.
llel40II Ca-.nei
Ir. o.

IPP.tlJETO RESOLIIÇÃI CO/.I!SSÃO EC0/10/IIAI

I!E!ISAGE!I 119 105/76 doS~. P~e4-idente daRe
!.';;úe Lc.t, ~llÚI'Ie.tendo ii <tp~ovctçiio do Sr.nadii
r,~ ••• ~. ~··~·4·t• do /.lln~4~11.0 ~aeendo, pa·
Ir.<! que ~eja auto~.iz•da a Plr.eáe.itu~a llunle.l
pal dP. Cot~a ISPI a eteva~ o montante
~"" d:1v.Lda con~ot.ldada.

de

!PROJETO RESOLU('I\0 CO/./lSSI\0 EC0//0/IIAI

or.09,76

Conlt.:tuelona
1 iu~:1d.l~o.

APROVAPO.
102,09,761
Vota com ~eH.~
çõr.~ Se11, Nel
~on CARIIftr.t17 -

Outubro de 1976,
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DATA OE
RECESIMENTO'
NA COMISSAO.

NOMLiO E EMENTA

I.IE.VSAGE/.1 119 I 06/7 6 do Sit, · l'itU.C:den.te da Re 01.09.16
I':ZbUca, 4ubme.tendo 4 ap~tovaçiio do Senadõ
F•de~at, pitopo4.ta do M.C:n.C:4.t~to Fazenda, pa··
u que Hja autOJt.lzada a P~tt6e.l.tu~ta llun.C::4pat de Pcd~te.C:11.a (SPI a eteva11. o montante
ú 4u4 d~v.i.da con4oUdada,

FIEL~Tp~

pATA OA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

CONCLÚS.AO
DO PARECER
00 RELATOR

..
EIIAPO~ NELSON
CARIIC!RO,

01,09,76

Terça.felral:Z 6779,
CONCLUSAO
DA
COMISSAO

AUV!i\nc-ia jun
.to ao Uanco Cen t"at.

APROV.\PO,
(0%,09,161
Vota com ~teH
~Õe4 Srn.Net~(!)'! ra.tnr..iJJ.o.

Con4.t.i..tuc.i.ona
e ju~tZd.C:co,

APROVAPO.
(0%.09,761
Vota. eor,r lte.h.t~t.Cçõu Sen.
llet4on Caf.nef:.

{PROJETO RESOLUÇiíO COUlSSiíO ECO/JOM!AI
!

.

/.fEIISAGE/.1 119 I 0!/76 do Sit, P11.u.i.den.te da Re
piZt:l.i.ca, 4ubmetendo 4 ap11.ovaçiio do Sc~t<dÕ
Fedeut, p~topo4ta do /I.C:n./.4.tito Fazenda, pa.ta que Hja au.to~t.i.zada a P~te6e.l.tu~ta /lun.l.e.C:
pat de Anrl>.ad.lna (SPI a eteva11. o montante'
de 4ua d~v.i.da. conat.l.dada,
(P~OJETO

01,09.16

~EIIAVOR HEITOR

~lAS.

01,09,76

40,

RESOLUÇiíO CO!i1SSÃO ECOI/0/.IlAI

!!E':SAGE/1 11, 109/16 do Slt, Plte4.i.den.te da. Re
::iibt.i.ca, 4ubmetcndo 4 ap~tova.çiio do SenadoFede.tat, p~topolta do /l.i.n.i.H~to Fazenda, pa>.a oue Hja au.tOJ:.lzada a P~te~e.i.tull.a /i!Ln.i.c.C:
;.~t'dc ~M.i.~t.i. (SPI a etcvn~t o
montante
de 4ua d<.vUa con4oUdadtt,

01,09,16

SENA POR /IENRY'
i:!IIE PE LA r.or
!UE,

01.09,16

..
Con4t.ttur..i.ona
e ju1t'1.d./.eo.

APROVAVO.

{02.09.7~1

Vota com ltC4·
.t~t.i.çÕel Sen.
.Vr.!lJ)tt Ca.Jtnc:f
40,

(PROJETO RESOLUÇÃO CO/.i1SSÃO ECOI/0/.11111
/.IE/JSAr.E/.1 N9 JJ0/16 do Slt, P~tu.lrlente da P.r. .DI, 0•).11.
pÜbt.i.ca, 4nbmc.tcndo 4 aptovaçiio do Scnttdõ
Fcrlc.tat, p~topoUa do lf~rtút~to Faz•.nda, pa~~ qne 4eja au.to~tüada. a. P~te6eUMa llnn.i.~.l~~l rle Gebeda''~o ~~~;

n

rt~vn4

te de 4!La dZv.ida. COII4otldada..

!PROJETO

RESOLUÇ~O CO/IYSS~O

01,09,16

RESOLUÇ~O

juJt.'é.c!.i.eo.

APP.tJV.Itlt' ,
(02.09.161
Vota coo: ~c4
t., içõo Srn7
llct6cn CM -

~UE

or.o·9.76

VE LA ROr

Con4U.tu.c~ona

c juJtU~eo,

APROVAPO,
(0%,09.161
Va.ta c:cr.' Jte4

ttiçcel Scn7
llet6cn CM - ·
nc.i'l.o.

ECOI/0/.IIAI

0/,09.16

WIAVOR HEIIr.I

.1fiE VE LA RO'I'

QUE,

01.09.16

-

Con4t.ltne.i.ona
c ju~tZd.i.co.

APROVAVO,
(02.09.761

Vota. c:or.t Jtt.&
.tJt.i.çõe• Scr:7
.VetJot1

Ca.Jtue:f

I!.O,

CO/IYSSÃO ECONOII!A I

MENSAGEM 1/Q 76/16 do S~t, P~tu.i.dente da Rerubl.lca, 4ubme.tendo 4 ap~tovaçiio do Senado
Fcdc>.at, P·~Of~cu-. do /l.i.n.i.U~to Fazenda, pa-~4 que Hja ttu.tot..i.:~de 4 Plte~e.i.tu~ta /.lun.i.c.i.
pal de Siio Sento rlo Sut (SCI a etcvalt
õ
ftiOn.t4nte de 4ua d~v.id4 eon4olid4d4,
(PP.OJETO

~EI/AliOR HENRI
~UF.,

Fcdc>.at, r~topoUa do l.l.i.;t.i.H~to Fncnda, pa•
·ta que Hjtt auto~tüada a Pi!.c.lcU!LJta /lunie.i.
pat de Cai.c.i.~ta4 (SPI a ctcv41!. o "on.tan.te
de 4ua dZv.i.d4 con~ot.i.rlarla.
RESOLUÇ~O

~

nelJto.

'IFIJSAGE/1 1/Q 115/76 do Slt, Plte4.i.dente da P.c
rÜbfiec, 4ubr.:r.ttndo R tll,''t.O\'tt~.ãn do SenltdÕ

I?ROJETO

Con.l.t.i t:te.iolttt

ECOIJO/.IYAI

I /16 rio SJt, !'lte4úlcn.te da Rc
riZbt.i.ca., 4nbftltendo 4 ap~tova;iio do SertarloFrrle.tat, pitopo4.ta de /l.i.n.i.ltlto Fazenda, pa·ta 111c .<cjtt a!LtcJtünrla a Pltc~cUMa lhiii~C~
p•t de Ca.,r.i.ntt4 (SPI a ellivM o nron.tan.tc -:
de 4u<t d~v.i.rla r.on4olidada.
RESOLUÇ~O C0111SS~O

01;09,7~

o mo"tan-

/W/S~r.el.l 1/Q JJ

!PROJETO

~CIMPOII Nri/RI
(!ll~ PF. LA 1!0:!;:

•lU E,

16.0ó.16

SENAVOP. IIELVf
V10 1/UI/ES -

22.06.16

Con~.t.l.Cuc.io-

nal e
eo.

]cvt'ld~

APROVAVO.
{02,09.761

Vota com I!.C4
.tl!..i.çÕc4 Sen7
Net4on Ca~t ne.llto.

CO/.flSSiiO ECOI/OIIlAI

PROJETO LEI Cli/IAnA N9 51/76:
ISUSST1TUT1VO VA CEI
V.i.~pce lobl!.c a 54b~t.icaç4o de de.tMDentu •
n~o b.i.odc~ll.ad4ve.i.4, na4 eond.C:ç;;'e4 que e4pe

c..i!.ica.

19.01.16

SEIIAVOR NF.L SON CARIIElnO.

51,01,16

SENA!IOR NEL •
$011 CA~NBIRO,

!1,01,16

-

Con4t.i..tu.c.i.ona.i.4 e ju~t<.eo4 o !'.tojc.to e o Sub4.t.i.tut.lvo.

APROVAPO.

Con4t.itu.c.i.o-

APROVA!IO,

•&t

(01,09,761

(0!,09.761

Auto11.: Peputado Cunha Bu.eno.

PROJETO LEI SENAOO N9 193/76:

1ntl!.oduz 4ltt~t4çÕc4 na Le.i. nQ 6 205, de 29
de ab11..i.t de 1975, que c4.t4bcleee 4 de4eaJtactcl!..i.Zaxão do 4alãJt.io-mZn.imo como &a.to~t
de. C:.OIVte.çao mone..téilt.ia".
Auto~t:

Senado/!. Va4conceto4 Toltl!.e4,

11,01,16

eo,

t

ju~Zd!:,

OBSERVAÇOES

!:.

6780 · TerÇa.relrall
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-----------------------,-----,------,-----,------~------.------,

DATII DE

. NúMERO E EMENTA

PROJETO LEI SEIIAVO 119 209/76•

,

N~CATQR

Q~T~ ~A'

DESIGNADO

DI~TAI6UIC~o

~~c~g~~~ÀO

,

30.08.76

SEIIAVOR IIEl.SOl/ CAP.NEIP.O,

Ae.tcleellt" pa~ãn~dóo ao aH, 99 d" Lel n9
5 190, de I de }unho de 1973, que "tte~"
" lc~útaçã2 dd Puv.é.dênc.é." Soc.é."t e dii O!!,
t.ta~ p.'tov.C:dene.ia.!.

31,08,76

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

CONCLUSÃO

00 PARECER
00 RSLATOA

ConltUuc.é.o·
11nf c ju>U.i

eo.Favo~iive'l'
m~

qua.u.tl' ao

Jt.é..to,

OBSERVAÇOES

APROV,\VO,
102.09,761

-

1-------------------------l------l·--------·l-------l--------l--------{--------l
23.10,75

PROJETO LEI SEI/AVO 119 I 17/7 Sr

SEIIAVOP. JOSE
Lli/OOSO,

04,11.75

24,01.76

SENAIJOR NEL •
SOII CARIIE!RO,

31,01.76

30,08,76

SENAVOP. IIEL SOl/ CAP.IIE!P.O,

31,08,76

SENAVOR JOSE
LIIIVOSO,

31, 01,76

~E/lAVOR

02,09,76

lncon4.t.l.tuc.é.o
1!11!,

-

AutM.é.:a o Pode~ E•ecut.é.vo a .é.116t.é..tul~
11
Funda;iio /.fov.é.mento B~a6UeJ.~o AntUÕ•J.co e dii outJta6 p~ovJ.dtnc.é.a6.

APROVAVO:
!02.09,761

/.!OGRA.~TO

AutM:

Senado~

04Üe6

Te.é.le./.~11.

PROJETO LEI aMARA 119 75/Hr
P.etru•e~a e ac~eHentl1 pa~ÍÍD~I1Ó06 110
111tt.
670 da Con6oUrlação da6 Leú do T~11batl:o,
a,,tovada ~P.to Vec~eto·te.é. n9 5 452, de 19
de ma.é.o de 1943,

PROJETO LEI CWAr.A 119 66/76:
rã nova ~eda~ão ao "~t. I r o do CÕd.é.oo lia •
e.é.onal do Han~Uo, deteJtmb:ando o paD"Mn
te pelo .é.rtjutM de n~ut.ta de t~ânJJ.to
de
!UR ~elpOIIlRb.é.Udade,
Auto~•

Con4t.é..t<Lc~o

APROVAOO.
!02.09,76)

ConltUucio-

ju~Zd:!:

APP.OVAVO,
{02,09,76)

Co11U.ltuc.é.oMl c juJtZrl!
co.

o\PROVAVO,
102,09.761

Con4t.é..t~".~o

APROVA!10,
{02,09,761
Vot" com ~e6
t~.é.çrel scn7
//el6o11 Ca~ •

nat e juJtZd:!;
eo,

""'c
eo.

Veputado Satv"do~ Jut.é.dnett.é..

PROJETO LEI CÃ/.IARA 119 64/7 6 r

3 O, 08,7 6

Re~uta a .é.t~d..:C."ção rir canrl.ld"to6 a P~e&e.l
tc, V.é.ce-P~teíeJ.to e Veite"doJte6 onde 11ão 4e

.te11han itt11t.é.z"do COIIVellçÕe6 P"Jtt.é.dÍÍ~J.d6,
Auto.t: Veput"do P~túco V.é.dna,

I.:E~SAr.E!I '19 113/76

do S.t, l'H4.i.rlente dt1 Re
~iibac~, 6ubme.tcndo ii "P·tov"çã:o do Set1"rlõ
Fedc.tat, p.topoUa do 1./inút~o F"zcndd, pd"" que Hj" au.toJtü"da " PJteáeUMa II<LII~c;f
pat de .'/ova Ode664 !SPI a ctcvalt o montante de 6u" dZv.é.dd con4olJ.d"da,

02,09,76

!liAS,

HF.1TOR

n"L e ju.tZd:!;
co.

ne.i~r.o.

!PROJETO RESOLU\IiO CO/.fiSSliO ECOIIOIIIAI
r.:EIISAGEM 119 114/76 do Sit, P~e4.é.den.te d11 R•. 02,09,76
f'~bt.é.ea, 4ubm~tendo ã dptouaçiio do Scnadõ
Fe.deJta!, p.'tot:"tc~ ta do l.l.i.n.W.t1to Fa.:e11da, ptt ..
Jta que Hj" autoJtü"da " P~te6e.é..tu~a l.lun.é.c;f',
P"t de VJt"cen" (SPJ " etev"~ o montante de
~u.a dZvlda. c.on.boe.i.da.da.

SEIIAVOP. HElTOP.
V!!.•~.

02,09,76

Ct•nH.i..t~tdo-,

APROVAVO.

eo.

Votd com Jte6
tJt.é.>Õe6 Sen7
Nei4oll C"it·
nc.i11o.

nnf n ju•l~.é.-

I02,00,76)

!PROJETO RESOLUÇiiO ECOIIISSliO ECONOIIIAI

l-----------------------l------l--------1------l-------+-------r----~
PROJETO LEI SEI/AVO 1/9 184/76-Comptement""·

12,08,76

SF.NAVOR HEITOR
V!AS.

11,01,76

Con6t~tue~o-

ML e

Pe.tmUe apo4 entadOJt.é." votu11.tãJt.é.11, na6 con·
d.é.çÕe4 q<Le clpec.é.5.é.cl1, "o6 ltutc..:OIIã~~o4
bUco4 do V.é.6.tJtUo Fedc~"t .é.nctuZdo6 em
Q.uad.\o Supte~entalt ou p06to6 em d.é.6pon.i.b.l.-

eo.

Pli

ju~Zd:!:

APROVAVO.

115,09,76)

~.é.dade.

AutoJt: PodeJt E•eeut.i.vo,

P~OJETO

LEI SEI/AVO N9 I 75/7 6-VF

O.é.4pÕe 6ob~e o6 4e~v.i.do~eA p~bt.i.eo6 da Adm.é.nüt.taçiio d.é.~te.t" do V.é.6.tlt.é..to Fedeut e
de 4ua6 Aut<t~tqu.i."6, Houndo a ""tuuzo Ju·
tZd.é.cn de uZneuto emp~eoatZe.é.o e dã ou.tlt"6
:'·'tcv.id~ltc.ia~.

02, 08.7 6

SENAVOR HE1TOP.
DIAS.

04, 01,16

Con6.t.l.t•te.i.o·
n"t e juJtZd;f
e o,

APROVAIJO,
115,09,761

Outubro,de 1976,

Terça.relra,l:Z 6781
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,.-.t>JOMERO E EME~YA

''

DATA DE·
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

PROJETO ~ESOLUÇI\0 119 OZ/76 da. COII!SSÃO OE
FINANÇAS, ~ob~e o OóZeio n9 610/75 do S.t.
P~e~idente do Se•ado Fede~al,~olieitando o
p.tonuneiamento do ComúJão de Finança~ ~ob~e o entendimen.to 6.t~<r.>4do pela Comú~ão
de Con~tUuição e Ju~U;a. a .tupe.i..to
do~
pedido~ de auto~ização pa~a emp~e~Umo~, o
pMaçõu ou aeoltdo~ exteltno~. de natu~ezalinaneeilta, de intelte~~e do~ E~tado~.
Oo
D, Fede/tal e /./unieipio~.

09,03.76

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N9 19/76:

01,09.16,

SEI/APOR PAULO
B~OSSA~11.

DATA DA
DISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

10.03.76

FauMãuel com
emenda~ n9~

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

AP~OVADO.

{7S.09,76)

7 e Z-CCJ.

SEI/MO~ IIEL CA~NEI~O.

01.09,76

~ENA!!O~ IIELV1

75,08,75

SOl/

Apltoua o te~to da Conuenção InttÃnaeional
Job~e Re~pon~a.bilida.de Ciuil em da.no~ eau
Jado~ i>M poluiçã:o pOit lllio, "eonetu<.da. ei=i
S~uula~, a 29 de nouemb~o de 7969.

PROJETO LEl SEI/AVO NQ 118/141

RELATOR•
DESIGNADO·

72,05.75

010 .'l/UNES -

o~ e~Lm<J da. lt<~~onJa.blllda.dt
do
Goue~nado~ e do~ See~teta..tio~ do Gout~tno

D<ólnt

Ju.tZdieo.

AP~OVADO.

{1S,09,761

V.(.Ua. ao Sen.
11iu.

Heito~

(7S.09,76l

do D. Fede~al e tlã ou~a~ pltouUEneia.~.
Auto~: Comi~~ã:o

do OiJtltUo Fede/ta.!,

P~OJETO

LET C~IIA~A 119 45/751
(SUBSTTTUTTVO OE PLEIIÃP.IOI

..
12.08.76

SENAOOP. LE!Te
CHAVES,

11,01,76

conJ.t,Uuclonnt •· jult~rl!:

CO, i'<tVOitau~.t
quatl tD ao nre.-

AUrM di~po~it<uo da. Lei n9 7 471, de 73
a.
de ago~to de 79S7, que di~põe ~oblte
p~o!ú~ão de Eeonom.tJta..

lt.i..to,
Voto em

~a.rlo

~epa-

Sen.llet-

~on CMne.i~o
p/con6t.i.tuc~•

Aut01t: Deputado Oayl de ALmeida.

n~l~d~de e j'[

fH'.nd~ o mi~.ito ii Com.iJJiio
de Leaütação
Soe.ial.

·/.:E.'ISAGEM N9 120/16 do Sit. P~e4Uente da Re
~•~aca, Jrtbmetendo ii ap~ovaçiio do Sena.dõ
Fede~at, p~opoJta do /l.i1t.i6~0 Fazenda., pa.~a que Hja. auto.t.iza.da. a P~e6e.i.tulta. llun.icf:
pat de Ca.çapaua (SP! a eteua.t o montante de ~ua. dZu~da. conJotidada..

09.09,16

ií~I/AVOR HELV1

TO l/UNES,

-

10.09,16

Con4Utuc~onal e Ju~.td!:.

eo.

APROVADO o uo
to do Sen.llc"l'

CttJtn~bt.o,
rleel•~~ndo-H
uencUo~ o~

4on

Srn. LeHe Cl1a
ue~ e I :ealZu.i •
Coetl•o.
Rel~to~ do

venc:..ido

se~Hh

J:c e :'iet."*"
CMne.i.lo,
(7S,0~.761

APP.OVAPO.
(15.0'9,761
Vota eom /tU
t~.içãu Sen7
1/el~ on CMne!:
M,

lP~OJETÓ RESOLUÇÃO COMTSSI\0 EC0/10/JTA)

/.IE!ISAGE/.1 119 72%/7ó .do Sot, P~e~#en.t.e da. Re
pÜbt.ica, Jubme.tendo ii ap'toua.çiio do Senadõ
Fedc~ol, p.to,oo~ta do llinü t"o Fnzenrla, pa.~, que Hja au.to~.izada a. P"eSe.i.tull.a /.lrtn.icf:
pat de C"utei~o (SP/ u o!euM o montante
de ~ua dZvUa eon~ot.idada.

09,09.76

~E/J,\VOR

HELV1
TO 11111/ES, -

10,09,16

Con&.t.i.tue.lo-

APROVADO.

na..e e ju"'-d!:
eo.

Vota.

(7S,09.76)
C:CIIII Jtc.~

t.l.içÕe4 Sen7
1/ellon CM -

ne.iJto.

(PROJETO RESOLU\ÃO COIITSSÃO ECONOI!lAl

MENSAGEM N? 723/76 do Slt, P.te4.i:den.te lia P.e
piibt.i.ea., 4ubme.tendo ã a.p~ouaçiio dO Senadõ
Fedr.~at, p~opo~ta do ll~n.i:J.t~o Fazenda, pa.~• que Hja M.to.tüada a Pll.e6e.itull.a llrtn~e!:
pat de E/./BU (SP) a eleva~ o· montante
de
4ua dZd~ua non~ol.idada,

09,09,76

~EIIAOOR HELV1

TO 1111/IES

10,09,16

-

Con4Utuelonal e 1u.t'-df
e o,

APROVADO,

17 s. 09.76)

Vota eom
t.t.içõe~

~u

Sen7
llehon Ca"ttt.l'Lo.

I PROJETO RESOLUÇ'I\0 COIITSSÃO ECOI/0/.11 AI

/.IEVSAGE/.1 119 77 9/76 do Slt, P~e~Ue11te ela Re
~ÜbUca, ubme.tendo ã a.puvação do Senadõ
eile'tat, pii.OI>Ol.ta do 1./lnl~t~o' Fn~eucla, pa~a qrte. Hja a11to~Lza.cla ct Pll.c&eUu'ta llunlel
IIC:
pae de CAM IPE! a eleuM o montan.te
4114 rlZulda conlolldada.
(PROJETO RESOLUÇÃO COII!SSiiO ECONOIIIA)

14,09,16

EIIAPOR IIELV!
TO 1/U/IES

14.09,16

Con4t.ltucional
e ju.II.Zdieo.

APROVAOO,
(7S,09,761

Vota eom II.U
.ttlçÕe4 Sen7
llei.INI Ca't neüo,

Outubro, .de 1976
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.D~T~.~~~
IIIIITI'IIOUI~Ab

SENAIJOr. HELV!.

14.09,76

·con4t.Uuc.i.on4l e jui!.Zd:f
eo,

APROVAIJO,
115.09,761
Vota com l!.e4·
t11..i.çõu Seot.
Wel4on CM •
ne.i.l!.o.

SENAIJOR OTTO
''EHMANN.

14,09,76

Con4t.Uue.i.o•
nal e }Ui!.Zd:f

APROVAIJO,

REC~DI!.l~NTO

NA

CONCLUSAO
00 MRõCER
Q() lli:LATOR

RSL~TOR

c=$1CIN~Il!l

DATA UE

NOMERO E EMENTA

COMISS~D

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVACOES

".

/.IEWSAGE/.1 NV I ZJ /7 6 do SI!.. Pi!.U.ldtnte da Re
pÜbt.i.c4, 4Ubmetendo

4 api!.OVaçao

do. Senaáõ

14.09.16

IJlO NU/IES.

Fedel!.ttl, pi!.opo4.(a do ll.i.n.l.4tl!.o F4zend4, p4·

Hja au.tOI!.o~.za~.;:, a P~te6e.Uul!.a /lun.i.c.l.
CONTAGEII IIIGI a elevai!. o
mont4n.te:
de 4ua dZv.i.da eon4ol.l.dada.

11.11 que
p~l de

!PROJETO RESOLUÇÃO COU!SS1:0 ECONOII!AI

/.IENSAGEII NV I 42/76 do Si!., Pl!.u.l.den.te da Re 14.09,76
pÜbl.i.ea, 4Ubmetendo 4 apll.ovaçao do Senaáõ
FedCI!.al, pi!.Opo4ta do /.1./.n.i.UI!.o Fazenda, pa•
11.a que H} a RutoJr..{.zada a P11.e6 eitul!.a llunic.i.
pal de TAUBAT~ (SPJ a elev~t~~. o moottante de 4ua dZvUa eon4oUdada, ·

eo,

IJ5,09,76J
Vota eom l!.e4t .i.

çõu Sen,Nel. -

4on CMne.C:Jr.o,

(PROJETO RESOLUÇÃO COM!SSÃO ECONDU! AI

UEIISAGEif N9 141/76 do SI!., PI!.U./.dente dane
r~t-tLelt, .tu.&mA..te.nn'tJ

a 4f111.0VI'l~Ãa

do

14,09,76

14.09,76

SENAIJOR LEITE
C//AVES,

SC.IUtdÕ

Fedel!.al, p11.opo4.ta do /Un.C:4.tl!.o Fazenda, pa·

Con4Utuelonal • ju~t'1.d:f

eo,

11.a que Hja aut011.üada a Pite6e.ltuita /.lun.l.e.l.
pol de GUAP.APUAVA (PRJ a elevai!. o montante
de 4ua dZv.i.da eon4ot.ldada,

APROVAIJO,
(15,09.761
Vota com I!.U·
tJt.i.çõu Sen.
1Jet4on CM •
lte.ilto.

I

. (PROJETO RESOLUÇÃO COioi!SSI\0 ECONbii!AI

I

ª

IIENS.Iüfl./ /IV 127/76 doS\,

rúbUca, 4Ubn:et~I!Á0,

Pl!.e~.i.d~nt~

da ~r.

.~~·~o,•açãu do Senado'

14,09.76

Ftdc11.at, ptopo••• d~ t./ili+~tlto Fa:ena•t, f'aque Hj.t autotilf'/a a Jl~c~e<tu.ta ,\lun<c<
pat dt IPU!IIRUI ISC a eüvu o montant~de Hl4 dlu.ida c.onJol.idad« em ••••••• , ••••
Ct$ 700,000,00,

Sf.V\Vt'~

lll U1T
VIO NIIIJfS.

14.0~.16

SE!IAVC~

1~.09.16

Atr.qu.lvamP.nto.

APP.OVAIJO.

(15,09,761

.,~

UEIISAGEll NV 12&/76 do S~. P.tel<dente da ~r.
pÜbt..:ea, 4ubmeteotdo 4 ap.tovaçoio do Stl!ado··
Fede.tal, pitopo~ta do ll~nú.tJto Fa:enda, pa~a que aja auto.tüada a P11.e~e.C:tu11.a ,liluoie.C:
p~l de ITAPEVA (SPI 4 elevalt o nocntante de
4ua d:tvUa eon4ol.i.dada em c.t$9,3H, IOo,oo.

14

,09,7~

CTTO

lEIIIIAII.V.

Con4Utuc.lo·
nal e juit'U:f
eo,

APROVAIJO,
(I 5, 09.161
Vo.ta eo~ ~r.~tll..lçõe4 Seot,
Ntl4on Ca~ne.<.

••

(PROJETO RESt'LUÇÃO COIIIS.ECONt'!IIAI

1/ENS.\GEII N9 129/16 do S~. Pl!.el.r:dtn.te dR Re
pÜbt..:ea, 4ubmetendo 4 apltovaçcio do SenadoFtde~al, p.topo4ta do ll~11.lH1to Fa:enda~ pa11.a que uja auto~üada a PU6e<.tu~a /.lun.i.e<
pat de ITA(!UA(!UECETUSA (SPI a etevalt
emCll.$ 5.173,000,00 o montante de 4ua d:tu.lda

14,09,16

SfNAOt1 ~

OTTO

14,09.16

lf!I/.IAN.V.

Con4tUue.l.c·
ual e jui!.Zd:f

eo.

AP~OVAPO.

(15.09,761
Vota com lte4·
tll..i.çÕe4 Sen.
Ntl4on CM •
nebto.

e~1nJol.i.dada.

(PROJETO RESOLUÇÃO C!lii!S-ECO.VOMIAI
,,::.~SAGEII NÇ 130/76 do S·t. r.telidente da~<
:.·~ut.ica, .,\Ubmett.Jtdo. à apJLoVação dl.l Sc.nado~
Ftdt·\at, p.topo~.ta ao ~t~:•.l1t~C' Fn::e.itda, plt11.4 que uja autoJt.C::ada 4 P.te~e<.tu·ta llunic.l

1~.~9.7l·

S{N,\Llt'R llfiTL'

14.09.16

VIA~.

Cootl.t.ltue.i.o·
otal e jul!.~d:f
e o.

pal de lTATl!A ISPI 4 ehva• o montante do
lua d:tu.lda eozuot..:dada em c.t$6,663,900,00

APP.OVADO-

(15.09.761
Vota com

Jte~-

tit.C:çõe~ Sen.
Nel~on CaJtn~:f
11.0,

I PROJETO RESOLUÇÃO CO!I!S. ECONt':.ll AI

UENSAGEII N9 I 31/76 do Sit, Pll.t,l..:den.te da Re
·•Übt..:ca, abmetendo oi apll.ouação do SenadoFedti!.~l, pitopo4ta do ll.ln./.4tlto Fa:enda, pata que aja autoJt.C::4da a Pl!.e5e.C:tulta /.lun.lci
de !VAIPORÃ (PRI a eteualt o montaotte ~e 4ua d:tv.lda eonul..:dada em •• , , • , , , , , , , ,
C11.$ 5,911,09&,57.

14.09.76

SENA POR LE!TE
CIIAVES.

14.09.76

Con4t.i.tue.lo·
nat e ,iotitZd.C:e

APROVAIJO.
(I 5. 09,161
Vota com ~e4•

tl!..<çõe4 Sen.

•••l

Net4on Cait•

ne.i.Jto,

(PROJETO RESOLUÇÃO COII!S.ECONOII!AI

1/~N$AGEII N9 I lt/76 d§ $11., Pi!.uUeott& da Rt
~Hea, 4ubmtttnclo
4pll.ouaçiio do SeotadoFede.ul, p~opo4ta do lol.ln.C:4tlto Fazenda, pa~a
que 4eja auto~üada a Pll.t&e.C:.tulta llunleipat
d~ JACARET (SPI 4 eteua~ o noontantt de ~ua
dZu~da eon4ol.C:dada tm Citf 20,990,&00,00,

j,

I PROJETO

RESOLUÇ~O

14,09.76

StNAPQR OTTO
W/,1/ANN.

14,09,76

Con4t.<tue.l.o·
nat

eo.

e

}uitU:f

APROVAIJO,
115.09,761
Vo.ta com ltt4•
tll.~çÕt4 Sen.
llel4on CMne.l
~o.

COJI!S, ECONOIII AI

I'
l_
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.
NOMERO E EMENTA
.V9 I 33/76 do s.t, P·\Cl icfrtttr da Rr
piibCl.ea, Jubmc..tendo
a:'·'"~'4t,ã\., do SttnadoFede~at, p.\opo4ta do lliul.!t.\u F.t:eilé.a, P•'-•
que ~eja auto~i:ada a P~r6eH~t\a ,\luuiel.pat
de LEME ISPI a eüua.t em C.t$9.715,600,00

l.tE.~SAGEM

a

o montante dt Jua dlvida

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO
IJ.OQ, 16

RELATOR

DATA DA·

OESJGNADO

OISTRIBUIÇTIO

St.VAOt'~

14,09,76

t'ITt'

Lfiiii•IV/1,

CONCLUSAO
DO PARECER
DO. RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

Cou.l tl. tuc.l,•·

AP~tlVAPO.

nat e

(15.09,7GI
Vo.ta. com .'tr..! ..
Seu,
1
• Jel.Jou Cn':ne.:f

c o.

ju.'l.~~~!:.

OBSE R'//, .;OES

. ..

t~l.çõu

con)ol~dada.

~o.

IPROJETO'RESOLU('~O CO/.IlS.ECONO:.I!AI

.
ME.VSAGEM N9 I 3J /7 6 do S.t, P.tuUeu te da Re
pÜbUea, 4ubmetend~ ii ap.tovação do Sen.td~··
Feduat, p-topo4ta do Ml.n.üto\o Fazenda, pa-ta que uja autoo\l.zada a Po\e6el.tu~a Munl.e.i
pat de MACEOO.V!A ISP) A eteua~ o montantede'Jua dZv.i.da eon4oUdada em ............

14,09,76

SENADOR OTTO
Lfii:.IANN.

14,09,76

CouU./..tuc.lo ttat e ]tto\:Í.dl.eo,

C~$ 1.~61,500,00,

AP~OVADO.

11 S. 09, 76)
Veta com o\t~t~.içÕe4 Sen.
Net4on Ca~:nc!
o\ O.

I PROJETO RESOLUÇÃO COi!lS, ECONOMIA}

l!a~SA6Eit;U9 135/76 di So\, Po\eil.dr.nte da Rf.

p bttea, 4ubftt~hnd~
apo\~uaç ~ d~ J~ttado '
Feduat, po\oputa do Ml.nl.!t.to Fa:enda, paM. que Jtja autoo\Üada a Pu~el.tuo\a Mun.ie.i
pat de IJA!RINQUE ISP) a ut..:tuao\ pa.tte
do emp.ti4tl.n:o eoi!40al!.te Ruotução n9 95/75
do Senado Fed~o\at, en1 ob~a4 de pavl.mentaçã
a46iitt.ica naquela el.dade.
!PROJETO RESOLUÇÃO DA COMIS.ECONOIIIA}

/.IENSAGE)I N\ 139/76 do S.t. P-te~4den~e daRe
piii>l.iea, ~u;•mHendo ii apo\cuaçiio do Stu-doF~dto\at, p.to;>.•lta do M.inüt-\o da Fa:~l!da,
pau que ~cja <:u.to.t.izada a Po\~~eUn~a ,\lu11-ieipat de RIO NEGRI~HO (SC) a eteuait ent
C~$ I,JJ7,lH,;J o n;on.tan.tc de ~ua dZvUa
COIUOtidada,

l4,D9,76

SENAOO~

OIAS.

llf !TO R !4,09,76

C0114t./..tucl.~-

n•t e ]uo\:ld!:;
eo.

APRCVI.OO.

(15.0!.16)

Vo.ta co1:1 .tr.4to\.içÕe4 Se11,

CM·

t:etJCI!

ne.i.to.

~~-~9.76

StN~Vt1 R HLLV.~

!~.09.16

DlC NU:IES.

CDit.A.t.l.tur..fnnat ~ ju~t.d:f
c o.

APROVA!IO,
1!5.09,76)
Vo.ta com U4·
t~l.çõe~ Sen.
Nel~OII CMII<;f
~o.

I PROJETO RESOLuç;o COIIIS. EC,'Nt'm A)

IIENSAGEII 119 l40 /7 6 do s~. P-tc~4dellt~ da Rt
pública, 4ubmetendo ii apitouação.do SenadoF~deo\at, p.tcpo4ta do ll.in44to\O Fazwda, pa
11.4 que Hja auto.tüada a Po\~~e.ituo\a llunl.c:C:
pat de RONOONOPOL !S I MG) a 1leuao\ cm .... 7
C-t$ 15,316,000,00
~o11.ta11te de lua dZul.áa
conut.Ldada,

~~.o,,

H ~~IIAP~R ITALf

vro

cocw~.

-

r~.ot;76

Con4.t.i.tuc.l.o •· APP.OVADO.
nat • ju.<tt.d.l.- (15,09.76)
c o.
Vo.ta eom .tC't ?: l.çÕC4 Sen. Nei ~on

Caltnt.liLo.

=

I PROJETO RESOLUÇÃO. COII!S. ECON0/.11 AI

/.IENS~9EAI

N9 I~ !116 dt Silo Pllet.(dett.tl da ~L
publ<.ea, 4ubme.tendo a ap-tovaçao do Senado
Fedeotal, P·topo4ta do lll.nl.4t.to Fazenda, pa
.ta que Hja autM.izada a P.te6el.tuo\a llunl.':'
el.pat OE SÃO FRANCISCO ISP) a el~va.t
em
Co\$ !~4.300,00 o mo11tante de ua d:Í.u.ida
eonJol.l.dada.
I PROJETO RESOLUrl\0 COI!! S. ECONOII!A}
IIENSAGEM N9 124/76 do S-t, Pltt4.Lden.te da Re
riibt.Lca,4ubme.tendo
apo\ovação do SenadoF~deut, pitopo4ta do 11-inl.U.to Fazenda, pao\a que Hja auto-t.izadtt a P-te6eUuo\a llun.ic.l.
pal de GUARA/II 11'0ESTE ISP) a et~va.t o moii
ta11te d~ ~ua dt.vl.da eon4ot.Ldada,
-

a

I~.Q9,H

UNAQ~·

QTtQ

I~.D9,U

C~••t-'tu~~~

-

nat • juo\<.dl.c o,

LEHIIANN.

AP~OVAPO,

1!5.09,76)

Vota. eom

t.t.Lçõe~

Net4on

J:.t4·

Se11 •
Cno~.ne.i-

·\0,

14,09.76

Sli/IAOOR OTTO
LEIII.IAJIN.

14,09,76

APROVA11(1,
Col!l.ti.tnc.Lonat c ]M:Í.die• 1J S. 09, 76)
Vota eom .tut.t4çÕe4 Sen,
Nc!40il CM·
ne..i.~to.

IPROJETO RESOLUÇÃO COII!SSÃO ECO/IOIIIA!

I.!EIISAGEII 119 !25/76 do Sit, Po\u.Lden.te da Rc
piibtlea, 4ubme.tendo
apo\ouação do Senadõ
Fedeo\at, potopoUa do lllnü.t-\o Fazenda, pao\a que uja au.to-\lzada a P-te&el.tu-\a /lunlc.l.
pat de GUARUJÃ ISP) a etevM o mont1111.te de
.Au~ dZv.lda. eon~o~.lda.da.

a

!4.09.76

SENAOOR HEITOR
VIAS,

!4,09,16

Con4.t.i.tuc.iona! • ju-t'Zdf
co,

APROVADO.
IJ 5,09.76)
Vota com o\<4·
t~l.çõe~ Sen.
Nel~oll Cao\•

ne..lJto.

(PROJETO RESOLUÇI\0 COIIISSXO ECONOMIA)

IIENSAGEII N9 13~/76 do S~. Pit.u.l.d~n.t~ da Ri
I'~&U~4, AU~I"I.I!OK~~ I a~UUAfi!O ~· I&K4d
Fed~Mt, p.topo4ta do ll./.n.l.4.tlto Fazenda, pa!ta que uja autoit.l.zada a P-te6e./.tMa Hun./.e./.
pat de IIOCOCA ISP) a eteua.<t o montan.te de
4ua d~u.l.da con4ot.idada,
(PROJETO RESOLU('ÃO COIAISSitO ECONOJ.IIA)

t4.09,76

~EIIAOOR OTTO

LeHIIANN,

!~.09,76

Con4.t.l.tue.l.on4t t judd!:;
c o,

APROVAOO,
1!5.09,76)
V~.ta com ltt4·
.to\.içõu Sen.
Nel~on Calt·
ne..C.~r.o.

- ..

...

--
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DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA
.

1/E!ISAGE/./ 1/9 IH/76 do SIL, P~e~./.dente daRe
pÜb!.ic.,, ~-~me.tcndo ii tt/>~ovaçiio do Se1tadõ
Fede.\al, H~poHa do 1/.inüt!Lo Fttzendtt, pa~
H que uja au (c,üada a Ptc6 c.i.tMa /.lun.i.c:!:
f'ttl de PI!IVA!.lOI!i/M/OABA (SPI a elevM o mon

.tatt.te de. ~uc:t dZvú{tl

l!l'IJ6(1

fúlttda.

-

/4,0?.76

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

SWAOOr. OTTO
LEI/liA/lN,

14.09.76

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR
Con.~.c.l.tu

c..i.o-

OBnERVAÇOES

APr.OVAOO.

(15.09,71>1

nM e ju.,(df

Vo.ta com

eo.

ILC~·

t11.i.çãr~ Se11.

lle!Jon CM·

,.. , ..

ttC!.iJI.O.

(PP.OJETO RESt1LUÇÃO CO/.IJSS7i0 ECOI/0/./IAI

.~~ 126/76 doS~. P~e~.idente daRe
I':Íbtica, 6ubmrtendo ii ap!Lova~éio do SenadoFedc\,tl, r·IOI'OUa do 1/.in.i.Jt~o Fa'zenda, pa·
.\a que Hja auto.\.i.zada a P~e&eUu~a /.lun.i.·
c.i.pal de IJUI (P.SI a elevM o montante de

/.IE!ISAGEII

~ua

14,09.76

SENAPOR PAULO

14.09,76

!IROSSARO,

ConU.l.tue.i.o~

APP.OVAOO.

nat e ju!LZdf

(16.09,761

co•

, ..

;_,:

rlZv.lda. c:on..\ol.idada.

( PRt1JETO RESOLll('ÃO COI./ I SSÃO EC0/10/./I AI

'!EVSAGEII Ng 138/76 doS~. PILUUente da R•.
riibli~e, ~ltbmP.tendo
ap.\ovaçéio do Sr.nndoFcde1al,

a

p~opo~ta

/4,09, 76

~EIIAOOR

PAULO

~P.OSSARO,

o4,09.i6

do /l.in.i6tM Fazendtt, pa·
!La que Hja outo.\üada a P1Le5 c.i.tuu 1/un.i.cf
p~l de POP.TO ALEGP.E (RS) tt eteva!L o montM
.te de ~ua d.'tvUn oonHUdada,
-

O.i.Ugênei.a

junto ao 011n·

APROVAVO.

(16,09,761

co Ce1t.t1tal do

Bu~.i.l.•

(PP.OJETO r.E'SOLIIÇ7ir CO!liSS7iO EC0/101/IAI

PROJETO LEI

C~IIARA

18.08,76

Ng 57/76:

SENAVOR JOS~
L!NOOSO.

2O. 09,7 6

~.i.Jpõe ~ob!Le med.i.da6 de p!Levenção e ~ep!Le6

APROVAOi!.

Con6.tUue.Lo.
nal e jiLit~:l.i.

co,~~r.lteeen':'

~ão ao t1tii6~eo .i.l.:t:U:o v. u~o ~ndev.i.do
ãe
~ub6.tiine.i.a~ entoltceeen.t~& o~ que de.teitml :
ltt!n de,end~nc~a ~"4.l.t:~t ov. p~Zqu.ica e
da
out.\46 pltov.i.dcne.i.a~.

,.,

~elatado

Plen~.'t.lo.
(Se6~ã:o
'e

22.09,761

do emcnd46 n9
I, 2 e 3-CCJ,

Auto•: Podelt Eueu.t.i.vo.
21.09.16

PROJETO LEI CÃIIARA N9 57/16:
(EIIENVA N9. J • PLENÃR!OI
0~6pÕe ~ob1te med~da~ de p~even~ão e ~ep~Lt!
~ã:o ao t!Liió.i.oo a:<e.i..to e u4o .i.ndev.i.do
de
Jub~.tã:ne.i.a~ en.to1Leeeen.te6 ou que de.te!Lml_·
nem dependêne.i.a Ó4~.i.ea o~ p~Zqu.i.ea e da

SENAOOR HENRI
Q.UE OE LA RO~
QUE.
-

21.09.16

SENA!IOR /lEITOR

25,05,76

a

Cont!Lã:IL.i.o
APROVA!IO.
emenda n9 J,
c:.om .sube.men•
da6 ã~ emen·
da~ n9~ 2 e 3
CCJ

Red.i.~t!L.ibuZdo

Re!atad a~ a6
emenda~
em
Ptenã:IL.io,
(Su~ã:o
de
29.09.761

outlta6 p!Lov.i.dêne.i.a6.
Auto~:

Pode!L Exeeu.t.i.vo.

PROJETO LEI SENAVO N9 116/16:

11,05,'76

O!AS,

l•10~1',: """"" •• ot~ihd~Õo.• d2 IIQDRAL_II ~!:
óu~ao

de

~udlmento~

Can~;t;~;t;uelo·
ju1t~d.i

APROVA!IO,

na.e e

eo.

de edueaçao an.i.tMla.

(29,09,76

-

Auto!L: · Senada~L Fau~.to Ca6teto Buneo.

15,09,16

PROJETO LEI CÃMARA N9 82/14:
(SUBSTITUTIVO
PLENÃRIOI

pE

SENAOOR NEL •
SON CARNEIRO.

16,09.76

.

In6tl.tu.i. a 1anota~~~-- ;i~: ~u.pôii6abU./.dade
téen.ica" na p!Le~ta~ã:o de 6e!LV.i.ço~ de en•
genlta.\.ia, de a!Lqu.i.tetulta e agltonom.ia
e

éii

APROVAOO.
Con~.t.i.tuclo·
na..i.4 e juJr.Z- (29.09.76)
d.i.oo6 o PILO• Vene.i.do o Sen.
je;t;o e o ~ub~ O.t.to Lel:mann.

.t.i.tu.t.i.uo,

-

outlta~ pltov.i.dêne.i~.J.

Auto~:

Oepu.tado ltdÕUo t.IM.t.i.n6.

PROJETO LEI SEIIA~O N9 96/76:
Atte!La a udaxão ~a at:<nea "b" do M.t, 510
áa Calt4oUda~ao a~.~ Le.i.~ do Titabatho.
PROJETO LÚ SÉNAOO N9 I 44/16:
Al.te~La a !Ledaxã:o da atZnea "b? do a!Lt. 540
da ConJot.i.da~ao du Le.i~ do Titabatho.
Au.CoJLe-4: SenadoJLU Ka.,· CaiLne..iAO.

04,05,16

PROJETO LE! SENA!IO N9 109/161

22,06,76

SENA!IOR IIENR!
Q.UE OE LA
Q.UE.

RO~

22.06,16'

-

Con4.t.Ltuc.l.a·
nat e ju~Zd./.

co,

,,· '

-

APROVAOO,

Aneudo ao

29.09.16

PLS 144/16

APROVAOO.

Aneudo

em 22.06,76

Pltejudleado',

Net~on Ca~ne.i.!Lo,

Ae1teoeen.ta d.i~po4.i.t.ivo~ ã Le~ n9 2 BOO, de
ll,~.~,,~ut h~~IA ~~ co~'athP~ F1d1~rtt

e

~eg.i.ona..i.4 de. Qu.tm.i.ea,d.i.!pÕc. ~obJLe. o exeJtc:.l
PLS N9 112/76: AeuoeCH~a d.i.õpo~Ulvo ã LC<
n9 2 !OO,de J!.06,56,que "clt.ia o6 Con6etho
Fc.dc.ILa.l. e Reg.l.ona.l.~ de. Qu:(.nl.lca,d.l~põe ~oblt
a piL04~~aio de Qtl~m~c.o.
PLS 119/761 AciL!Jcen~a d.iopo•.i~.ivo i te.(
n~ 2 100, de 11.06.56,

e.io da pu!.i.Hãa dt Qu~m.i.co.

SENAOOR OTTO

LfHMAI/1/,

22,06.16

Con4t.l.tuc.i.a·
nat e ju~LZd./.

eo,eom 6ub~:U.
.tu..t.C:vo,
-

(29,09,161

ao~

PLS I J 2 e 1/ 9
em %!,6,16,

PILejudloado,

P~ ej ud.i.oad o,

1'1

li
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NOMERO E EMENTA

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

PROJETO LEl SENAOO N9 126/75:
AUMII. 11. Jr.tdll.çÍÍo do Mt. I 9 d11 ).to
n9
5 951 , dt IO.I2,75L qu.t dupõe 4ob/f.t 11 /f.t
t/f.OII.~uid~tdt d11 opç11.o p~l.o Jr.egLme do Fu.ndõ
de Gll./f.ll.n~ll. do Tempo de St~~.u.lço.
,

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
DA·
COMISSAO

13.01,15 SENAPOR HEl •
TOR OlAS.

14.01.15

Con4tUu.c.lo- APROVAOO,
n11.l. t ju.Jr.'ld:f · (29.09.761
co.

12,01,16 SENAOOR HENRl
QUE OE LA RO~
QUE,

12,01,16

Con4 ~tu. elo~. APROVAOO.
ftlll. t ju.Jr.t.d:f (29,09.761
Venc.ldo4 04
co.
Stn. Otto Lehm11.nn e Hel.u~
d.lo Nu.nu.

Au..to11.1 Stnll.dOJr. OJr.utu Q.u.Í/f.c.l11.
PROJETO LEl SENAOO N·Z 111/7 61
O.l4pÕe 4ob/f.e 11. u.n.l&oJr.m.lz~tçiio do 411.l.ÍÍII..lo·
-mt.n.lmo em todo 'o P~.

Au.tO/f.l

Sen~tdoJr.

Mll.lf.co4 fJr.e.l/f.e,

PROJETO LEl SENAPO N9 94/16:
lnt/f.odu.z modi&ic~tçÕe4 na Con4ol..ld~tçiio dll.4
Le.l.4 do T11.11.b11l.ho, "" pMte Jr.e&t~~.ente ao4
uog11u dll.4 Ju.ntu.
Au.to/f.: Sen11.do.,_ Ru.y

C....,_nt~o.

PROJETO LEl SENAOO N9 165/16:
O.l.4pÕe 4ob11.t o ciit.cu.l.o d11 /f.tmu.nt/f.ll.çiio a
qu.e H .,_t6eJr.t 11. Lei n9 '4 090, de 13.01,62,
qu.e .l.n4~.l. 11. 9"'~6icaçiio de Nll.tll.t P""'" 4
OJ t/f.11.b11.l.h11.dO.,_e4,
Au.to/f.:

Sen~tdo/f.

PROJETO LEl SENAOO N9 141/16:

Stn~tdo.,_

Al.teJr.~t " Jr.id~tçiio de dupo4.l.t.l.uo4 do OteJr.tto-l.e.l. n9 5 144, de 23,9,43.

Au.to/f.: Sen11.do.,_ Ntl.4on

LEl SEN/1'0 N9 115/16 1

Stn~tdoJt F~taneo

llod.l&.lea d.l4po4U.luo do Oeeuto·l.e.l
n9
3 365, dt 21,6.1941tLlu.e d.l4põe 4o&Jr.e dt·
4ap~top.,..l11çÕt4 po.,_ u.
.l.d11.de publ..lell.,

Au.to11.1 Senadoit Ntl.4on

09.06.16

Con4tUu.e.lo- APROVI.OO,
ftll.l. t jUJr.t.d:f (29,09,761
eo.

24,06,16 SENAOOR OTTO
LEHMANN,

25,06,16

Con4~tu.eio-

APROVAOO.
(29.09.161

n~tl. e ju..,.t.d.l.
eo.Fauo~t4ue.l
qu.~tnto ao mE

Jr.Uo.

APROVADO.
(29,09,761

-

12.01,16 SENAOOR HENRl
QUE OE LA RO~
QUE.

12.01.16

Con4t.l.tu.c..:O· APROVAOO.
n~tl. e ju.Jr.'ld:f (29.09.761
co.

SEN~POR Hmf

17.11.76

Con4t.l..tu.c.l.o· APROVAOO.
n11l. e ju.~tt.d.l (29,09.76)

Z6,JI,U

010

NUN~S.

•

co.F~tuMiiue'Z'

quanto

mi~t.L.to.

11.0

C....,_nt~o.

PROJETO LEf SENADO N9 243/16:
OL4pÕt 4ob~te o E4t~ttu.to do U~tgut~.lo D6.l
e.lat do ll.l4~.lto Ftdtitll.l.,
Pode~

01,06,16 SENAOOR OTTO
LEHMANN.

Con4~tu.cio·

nll.l. t ju.Jr.t.d:f
eo,eom emen·
d11. n9 1-CCJ

llonto&o,

PROJETO LEl SENAOO N9 257/75:

Au.to11.:

zs. 06.16

Cll./f.ne~o.

Oi4pÕe 40&/f.e o t1 'u.~td.,.~~.mento d11.4 tmp.,.U11.4
l.oeadO/f.a4 dt H/f.VJ Ç04 ft04 ll.tii.OpOII.t04
t
dii ou.t/f.~t4 pll.ouidit.e.lu.
Au.toJt:

24.06.16 SENAOOR lTI.L!
VlO COELHO

F.,_11.nco Monto/f.o,

PROJETO LEl SENAOO N9 164/16:

PROJETO

A CCJ,pO/f. mll..lo
Con4~tu.c.lo" Jr..i.ll. de uoto4 ,
n11l. e ju.Jr.t.d.i. decide pel.ll ~j
co. F~tuoJr.iiueZ jeiçã.o qu.11nto
qu.11n.to 11.0 mê 40 miAUo •
.,.uo.
Rtl.ll.to/f. uenc.l.d b
Sen.He.l..to/f. O.l.
(29. 09. 16)

V11.4coneel.o4 To.,_.,.u,

OettJr.m.i.nll. qu.e 04 eme"egado4 dt ut11çõu
do .l.nte~~..l.o.,_ 6....,_iio ju.4 11. Jr.emune/f.ll.çiio eo/f..,_upondente 11.0 Jr.egLme da "P"'on~diiol, pt
l.a4 hoJr.ll.4 qu.e exeede/f.tm ii d~t jo.,.n~td~t no!
m~tl. de t/f.~tb~tl.ho.

Au..to/f.:

15,06,16 SENAPOR OTTO : ';.1.5;06,16
LEHMANN,

Execu.t.l.uo.

24,09,16 SENAOOR HEI •
TOR OfAS,

21.09.16

Con4.C.l.tu.e~o-

nal.
ep.

t

ju.Jr....d:f

APRO~APO.

(29,09.76)

OBSERVAÇOES
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DIÁRIO DO CONGRFSSO NACIONAL (Seçio II)
CATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

PROJETO LEI Sei/AfiO 1/9 217/76:

Ot,09,16

O.l4pÕe 4ob~e a ~~n4&~êne.L~ do a~~v.Lã ~.lo e dã ou~44 p~ov~dênc.l44,

pROJETO LEI SENAOO 1/9 171/76:
Ae~e4eent~ p~4g~~6o

Le.l

Ün.leo ~o ~.t. l4 d~
n9 11, de 25,5,1971 ,

Complemen.t~

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

S~IIAPQ- ~~~~

Outubro de 1976

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

Con~t.l..tue.Í.ü
nztt e ju.lf.Zdi

•

SON CARNEIRO,

e o.

10,01,76 Sei/APOR IIEI/RI
Q.UE fiE LA ROl!
Q.UE,
-

17,01,76

20,05,76 SEI/APOR OTTO
LEHUAI/1/,

25,05,76

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

APROVAOO.
(!0,09,76)

Con4.el..tue.Lo- APROVA!10.
nctl e ju~:<.d:!: (!0,09.76)
eo,

e4.t~beleeendo p~e4c~ç4o qu.ln~uen~l p~~~ a4 .lmpo~.tâne.l~4 dev.ld~ ~o FUI/RURAL.

Auto~• Sen~do~ I.t~llv.Lo

Coelho,

PROJETO LEI SENA!10 1/9 120/76:
oã

nov~ ~ed~ção ~o

Co~ol.ld~ção d~

5 19 do ~.t. 417
Le.l4 do T~~b~lho,

d~

Con4.el..tue.lo·

n~l. e ju~:<.d.L
eo.F~vM4vel
qu~n.to ao mi

APROVA!10,
(30,09,76)

-

~uo.
Auto~: Sen~do~ Benj~m.lm F~~h.

PROJETO LEI SEI/A!10 1/9 206/16:

26.01,76 SEI/APOR 1/EL;,
SON CARNEIRO.

t1,01.76

Con4.t.l.tue.Lo- APROVAOO.
n~l. e ju~Zdf (30.09,761
eo,

21,01,15 SEI/APOR ITALT
VIO COELI/0, -

tt,QI,75

Con4t.l.tue.lo· APROVA!10,
nat e ju~Zd.l (!0,09,761
eo,eom 4ub4=
.el..tuüuo,

OFICIO •s• 1/9 10, de 1976, do P~e4.ldente
do Sue~emo T~.lbun~L Fedc~4L, encam.Lnhan•
do aeoll.dão p~o~e~.ldo 1104 "'uto4 do Con&U
.to de Ju~.l4d.lçao n9 5 966, c4.tado de sãõ
Pauto, no quaL o STF eon4.lde~a .Lneon4.t.l.tu
e.LonaL, em pa~te, o all..t, I 6 do !1eeuto- ·Lei n9 60, de 21.11,66, com • ~edação
do tee~eto-le.L n9 668, de 3,7,69,

29,06,76 SENADOR OTTO
LEIlMAI/I/.

02,01,76

PROJeTO Lei SENAOO 1/9 19/75•
(SUBSTITUTIVO !IA CSPCI

20.01,76 SEI/APOR ITALf
VIO COELHO. -

31,01,16

20,05,75 SENADOR fiEI •
TOR PiAS,

21,05,75

oã

-

nov~ ~ed~ção ~o

e~e.to-t.e.L

S 29 do ~. ll2 do !1e
n9 5 452, de 1,05.194! (CLTI

Auto~: Sen~do~ O~e4te4 Q.ui~e.L~.

PROJETO LEI ScNA!10 119 lll/75•

Inel.u.l 4 dona de c444 u~e o4 4tg~4do4
&~eul.t~t.lvo4 da P~eu.ldêne.La Soe.lat.,

Al.t~• ~ ~edação

do

~.t.

3 731, de 04.04.1960.

19

d~

PROJETO LEI SEI;iDO 1/9 162/14:
In.tll.oduz mod.l&.L,•.açÕe4 n~ Le.L n9 5 I 01, de
13.09,66, que ~.lou o Fundo de G~ant.La
do Tempo de Sell.u.lço,

P~ojeto

eom APROVADO,
de Re (l0.09.76)
-

Con4.t.l.tue.lo"
nal e ju~Ui.

eo.

n9

Lei

Fauo~4uel.

4obção,

-

APROVA!10,
(30, 09,761

Con4.t.ltue.Lo- APROVA!10,
naL e Ju1Zd.L (!0,09,761
eo,Con.t~a~le
m!_

quanto ao

~.L.to.

AutMr' SenadM 1/euon CMnwo.
PROJETO L!f SENAOO N9 lll/141
(SUBSTITUTIVO !IA CECI
!1.l4e.lpl..lna
v.latu~a4.

s~~&..:~

e u4o de

4lgl.~

O~,p9;76

e

ab~e

S!NA!10R ITALT
VIO CVELHO. -

02,09,16

Con4.t.l.tue~o- A CCJ,po~ ma.lo Rela.to~ do
nal. e ju~<~.d.l ~l• voto4,dec< veneldo Sen,
eo,Con.tll.ãll.lÕ de p/.lneon4.ti: Hel.to~ !1.la4.
quanto ao mt .tue.Lonat.Ldade,
~l.to,
- Sen.Leite Cha·
vu uota p/.ln·
ju~Ule.idade.

Re·
ande e ileM.l·
que de La Roe·
L~ue,mi~.ito não
Sen.Eu~leo

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

e.(ado.

l~n.n9,7AI

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

NOMERO E EMENTA

DATA DE

RELATOR

DATA DA

NA COMISSAO.

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

RECEBIM~NTO

PROJETO LEI SENAPO N9 92/761
In~oduz modl&leaçõ~• ao ~t. 472,
•oLidaç4o d~ L~l• do T~abaLho.

da

Co~

3b,b4.16 BliNAPOR umf
1110 NUNe/1,
Voto em Hp411Aao do Stn,
Na4on

~o

eetn

I BMs.?&

Terça-feira 12 6787
CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSAO

Cbn$Útue.i.ona.l. e jukZdl

eo.Contll.ii~lÕ

OBSERVAÇOES

APROVADO.

(30,09,761

quanto ao mi

... ao.

ca~na

np~o=

-

va.ça.2 ~uanto
ao me.Jt.(..to.

PROJETO LEI SENAPO N9 156/761
P4 nova ~edaç4o ao ~t. 492 da Con•ollda·
ç4o d~ L~~ do T~abal.ho,

PROJETO LEI SEWAPO W9 254/751
E•tab~L~e~ a unl6o~m4dttd~ do• p~Zodo•
6iltia• ~•eo.t~U ~m todo o ~a.'ú,

de

PROJETO LEI SfNAPO N9 111/161
a ~~daç4o do ~t. 69 da Lel n9 ,,
5 ror, de 13.09,66 IFGTSI p~a ~4egu.~~
ao4 emp~egado4 optante4, eom doi4 ou. m~
ano4 de 4e~tviço,u.m a.d.i.e.ional. eoMuponclen
te a.o va.Lo~ do4 depÕ4.i.to• 6t..:to4 em Jua conta vineu.Lada., em ~a.z4o de de4ped.<da. Jem
ju.~tct c.au.4a..
ALt~a

Auto~• S~nado~ L~it~

a lmpl.ant~
ag Õ11eia• de Banco O&leiaL ou. Cal: a EeonÕ·
miea E4tadual, no• t~mo4 qu.e e•p~ei&lea,
04

Q.UE,

26,11,15 SENAOOR HEI •
TOR PIAS,

13,05,16

Gov~no• E4tadu~

Auto~ I

1914.

S~11ado~

PROJETO VECRETO
po~

B~tllxel.<t4 11

50,09,16

n9 I 341,

d~'

Q.UE.

,4uo.tiiutL,o· APROVAPO,
e·

(30,09,761

S~n. Funeo No
to~o p~o&~e
voto o~aL.

(30,09.161

SENAVC~ HELVI
Pll' 'IUIIES. -

01,09,76

01.09,76

SEIIADL'P. NEL·

01,09,76

SOII

rA~IIEIRO.

Potu..<ção rolt ~l.eo, <!OIICl!lZdtt cr.i
29 de novrmb~o de 1969.

S~t. P~e4Uettte da Re·
publ.üa, 4ubmetendo 4 ap~tovaç4o do SeM·
do Fedeu!, p!Lopo4ta do l!.i.nüt~to Fazenda,
pa.u que uja auto~üada a P~e6eUu~a llll·
n..:C.ipn.t. de Ga~ça (SPI a eleva~ o montnn.te
de 4ua dZv.<da eon4ot..:dadtt,
(PROJETO RESOLUÇÃO VA COM! SSil:O fCOIIOIII AI

- T30,09.76I

menda4 n94
I a 12·CCJ.

22 de a·

LEGISLATIVO N9 19/16:

Ineon4tUu.eio APROVAPO.

naL.

6~eeudo

ROl:'
-

Va4t.OII<!CL04 ToMC4.

I.IENSAGEM N9 I 04 do

Ueaot•tltuelo A~ROVAVO,
nal,
. - !H,Ov.161

ao Sen.
LeUt Chavu.

HENRI

SENA~OR
Q.UE ~E LA

01,09,76

ao Stn,

(30.09.761

-

V~ta

Ap~tova o t~xto d<t Convenção Inte~naeionat
4ob~te Ruponub.<Udade C.<v..:t em Vano4 Cttu

4ado4

mE

OTTO

25.05,76

01.09,76

Vee~~to·l.e.i.

LENMhNN,

27,11.75

24,05,16 SENAPOR LEITE
CHAVES.

PROJETO LEI SENAVO N9 211/76:
d~

SENAVO~

V~ta

LeUe Chavu.

eo,Con~MlÕ

quanto ao

30,01,16

go4to

Con4tUu.elo·
nal. e Ju~Zd.i.
~uo,

PROJETO LEI C~IIARA N9 63/761
Pl•põe •ob~e o Hgu.~o d~ aeldentu do ~!
balho a e~go do INPS.
(Em anexo 04 PLS 173/75; PLC N9 29/76;
PLS 229/75; PLS N9 24/76; PLS n9 39/76;
PLS N9 197/76; PLS N9 149/761,,

AUeu o

22,06,76

-

Chave•.

PROJETO LEI SENAPO N9 125/16•
Auto~lza

21,06,76 SENAVOR HENRI
Q.UE PE LA ROl:'

SENAVOR HEIIRI 01,09,16
QUE PE LA ROl:' ·
QUE,
-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

.6788 Terça-feira l:Z

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

IIE.VSAGE/.1 N9 IOS/76

doS~.

P~c~Ueute

da Re·

oubmetendo ii ap~ovação cf.o Senado
p~opo6ta do I.I.Ln.ütlto Fazenda, I'M.o
que Hja autM.i.zada a P~e5, llun.ie.ipal rle •·
Cot<a ISPI a elevai!. o montante de 6ua rl<.v.ida -.on6ol.idada.
~ÜbUca,

RELATOR

CATA OA

DESIGNADO

OISTRIBUICAO

Outubro de 1976
CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

I

OBSERVAÇOES

01.09.76

Fr.te~al,

I PROJETO RESOLUÇ;i;O VA COIIlSS;i;O ECONOI.I!AI

S~. P11eoUeute da Re
ii apllovação do SrnndcrFerlc~ae, p~opo.;ta do /l.inütJto Fazenda palia·
que ocja aure••• :.trla a P~eíe.UMa lfrtn.ie.ipal
de Pcrltc.ita ISPI a elrva~ o montante rle
6ua d~v.ida conool<dada.

!!f!ISAGEI.I

~9

I 06/76 do

OI. 09,76

SE.VAVt 1 ~

Jt>sr

~Ali'/ fi'.

1'Übiü1't, ,wbmr.t:c.udo

01.09.76

r.cd i.~ t~ il'u.ll~··'
~ ''~'. ,';[ t.SO:J
('Af!'Jf 1i-!(1.

í10

I PROJCTO RESOLUÇ;i;O COIIJSSÃO EC0//0/.IlA I

I.IE.VSAGEM N9 I OB/76 do Si!.. Pileo<rlente da Rc
publ.(ca , 6ubmetcndo ii aptovaçiio do Scnadõ
Fcde~al, p~opoota do ll.in.i.ot~o Fazenda pMa
que a P~ei. llun.ieopal de And~ad.ina ISPI a
eleJa~ o "'"ntante de oua d:Zv.ida conooUclaúa

OI. 09.76

SENAVOP. HEI·
TOR VlAS.

01.0,9.76

'

i

i

!PROJETO RESOLUÇ;i;O COMJSSÃO ECOI/OIIlAI

:!

IWISAGE/1 N9 109/76 do Sit. P.Ho.irleute da P.e
pubUca, oubmeteudo ii ap~ovação do ScnalloFedeJtat, p~opoota do ll.in. Fazenda;· I'Ma que
ue Hja. autOJtüa.da. a. Pun. llun, ·de SaJt.iJt.i.c
SPI a. elevai!. o montante ele o.ua dZv.ida eon

i.;ol.(dada..

I PROJETO RESOLUÇ;i;O VA

':1

01.09.76

j

I

,,

I

-

C0111S~Ii0

!

ECONO.'IIAI

!.lf.VSAGF.II 11~ 110/76 doS~. Pi!.Ci>i.ieu.te da r.e
1•ÜbUea., 6ub•:~ete"rlo ii ap~ovaçiio do ScnadoFcdetal, pllcpoHa do ll.in.Fazerida, pMa ~ue
que oeja. autoJt.i:ada a P.tej. llun.ic.ipae de
Srbedoulto ISPI a eleva~ o montante de aua.

01.09,76

SCNAVOR U~Nr.l
QUC VE LA RO!:

01.09.76

SENAVO~

UENRl

01.09,76

sf.·~·'L':'I!

.Tt>sr

01.0~.

rlZv.ida. eonool.idada.

I PROJETO RESOLUÇÃO VA COMI SSÃl' ECl'II0/.1! AI

~E.VSAGEII N9 11 I /76 do Si!.. P~eo.(dente da Re
:.,Übt..i.ca , 4ubmtt.tendo d apltovação do SenndÕ
F~deita.l, p~opo.;ta. do /l.in.i4t~o Fazonda, pa·
Jta que 4r.ja. a.u.toJt.i.z:ada a P11.r:~. thw. d~ Camp~na.; ISPI a elevM o montanú de "'" dZ·

01. 09,76

<ltiE !'C .LA no~
'!UE.
-

v~da con~ol.ida.da..

!PROJETO RESOLUÇIO COIIISSI'iO ECOII,-·'!AJ

IIENSAGE/.1 N9 JIS/76 de St. Plte&id•n~e. da P.e.·
riibtica, &ubmetendo ii apltOVctçã:o do Swado

OI.09.H

Fcdcta.C, !"ll.opo~.ta. do ~l.i.n.t.).tll.o Ftt;:rnda, pttILa. qu.~ .H!ja. a.u.toJt.t:a.rlct c: ?Jte.~ e.t.e~t t~-;. .'.lu.nJ c.J-

.sAr.'a v.

H

P.ed i.~
dCt

pal do Ca.(ellta6 ISPI a elovalt o mcnr""t" de
aua dZv.ida conool.idada.

t-~.i.fm.i ..
t\(' .$1'1!.

llf'Ji'I~"~ur

rn

LA I:L'C':ur.

!PROJETO RESl'LUÇiiO VA COIHSSiiO ECOI/tl!IJ,\1
/.lf,QSAGE/.1 N9 113/76 do SI!.. PILe&.idente daRe
piibUca, .;ubmetendo ã ap11.ovaçã:o do SenadoFede~ta.l, pMpo&ta do /l.iu.i.;tll.o FazP.nda, pa.~a
que Hja au~·M.i:a.da a. P~e&e.itu~a IILtn.(c.ipat
de Nova Ode~~a. ISPI a eleva~ o montan.tc de

02.09.76

SE.'JAVt'l! ur:z.
TOP. Vl •IS.

02.09.7ó

02.09.76

SENAVOR HEI·
TOP. PlAS,

02.09.76

6Ua dZv.ida. COII40l..idada..

!PROJETO RESOLUÇ;i;O VA CO/.IISS;i;O ECONOIIIAI

AIE~SAGEMf.l/9

114/76 do SI!.. Pll.e4.iclente daRe
pÜbUea., .;ubmetendo ii ap~ova.çã:o do SenadoFedeJta.l, pltopo4ta do ll.in.i4tll.o Fazenda, lla.·
ltct que Hja autM.izctdct a P~e&eUtllta llun~e.i·
pae de V1taeena. ISPI a eleva.~ o montante de
~ua dZv.ida con4ol.idada..

!PROJETO RESOLUÇ;i;O VA CONlSSI'iO ECOI/0/.IlAI

N~MERO

PR~JfTO

E EMENTA

Lfl SENAUO NC 213/76:

CATA OE
RECEBIME:NTO
NA COMISSÃO

RELATOR

CATA OA

OF.SIONAOO

OISTRIBUIÇAO

oi.09.76

::r.•r.•.:,.,., 11r•.•I! 1 .'IIC '''
J:(,l.. ''f!( o

Vã nova JLedaçtio ao J.hl·'tã!11taSo itn.icc• cl4~ a'tt.
566 da Ccn4olidaciio dM Lcü dr Tubnf!rc.

PROJETO

LE! SENAVO NC

21~/76:

~2.n9,7o

ZQ do L•~ uQ
5 107, da Lei. de l.i de 4ctcmb&r .ir 19:.6 c
dã or: tul p\oui.dênci.n4,
1\utoJL: Sc.na.dolt Net.~on

Sé'l·lt'r'l:
.~Ai:'il

Ac~c4centa pn~iig~n!o ao a&t,

J(I,0'1.7ú

L\

N::r

o~.o9.7h

!TAL!

01,09.76

Y.

Cttii.IH!.i.Jto.

RROJETO LEI SENAUO N9 131/74:
ISUSSTTTUTT VO UA CECI
•
Oi.Jci.pUna y~a5i.a c u4o de 4i.gln4 c nb~c·

02.09,76

SE~AD~~

Vlt' CtlCLI/0, -

v.ia.tuJLa&.
AutM: Senado~ V:uconccto4 ToMc4.

PROJETO LE!

vii

CIUA~A

N1 69!7A:

nc1·a ltcdacão ao a.\t,

14 da Lr.i"nr

I ~.lv,

de 5 de leuclte.C:Ito de I 950, que o'.tabctcce •.
no,o:mttJ palta a c:.otie.t.J~iio da a6.~.i ).tênc.ia jud.f
ci.ii&i.a ao4 ncce44i.tarloJ,
AutoJt: Uepu.tado Jo~e Sorti.jiíci.o llc..to,

PROJETO LEI SENAUO N9 215/76:

03,09,76

Oi.lpõc ab~e a i.rrc~uJiio do4 H·Wi.ço4 C41'C·
ci.atüado4 de nredi.ci.nn, lti.gi.ene e HOUitnncn
do t.\abatlro 4 conro 4<'1'i.co con4.tan.tc do ele.!!•
c o de berrc~ ... ci.o4 e 4 Cltu.C:ç04 do 4.C:Hcmn ne·
.ut da pltev.idênci.a 4oci.al.
Antolt: Senado& Evctãúo Vü.Lita.

PROJETO LEI

Terca·felra 11 6789

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio II)

Outubro de 1976

SE~IAUO NQ

21 6n6:

03 09-7 6

JENA~re

OTTO

10.09,76

!F.I/'!A:/1/,

Attc.u a ~edaçiio do Mt. 719 da Con~otlda
çiio da4 Lei.4 do T.\aball:o IUecuto-tci. nQ
5 H2, de I ,05.431.
Auto/\: Senado/\ NcUon CMnei.~o·.

PROJETO LEI SENAVO

NQ

117/76

03.09,76

~r:~~~p,,:~

SON

Oüeõe bob.te n t.tan~í~\êrt~~a do ae.tov~ii\io

10,0?,76

1-lEL-

CA~NEIP.O,

c da ou.tltab pllouidência4.
Auto11: ScnadM Fltanco Mon.to&o,

PROJETO LEI SENAUO NQ 218/76:

03, 09,76

Vcte.~mi.ntt a aplicação de 20~ do Fundo de
Pa\.tüipa~iio doA l.lunüi.pi.oJ em l?•~~~nnrn~
de educaçao plte•ebeotalt e de r~ .......... gltau.

SC.'Mr'L'I! JL'.~t
SAl!!.' ri',

Auto.t: SenadOII Fltanco_ Montolto,

PROJETO LEI SENAVO N9 219/76:
Rc.auta o ltesfu4te de atu9.u~iA .de intõv~ü
u 1bano A e da out~ab p~OV"-d enc ... aA,
Auto&: Senadolt J.tamM Funco,

03,09,76

SEHAr~l

HrLPT

VlO 1/II'IFS:

-

10,09,76

CONCLUSÃO

00 PARECER·
00 RELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSÃO

OBSERVAÇOES

6790 Terça-feirai%

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)
CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

P~OJETO

LE!

SENAO~

Nr 220/76r

Au.to~r Senado~

nn

CONC~USAO

OESIGNAOO

OISTRIBUIÇAO

00 PARECER
00 RE~TOR

''f'''·\ ''('''

.~,\r.':'."'! ..

08,09,76

~WA:ltlr.
~~R'II'Y,

PLS 89/75rA~te~a. o Mt. 89 da. L~./. nV 5 !07,
de J 966, e~.i.a: o FGTS; PLS J 64/75r Vã 11ova
.adação iil l~.t~aJ "b" c "~." do Lnei4e !! e
ao .i.neúo !I! do Mt. IV, a.ete4een.ta I'Mil·
guloJ 404 a~t4. J O ~ J J, todo4 da Le./. 119
5 I07,J966,FGTS; PLS !19/75 • Ae~e4eenta
düpoJ.i.t<.vo a:o Mt. 19 da: Le./. 119 5 J 07, de
1.966 • FGTS; l97/75_·,~~H~ee~!4 ~ I•IOd.i.).i.ctt
'-

CATA OA

.rl,sr

lo.

' '1111

rt

--'-'ri

I o. 09.1 t\

1ilsr

I

IJ

li

I

Dto•

i
r

L
I

I

I

.~n:• ~H'!

,. r.' ' (' \. ,.

PR~JETO

08,09.76

sE:~' 1'!'P.

1'1-1~
~ 1j~

,. ,, •

cZe.iO da tn! r.'tJ'Ut!lem rltCI~.(..6JJ.onal 11 •

LEl SENADO 1/Ç 22!/76:

a.po4entado~./.a do ae~cuau.ta i11de·
''enden.t:emen.te de. ~u.a .i.da.dc., t-nu.il1tt'l:nncfo·tl

urr-

Ti' I: '11 A.~.

AutMÜ4 a.

CoJ ~t'!Jr&~tttdo4 que .tên dl.tr.i..to•;r"'it,·o~~ntado

e.\ree.lat.

Sellltdo~ F~a.neo /lonto~o.

SEN~~~~ 11FLV1

:.IE!ISAGEM N9 J 20/16 rio P.teJ./.de•tte ria r.r:'i<·
~lica., .\ubml!te.ndo ã: ttpJtouação do Stt.llttclo
Fe~c.\a.l, p~opo4ta. do !H11üt.to Fazenda.,
pa..ta. que uja autM.i.:ada a. P~e~eUu.t"
:.1u11./.c./.pal de CAÇAPAVA ISPI a eteva~ o
mc11ta11.te de 4ua d~v./.da. con4ol../.dada.
(PROJETO ~ESOLUÇIO DA CO/.t!S,ECONOIIlAI
:.IENSAGEM ,vq !22/16_d,, P~o<~t·ute da ~<'I'ÍI·
t-ti.ca., .\u.bmete.ndo a CLJ.'ItCH.'ttçctc'l rlt" Sl'lhlc{o
Fede~a.l., pupoJta dr 11./.u, da Fa.:~uda., ,,,, •
.u qu.e Hja. au.to.<./.:"da. a P.\ei. ilun. de
CRIIZf!RO (SPI a. r.!evM o 111011tante de Ju"
d'ZvUa. eon4ol../.dada..

Vli' .'JII'I''S.

IO.OQ.16

-

09.09,1ó

IPP.OJETO RESOLUÇliO VA COI.i!S.ECO'!Oii!AI

.'.IENSAGEII ,V9 123/76 do P~e~./.dentc ria R~J'ÍI·
bUea, 4u.bmetendo ii ap~ovaçiio do Senodo
Fedc~al, p~opo4ta. do M<n.Fa.:cnda, pa>.a qu.•
uja. a.u.tM.i.:a.da. a P.t~'l. Mu.n./.e.i.l'at de EI.I~U
(SPI a eleva.~ o moll.tltllt~ ele 4ua d<v.i.rla' eon•

09,09,16

.~CI!..\ll''"

l'fi.VT

IO.f.I0.7A

sE::.\:>:": :nTr

~~.o9.76

PH' •:u•!rs.

··

~oUda.da..

RESOLUrlio VA COIIlS.ECONOI.t!AI

PROJETO LEl SENADO

N~

222/76:

D<lpÕe 4ob~e d~41>en44 de documentação no4o
lÕ9.:Ca em p~oee44o4 de penbiio mUi ta.t
do
et·eombaten.te4 da FEU óa.l.ce.i.do4 e dii cut.tal
p.tov.ldênc:.la4.
AutMr Senado~ EvetãJ<o Vü./.~a.

Anua.do4 pelo
~QS 394/75,
I

01.09,16

IP~OJETO

OBSERVAÇOES

'!

PROJETO LEl SENADO U9 89/76:
(SUSSTlTUTlVO VA COJ.IlS.SAliVEI
Aet~Jecnt" d./.4po4./.tivcJ ii L~./. 11r 2 60~, d~
J 1 de Ht~mb~o de J 955, qu.c "~egu(a c '-""!!.

Au.tM:

I

o•. H

de 1966, que C~.i.on o FGTS; PLS 119 198/75. a.
11oua. ~~dação e a.e~uee11.ta. d./.ppo4./.t.l.vo ao M
!9, da Le.i. 5 !07, de 1966, e~./.a. o FGTS; PLS
119 226/75 • lnt~odu: mod./.5./.eaçÕ~4 11a. L~./.
5 107, de !966, qu~ e~./.ou. o FGTS; PLS 15/76
!ntudu.: mod.i.ó.i.ea.çÕe4 no 4./.4t~ma. do Fu.nrlo
de Ga.ta.nt.l.a. do Tempo de Se~v./.ço; PLS 79/76:
Aeu4een.ea d./.4po4./.Uvo ã. Le./. n9 5 I 07, de
!966, que c~.i.ou. o FGTS; PLS 119 200/76 • Al·
.teJt4 a lteda.ção dtt alZnea "e", do Z.tem 17 e
do Ztem lll, do a.~t. 89, da Le./. 5 !07,

Jtltt

CONCLUSAO
OA
COMISSAO

. EuelÃ4./.o V./.~i~a.

P~CJETO LEI SENADO 1/9 lU/74rAe~ueellta pa•
~·~~alo ao a~t. 89 d" Le./. 5 !07, de 13,9,66

~·,~.

RELATOR

08,09,76

fHcndc ao4 .Utu.ta~u d~ 5.i.~nr<t4 <.nd.í.v.idnaü ·
4oeüdade4 p01< eota.4, 4Õe./.o4·ge~tll.tU, d~c
tMu de Joc./.edadcc a.nõn.lm44 c ~qu./.v"C~11.te:i
o ~eg./.mc do Fu.ndo de Ga~a:11Ua do Tempo de
se.w.i.ço.

Outubro de 1976

o9.o9.76

ri/AI' fi'.

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

NOMERO E EMENTA

DATA DE

RELATOR

DATA DA

~~cgg~~~rg

DESIGNADO

DISTRIBUIÇJIO

.~:r

Jt'blt.e rlcocCnJta~õc~ de don~ão "" :,~~~ ..
crlt.po ou paiLte d~lc. l'a~a 5~n) rlr lt:Jt..ização po4.t moJttc.m e ttã ou.t:.':.ltJ p.-:.nv.irl~n c.itu.

r~it'

SE~Aor

Ir

~~!

''.''r.

l).(..)pÕc.

PRCJETO LEI

.. ~ ••:• ,,.,.. ,,:.,

·'ll f'

224/76:

I ,\

I~ t'

0?.09.76

~E'!'I1: 1 1!

10.09,76

.':(!'J.',''I'I' (,.'TI'
Ll!lf'!.\'!'!.

EHdbelece a ob1t~~atr1t~edadc de a:•HHn.ta·
d'ic de mÜ4.ica "ao v.l.va" 1utJ cm.l.JJoiLaJ
ele.
tetev~~ão e na~ caa~ de d~velt~C:e~ e dii ou1

ru.•.t'r.•:.

!:

LI'JTI'

Terça-relra 12 6791
CONCLUSJIO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSJIO
DA
COMISSAO

OBSEAVAÇOES

,,l,•)·~·''·

1~.~1.7~

tlta~ P.1tovUê11c~a~.

Vd~cr11ccto4 Toltlte~.

Au.to1t: Senadolt

PROJETO LEI SENAOO N9 103/76:
Oii nova ltedação ao alt.t. 29 da Le~ n9 ~ 266,
de 3 de ou.tublto de 1963,

Autolt: Senad01t

1".09,76

.Sa.t.i.J! c1: ta a
d.l..t.i.~ ê•tc.la..

~el~on Caltnc~lto,

PRl'JETO LEI CÃMARA 11~ 70/76:

13.09,76

••J:• •·•••• .'!ff ..

AUcld a ltcdação do ~ter~ I do § Ir de n~ t.
70 da Lel nr 5 IOB, de 21 de ~c:embito
de
I 966, que l11~t.Uu.i. o CÕdl9o l/ac.ée11al
de

T.tãn~~to.

Autolt: 11eputado

V~ccn

te Vuoto.

PROJETO LEI CÃ/.IARAM 71/76:

ltl.tltodu: mod.i.6.i.oaçõe~ c acte4e.i.mo~
dr~ Rcg~~ttc~ Pübt<cr~.

13.09.76

na J.rf.

Au.to1t: Oeru.tado At.i.plo de CMvalho.

PROJETO 11ECRETO LEGISLATIVO N9 26/76:
Artov" a~ eonta~ da Pc.tltÕfer Blt"4.i.le~H S.
A, • PETROSRÃS • e 4U<t~ ~ub~<dialtia4 Pettr
btii~ (!u~m.i.ea SA • PETROnuzsA • Petnob.tiil Oút1t~buUo1ta SA, Petltobltii4 ln.teltnaei.onat
SA • SRASPETRO • d Ccntpdnl1.i.a de PctltÕtco

13,09,7~

~:f'!.';.'t'r! l'rt~'1
'1

da Ama:õn.i.a • COPA/.!, -\clat.i.v4~ ao cxcltc~e.i.o de 197%,
PROJETO 11ECRETO LEGISLATIVO NV !7/76:
AJ:'':O\'a n~ conta.J dn re.tltÕteo llo:ct.' U.r:..i11.o $,\

11, '.":'!r$.

-

l7,1lf'1,7f•

13,09,7~

PETRCRRÃS e ~ua~ ~ub~.i.diii.l.i."l Pet•ob.;ii~
Qu~·tha SA • PETRO"Ul SA c Petlt0bte4 i'.i.l tn i·
buldo.ta SA, itclntl;;a~ no rocltr.~c.io dr 1971.

P~t'JETO LEI CÃ.'I.\~~. .'J~ 63/76:~<l:,õc jrble o
lc~n.;e dr neUcn.tc4 de t•ab•thr n eM]' do

l3,09,7ó

!~PS e dii otttta~ pno1•Uêncial; PLC 'Jo' 29/1t

Acu~ce11.t•·Uem no d/t.t. 14 dn Lri ~~~ 1,316,
dcl4,09,67, que ~11trq1tn o jcqu4o de naldc11·
te ~r t1nba!ho nd pÚ1•.i.rlr11cÚ Soo~atJ PLS ·
173/75:Rc4.tnbetcce, eu1 ÓMO·\ dr n:.,eHIItndo,
que tc11h• 1teCo1t11ado ã a.tiv.i.dadc, o rll,,(to
de ~ecebe• o~ bene~<e~o~ decoHe~tc~ dot te
9ülaçiio 40blte ae.i.dwte~ do tltabnlhe; PLS229/75 • Co11~.i.de1tn eltbiC cont~n a Hl•e~da·
• < "" ~·~~"'~"u~'"' "" "'~"""""" ·~ .~aa ·"'"'çau,
tle·t I'Mte dd emp.te~n, da~ p1tov.i.rlê11cln~ c
eaut:la~ tc~aü deHútddM a euttalt o nel·
rlc11tc do .tJtàbaLilo; PLS ~~ 24/76 • V~4pÕc 40blte
o Hottlto de aeldc11.tc.~ do .tJ1nbnl.l1r "" ío•vo.\
dr~ tnahdtl1ad01te~ ntttÕ11or10~; PLS NV 39/76r
d.i.~põc. ~obltt a. tt.:t.tcn)Ro do ~tDtl<'to cfe n.c.idl!.1 tt4
de ttnbnCI1c Jtu.tnt ne4 peque11o~ )l~eplt(e.tiit.iel,
~n\c~.i.lto),l1.tlttndnt~\i~4,p~44t.i.\oJ e ~~llt4;
PLS N9 197/76 • d<4pie 4ob4e n obt<Dntrltle
dnde de ltcmeua de 1te!a.tÕ1tio~ .telcne11.tc~ a
ncidr.ll.tH de tltnbntho ao~ ~.i.nd~ca.to~ de t'
1

A1:cxa.de~ te·
~o <·.~s nst76

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

6792 Terça-feira 1%

N~MERO

PR~JETO

PECRETO

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

E EMENTA

lEOISIATIV~

N' 17176:

13,09,76

ApHv« a~ eon~a~ da Pr..t~Õico d~u..:te~~- SA·
PETRO&R~S e 1ua1 l"~•ld~i•lo• Pa"N~h·il
eut•ir« S.\ • PETROnlli.~A r. Pr.t~~ú<ÍÍ~ V~H~ ..
~uido.a SA, <clnri;;«l ao c•cH1e~o rlr. 197T.

PROJETO LEI

C~MARA

N9 73/16:

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTAIBU/ÇAO

OBSERVAÇOES

1

.':F':,\qr·~ 11 1'1. 11
,'7 .• "!:*'!:;.
-

~r·J.\:lt'l!

LrrTr

14.09,76

SE~Ar~Q

HfLV1
-

17,09.16

~4.09,76

SENADOR HELVf
P!O NUNES,

-

14.09.16

14.09.76

SENAPOR HELVf
PIO NUNES.

14.09.16

14.09.76

SENADOR OTTO
LEHMANN,

14.09.16

14.09,76

SENADOR HEITOR
VIAS.

14,09.16

14,09,76

SENADOR PAULO
8ROSSARO.

14,09.16

14,09,76

Outubro de 1976

rtrA('I'::,

AcUHtn~a düpo~-i.t.<vo ~ L~-i. n9 4 215,
d~
27 de ab~it de 1963, que "dúpã~ ~ob<e o
EHa~u~o da O<dem do4 Advogado4 do ~<a4U"

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO NQ 31/76:
Ap<ova a4 eon~a4 da Red~ Fc<•ov~ã.~a Fed~·
SA e de 4ua4 ~ub~~d~ã<-i.a~, <eta~-i.vab
~•e<c~c-i.o de 1970,

~at

ao

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N9 30/16:

PI!! //(INES,

Ap<ova a4 eon~a~ da Pct<Õl~o B•a~<te<<o SA
PETROBRÃS e d~ bua~ ~ub~<d-i.ã.-i.a4, •etati •
va~ ao exe<cZc~o d~ 1973.

MENSAGEM NQ 119/16 doS<. P<e~-i.dente da
Repúbt-i.ca, ~ubmc~cndo ã ap•ovação
do
Senado Fedc<at, p<opo~ta do ~~~.~~~•o da
9azcnda, pa<a que ~cja auto<-i.zada a P••
ác-i.tu<a Mun-i.e~pat de CABO IPE! a ..tevaii:
em .e.$ 8,130.510,95 o mon~ante de ~ua
dZv~da con~ot-i.dada.

(PROJETO RESOLUÇÃO COM!SrECONOMIAJ

MENSAGEM Ne 121/16 doS<. P<uU~nt~ da
R~púbt-i.ca, ~ubmetendo ã ap•ovação do S~
nado Fcdc<at, p<opo~ta do S<. M-i.n-i.b~<oda Faz~nda, pa~a que ~~ia auto<-i.zada a
P<~6~-i.tu•a Mun~c~pat d~ CONTAGEM IMG)
a et~va• ~m C<$ 42.612.000,00 o montan~• de ~ua d~v-i.da eon~ot-i.dada.

-

-

(PROJETO RESOLUÇÃO CO!I!S.ECONOMIA)
MENSAGEM NQ 124/16 doS<. P<U-i.don~~ da llt
púbt-i.ea, ~uúme~endo ã ap•ovação do S~nadoF~d~<al, p<opobta do S<. M-i.nüt•o da Fazcn.
da, pa<a que ~•ia auto•~zada a P<t6t-i.~u•a'·
Mun-i.c~pat dt GUARANI O'OESTE ISPJ a ~ttva•
em C<$ 1,000.000,00 o mon~an~t de bua d~v-i.
da eon~ot-i.dada.
(PROJETO

RESOLUe~o

OA COMIS.ECONOMIA)

MENSAGEM NQ 125/16 do S<. P•e4~den~~ da Rt
púbt-i.ea, ~uúm~~tndo ã ap•ovação do S~nadoFtde<at, p•opo~ta do S<. M-i.n.üt•o Fazenda,
pa.u que Hia au~Müada a P~teótUu<a Mu·
n-i.e<pat d~ GUARUJ~ ISPJ a ~t~va•
~m
C•$ 11.901.400,oo o mon~an~~ d~ bua dZv-i.·
da eon4ot-i.dada.

!PROJETO RESOLUÇÃO COMIS.ECONOMIAI
1/ENSAGEM NQ 126/16 do S•. P<U-i.dent~ da Re
púbt<ea, ~ubmettndo ã ap<ouação do SenadoFede<at, p~opo~ta do M-i.:t-i.4t<o Fa:tnda, pa·
<a qut ~•i• auto<<zada a P<~6t-i.tu<a Mun-i.e~
pat de r JUI IRS) a eleva~ G mon~ant~ dt
4ua dZv-i.da eon~ot-i.dada em C<$6.451.400,00.

!PROJETO

RESOLUÇ~O

COI/IS.ECONOM!Al

I

...!.....

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)
CATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA
IIENSa'GEII N9 127/76 do

púbtica,

~ubmetendo
p~opo~.Ca

do

a

s~. P~u.ide11te da Re
ap~ovação do Senado-

14.09,76

Fazenda, pa~a que ~eia auto~<zada a P~e6eitu~a Munici
pat de lPUMlR!M ISCI a eteva~ o montante de ~ua d:Zvida eolt•ot..:dada e.m • • • • •• • • • • • •
C~$ 100,000,00,
Fede~at,

Minü.C~o

MENSAGEM N9 128/76 do S~. P~e•..:dente daRe
púbtica, ~ubmetendo ã ap~ovação do SenadoFede~at, p~opo~.Ca do Mini•t~o Fazenda, pa~a que ~eia auto~izada a P~e6eitu~a Munici
pat de lTAPEVA ISPI a eteva~ o montante dr
~ua d:Zvida eon•ot.idada em C~$9.339, 100,00,

RELATOR
CESIGNACO

CATA CA
CISTRIBUIÇAO

HE LVT
0!0 NUNES,

SE.Y~OOR

-

Terça-feira 12 6793
CONCLUSAO
CO PARECER
CO REI.ATOR

CONCLUSAO
, CA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

14,09, 76

14 .09,76 SENAOOR OTTO
LEHMANN.

14,09.76

14,09.76

SENAOOR OTTO
LEHMANN,

14,09,76

14,09,76

SENAOOR HE!TO!
VIAS,

14,09.16

{PROJETO RESOLUÇÃO COM!S.ECONOM!AI

MENSAGEM N9 129/76 do S~. P~e•Ueute da Re
púbtica, ~ubmetendo a ap~ovação do SenadoFedeut, p~opo~ta do Mini•t~o Fazenda, pa~• que uia au.to~üada a Pu6eitu~a Muniu
pat de !TAQUAQUECETUBA {SP} a eteva~ emC~$ 5.173,000,00 o montan.Ce de •ua d:Zvida
eon•oUdada,
IPROJETO RESOLUÇÃO COMI S·ECONO!Il AI
IIENSAGEM N9 130/16 do S~. P~e•..:dente daRe
púbtica, •ubmetendo a ap~ovação do SenadoFede~at, p~opo•ta do Mini•t~o Fazenda, pau que uia auto~üada a P~<6e..:.Cu~a llunici
pat de !TAT!~A ISP} a eteva~ o montante dr
~ua d:Zvida con~otidada em C~$6.663.900,00

.
•'

"

!PROJETO RESOLUÇÃO COM!S.ECONOMIA}

iiENSAGEM N9 131/16 doS~. P~e•idente da Re
pÜbtica, ~ubmetendo ã ap~ovação do SenadoFede~at, p~opo•ta do Müü~o Fttzenda, pa~a que ~•i• auto~izada a P~e6eitu~a Munici
pat de !VAlPORÃ {PR} a eteva~ o mon.Cante de ~ua d:Zvida eon~otidada em •••• ,,,,,,,,,
C~$ 5.911.098,51,

14.09.76

SENAOOR LEITE
CHAVES,

14,09,76

14,09,76

SENAOO,R OTTO
LEHMANN,

14,09,76

14.09,16

SENAOOR OTTO
LEHIIANN,

14,09.16

14,09.16

SENAOOR OTTO
LEHMANN,

14,09,76

14,09.76

SENAOOR HEITOR
OlAS,

14.09,76

{PROJETO RESOLUÇÃO COM!S.ECONOM!Al
MENSAGEM N9 I 32/16 do S~. P~u..:den.te da Re
pÜbtica, •ubmetendo ã ap~ovação do SenadoFede~at, p~opo•ta do Min<•t~o Fazenda, pa~<
que ••i• auto~..:zada a P~e6eitu~a Munieipat
de JACARET {SP} a eteva~ o mon.Cante de •u•
d:Zvida con4otidada em C~$ 20,990,800,00,
{PROJETO RESOLUÇÃO COM!S.ECONOM!A}
IIENSAGEM N9 I 33/16 do S~. P~u.iden.te da Re
púbtica •ubmetendo ã ap~ovação do SenadoFedeut' p~opo•.Ca do Mini•t~o Fazenda, pa~
que Hi~ autMüada a P~e6e..:.Cu~a Mu~tieipat
de LEME {SP} a eteva~ em C~$9,715.600,00
o montante de •ua d:Zvida eon•otidada.
{PROJETO RESOLUÇ/iO COM!S.ECONOM!Al

iiENSAGEM N9 I 34/16 do S~. Pu~..:den.Ce da Re
pÜbt..:Ca, •ubmeteudo a· ap~ovação do SenadoFede~at, p~opo4.Ca do Müi•t~o Fazenda, pa·
~a que ~•i• auto~izada a P~<6<itu~a Mun..:e..:
pat de MACEOON!A ISPI A eteva~ o montantede •ua d:Zvida eon4otidada em
C~$ 1.168,500,00,

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

{PROJETO REso(uç~d COM!S.ECONOMIAJ
MENSA6EMtN9 135/16 do S~. P~uideute daRe
púbtiea, 4ubmetendo ã ap~ovação do SenadoFede~at, p~oputa do Minüt~u Fazenda, pa~• que ••i• auto~izada a P~eqeitu~a Munici
pat de MA!R!NQUE ISP} a ut..:t ... za~ pa~te do emp~e•t<mo eon4oante Re4otuçao n9 95/15
do Senado Fede~at, em ob~a• de pavimentaça
a•6ãttiea naqueta cidade.
!PROJETO RESOLUÇ/iO OA COM!S.ECONOM!Al

.

-

.,
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DIÁRIO DO CONGRFSSO l\IACIONA.L (Seçio 11)
DATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

MENSAGEM NV 136/76 do S~. P~u.iden.te da Rt
pÚbl~ea, 4ubmettndo ~ ap~ouaç~o do Senado~
Fede~al, p~opo4ta do M~ni4t~o Fazenda, pa·
~a que 4eja auto~~zada a P~e6ei.tu~a Muniei
pal de MO COCA ISPI a eleva~ tm .......... 7
Cit$ 3.400.000,00 o montante de 4ua d:i.u.ida
eon4 ol.idada.

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

14,09.76 SENAOOR OTTO
LEIIUANN.

14.09.76

14,09.76 SEN1.00R OTTO
LEHMANN.

14.09,76

Outubro de 1976
CONCLUSAO
DO PARECER
DO REJ,ATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

(PROJETO RESOLUÇlíO COM!S.ECONOII!Al

MENSAGEM NV 137/76 do 4/t, Pite4idente' daRe
pública, 4ubmetendo ~ apltouação do SenadoFede~al, p~opo4ta do M~n~4tito FazeAda, pa·
/ta que Hja autoitüada a Pit~6eUuita Mun~e~
pal de P1N1WIONHANGABA (SPI a eleva~
em
C~$ 9.109,900,00 o montante de 4ua d:i.vida
eon4otidada,

~

(PROJETO RESOLUÇlíO COM!S. ECONOIIIAI
MENSAGEM NV 138/76 do Sit, Pitu.idente da Re
4ubmettndo ~ apltouação do SenadoFedt~al, p~opo4ta do M~n~4~o Fazenda, pa·
~a que Hja autMüada a Piti6t~tu~a Munie~
pal de PORTO ALEGRE (RSI a eleualt em •••• C~$ 293.793,000,00 o montante de 4ua d:i.ui
da con40Udada.
públ~ea,

14,09,76 SENAOOR PAULO
BROSSARO.

14,09,76

14.09,76 SENADOR IIELV!
D!O NUNES,

14,09,76

-

!PROJETO RESOLUÇlíO DA COM!S.ECONOM!Al
MENSAGEM NV 139/76 do Sit, P~u~dente da Re
púbUea, 4ubmetendo ii ap~ouaçcio do SenadoFede~at, p~opo4ta do M~nú~o da"Faztnda,
pa~a que 4tja autM.i.zada a P~t6e:itu~a Mu·
nic~pat de RIO NEGRINHO {SCI a eltuait em
C~$ 8.447,135,64 o montante de 4ua d:i.u~da
con4otidada.

~

{PROJETO RESOLUÇÃO COII!S.ECONOMIAI
IIENSAGEM NV 140/76 do Sit, Pitu.idente da Rt
pÚblica, 4ubmetendo ii ap~ouação.do SenadoFede~al, p~opo4ta do Min~4tito Fazenda, pa
Jta que Hja autMÜada a P1te6e~.tu1ta Mun~e'X
pal de RONDON0POL1S (IIGI a eteuait em .... 7
Cit$ 13.386,000,00 o montante de 4ua d:i.v~ia
con4otidada,

14.09, 76. SENADOR lTALf
V!O COELHO. -

14.09,76

14.09. 76 SENADOR OTTO
LEHMANN,

14,09.76

14,09.76 SENADOR OTTO
LEHMANN.

14,09.76

14.09,76 SENADOR LEITE
CHAVES.

14,09,76

(PROJETO RESOLUÇÃO. COM!S.ECONOM!Al

MENSAGEM N9 141/76 do Sit, P~u.idente da Re
pública, 4ubmettndo ii ap~ouação do SenadoFede~al, p~opo4ta do M~n~4t~o Fazenda, pa
~a que 4tja auto~~zada a P~t6e~tu~a Muni~
c~pal DE SÃO FRANCISCO (SPI a eltua~
em
C~$ 144,300,00 o montante de 4ua d:Í.uida
con4otidada.
{PROJETO RESOLUÇÃO COM!S.ECONOM!AI
MENSAGEM NV 142/76 do Sit, Pite~.idente da Re
pública, 4ubmetendo ii apitouação do SenadoFedtJtat, pitopo4ta do M~n~4tito 'Fazenda, pa·
Jta que Hja autoitüada a P~t6eituu Munü.i.
pal de TAUBATE {SPI a eteualt em,,,,,,,,,;·
C~t$ 13.445.800,00 o montante de 4ua d:i.u~da
con4oUdada.
(PROJETO RESOLUÇÃO COM!S,ECONOM!AI
MENSAGEM N9 148i76 do Sit, P~u<.dtntt da Rt
pública, 4ubmetendo ~ ap~ouação do.SenadoFedt~al, pitopo4ta do Min~4t~o Fazenda, pa·
~a que 4eja autolt~zada a Pite6e~tu~a Mun~ci
pal de GUARAPUAVA (PRI a eleua~t em ,,.,,,';'
C~$ 23,667,000,00 o montante de 4ua d:i.u~da
con4ol.idada.
(PROJETO RESOLUÇÃO COM1S.ECONOU1AI
PROJETO LEI SENADO N9 225/761

Aclte4centa d~4po4~t~uo ii Lei n9 3 •01, dt
26 de ago4to de 1960 (Le~ O~gãnica d4 Pll.!:,

15.09.76

SE/lAVOR !TAL!
VI O COELIIO,

17,09.76

u~dincia Soc~atl.
Au~o11.: Sen•do~

Nel4on

Caitnt~o\o,

(

Outubro ele i 976

DIÁIÜO DO 'coNGRESSO NACIONAL (Seçio 11)
NO~-!ERO

DATA OE'
RECEBIMENTO
NA .COMISSAO ·

E EMENTA

PROJETO LEI SENAOO N9 226/761

15,09, 76

15.09,76 ~ENAOOR NELSON
CARNEIRO.

16.09,76

16,09,76

17,09,76

Ca~ne.i~o.

PROJETO LEI CÃMARA N9 12/74•

In6t.itu.i a "anotação de ~upon6ab.i.t.idadt
ticn.ica" na pltutaçiio de H~v.iço6 de enge
nhaJt.ia, de a~iu.ltetu~a t ag~onom.ia e do outJta6 pitov.idtac.ia6,
Auto~•

..

17,09,76

a ~tdaçiio do I 59 do a~t. 10 da Lt.i
n9 5 190, dt I dt junho de 1973,
Ntt4on

· ·DATA DA
DISTRIBUIÇAO

SEI/AV(lR ITA11VI(' r•'fLIIrl,.

Attt~a

Auto~• Senado~

RELATOR
·, .• r1
DESIGNADO

Otputado Itdít.io Ua~ttin6,

PROJETO LEI SENAOO N9 227/76r
Vii nova lttdaçiio ao I 19 do a~tt, 59 e ao I
29 do aJtt, 61 da Con6o.t.idaçiio da6 Le.i6 do

SENAVOR IIEIJRInuE llE LA P.Or.
~1/F.,

-

T~abal.ho,

Auto~: S~nado~

Ntt4on

Ca~nt~o.

PROJETO. LEI SENAVO N9 228/761

16,09,76

Oii nova ~tdaçiio ao a~t. III do OtcJttto-l.e.i
n9 5 452, dt 19 de maio dt 1943 I CLTI
Auto~• Senado~

Re6tabtl.tct a vigincia do 41tt.
n9 5 717, dt 197%,
AutoJtr

Senado~

j

S~'MVOr. IIHV!

17,0?,76

16.09,76

S~I/APOR 11~1m1

17.09,76

DIO NIII/ES.

Va6conctl.o6 ToMu,

V.i6pÕt 4ob~t o 4tg~o dt6tmp~ego, a
do INPS t dii ou~a6 pitov.idint.ia6,
Auto~6

I
I
'1I

17,0?,76

r.or,

16.09,76

r'75 da Lei

PROJETO LEI SENAOO N9 230/76:

'

l'l

~::F:. vr: LA

0Jtt6te6 QuÍJtcia.

PROJETO LEI SENAVO N9 229/76•

ii

SWAVI'P. HC/Iri

StnadoJt Ntt4on

ca~tgo

~::~. VE LA RO:!:

C41tnt.i~o.

PROJETO LEI SENAOO N9 231/76:

16.09.76

pa~iigJta6o único ao aJtt. 37 do
n9 200, dt 25 dt 6tVtJtt.i~o de
1967, d.i6pondo 6obJtt o caJtgo dt Mini6tJto
E•~aoJtd.inÕJtio pa~ta o Ot6envotvimtnto do
NMdUtt,

Acltt6etnta

Vtc~tto-t.ei

AutoJt: StnadOJt liaJtco6 Fltt.iltt.
PROJETO LEI SENAVO N9 23%/76:

17.09.76

Ve6caJtactelt.ita ptn6Õt6 c.iv.i6 t m.il..ita~e6
dt qual.qutlt natulteza, como lttndimento6
tlt.ibut4vti6 palta 6.in6 do Impo6to 6obltt a
Renda.
Autolt: Stnadolt Fau6to Ca6ttl.o Bltanco,

PROJETO LEI SENAVO N9 23!/76:

In6.t.itu.i 6al.4itio ad.ic.ional. palta o6 t1tabal.hadoltt4 que pltt4ttm 4tltv.iço4 tm at.iv.idade4 tm cantata Ptltmantntt com tntltg.ia t •
tctlt.ica, em cond.içõt4 de ;tit.icul.o4.idade.
Autoltr Stnadolt Ntl.4on Caltnttlo.

17.09.76

HIM~I'r. ,Trl~F

I.II/rllSI',

17,09.76

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOfl

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

.

6796 Terça-feira 1%

DATA DE
RcCEBIIAENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

PROJ~TO

I.

LEI SEN~Pr Nl 134/761

17,a~.7'

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

''r•tAtl,,T~

r1TTt.'

17,09,76

l.f:WIMJ'J.

AJJc.guJt.tt d.i-~c..l..toJ ã p~tomoção 1!. QIJILo\•P.ittt·
me11to do emp~ten~do COI ~t<vU~rle p~ú·at<va

rle habUHa(iio q<~"ll!ü.ada,

PROJETO LEI SENAO(l ~~ 119/76:

03.09,76

.•f:!MVr'R J.F.ITF.
CIIAVES,

Rl!nuta o ·':.l!ttíu~ t.1titl!n.to de. alunuE.ih rle. .C:raõueiJ u.':.ba.n\1-~" c. clli outJta~ p1tou.i.d~1te.la~.

17,09.76

Au.to.t: Sc.na.dolt l:tamat:. Fltanco.

PROJETO LEI

C~IA2A

21.09,76

Nl 74/76:

Pode<~.

~n:no,,., J~sr

21,09.76

1.1N:l(1S,.

f1iJr'ÕC! ~ob1te ao ooc.i.edarle' ,.,Oit açõe~,

Autolt: Oo

Red.ütll..i.buZ
do ao

-

Execut.ivo,

SENAPOR !TAL!·

21,09.16

VIO COELHO.

PROJETO LEI SE.~AVO N~ JS/16:
EJtttbcfeer_ U.r.•/t('. ii 'LttriUit('.':.ttç.ão d\·~
n.l~.CitadoiLt) d<1J e'"PILC!JI'tJ

dttdc.-~

:'ii.bt.i.cczt

de eeOI!C'm.ia. m.l.J.ttt.
PROJETO LEI SENAVO NV 21/76:

Veda

~OJ

~m~~c~nrl~~

r11 dini~r11tc~

21,09,7(,

SF'IAPOP. IIENP.!
•!III' Vf J.A P,('l'

22, 09,76

22.09,76

SEUAVOP. HELV1
VIO NUNES. -

23,09,76

22.09.76

Sf:IIAOOR IIELVI
V10 NUNES, -

23,09.76

22,09.76

5f~4D~~ ITALT
I'IO COfLI/(1, -

23.09,76

22,09.7 6

SENOdn IIEIIP.1·
nue PE LA ~os.

23,09,76

•ENnorr. ;osr

2!,09,76

•'
..
r ~ .•r ,: ..

1!r

'!li[.

p:•ti-

dadc.·J dtt arl~li.ltÍ.~t."'.ttção ~l'dc.~at .lmli-<tcfa tt
p~Jtcepção de. JtC.tiL.i.bl:.i.ção 111C.I14al ilt,pel!..i.o't liC
valo~ da ~e,:unt'-axiio mcnoa! ~úada rMa o
P.tc~Ueltte da Rcpub<Lca.
AutO'-C4: Senado'- C.! Ui:Mo Bn.tbo:a e LeU e Cl1ave~,

PROJETO LEI SEI/AVO IJV 237/761

I,

t>iJpÕc. .6ob~c.

c.nJÚ10 b~t..i.a,a.tÕJt.i.o, .em . .to~n4
o~ wt~o~ J"'-<.d.ica~ do PM~, da rl<oc<rl<na
"O.l.Jte.LtoJ HurrranoJ Fundamt'.n.ta.i.J".

2

i

I

PROJETO LE! SENAPO

NV 238/76:

1nc.lu.i oJ con.tlt.l.bf,út.t:c.J .ittd.[v.idu.a.i-l da. PILe.

v.idênc.i.a Soc.iat no Plano de Intea~açiio So'=
c.i.at e dã on.t:~ao p~ov.idrnc.i.ao.
Au:tolt: Senado'- Va4concrlo4 To~lteo,

rr.rJETO LE! SENA!IO

H~

!39/76:

V.iJ"Õc. )Ob':.C a nr..o.ib.<.ç.ãc rln IIH' rfc. eo-':.ttll ..
tc4' 1104 at.iMCitt06 ÚIÓII4t·\ÚtU:ad~l C rl~ 0!!,
.tiLa.J p-'tov.idênc.i 11~.

PROJETO LEI SENA!IO 119 240/71:

~UE,

Attr.lta a ~cdação do ! 1~ do alt;t, 2V da Co.!!
6otidação da~ Le.i.o do T.ta.ba.!/w,
Auto~:

Senadolt

PROJETO LEI

Va.6concc!o~

Toltlte4.

CIUARA N9 57/76:

22,09,76

IFUENOAS PE PLEN~RIOI
Oüpõe ~ob~c Med.i.da4 de pnevertçã:~ e 1tep1te~

Jão no

t~ãlü~ a:<c.tto e u~o <.nd~vu~
JuU~.tâne.ittJ C'lt-to~tueeen.tell ou que ,[e.te.~tM.i.

nc, rlepe.ndêneút ~-<.~.le.a.
outtaJ plt.ou.ld~nc:..laJ.
Au~01t1

Pode<~.

Oulubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Execu.t<vo,

Clll

ru•.Z~u.lc:.n e

u<
:

dct

l.l''11('S0.
Red.i.~.t:il..i.bu.i.do

SENAPOR HENRI
QUE PE LA R01!
QUE.

-

27.09.76

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)
DATA OE
ReCeBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

PROHTO LE! SE.VAV,rr.vq 235/761

22.09,76

AUeta a Lel n9 6 182, de 11 de de:el!ó-~r
dr 1914 e dã ou.tu~ l''·ovJ,Ifl:tri.~l.

PROJETO LE! SENAVO VQ 236/761

22.09,7'

C~tlccrle a~ piloto /,~!vndo ~ d~~~~to
'!~.
Cl"ll tJt.i.btt.é.lt, r. omo au:t.ouor.10, p111ttt l'l P,oz.r,n,_ ..

ReLATOR

DATA DA

DeSIGNADO

OISTRIBUIÇIIO

SENAP~r.

!TALT
1'10 l'NI./10, -

23.09.76

SCUAVOr. IIEUR!

23,09.76

nuc

111F.,

DELA

Terça-feira 12 6797
CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSIIO
DA
COMISSAO

OBSeRVAÇOES

~O'('

-

rlc11c<a SOcl.a!.

OF!C!tl "S" .~Q 11, dr, 1976, rln P~e;.idcne~
de su·.,·'tl!f"'O T~:.l~tL11a.t Fc.rle-~r..e., r.r.rltr..H:n.taçiin n\1 942, EJtttrlc rio R.lo de Jttne~.~·
,
inco~ntJ.t:ue.i.onCit.irllf-1~ dnJ (ttJM.e-6,\0eJ " I!
do .•.f.útl.Jté~ti.o Piibl..i.co" c. "ou na Cttltltl!btn
do Mút.i.J t'ét.lo PÜbl.l.co", ttt.ud.idtt6 no ttlt.t,

23.09,76

ClFTC'TO "S" v~ 12, rle 1111(., rir 'Po;:olidrn'!",..
do Su".'l.rmo T.'tlbnn.1r Frrl·"/'o"l', ~r•r1~-'t'~ 1 :~.
t':ttoltd.in'1't.C:cr 110 7!.J66, c!,., EH'tt·:'., rJ:! ~n.rr

2~.09.1~

115 da Con~t.itulcã:o do E~:tMo rio
de Jane.i~o.

SCNAPOr. NELSON
CAr./IE!r.O,

23,09,76

r.ln

;cuAv,'n erro

z~.o9.76

11'11!./.\'1~1.

P~ulo, inronJt.it:tr!r•,nlirl~rl~ rl~,r~~~rl.·

4~o eont~la

1:o

34 e de leteu.çã"

~,a~n~~a1~ ~~'t'.c~ ,,~

e>:•·.·.c~lr.

an •

7ft,,,. n~t.
.!"
1./
de ~e.ve.~eüo d·. 1957, ~'•:·:rú f1to.· 1n,

3~, ttnbc~ do rec:':r'tr .. fc:i

I'C"

1!'1

t

167

PROJETO LE! SE'IADO 119 247/75:
Rtuoga a. Lei n~ S 453, dP 1J d~ }1111ho rtc
1961 e dêi out~a6 r~ovú!r::c.ia~.
Au.to.t: Se.nadoJt MaaJto lh•ncv..ldc.-l.

PROJETO LE1 SE.VADO NQ 149/7J:

23.09,7ft

~ru~~o= IIF.~nr
~!lf

Vúpõe Job~e a eo11ce6~ão de 9~ttt.i5<caciio
de. Jt.l4eD de. v.Ld~ ct04 .tJtttba.llutdoJtc.~
ntt
eon4.tJtução c.Lu~l.
Auto~: Senado~ Vaoconcao~

PROJETO LEI

SENAV~

·:uE,

~~ 2~:'74:

23.09,76

PR~JETO

C

ria

t'tr(~r:J

SENADOR HENR!
QUE DE LA R01!

QUE,

27,09,i6

-

j."~O\.It.d~•IC'.t(!.L

LE! SENAPO N9 243/761IPFI

24,09.76

Vüpõe o~obJte o E~ttttu.tc rio /.looú".feJt.i.o Ojl·
cüt do Dü.tJt.i.to FedeMt.

PROJETO LE! SENADO NQ 244/76·PFI
Vüpõe o~obJte a palt:t.ic.ipttcéio do Gove1t11n do
ViH.~Uo FedeJtnt no enpUat da Pr.OFLOr.A S/,1
FtoJte;.tamento e Re6tMeHnmento.

24,09,76

SENADOR HE1TOR .21',09,16
VlAS,

~ENAOOR HEITOR

.rAs.

1

Pa~a 4 e~

<ado ao
63/76,

Ta.".el.

P.üoõe 4ol•'tc tt .i.~l!.nçêic dr 1":+"1'u•çir Jl'l!"n~'.tii ..
Jt.i.a' Cllt l.i.Jta.nc:.i.ttmP.J:to iJ.;()hiUtt'tiC'..\L Joh ·':.1'.•
J.i.m~ de 11 rm t_!~ãr" ~- rn: r:~ ,t::,:•rl~(l'('f\fl rlf' áni_
lC4 "l.t'.ltdtt

t3,09,76

VF LA r.0'1!'
-

21,09,16

ant-

PLC
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio li)

NOMERD E EMENTA

PROJETO LEI

SE~APO

RELATOR
DESIGNADO

z~.oo,16

S ENAPOR JOSE
SARNEY,

27,09,76

24.0~.76

SENAOOR OTTO
LEHMANN,

27.09,76

Nf 24S/16r

AUtQUita no p1LO!Jit.letiÍ't.lr rlt~ 4o~o p'.te;ic.,êl1ela plliLa pebquün e tnv~« rle nr<ui~.C:ol.
AutOII.r

Senado~ F~nnco

PROJETO LEI

SE~AOO

DATA DA
DISTRIBUIÇ/10

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

Outubro de 1976
CONCLUSAO
DO PARECER
DO REI.ATOR

CDNCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

llollfOII.o,

119 246/76r

· 'Oúpõe bob~e a e2116t.\11çiio, cm s~·nli.Un, dr.
nro11ume11to em mem011.la do P~eblrlcn.te JIISCELT
NO KUBITSCHEK OE OLIVEIRA e rlii ou.t~tab pto'::'
v.l.rlône.iab,
Auto~• Senndo.t Liiza~~ Sn~b~M.

Antudu ptto
RQ.S 490.

PROJETO LEI SENAOO N9 41/16· ALt~a o lliLt,
39,eaput.do Ote~e.to·Le.l. n9 389,de %6,1%,68,
que d.l.bpoe 4ob~e a vt4./.j.l.eaç~o jud.ie.l.aL de
~1164Lub~.idadt; PLS 61/76·'0~ IIOU4 Atd4ç~o 4
lliLt. 39 do 'OeeAe.to·Le.i 319,de %6,12,6B,que
dúpõe bob~e 4 u~.l.j./.e4ç~o jud.ie.l.aL de ~•·
64Lub~.l.d4de;e EAleuLo4./.d4de;PLS J30/76r!n·
.tAoduz 4L.t~4ÇOt4 no 'OeeAe.to·Lt.i 319,de 26,
l%,61,que d.i4pÕe 4obAe o 4d.l.e.l.on4L de .in44·
Lub~.l.dade e p~.l.euLo4.idade; PLS 210/76r1lii
nou4 Atd4ç~o 40 4A&, 39 do ~teAeto-Le.l. 319,

%9,09.76

MENSAGEM N9 JSI/76r

%9.p9.76 SENA'OOR HELV1
OlO NUNES, -

30,09,76

29.09.76. SENA'OOR HENRI
QUE 'OE LA RO'f
QUE,
-

30.09,76

E4.t4beLeee 4Llquo.ta4 mii~..:m44 no .l.mf04to 40
bAe ope~açõe4 AeLa.t.l.vct4 4 ~eut4Ç40
de

me~eadoA.I.a4,

AutoAr PodeA

E~eeu.t..:uo,

PROJETO LEI SENAOO N9 147/76•
ln.tAoduz mod.l.&.ie4çÕu na Ltl n9 '3 107, de
26 de ago4.to de 1960 (Le.i OAgiin.ita da PAt
u.l.dêne.i4 Soe.ictl),
AutoAr SenadoA Nel4on

ClliLnt~o.

PROJETO LEl SENAOO N9 16%/76•

39109,76

SGU plliL4 ~tA
anu4do 4D
PLC 74/16,

A44eguA4 404 empAegado4 o d~e..:to Je pAe·
ãe~êne.l.a ·p11iL4 4ub4eAeu~ 201 do4 aumen.to4
e e4p.l.t4L AeaL.I.zado4 poA 4oeled4du anÕ·

I

li

n.ürut.6.

AutoAr Stn4dOA V46eoneeto4

ToA~t4,

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

I

ReuniOes O r d i n á r i o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
ReuniOos Extraordinários - - - - - - - - - - - - - - - - '
Pro)eloa relatados

-----------------U'-'--

PrÕ)stoa dlatrlbuldos - - - - - - - - - - - - - - - - - " ' '

----------------=-

Pro)elos em diligência
OIIcloa recebldoa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....,._
Ollcloa oxpedldoa _ _ _ _ _.....;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;.7..;,0_
Podldoa de vlato - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " ' Emendas apreaontados--------------.;..1;..9_

---------------.i-------------------L-

Subomendas apreaontadaa
Suballtutlvos

Projaloo do Reaolu;lo - - - - - - - - - - - - - - - - " ' - 13
Daclara;Oos da voto - - - - - - - - - - - - - - - - . . . :...Comparoclmenlo do autoridades - - - - - - - - - - - - - - ' Votos com reatri;Oea
Convltaa oxpodldoa

----------------:.34~

------------------=Braallla, em !· \' d~ 4Utmboto

dt I 97 6

I,,
1:

li

I

j
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)
COMISSAO DO

DISTRITO

Terça·felral2 6799

FEDERAL

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO M2S DE
HEITO~

DE 10 ?6

SETEMBRO

PRESIDENTE:

SENADOR

ASSISTENTE:

RONALDO PACHECO DE OLIVEIRA

DIAS

CATA CE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA
tW.J]TO DE l:.EI DQ SENADO NQ l2ío DE J.2!6·D.E
lensa sem nQ !oo, de l97lí- no 20 1 .ele
26,0?o?6 1 na origem).
DISPCE SODRE OS SERVIDORES POBLI·
COO CIVIS DA ADHINIST.R.\ÇltO DIRETA DO DISTiq
TO FEDERAL E DE SUAS AUTAn~UIAS, SEGUNDO A
11ATUREZA JUR1DICA DO V!NCULO EMPREGAT!CI0 1
E D.t OUTRAS PROVIDt!ICIAS,

16.09.?6

RELATOR
OES/GNACO

CATA OA
CIS.
TR/BU/ÇAO

CONCLUSAO
CO PARECER
CO RELATOR

SENADOR
16.09.?6
ADALBERTO SENA

CONCLUSAO
CA
COMISSAO

FAVORA:VEL AO
PROJETO,

~
!IIII J0,09o76

FAVORA:VEL AO

ApROVADO
llm30,09o?6

PROJETO DE LEI DO SEI/ADO liQ J.84 1 DE J.22~-DF
(CCHPLE!·:F.NTAR) • (Mensagem ng 101 1 de 1976
... nQ 206 1 de 11.08.76 1 na origem).
PERMITE APOSENTADORIA VOLUNT~RIA,
NAS CCNDIÇCES QUE ESPECIFICA AOS FUNCION.tRIOS POBLICOS DO DISTRITO FEDERAL INCLU!DOS
E~l QUADRO SUPLEMENTAR OU POSTOS EM DISPONIBILIDADE,
El!OJETO

31.08 .• 76 1

PROJ~TO,

""

nQ 116 1 de
n11 or1ge~:~)

1976 -

nQ 236 1 de

02.09.?6

ESTI!I.A A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO DISTRITO P!DERAL PARA O EXERCtCIO FINA!!
CEIRO DE 1977•
~ • GABINETE DO GOVER!IADOR E PROCllllA·
DORIA GERAL • , • , ••• , , , • , • • • • • • • , •
•

SENADORERZ
SAY,PA!IHA DE
SENADOR
HELV!DIO NUNES
SFJIADOR
RENATO FRANCO
SENADOR
~ALBERTO SENA

SECRET~RIA

DE GOVERNO El SECRETARIA DE ADI!INISTRAÇltO .. , , .... , , ..

PARTE 3 • SECRETARIA DE FINANÇAS ••••••••••
~

16.09.?6

!li W DO SE!IADO !!g 2;!.2 1 DE J.226-Dt:

(~lensagec

~

SENADOR
HENRI ~UE DE
ROCQUE
LA

16.09.?6

• SECRETARIA DE ElDUCAÇltO E CULTllllA,

15'o09o?6
15'.09.?6
15'o09o?6
15'.09.?6

SECRETARIA DE: SAtlDE E SECRETARIA
DE SERVIÇOS SOCIAIS •••••••••••••

SllNADOR
HENRIQUE DE
LA ROCQUE

15'o09o?6

~

• SECRETARIA DE VIA ÇltO E OBRAS E S~
CRETARIA DE SERVIÇOS P0BLICOS , ..

GENADOR
HEITOR DIAS

15',09o76

~

• SECRETARIA DE AGRICULTURA E PRODU

fAlliLi •

~~~~ ~~~~:~.~~-~~~?~~~.:~:

SE!IADORBCll.l
UZARO BARB
SENADOR
OTAIR BECKER

DE CONTAS DO DISTRI!O Fl
DERAL, RECEI:t'A E TEXTO DA LEI , ..

~--TRIBUNAL

.

15'.09.?6
15'o09o?6

EROJ'EIO DE LI'.: I DO SENADO llg ~4 31 DE ~226-DF
(Mensagem ng 15'5', de 19?6 .... nQ 289 1 de
23.09.?6 1 na origem)
DISPOE SOBRE O ES:t'ATUTO DO MAGISTtRlO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL.

SENADOR
HEITOR DIAS

29.09.?6

29.09-?6

B!N:t'ESE DOS TRbHALHOS DA COMISSXO
REUNI CES ORDIN~RIAS , , , • • , • • • • • • • • " "•

1

PROJETOS RECI'E:BIDOS , • , " • ...... • " " '" • l l
PROJETOD DISTRIBUIDOS

I I •• I • • • • • • • • • • • •

ll

PROJETOS !!BI,A:t'ADOS .. , .. • • • • • • • • " • •" •

2

OF!CIOS EXPEDIDOS .. , ... • • • •" • • • • • " "

2

Brssilia,

30

ds setembro de

19?6

OBSERVAÇOES

.. '
6800 . Terça-feira 12
CO~!ISS,\0
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DE EC0li0!1IA

rmL.\Túi!IO CORRESPONDENTE AO MllS DE

SETEI:BRO

llE ln ?6.

!'l:tiS!!lENTE: Sf.l!ADOR !ULTOll CABRAL
ASSISTENTE: DA:II'EL Rll'IS DE SOUZA

NúMERO E EMENTA

DATA DE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
DESIGNADO

t!E:I3AGr.l:! liQ 104 1 de 1 9?6
DQ ·sr·. 'Presidente da Re~Úb1ica 1 subme- 20.08.• ?6
tendo a arrova;ão do Senado ederal 1 propo:
tn do Sr •. õ·:inis trc da Fn::enda 1 para que seja autoriz.adn a Prefeitura Municipal de Ga..t
çniSP)'a,elovar em Cr~-6.coo.ooo,oo(seii ~
ltoes de cruzeiros) o montant~ de sua d vida CO(lSOlidada,

Senador JAR.
B!.S PASSARINHO

20,08.?6

Senador ROY

20.08.?6

········•*••

••••••••

Senador om:s.
n:;; Q~HC IA

20.08.?6

.. HF.llSAGF.!l JIQ 105' I de l 9?6

.

Do Sr. Presidente da RepÚblica, subme·tendo à apro,•ação do Sena~o Feder:ü., propo:
ta do Sr. l·:inistro da Fazendo., para que sej1 nutorizadn a Prefeitura Municipal de Cot~,(SP) a elev~r em Cr~-l2.lOO,é00 1 00( doze
milhÕes, cec1 mil e seiscentos cruzeiros) o
montante de sua d!vida consolidada.

20.08.?6

sA:rros

Redistrihuida 01.09.?6
no Senador J AR
BA::l PASSAR Illl!Õ

Hr:::JAGr.:·l ng 106, de 1 976
.
DQ sr. Presidente da RepÚblica, subrne- 20.09.?6
tendo ~ arro'''çiio do Senado Federal, propol!
te do Sr. ::inistro da Fazc•nda, para que seja autori:~do a Prefeitur3 :·1\miciBnl de Pedrtirc(SP) a elevar em Cr~-1.539. 5l,OO(hum
milhão, quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinouent.n e um cruzeiros) o mo.D
tente de sua a!vid~ consolidada.
HEN3AGEI: NQ 107 1 de l 9?6
DQ Sr. Presidente da RepÚblica, subme- 20.08.?6
tendo a ~rrcv::u;ão do Sen!ldo Federal, propo:
t~ do Sr. :·:inistro da Fazenda 1 para que seja nutcrizad:> a Prereitura Hunicit~~l de Loren•(SP) a elevar em Cr$-4.18l.30Õ 1 00( quatro milhões, cento e oitenta e um mil e tr~
zentcs cruzeiro.s) o contante de sua divida
consolidada.

Senador FR/i.N.
CO MO:ITORO

20.08.?6

25.08.76

r.e~~o ~ a;:rcv·..;:io do Senado Federal, propOJL
to d0 Sr, 1\inistro da Fazenda, par~ r.ue se;e ,uLorizud:l a !'rcfeituro. t·:unicipnl de Bariri(SP) a elevar em CrS-1.000,000,00 ( ~um
milhiio d~ cr~.;zeiros) o montante de sua d vj,
·1n co,,solidoda.

f:r.:l:lAGUl ::c 110 1 de l 9?ó
D~ ~r. Prdsidente da RepÚblica, submc- 25.08.76
tendo a nprcv·, ;:io do Senado Federal, propo.a,
ta de S:o, :.::.nistro da F11zendn 1 para que seja autorizada a Prereitnro. l·:unicipal de Behedouro(3P) a elevar om Cr$-3.927.200tOO(,,
três milhÕes, novecentos e vint.e e sa e mil
e duzentos cruzeiros) o montante de sua d vida con>~olidado..
J.!E:lSAGD: !lO 111 1 de l 976.
DQ Sr. Presidente da Re~Ública 1 subme- 24.08.76
tendo a nprova~so do Senado edernl 1 ~ropoA
ta do Sr, l·!inistro da Fo.zenda, parn que sejn nutori:acla a Prefeitura Nunici!ial de Cam
c1nns(SP) a •'lev~! cm CrS-8?.75'2.,9llOO(oitPntn. f! se~.(· milhocs, setl?c:E'ntos e c nquento e doin mil, novecentos " noventn e um cr~
zeiron) o mont•r.te de sua divida consolida·
da,

OBSERVAÇOES

Parecer 1'avorá- Aprova o P.íl.
ve1 1 concluindo recer, em
01,09.?6
por apresentar
um Projeto de
Resolução.

Parecer 1'nvcrá- Aprova o Pll.
vel 1 concluindo recer em
por apresentar 01,0 ,?6
um J?rojeto de
Resolução.

9

Aprova o PA
~nrecer 1'nv:2.
ravel 1 concl)l rP.cer, em
01.09.?6
indo por a~r,t
sentar UJ:I r.s:
jeto de Resolução.

-

I

-

Par!!cer por
nudiencia do
Poder Executivo.

Aprova o p.c,

recer, em
01.09.?6

'

Senador F"MNco HO~rrono

25.08.76

Aprova o p.c,·
~arecer 1'nvSJ,
ravel 1 concl)l recer, em
indo por a~r,t 01.09.?6
sentar um rSJ,
jeto de Resolu~ão.

I·:!.:;JAG:.J: .'IQ 109 1 de l 9?6
ilo Jr.' Presidente da RepÚblicA 1 subme-

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

IJ
·:.

q
J

I

~::::::s;.::;:.::·

N2 108 1 de l 976
D~ Sr. Pre~idente.da RepÚblica, subme- 25'.08.?6
tendo a apro'·~çno do Senado Federal, propOJL
to do 3r, Hinistro da Fazenda, para que sej~ ~ut.cri~ado. a Prefeitura Hunicipnl de Andradina(,;p) a elevar em Cr$-?.365'.100 1 00(s.e,
te milhÕeo, trezentos e sessenta e cinco ndl
e cem cruzeiros) o montante de sua d!vida
CO:lOOlidada,

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

DATA DA
DIS·
TRIBUIÇAO

RU't'

SP:utlior

s.wros

.....

~."'·•••*•
Re~istr1buidn

c.o Senador

01.09.?5

••••••••

01.09.?~

P~reC•lr ra vr<
ravel 1 concl•
indo por a~r
sentar UJ'I r•
jeto de RP.no

AprOV:l O Pll.
recar, em
01.09.?6

~nrcccr favo
ravel 1 conclu
indo por aF,ra
~entar um ·ro
l!to de Resõi;
çno.

Aprova o p.c,
recer, em
01,09.76

~areccr ravo
ravel, concl1.:indo por a~re
sentar um ro
jgto de llesõi.l

Aprova o p.c,
recer em
01.0 .?6

-

-

-

lu~ão.

JAHDA:; PASSA-

IU'li!O

Senador RO.
Dr.RTC ~.\TUR.

25.08.76

N'Il!O

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

••••••••

Redistribuido.
no Sen•1or AGliiiOR !!ARIA

01,09.?6

Senador AUGUS
TO FRMCO -

24.08.?6

~ao.

'

9

-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)
DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

:.rr::;s;.GD! ~g ll5, de 1 976
DQ Sr. Presidontt d~ Re>Úhl1ca, subrn-..
tendo a :-.):'rov:.;õo do Sen:~.do Fede'ral, prcpcJi.
ta do Sr. Ministro da Fazenda, par:~. ~ue sej, ~utoriznc!o. a Prefeitur:. flunici):al de CaJ.
r.ir~s(SP) a elevar em CrS-7.689.400,00(sete
~11r.õcs, seiscentos P oitenta e nove mil e
"':~.trocentcs cruzeiros) o mon~nte de
sua
divida c~nsolidada,

30.08.76

RELATOR

DATA OA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

Scnndor ARliOII 31.08,76
Dr ::ELLO

•••••••••••• ••••••••

Rcclistribuid:l.
no S•n:1dor
01.09,76
JARBAS l'ASSA-

Terça-feira 12 6801
CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

Pnrecer rav;;
Aprova o pz:
riÍvel, conc"-.l;. recer1 P.m
indo por apr.11,
Ol,o9.76
sentar um Pr~
jcto de Reso-

lur~C:o.

R!:~IO

rRCJJ:.TO DE DEC!IETO L.EG ISLAT IVO IIQ 20 1 de
1 976.

Aprova o texto do Protocolc que modifi·
cc. e cor::):leta a "Conven:;ão entre 9s Estadoa
Unidos do !lr:~.s11 1 :~.tuulmentJ:, Republic~ Fedcr~.tiva co Brusll 1 e o_Ja.pao, d~stiMdO a
evitar a dupla tributaçao em materia d~ imJ:Ostos sobre rendia~tnso :~.ssinado em Toquio,
a 23 de mar:;o de 1 976.
Autor: Poder Executivo.
FROJ!.TO llt Lli DA c:.:·:A.9A

N~

Sannrlor JARBA::l PAS~AR IliHO

P'!recer faVJ:I
Aprovo. o Pll.
ravel,
recer 1 em
01.09.76

01.09.76

55, de 1 976.

lbdifica dispositivo d:l. Lei nc ~.137,
de 10 de setembro de l 962 1 que recuJ.a a
repressão ao abuso do poder econõmico.

P~recor

17.08.76

ravel,

Senador ROY. ~8.08.76
SANTOS

1'av.11.

Aprova o Pll.

recer, em

01.09.?6

Autor: Deputado Florim Coútinho
FROJF.TO DE LEI DO SF.:I.\DO
·~:

..

~lt ~~O 1

de 1 975'

D:Í nov::. reda•ão no :J.rtizo·l73 1 do De. 25'.C6.76
crcto-lei n~ 2.6~7, de 26 de set~obro do
1 240! que "dispoe sobre as sociedades por·:.

Sen~dor

8!-.ll

NHO

J'AR-

PASSARI-

Parecer p-.lo
sobrest:l.mento do projeto.

28.c6.76

·o.c;ocs '•

Autor: Senarlor Nelson Carneiro

Em 21 •C?. 75 o

Aprova o Pll. ~r2.Jeto volta
recer, em
a !..it- 1 face a
01.09.76
chcff~da ao S:
nldo do FLC n
74/76. ,\o Senador Jo.rba's
Passarlnho,e;"l

'

I!E:;SAGEI·: :1c 113 1 de 1 976
D~ Sr. Presidente da RepÚblica, subme-

tendo a aprove.;ão do Senado Feder:~.l, propoA
ta do Sr. Hinistro da Fazend:1 1 paro. que se<a autorizada a Prefeitura Hunicipnl de Novo. Odessa(SP) a alevnr em Cr~l·-~.coo.ooo,oo
( oun tro milhÕes de r.:ruzeiros o montnnte de
sua d!vida consolidada.

.
30.08.76

1-:EIISAGEH l/Q 11~ 1 de l 976
DQ Sr. Presidente da RepÚblica, subme- 30.08.76
tendo a aprov~ção do Senado Federal, propo~
ta do Sr. l!inistro da Fazenda, para que se<a autorizado. n Prefeitura Hunicip:~.l de DrA
c~nn(SP) n elevar em Cr$-2.51~.800 1 C0( dois
milhÕes, quinhentos e qu~torze mil e 1 oitocentcs cruzeiros) o montante de sua d•vida
consolidada,
FROJ:TC D"

DECR~TO LEG:~LhTIVO

Seno.dor JARa\S 31.08.76
PASSARI:II!O

SenRdor LUIZ · 31,08.76
CAVALCANTE
·········~··

........

Redistribuida 02.09,76
o.o Senndot•

NO 21 1 DE
Senador AUCiUS 03.09.76
TO :rn;.:ICO -

Proje~

um

de Resoluçao.

rnvel.

.

PROJETO Dt DECRr.TO LEGISLATIVO NO 22 1 DE

PROJ!!.TO DE DFCRr.TO Ll!O I~LAT IVO IIQ 23, llFo
1 976.

Senador JAR- 09.09.76
BAS PAS3ARI NHO

Aprov~ o par!
cer 1 em
03.09.76

'•.',

Parecer
riÍvel.

Aprova o te?to do Trata do de Amizade 1
Cooperação e Comorc!o entr~ n RepÚblica Fr:.
derntivn do ·nrasil e a Repuulica do Suri~
mA, assinado em Brns!lia, em 21 de junho
de 1 9?6.
:.utor: rodcr Executivo.

o texto da tr:1dusão do Protoco1~ rle prorror.ação da Convençao sobra o Comercia do Trico de 1971 1 aprovado por ocns.l,
iio da Conferencia de Go,•ernos renl1zadn no
Cons•lho !nt<rnocional do Trico, n ::o de f!:.
ver-.iro de 1 976.
Autor: Poder Executivo.

Aprova o Pll.
l'~recer ravSI,
ravel, con- recerÓ em
cluindo por
02. 9.76
apresentar

P~rccer fav~

1 976.

Aprov:~.

Aprova o Pll.
recer, em
02.09.76

ARliOII DF. 1-!F.LO

1 976.

Aprcv:1 o texto do Convênio fnternac!o- 03.C9.76
nal do Ca!'é de ,1 976, apro,·a.do por ocasiac·.
da S~ssão Flenaria de 3 de dezembro de 1975,
do Conselho dn Orõanização Internacional do
Café.
:.ut.or: Poder Executivo.

P~trecer fav~

ravel, concluindo por
o.presentar
um Projeto d
Resolução.

2~.09-76.

fav~

Aprova o parecer1 em
09.0';1.76

P~recor ra~

Aprova o PA
recer1 em
09.0';1.76

ravel,

L-------------------------------------------------~----------L-------------~------------~------------~-----------~-------~
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..
CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

I·:F.NSAGF.J.I NQ 120 1 de 1 9?6.
Sr. Pre~1dente da Re~Úbl1ca 1 submn- 06,09.76
tendo a a"rovn~ao do Senado edcrà1 1 propoA·
ta do Sr. 1:1n1stro do. Fazenda, para que se •.
ja o.utorizada a Prefeitura Mun1c1ral de Ca~~~a~o.(SP) a elevar em Cr$-6.912. 00 100(se1s
a1i.ho~a, novecentos e dor mil c cem cruzeiros) o monto.nt~ de sua d vida consolidada.
DQ

MF.:ISAGr.J.: NQ 122 1 de 1 976.
OQ Sr. PrAfidente da Re~Ública·, submetendo o. o.prova;ao do Senado edcral, propoA
ta do Sr, llinistro da. Fo.zenda, para que sej:l autorizo.do. a Prefeituro. lrunicigal de c~
ze:!.ro(SP) a ~lcv\r em cre-$.902.3 o,oo(cineo milhões, novecentos e dois mil e trczontos cruzeiros) o contante de suo. d!vido. con

06,09.76

RELATOR

CATA OA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

ScnRdor AUGUS 06,09.76
TO FRA:iCO -

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

C.ONCLUSAO
OA
COMISSAO

I

OBSERVAÇOES

P._rcccr fo.v.Q Aprova o Pll.
ravel, con- recer, em
clu1ndo por
09.09.76
aprcscnt:lr
um Projeto de

I'

-

Resolu~ão,

i

,j

;

Sonndor !!r:.LVl 09.09.76
DIO,NUNES

~rcccr favo- Aprova o Pll.
ravel, conél:,u recer em
indo por a~~ 09.09.76
sentar um
j eto de Resolu;ão.

j
-

soli~c.da.

IIENSAG~M

Ng 123 1 de l 976.

OQ Sr, Prc!idente do. RepÚblica, subme-

06,09.76

tendo a o.prova~ao do Senado Feder~, propoA
ta do Sr. Xinistro d~ Fo.zend~, paro. que sej~ ~utori:~do. a Prefeitura 11\lnicipal de Embu(SP) ~ elev~r em Cr$-14,733.400 1 00~ quato~
zo milhoes, setecentos e trinta e tres mil e
,u~troccntos cruzeiros) o montante de sua ~
vid~ consolidada.
;.w,:ISAGE:•t NgJ:I9 1 de 1 97b
OQ Sr. Prij:Jident.e d:l Ro~bl:l.co. 1 subr~ 06,09.?6
tenlio a a1:rova1:r.o do Snn!l•:lo :ecleral 1 proposta do ~r. H.,·f.stro de. F~z~nch 1 nar~ qu~
s~jc. ~ut,ri:o.do. ~ ?rere1tt1ra J.lunicl.pal de
CaboiPF.) o. elev:r.r em Cr$-B.?30.7?0 197(oitn
milhoos 1 satecen~o3 e trinta mil, qu~~entos e setPll~~ cru?.~iros c nov•nta c cinco
cnntavos) o mont~n~c de su~ dÍvin~ consol1

Senador FRlll! '09.09.76
CC li,OHTORO

S~no.dor Rll~

SA 'ITOS

13.09.76

Pl}recer fa~~ Aprova o Pll.
ravel, cone
recer em
indo por a~~ 09.09.76
sentar um
jcto de Resolução,

P'>rccer !'av.Q
rc.vel concluindo por
llpresentar
Ul'l Projeto
de Rasoluo,ão

-

Aprova o Pll.
rocer em
14.09.76

-

tlcvia.

:

HE:ISAGEI·: :;g 121 1 1\e l 97ó
06.09.?6
D~ sr. Pro!:!.~ente da Re~blica, subm&
tendo a a~rovalc.o do 3enudo ederal, proll03ta do r. J.l.:'liatro do. Fazendc.l po.ra IJUP
seja autorizada a. Prcreittll'a Mun cipa1 de
Cont'\gem(I·:G) a elevo.r em CrS-42,672.000 1 00
quaren~~ e dois milhÕosl seiscentos e setat
t~ e dois mil cruz~iros
o montante de sue
d!·1i<IB consolic:lada.
!lg 124, de 1 976
Sr. Pre!i~ente do. Re~blica, subm& 06.09.76
t~ndo a "'Rrov~lao do Seno.do edar~, proposta dO r, 11 nistro d:~. Fazenda! para que
seja. o.utori:nda a Prefeitura Nun cipal de
Guarani d'Oeste(SP) a elevar em CrS')'''''
l.ooo.ooo,oo(h~m milh~o de cruzeiros o mo~
tRnto de sua d vido. consolidada,

Seno.dor ROY
SAliTOS

13.09.?6

J.m;:;sAGltl·t
DQ

!,::::SAoj!"::·: Wl l25' 1 do l 976
sr. Prosi~ente da Re~Úblicn, sub~ 06.09.76
t •·~·•o a n§rov:1.9iio do Senado edero.l, pro;~; ::. '.c ·~. l!.1:!.stro do. Fazendo.! paro. que
se.;a a·Jtoriz~da ~ Pre!'e:!.tura Hun.ci~l de
·;·,:~~u!~(SF) a elov:\r em Cr$-17.90?. 0 1 00
{:c~~sse~e :ilhÕcn, novecentos e sete mil
e ~'-'atrocontos cruzeiros) o montante d6 sue
d!v!~~ consolidada,
D~

Senador J'AR.
BAS PASSAR!-

13.09.76

NHO

Senador EELV,! 13.09.76
DIO NtJNES

!·:::;~.;..J:!·:

;;: l26' de l 976
Sr, Pre!idente da RepÚblico., subm~ 06.09 .?é
t-.nd.o a a;lrova~a.o ele 3en'\do Federal, pro;::::: do Sr. l·:i:listro da F.::.~endo.t para ttuo
D~

:~~:~,. :!'.:.t~:-i:c.d:l I!

?ri:!'c:ttura !·:ull: cipa.l

Senador J'ARBAS PASSAR!-

l3.09.76

IlHO

do

:j-.:!(?.3) e. .;lov~r e::1 Cr~-6.4~8.400 100(sois
n:!.l!:Õts, ~U:!.trj:::r.n~os o c1nquent~ e
oito
~il

de

Pl}recer !'av.Q
Aprovs o Pll.
ravel, con- recer em
~lu'ln•1o por
14. 69.76
apresentar
um Projeto
de Resolução

~arecer fav.Q
Aprova o Pll.
ravel, concJ.u recer em
1.'\do por a~r~ l4.o 9.76
sentar um r.Q
j eto de Resolu;ão.

~aracer !'av~:~.
Aprova o P.!l.
ravel, conclJ.I recero em
indo por a~r~
14. 9.?6
senta.r um r9,
jeto de Resoluçiio.

~arocer fav,2
Aprova o Pll.
ro.vel, conclJ.I recerà em
14. 9.76
indo por o.~rJI
sentar um r~:~.
jeto de Rasoluçiio.

-

-

-

e. ""}trocentos cruzeiros) o monto.nte
d.vi':!a consolidada,

S'Ja

:.::::ti~O!.:·: ~:g l~? 1

• DQ S~.

t~~~:!o ::1

;::t~.:.

de l 976

PreEidente do.

Re~•Íbl1ca 1 e\\t:'~

c.Ero·:O:fao do Sono.do • odcr:~.l, pro-

do wr.

L:..ni~-:ro

~ ·:·: ~ ::.·.:.~o:-!:=.da 3

::·;".:.":.:::(.::~) ~

d::. Fn.:endo.l r:c.ro. cr.lc

~rafei tu:-o.

:.:tul.:i:po.l

de

elcvo.r em Cr:>-700.000 100(so
o montante de suii

o6.o,.'i)~

~~'l~~§r lll):C

·' h~~:l

).~;0~.?6

~a.r~cer

pelo

~rquiv~mento.

da. materia,

'Aprova o Pll.
reoer ern
14. 69.76

-

t:·con~o3 "11 cruzeiros)
d!7~~~ consolidndo..

I·

1:

il
IJ

Outubro de J976

DIÁRIO DO CONGRESSO.IIJACIONAL (Seçio II)
N~MERO

E EMENTA

OATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISS~O

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTRISUIÇAO

MF.:ISAGEJ.: NR 128, de 1 97ó
DQ Sr, Prc~i~en~e d:l Re~blica, sub~
tendo a a~rovalao do Senado ederal, pro·
posta do r, Mnistro da Fazenda para que
seja autorizado. a Prefeitura Hun!cibal de
Itt~peva(SP) a elevar em Cr:;-9,339·,1 p,ooi~
ve m:Uhões, trczen~os o trinta. e n~ve m:U
c~~ cruzeiros) o montante de sua d Vida cOL
solidada,
HI:!:SAOEf.l NR 129, de 1 976
D~ Sr, Pre!idente da RepÚblica, sub~
tendo a a;lrovaçao do Senado Federal, proposta do Sr, Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura ~~n!cipal de
Ita~uaquccetuba(SP) a elevar em Cr$,,,,,,,
;.173.0QO,OO(cinco m:Uhões, cento e setenti e tros mil cruzeiros) o montante de sua
d vida consolidado.,

06.09.76

06,09.76

I!!':<SAOEY. NR 130, de l. 976
Sr, Pre!idente da RepÚblica, sub~ 06.09.76
tendo a aprova;:~.o do Senado Federal, prop~,
ta do Sr. Hi:listro da Fazenda, para que ~
ja autorizada a Prefeitura Hunici9a1 de tatiba(SP) a elevar em Cr$-6.66], oo,oo(
seis milhÕes, seiscentos e sessenta e três
mil e!novecentos cruzeiros) o montante de
sua d vida consolidada.
!·!:!:SAGE:·: !lg 131, de 1 976
D~ Sr, ?residenta da RepÚblica, sub~~~e 06,09.76
ten·.io :1 aprovnçlio do Son:~do Federal, propost~ do Sr. Hinistro da Fazenda, para que
s•!~ :~.utrizud:~. a Prefe1tur:t Hunicig:~.l de
:v~1pora :n2 a elevar em Cr~-5.911, 98 1 5?
(cinco =ilho~s, novecentos e onze mil, ~
v~nt~ e oito cruzeiros e cinquenta e sete
centnvos) o montante de sua dÍvida canso~
dada,
D~

Senador IIELVJ 1].09.76
DIO liUNl'..S

ARNON 1],09.76
DE Mr:.LLO
Se~dor

Senador ARNON 1],09.76
DE MELLO

Senador l!ELVI llj.,09.76
DIO NUNES -

:.:r.::s:.a:::.: ::R 132, de 1 976
D~ Sr, Presidente da RepÚblica, SUbl!\ll. 06.09.76
tenrto a a~rova~ão do Senado Federal, proposte. do r. Hinistro d~ Fazenda par:>. quo
se!a a\ttoriz::d::. a Prefeitura Hun!cig!ll do
Jacare!(S?)_:: elev~r cm CrS-20.990, oo oc
(vin:e cilhocs, novecentos e novent~ m1~~
oitocentos cruzeiros) o montante Qe Qu~
vida consolidada.

l:E:!SAGE!! !1R l33 1 de l 976
D~ Sr, Presidente da RepÚblica, sub~
te!:dc a aprova.liio do Senado Federal, pro- 06,09.76
:;:o;;t~: do Sr, :1 nistro da. F<!.zend:~. p~ra que
se!•· a:>tori:::.d:~. a Preteiturtl !(un!ci~!ll de
le~=i~?) a elevar em CrS-9.?l;.6oo,õo(nove
o~lr.ocs, setecentos e quinze mil e
"•1•·
centos cn1ze1rosl o montante de sua dfvl.c!a
consolidada.
!ZliSAQ;::l{ ll2 l]i+, de 1 97é
06,09.76
D~ Sr. Presidente da RefÚblica, sub~
tendo a a§rov•>ão do Senado eder:~.l, pro~ost~ do
r. 1-!l.ni~tro d:: Faz•nd.e., pc.ra que
sej:. ::•Jtoriz:.d:: a Frcreitur~ !·!unicipal de
:::.-.edônia(Sl') a elevar em Cr$-1.468.;;'00 100
(htL.,, r.tilhlio, qt.l.:ltrocentos e sessenta e oito 1:1il e ",uinhen:os cruzeiros) o mont!lnte
de sua d1vida consolidad~.
!·:I:liSAGin·l l/R 135, de l 976
D~ Sr. Presidente da RepÚblica, subt~
tendo a a~rovaç~o do Senado Fe1eral, propost~ do Or. :•:inistro d:. Fazenda, nar~ q1.1c
seja a.utori?.~d:~. a ?refeitura !'.unid•t.l! do
!·:t.~rinque(SP) a utilizar parte do eàtE~cs;J,
co consoante Resolução nR 9;/7)~ do ~nado
Federal, em obras de pavimentaçao asráltl.ca naquela cidade ••
I·:E:ISAOZH 112 l36, de 1 976
D~ Sr. Presidente da RepÚblica, sub~
ten1o a aprova~ão do Selljldo FcderE1 1 propoztr. do Sr. Ninistro da Faz~n:i::, p:~.ra que
seja auto)izada a Prefeitura l·:unicig:l de
r:ccoca(SP a elevar em Cr$-3.400.00 ,oo
(três ntilhõcs, quatrocentos mil cruzeiros)
o monto.nte de sua dÍvir.:~ conDolidad:~.,

oe,o9 .?A

Senador IIELVJ llj.,09.76
DIO NUNES

Senador J'AR.
BAS PASSAR!NilO

Senador RtlY
SANTOS

1'+.09.76

1'+.09.76

CONCLUS~O

DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUS~O

DA
COMISSAO

9

ll~,p~.76

BAS PASSAR!-

Senador RtlY
SANTOS

14.09.76

-

~arecer ravl!
Aprova o PA
ravel, conclJ.I recer em
inrto por a~J: 1'+.0 .76
sentar um l!
j oto de Resolução.

9

-

~arccer f!l.Vl!
Aprova o PA
ravel, concl.Jj recer em
indo por ar.: 11j.,O .76
sentar um ~
jeto de Resolução.

9

~arccer f~v~
Aprova o PA
ravel, concl.Jj recer, em
indo por o.~r.!l, l'+.09 .76
sentar um r2
j et2 de Resoluçao,

~arocer fav2 · Aprova o p,a
ravel, concl,J.I re:a, em
indo por a~ 1'+.09 -76
sentar um
j cto de Rasoluçiio.

~arecer favl!
Aprov~: u P.ll.
rave1, concl,J.I recer, em
indo por a~r~ 14,09.76
sentar um r2
jctg de llesoluçao,

~arecer fav,2
Aprova o PA
ravel, conclJj rec:er ec
indo por~~~!
llj.. 09.76
sentar um 51
et2 de ResoU91:0,

§aS&élõ~.iM!:

OBSERVAÇOES

~arocor tav2
A;lrOV!l O P.ll.
rnve1, conclJj rocer em
1nrto por a~r~ 1'+.0 .76
sentar um r,l!
j e to de R~solução.

f

NHO

Ob.09.76

Terça-feira J2 6803

"'llrecer faVl!
Aprova o P.ll.
!'Z.vel, concl.Jl recero em
indo por a~~
l.4. 9.76
sentar um 51
j otg de Rasolugao,

~:ü•Acer 1'av.Q
A.prova o
ravcl, concl,J.I recer, em
14,09.76
indo por a~r.s:
sentar Ut:t r.Q
jeto de !lesolução,

-

-

-

-

-

-

p~

-

lí
I~
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6804 Terça-feira lZ.

Outubro de 1976

I

I
I,
Dt,r~. CE •
RECEdiMENTO
NA CCMIS~ÃO

NOMERC E EMENTA

l~!!S;.GEI!

:JQ 137, de 1 9?6.

:>., Sr. I'rrail!ente d:1 Reí'Úbl:lco., subrre,
t~'~:r7~ .l Cf:":•:.:.I~o do Sr:n:"~o ftdoro.l, pro ..

06,09.76

:;:.::t::.

~? ~r. :~ r.1stro da. Fa:endo., 1=0.ra. que
~e~: a"to::-i:~d~ :>. hcfeiturc. l:unicipnl de
: !r:dc.~.on.~:~.c;~ba.(Sl:) :1 elevar er.1 Cr$ ••••••••
9.1:?.9~~,CC(ncvc r.1ilhÕcs, cento o nove r:\11

e. n:·:cccn:cs cr,.:::eiros) o cont:mtc de

d!7:.c:a

RE"ATCR ·
DESIGNADO

Sem~.dor

LUIZ

CAV/ll,CA~'XF.

CATA CA
DISTRIBUJÇAC

CONC"USAC
CC PARECER
CC .REI.ATCR

CCNC"USAC
CA
COMISSÃO

P'}rccer faAprova o Pll.
01:1
14,09.?6. voravcl, con- recor,
Cl\l:lndo J)or :lo . 1lt·.09•.?6
presentar um
Projeto do liA
solução.

CSSERVAÇOES

ii

suz.

i

corjsolidaGa..

j.

HF.!1S.\GE:: J(Q 13A, de l 9?6
ll~ Sr. Pro~i~onto c!o. llcp_..:blico., Sltb:::.e,
t~"'c: r. c.Fo·:~I~o ~o Senado •ederal, prop:tr. do wr, :.: nist.ro da F:>Zondo., parn que

06,09.76

si?'~~

r.uto:-izndo. n rrefeitu:-&. l·:un1c1pal de
Fo:-to /\lccrc(RS) ~ elt!Vt.r cm C:-.~ ••••••• •.t•

Senndor JAR- 14.09.?6
BAS PASSAR!- ·
NHO

Aprova o Pll
P:jrcccr ravor<vcl, con- recer, em
cluindo por ;J.
14.09.76

II

~rescntar UI:!

rojcto de R,a
solução.

-

;:o2.7?3.COO,CO(du~en':.o~

e nO'Iento ~ tres
S(''tt:contos e !"l:'Y.rrnta e tres mil
c:-~~= ~::.ros) o r.i.Ont:.nte dP. S\Ja d!vida censol!'i!:.~~.•

l

!jj,

r..~l~:r:::,

!~:r.:~\~!!: ::~

il

139, de 1 976

06,09.?6

D~ Sr. r·rc!idcntc ~~ EP;.·~blica, subr.;t.:,

:.r:--.:=' &. :!.~·rov:::.lao do ~enado Feàerl:\.l. pr('l-::;:::ta do Zr. l·! r.istrc, d:~. Fe.:endo., ;Ját· ·~u~

!:e~:. &ut~!"!:"~d.::. r. Frcfeitur:!.
R!t.l ::.:,;:-i:":.ho(~C) e. elevar em

!:~micip::ü.

üo

I

CrC ••••••••••
e.447.135,é4(o1to m1lt.Ões, qu~trocentos e
c~nrçnta e sete mil, cento e trinta e cincc cr~zeiros e sessent:l. e qu:l.tro centavos)
o "cnt:.nte de su:. d!vid:>. consolidado.
:.:r.::s;.c;::I: ::~ l4o, de l 9?6
J~ ~r. FreEiàente do. P.e~Úblic:., sub:n.e 06,09.76
t!!:::!o ::.

o.~!"ov:.;oo

do

Sen:~.do

rederc.l,

pro-

;:c·~:. 1o Sr. i·!in!st.ro da. F.:L?.endn., po.rn. que
~··~:, ~llt.a:•i:~A.~ ~ Profeitur:> lfunici~:>l de
F~:'l·l:n::r.cl!.n(i·:!) J. elev~r em Cr$, •• ,,.,, ••
l!.;:6.COO,CO(trczc r.ilbÕcs, tr~zentos e

o!t~n~~

e

~eis

oil

cru:ci~os)

14.09.?6

-

i
I

!J
IJ

Senador RUY
SAN'l:OS

14.09.?6

P~recer

!'.e,

vor::..vel, co.o

cluir:do :por
apresent:lr urn
Projeto~ de
Resoluço.o.

:j

Aprova o p:,
recer, eo
14.09.?6

:]
I

,I

.I

-

o montante

~o ·~~ ~!vid~ con~ol1d~d~.

!·::r::s:..ar.:·:

Senador RUY

!lAN'I'qs

.~I~.~.·c":":-o. o p;;.
P:trccor rnvorivel, con- recer eru
cluindo por n.
14. 09.76
::.rcscnt::.r um
!'rojeto de R,a
solução.

ii,,
ll

:j

!J

NO 141, de l 9?6

D~ Sr, Pres!dente d~ Rep,;blic:>.,
t~~r.o ~ a~rov~ç~o do Sen~do F~rlcr~l,

SUbi!1S
pro~:st::. do Sr. H1nistro d~ Fnzendo., paro que
~~'n ::.utor:!.z:.c::. o. Prefeitura l!unicip:l.l de

06,09.?6

Senador RUY
SAN'J:OS

14.09.76

s~; :~~ncisco(S?) a elev~r em Cr$- ••••••• ,
l:.4..;oo,c·C(cP.r.to e ruure!'ltn e Cl~tro n:il e
trt:r.~t.os c:-u::e!ros5 o :nontante de sua d!-

A)lrOVO. O Pll.
P:jrccer f.í\
voravel, con recerc em
14. 9.?6
cluindo por
apresentar um
Projeto de
Resolução.

I)
iJ

ii

;j

-

vid:. coneolidad:>.

i1

'i

·j

I

'I

:·::!:s4·\~r.:.: ~rq

142, de l 9?6
Sr. Presidente da P.epÚblic~, subw~
t~~~1o a tlprcve."'ão do Senado Federal,
pro~c:::. do Sr. t!lnistro d:J. Fa:endn, pare. que
:;,.,., r.•:t~r!:v.d:. n. ?rereitl•ra !·~m:!.c!enl de
:~~h~~i(~F) a elev~r õm Cr~-13.~.;. oo,oo
~Q

(::·>=-:e ::r!.ll':Ões,

~\!atroccnto~

e

quo.rcnt~

c!~c~ ~!l e o!tocentos cruzeiros) o
te ce sua divido. consolid~da,
::::::;s.;..GE!·: ::o 148, de l 9?6

Apron o P.::.
t:.
COll recer em
14. 09.?6
clu1ndo por
apresentar um
Projeto_ de

li

F:;reccr

06,l19.76

Senador LUlZ
CAVALCANTE.

14.09.?6

vor~:.vel,

Resoluçao.

c

!J
!·J

-

mont~

·;

Sr, Presidente da RepÚblica, sub~ 09,09.?6
t~;.·~~o :l a~rov~;ão do Senc.do Federo.l, pro~cs:c rb Sr. l.:ir~!stro d.: Fazendn., pnra que
~H,:!:. :.utc:-!:::o.1:. a ?re!eitl.l!"a :.lunicipal de
C'.l::-::~:~.vo.(ffi) o. elevar P.r.t Cr~-··•••••••••
:3.é67.coo,co(vinte e três milhões! seisconte~ e sessent~ e sete mil cruze rosl o
r.cnt~nte de sua divido. consolidada.

Senador JARBAS PASSAR!NHO

14,09.76

li
I]I.

Parecer te.- Aprova o P.!l.
vorável, con- recerà em
14. 9.?6
cluindo por .a.

."!

~sentar \1:1
jcto de li.,t

oo1uçõ.o,

-

F?.c.,;:::o DE LEI DA Ch).:t..:1A l!Q ?2, de l 9?6
,Dispõe sobre o merca~o de valores ma
e cria n Comissao de V:1lores ~~

13.09.?6

'ciliério~=C'r.·~.

Senador ~
BAS PASSAR
NllO

Feder Executivo.

13.09.?6

-

**'),'clflfllflljllljlll•*•

~\o:cr:

R~distribuido

ao Senador
RUY SANTOS

tstimuls o aproveita~ento de empreg!- l?.O:l.?6
dos de idv.de "'ais nlta, mediante n fixaçao
de contribui~Ões vari~veis p~rn o INPS,
Senador Franco Montoro

~recer

vornvel.

ra-

ljn(Ujllttlfl .. ljtljl

Parecer COJl
tróÍ.ria.

Senador RUY
SAN'XOS

Aprova o PI:.
recerà e:J
22. 9.?6

1?.09.?6

FROJ!:TO DE LEI DO S!:UAilO I!Q 5, de 1 9?2

Autor:

.I

.I
1

!I:j

D~

b!li~~ios

:I

21,09.?6

Rejeita o
parecer e
desiena. r .c.
la ter do
vencido o.
Senador Agenor Mario.
em
29.09.?6

Tramita et1
contunto co1:1
o P s na J.?l,.,
de l 9?5.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)
DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA
:;:;,c,~::c

:l!: L:.! DO SE!IADO

~~g

;;::o.,_:c

~'!:

Osircs

DATA DA
DISTRISUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

174 1 de l 975.

Dis>Õo sobre o aprovo1tar:1ento de mãode-ohr~ do pcnsoan cor:~ idade sup~rior a JS
a~ca P. dá ou:ra: providênciaa.
A~to~: 3e~ador

RELATOR
DESIGNADO

Terça.felra .12 6805 •

Senador ROY
SA!I'l:OS

21.09.76

Parecor co,n
trário.

Tei~e1rn

L!:I DO S!:l.ulO

OBSERVAÇOES

Tra::!t~ e::
ccn,ju.,tc co:;
si ena r e la to o <La no 1?4-,
do vencido o de 1 975.
Senador Age~·
nor l·!aria,em
29.09.76.

Rejeita o P.ll
rec~r

e

de •

::R 34, de l 974-.

Altera o Cédieo da Propriedade Indusde

21.09.76

tri~~(Lei nR 5.772 1 de 21 de dezembro
1 97~) I
!

Senador FRAN 21.09.76

co v.o1rrono -

Autor: Senador Carvalho Pinto

!i\:·.;;.:~ ll: L:! DA C~.;·~\..'lA :IR 75 1 de l 976.

A rescentn paracraro ao artico 22 do
::r·crc:.-lei n" 55 1 de 19 de ncvcr:~bro 4<>

:. c:5, ~ue "dr.finc n pol!tic1. ::ac!o:~ll ú.t
-:.·:~:!.s~w: ~ c:-:b o Co:::;cJ.ho :~ac:!.onnl de Zt.:.ri,a
::o e n ;.:-~presa Br~s1le1rn de T~:riwrno,
e
dá outras p~ovidcnci~s" •

. Autor: Derutado João Vargas
F:lOJ!.TO DE L;E.I DA Cl!WU NR 4-5 1 de 1 975.

120.09.?6

Senador AUGU~ 2l.09.76

T() mANCO

I

Altera dispositivos da Lei nR 1.4-11
ce 13 de ago~to ~e 1 951, que "dispõe so-1
bre a prof1ssEo de Economista".

Senador Al!l:O! 16.09. 76
DE J.IELLO

Parecer favo- Concede vista
rável a Emen- ao Senador
da nR 1 1 de Franco J.!~nto
Flonário(Sub~ ro, e~
titutivo) coe 29.09.?6

a3

de Plen~rio

oterece.

LEI DA CAI·!Al!A NR 16 1 de 1 976

Determina levantamentos prévios de
c~stc para fixação de preços de produtos
acr.!colas.
~utor:

'oido t::e:l:!:t.

(Subst1tutiV'O) de S~no
dor R~ Sa.'l:
tos.

l e 2-CE que

Autor: Deputadc Davl de Almeida

F!IOJ~TO DE

~ubnmendas

O proJeto
voltou a C::
por to~ ~o:.:.

18.08.76

Senador PAULO 20.08.?6

Gli"...RRA

Parecer ccn- Aprova o par~
tráric.
cer, em
29.09.76

Beputado Herbert Levy

~----------------------1----·--~------~------l-------~--------1-------PP.O;tz.~o Dt LEI DO SE:IADO !IR 108 de l 976
Parecer co,n
1

Senador PAULC 22.06.?6
GlJERRA.

'!'orna oorieatérj.a a indicação no rÓtll,
lc :c b~b!da~ dos aditivos cmprecados n~
su~ fa bricaçãc.

Aut.~:

trário.

r.\.;y Cit.nto:;, co.. Cut::-:-a e!""='.!

••••••**
·~~~·*••······
Senador
Rt!Y 11.08.?6
SANTOS

Senador Orestes Quércia

Aprova. c tar!, lc: ll. E. 7ó o
cer do Sen~do. ocn. ?a~lo

veto em sopa- ceu parecer

rRdo, vencido, favorável ;F,,!

do Uen~dor r., conooC:1do vis
lo Gl!Crl'a•vet ta ;.o .Se;~-.:!o:
vcnc!do do Se: .HLti" o::;antc3 1cu

F.Honto~:o e c jo Voto j:a:so·
restriçocs do a ser o pareSen.AP.enor }~ c~r.

ru. e:n
29.09.?6.
:i'R0J:::C DE

LEI DO Sl::1/,\ll0 l!R 263 1 de 1 975

Di=ciplina a venda, no comórc1o varejist•, dos cereais acondicionados em pacotes pndronizados,
Autor: Senador Vasconcelos

Xorre~

19.06.?6

Senador ARNON 20.06.?6

DJ!: MELLO

Pa:r;ecer contrarie.

Aprova o parocer, cm
~9.C9.76

~96 T~rça-.felra 12

Olf!ubrll de 1976
S'NTES~ DOS TRABA~HOS DA COMiSSAO ..•..

''

1.,.

I'.'

·t

'

Rê~nioês Ordlnérl~s'-- - - - - - - - - - , . . - - - - - . . , - - - - 3

'..i

..
1

ReuniOes ExtraordlnArlaa - - . . , - - - - - - - - - - - - - - - - lt- '
Projetos relatados

lt9

Projeto• dlstrlbuldos

36

Projalos em dlliQOncla

l

Ollclos recebidos
Ollcloa expedidos ____...,:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l

.

. .. _
. _. _ __
'Fodlclos do vista _ _ __;_ _;_ _ _ __;__;._ . _;_;_
'

~

l

Emendas opruaontadas ___...;.....;...:,._...;....:....;,_..:...-_...__ _ _ _ __
Subomondas apresentados ____:..;._ _ _:..,..-----:--:~ 2
Subatitutlvos
Projotos de Reaoluçlo ---------------'-.:...:.-3ltDeclnroçoos

d~

voto----'----------------

Comporocrmenro ao

041~riAQdijf

"

··-

V0191 CO!ll rlll&mç~e• - - - - - - - - - - - - - - - _ ; -_ _

ccinvrtea

l

e~pa~ido~

VQ~al elZl sepa.rado •••• , •••• ~ • .'............................... l,
Votos vencidos ••••••.•••.•.•• • •• ••• • ..• •• • • • •• •• •• • • • •••• 2
Br~s!li~, em 30 de setembre d~

CO~IISS.\0

DE

EDUCAÇÃO

1 ~76.

E CULTURA

RELATóiUO CORRESPONDENTE AO Mf:S DE
PRESIDE:-ITE:

SE~ADOR

ASSJSTEl\'TE:

SONIA DE ANDRADE PEIXOTO

llE 1076

SETEMBRO

TARSO OUTRA

DAT.A DE RECEBIM2NTO
NA COMISSIIO

NOMERO E EMENTA
PROJETO DE LEI DA CÂ.'IARA N9 69/75 :
Regula o exercicio das profissões de Of1c!.
al-barbeiro e de Oficial-cabeleireiro e dá
outras providencias.

06,05.76

RE~ATOR

DESIGNADO
Senador Ruy

DATA DA
OIS.
TRIBUIÇAO
06.05,76

CONC~USAO

CONC~USAO

DO PARECER
DO RE~TOR
Contrário

Santos

DA
COMISSAO

provado, com
voto vencido
·dos Srs , Senadores Itamar Franco e
Adalberto S!
na, em 02,09

"
PROJETO OE LEI 00 SENADO N9 l3l/74 :
Disciplina qrafia e uso de siglas e abreviaturas

06.05.76

Senador Adal- l3.05.76
berto Sena

PROJETO DE LEI DA CÂ.'IARA N9 67/76 :
Acrescenta parãqrafo únic? ao Artiqo l9 do
Decreto-lei n9 l 02d, de 21 de outubro de
l 969, que aprova o Estatuto da Federação
àas Escolas Federais Isoladas do Rio de J~

30.0~.76

senador Ruy

31.08.76

Favorável, nos Aprovado, em
termos da Eme!!. 02.09.76
da Substitutiva

Favoriivel

Aprovado, em
02.09,76

Favorável, no
termos do Sub
titutivo da
CCJ

Aprovado, em
02,09.76

SAntos

neiro.

PROJETO UE LEI 00 SENADO N9 42/74 :
Altera a letra ~ do art, 69 do Decreto n9
69,450, de 19 de novembro de l 97l, que r!
gulamenta o art. 22 da Lei n9 4,024, de 20
de dezembro de l 961, e a alinea ~do art,
40 da Lei n9 5 .540, de 2d de novembro
de
1 ~6d e dá outras providencias.

l8,06,76

Senador Otto

l8.06.76

Lehmann

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 25176 :
Aprova o texto do Acordo Básico de cooperação Cientifica e Técnica, firmado entre
República Federativa do Brasil e a RepÜbli•
c a do Suriname, em Brasilia, a 22 de junho
de l 976,

"

09,09,76

Senador Mendas Canale

09,09,76

Favoravel

Aprovado, em
l0,09.76

·OBSERVACOES

. DLUIO DO t:ONGREsSo NÀCÍONAL (~o II)

Outubro de i976 ·

o'

r

o

DATA DE
RECEBIMENTO
NA CDMISSAD

NllMERO E EMENTA
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 145~76 :
Autoriza o Poder EXecutivo a tran~!~rir P!
ra o Museu Mariano Procõpio o vagã,o de
transporte pessoal utilizado pelo Impera •
dor Pedro II

lO.Oa.76

RELATOR
DESIGNADO
senador Otto
Lahmann

DATA DA
DISTRIBUIÇAO
lO.Oij.76

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR
Favorável

senador Henri- .17.09. 76
que de LA Rocque

Favorável

Pavorãvel

A COMIS&KO DE EDUCAçl\0 E CULTURA , EM REU·
NII\0 EXTRAORDINARIA DE 21.09.76, ..TENDO CQ
MD CONVIDADO O PROF9 OLIMPIO GONÇALVES ME~.
DES, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇI\0 DOS PROPESSQ
RES DO DISTRITO FEDERAL, OUVIU EXPOSiçl\0 ,
SOBRE O TEIIA "SITUAÇI\0 SALARIAL E FUNCIONA
DE PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL".

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

ReuniCeo O i d l n 4 r l e s - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02

Reunl011 Exlraordln4rias - - - - - - - - - - - - - - - - -

03
Oij

Projeloo relalados - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projeloa dialribuidos - - - - - - - - - - - - - - - - - Projeloo em diligência
Ollcios racobidos - - - - - - - - - - - . . . , . - - - - - - - OIIcioo e x p e d i d o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01

Pedldoa de viala - - - - - - - - - - - - - - - - - - emendu a p r e e e n t a d a a - - - - - - - - - - - - - - - - -

01

Subemendaa apreeentadaa - - - - - - - - - - - - - - - SUbatltutivoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projetas de Re,.,luç.lo - - - - - - - - - - - - - - - - DeclaraçOes de voto _ _ _.....;.,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Comparecimento da autoridades - - - - - - - - - - - - - - -

01

02
Votoa com reatriçCes - - - - - - - - - - - - - - - - - 150

Convltea e x p e d i d o s - - - - - - - - - - - - - - - - - Braallla, em

i

lj

CONCLUSAO
DA
COMISSAO
Aprovado, em

16.09.76

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 2&l76 1
16.09. 76 '• Senador Gust!
Aprova o texto do Acordo Básico de ccioperà17.09.76
vo Capanema
çio Cientifica e Técnica, concluido entre a
RepÚblica Federativa do Brasil e a República de Honduraa, em Brasilia, a 11 de junho
de 1 976.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 29/76 :
16.09.76
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Cientifica e Técnica, concluido entre a
República Federativa do Brasil e a RepÜblica da Guatemala, em Braailia, a 16 de junho
de 1 976.

Terci-reh iz

l:.

30 de setembro de 1976.

Aprovado, em
17.09.76

Aprovado, em
17.09.76

OBSERVAÇOES

6807

DlÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

6808 Terça.felra I:Z
CmUSSAO DE FINANÇAS

~··

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO M2S DE
I'RESIIlENTE:

SENADOR AMARAL PEIXOTO

ASSISTENTE:

MAACJB VINICIUB GOll.ART GON

N~MERO

Outubro de 1976

IIElE!.tl!io

ZNJA

OA'I'A b~ 1'1~·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

E EMENTA

PRO.ETO OE LEI OA CAMAAA N• 39 1 OE ~ - Atqu::B o
red~~ÇÕo de diopositivos do Dacreto Loj, n• 4,2:l6 1da
B de obt'il do 1942, quo di01>Õe o8bre a fabt'icaçiõal

DE 10 ?B

,,

ll,B,?S

RELATOR
DESIGNADO

&NAOOR

CONCLUSAO

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

Pl!lrscer favor6vel

Aprovado o P5-

015-

12,8,?6

nos tennos da

FAUSTO CAB'IELO
BRANCO

o com6rcio a o uso do artigos pirot6cnicoa a dA outras providOnciaa.

00 PARECER
00 RELATOR

DATA DA
TRIBUICAO

Eme~

da na 1-CE.

OBSERVAÇOES

recer ns reu niíio da 2, 9, ?6

I

'I
I

F"'JETO OE LEI DO SENI'DO N• 2:361 OE l9?S - 04 nova

re:ação ao Artigo 13 do Decreto Lei na 1.036, de 21
de outubro de 1969, C!UB ''Estabelece nol'mal ralati -

29,4,?6

SENACOR
SALDANHA CERZI

6,6,?6

Par:cer pela. aprg_

Apro~o~~ de

vaçt!C.

recer na reu -

I

o pa-

i
I

i

niÕ.:. de 2,9,?6

vas o.o Imposto Llnico cobre Minerais e d& outras Pr"E,
vid~ncias,

•'

..

,.

l

FRO~TD OE DECRETO LEGISLATIVO N~ 20 1 OE l 9?6 -A

'

prova o te)(to do Protocolo que modifica e compleme~
ta a Convenção entra oe Estados Unidos do Bro.sil,
atualmente a República Feotu•ativa do Bral!lil, e. o
JapÕo 1 de atinada a evita r a dwpla tributação em rMtOria de impostos sobro rendimentos, aa~Ciedc BlTI T~
qulo a 23 da marr,o de 19?5,
,_.../·

2,9,?6

PAUlO OE LEI 00 SENADO N• 92, OE l9?6 - Di opÕe a~

G,B, 'is

SENI'DOA

2,P.76

VIROI~IC TAVO~A

Parecer fovorAvel.

I

Aprovado o pare
cer na reuniãode 2,9,?6

j
I
I
I

IJ

bre a tro.nsferDncia da sede .~.d5 .Su~l!lrintendência. da
Sorrocha para a cidade de "Manaus,

lj

SENAOCIR
MAnos· L.EXo

6,8,?5

Parecer favor!
vel.

Aprovado o pare

ri

cer na ramiãodo 2.9,?6

l

l

q'·'
i:1

PflO.ETO CE LEI DO SENI'DO NV J.:lB1 OE 19?6 - Mod~fica
•U•f'lr'IIIIU-.,w.ll 111111 01111:1,1..•1 HO ,..,,OGl., dlll C1 lh:t jUf#le EAI:i
19~ o do Oec, Lei n• ?5, de 2l de nowembrc da 1966,
paro o fim do compatibilizar a legiolii;!Õo qua t•ta

O parecer deixa
1~.~.1CI

t=:NIIIlO~

~d.~.,6

MAURO SENMOES

flareoer favorA,.
vel,

inc!c!!lncia de jures e correçÕo m0f'et6ria 805 dAbitcs da natureza trabalhista,

da
~

PROJETO OE LEI OA c::'w.:><lio ~~ o? 1 QE 19?6 - "OiopÕe
aocre medidos do prevençÕC: a ~@!~ão do tr&fico

29,9,?6

SENADOR
AUY SANTOS

29,6,?5

il!citc e use indevido de eub:ê~~s,aa t<r1tcrpecen tes cu c;uo dctcnnincm depand~ncia f!aic. cu ps:!CIU,!
ca 1 e dá outras providflncias,

PROJETO OE LEI OA CAMARA N• 63 1 OE 19?6 - OiopÕe ·~
bro o seguro do acidentee do trabalho a Cal'lJO do

1NPS a dá

outra~

providOncias,

cha •lilr .,~eiad~:~

na reunião de
16,9, ?6 em virt!!,
do do pedido do
viste solicitado
e concedido ao
Sr, Senador Je&sé Freire,

Parecer favor! - Relatado oralme
vel ao Projeto e te em plenário
quanto b Emenda na Sessão ordin
apresentadei em
t'ia de 29,9, ?5
Plon&rio pelo Se

nadcr Franco Mcii
toro o ~s Subo :
mendae da CCJ n~
da h! a. cpor.

:2.9,?6

SENADOR
I-ENRIQUE OE LA
ROCCIUE

28.9,75

Parecer favcr6 - Aprovado o par"!
cer na reunião
vel nos termos
das Emendas e.prs, do 30,9,?5
vodo no CCJ.

PROJETO OE LEI DA CAMARA N• 291 DE 19?6 - Aoreecenta item ao art, 10 da lei nl ~.310, da 14 de estembro de 196? 1 que integra o aeguro da acidentes do

tra:e.lho ne Prc:kidOncia Social e d6 cutrae
cias.

provid~!!

!I!NADOA
I-ENRIQUE OE LA
ROOOUE

Pe.recer contr4t'io,

A~rovado

o P~r.!

cer na reuniao
da 30,9,?6

!1

lli
lt

iJ

I[,,
'·

'i

ili

I',/
r:
ti

'!

<:

,·,."

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)
DATA'DE
RECEBIMeNTo
NA COMISSAO

..

NOMERO E EMENTA
PAD.EIO OE LEI DO SENADO ND 19?, CE 19?5 - DiopÕo ~
bra " obrigotoriadodo da remao011 do ralot6rioo raforentes a ·acidentes do trabalho aoa. sindicatos da tr!

2,9,?5

balhadorea, pelae empresas da raap~ctiva categoria,

PRO.ElO OE LEI DO SENADO ND 39, DE l.975 - D1opÕo ao
bra " oMtonaÕO do aoguro do llDidontea do trablllho -

laca

~.

favor

~o

aposentada

QUB

tenha retomado

,.

2,9,?6

2.9,?6

11t1vidode o direito de racebor oo banof!cioa doce.-.
rantoa do logioloÇõo aobre ocidentes do trablllho,

PROJETO OE LEI DA CAMARA ND ?6, OE 19?6 - Autorim
" Uniiio o ranuncillr " direi too cradi t6rioa em fava;.
do l.l.lnic!pio do ·UNoOilngo, no Eotodo do Sant6 catll-

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

.DISTRIBUIÇAO

coNcLusAo
DO PARECER
DO RELATOR

SENADOR
!'ENRIQUE DE LA
ROCilUE

25.9.?6

Parecer favcr4 -

Aprovada c p~~

val,

cer na reunião

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

BENADOR
!'ENRIQUE OE LA
AOCilUE

28,9,?6

BENADOR
HlMliQ!.E OE LA
ROCQUE

25,9,?6'

24,9,?6

a

PIII'IICor fllUon!VIl,

P~~r~~car

fllUor4.;.

val,

Aprovado o pua
cer na reuniÃo
do .:l0,9,?6

Aprovado o p11r11
Cllr na reuniãode .:lO, 9,?6

.

-

-

-

ri na.

PRO.EIO OE LEI DA CAMAAA ND 36, DE l9?6 - 04 novo."'.!
daç8c e.o caput do Art. lG da Oec, Lei no l,3Jl, de
3l do dezembro elo l9?3' llooogurando llD cenjugo que
optll pelo tributoçÕO do ooua rendimontoo, aop.,rod.,..

lfl.e.?e

!I!NAOOR
TEOTONIO VILELA

22,e,?e

SENADOR HlMliQUE

22.9.76

Ponscar pela D,!:i
dilncio elo CCJ.

Aprovodo o porecer na reunião de 3l.9.?

menta da cabe;&-dc--ceeal, metade da valar de encear-

goo do fom!U11,

PROJETO OE LEI OA CAMAAA ND ?2, OE 19?6 - OiopÕo og

22.9.?6

bra o marcado da valoraa mobil14rio• a cria a Comi!
siio de Volcras Mobill4rioa - C\IM,

PROJETO DE LEI DO SENADO ND 5, OE l 9?2 - "Eot1nul11
o aproveitamento da empregados de idade maia alta 1m!
diante o fixoçÕO ela contribuiçÕes var14ve1a pora D

pe LA AOCQUE

23,10,7~

..

Aprovoelo o

cer na reunião

··- ·-"

a~AOO"

MAURO
OEB

23.~b. 75

SI!NM~

(EM TRAMITAÇ)!O OON..UNTA COM O PROJETO DE LEI DO 6~
00 ND 1?4, OE 1975)

i todo D e•"!!
Parecer f'avor4- Rejo
cer na reuniao
vel.
ele 16,9, ?S. Apre
da a veto em se:'
pare~dc apresenta
do pela Sr,Sena:
dor Hei ter Dias,
pela rejeição da
Projeto o.

PROJETO OE LEI DO SENADO ND 25?/75 - Modifica diapg .:l0,9.?6
aitivca do Oec,Lei na 3,366, do 2l do junho elo l94l,
que diopÕe eobro elo011proprioçÕeo per utilidodo p~bl:
co,

redaç~ de diapoativoa do Dec.Le1 nll 5.844, de

de aetembrc de

19~

e d4 outras providências.

23

p~

PArecer pela
aprovcçáa.

elo .:liJ,9,?6

INPS".

PROJETO OE LEI 00 SENADO ND 164, OE l9?6 - Altero a

OBSERVAÇOES

da .:l0,9,?6

rural ace paquenoa prc~=Jriet&rioa, paceiraa, arrend!
t4rias, poaaeiroa e afina,

PRO.EIO OE LEI DO SENADO ND l ?3, OE l.975 - Roatllbo-

Terça·felra 1l 6809

.:l0,9,?6

-

-

-

-

-

-

-

-

'

'

~

'

• ',.

'

\

I

'
I

'
'

''

...

I

, Not.li!AO E EMENTA

- - . - ......
,__

t.

''.

,DIÁRIO ÓÓ·OONGRESsa NÁCIONA~ (Seçio 11)

6810 Terça-feirai%

..

..''
...

.PAO..ETO DE LEX DO Sb:~AOO ~· ~?é, Ot( 1975 . ( CDMPLEMEN. TAA) - A croscenta par4grof'o ~n1cp ~o art1go .:l4 da
Lei Complementar no U 1 dP 25 dd maio do l9?l, est1>belecendc prescriç;c quint~u61ta1 para e;e impcrtl!nciet
devidae ao FUNAUAAL,

'

~~~T?~

DATA DE
AECEB'IMENTO
NA COMISSAO

DESIGNADO

'
I

-.

:l0.9.?S

'

'

..
..

·DÁTA·DA ·

Outubro de' 1976

\

' I CONCLUSAO \
CONCLUSAO
DO PARECER
DA
DISTRIBUIÇM?• ·,'DO ~Ei,ATÇR • , ,' • CÇMIS,SAO .
;•

'I

-

'.

I

•

.

'

t

l

-

OBSERVAÇ~ES

.... . .....

'

. .-

.. . . . .

·PROJETO. DE LEI DO SENÂDO NO 19 1 DE 19?5 ·- Altera a
,redaçÕo do art. lO da Lei no 3.?38, de 4 de abril,
de l9SD.

~~9.?e

PRO..ETD DE ·LEr DA CAMARA NO lS, DE l9?6 - Determiná
levarttamentes ~~vio15 de custo para fi>caç~o de p~
çoe de produtos agr!colas.

30.~.?8

.

..

'

-

-·

SiNADOR
WTE 0-fAVEB

ólQ,;,?a

.

. . . . . ..

-

-

..

-

.... . ..

..

[i
PROJETO DE W DO SENADO NO ll, OE 19-'1:1 • 06 nf>•S .•
redaçÕo ao "caput" do artigo 20 de Lai nl !j.lO?,da
l3 de setembro, do 1966.

SENADOR ALEXANORE COSTA

. 28.5.?6

-

:l0.9.?6

-

-

I
I

!J

!.!

lj

li
ij

PROJETO DE LEI DO SENADO ND lll, DE l9J5 - ·Introduz
rrodificaçÕee na LegialaçÕO 'de Providencia Social.

-

30 ••• ?6

!ENACOR

1?.9.?6

MAURO. BENEVIOEB

-

-

11

li

I·11

l

llI
li

!I
PROJETO DE LEr DO SENADO ND 263, OE 1975- Dhol.p1!

SENADOR
RUY SANTOS

30.9.?6

na a venda, no comdrcio varejista, dos cereais aco!!
dicionodos B'l'l pacotes padrcnizados.

PROJETO OE LEI DO SENADO NO l?S, OE 19?6- DiopÕe

-

:l0.9. ?6

SENADOR
SALDANHA
CERZI

30.9.?5

30.9.?5

-

-

-

29.9,?6

I

!j
!i
ii

\1,,

SENADOR

fELVIOIO

-

30.9.?5

-

-

-

-

-

-

-

NU~El

ou postos em dhponibilidade,

PROJETO DE LEI DO BENADO ND 243 1 CE 19?e • CiepÕt
•obl'9 o iatot"to do ~aahtOno cr~o1a1 do Oiotrito
Federal.

lj
il

i~
ii

!SObre os servidores públicos civia da Adminietração
direta do Distrito Federel. e de a~:~as Autarquias, s
gundo a natureza jur:tdica do v!nculo empregat!cio,e
dá outras provid8ncias.

PROJETO DE LEI DO SENADO ND 164, DE 19?5 - (OOM!'LE
IIEN!AR) - Permito opoeentadoria volunt6rio, noe condiçoeo que especi fie e, aos func1on4rioo pcrbllcos do
Diotrito Federal inclu!doo em Quodro Suplementar

-

:l0,9,?S

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Outubro da 1976

NOMEJIO E EMENTA
PROJETO CE OECRETO LEGISLATIVO W• 15, DE 19?5 - APJ'!:
va ao Contos da Rido Forravi4rl.a Fodaral S/A e de
suas aubaid14r1.aa, relativas ao e)Cerc:!cio de

DATA DE .
RECEBIMENTO
NA COMISSIIO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇIIO

21,8.?5 .

SENADOR

Terca~felra

CONCLUSIIO
DO PARECER
DO RELATOR

-

. 21.8.?5

VIRCl~la

19?1.

CONCLUSIIO
DA
COMISSIIO

-

TAVDRA

parecer pelo A!
lotar.

. ....

26,4.76

fiNAOCR

-

-

;:a,4,?8

II!RGMO

pnaentaçãa

SENADOR
LEITE CHAVEB

- -

-

f\,9,76

d;

parecar pelo R!
lator•

.

24,6,76

-

Aguardando a a

TAVORA

.

PROJETO CE LEI DA CAMARA Nl 32, DE 19?6 - Acreacanti ~ar&grara aa Art, 141 da Dec,Lii no 200, da 25 d
· rovarairo de 196?; dispondo aabn aa comiaaõaa de l
citações,

OBSERVAÇOES
Aguardando a a ,
presentação ~;

'

PRO.ETO .DE DECRETO LEGISLATIVO Nl 2, DE 19?6 - Apre
va •• Contas do PrBiidonto da RopabUca, relat1uaa
ao ••arc!cio de 19?4,

12 6811

Aguordando a apreaentaç•ão do
carecer pala R!
lator.

·c;,~JETD CE, LEI DO 6ENACO Nl 82, DE .19?5 - Detonnina
CI.JI n:etiCie do montante das aubvençõaa ordiMrias I!
:•=idas pelas aatablllecidtntlntoa de ensina davanl 111
::ri;ot~riamonta

19,11.?5

reatituida eoba fonna de bolaee de

SENAOOR
BENEDITO
FERREIRA

-

-

25%11.?5

Aguardando a epreBBMtação de
parecer pela A,!
latar~

...

as~ ::~.

PRO.ETO CE LEI DO 6ENACO ND 9?, DE l9?S - Al tara a
reca;ii~ do § 21 da art, f!1 da Lei Orglnl.ce da Previ
:lr.cia Social (Lai no 3,90?, da 2S/8/l9'!1J)
-

J,lQ,?S.

PllO.ETO CE LEI DO SENADO Nt 176, CE 19?S - D1ocip11
na a destinação da prlmioa da Lotar:l.a Fedaral nia ~r:cun.O::ls na prazo legal,

20.~.76

•FOJETO CE LEI DO ~J.C.OO N' ~. DE 19?6 - Autoriza
~ a:ati•.anto doe al"gwi;, aá riõ;.i:lf'DI;Pd de renda de
física • di outraa aravid&nciae,

13.8,76

SENADOR
PI..EXMIJRE
CJSTA

12.10.?5

6ENACOR
ALEXANOAE
CJSTA

2,e,?e

SENADOR

-

Aguerdand!! a !
presentaçso de

parecer pele R!
la ter.

18,8.?6

IENRIQUE DE LA
RICilllJE

:•••=•

-

-

-

-

Aguardando • e-

areeonteçiia de
parecer pela R!
la ter.
Aguardando a
apreaentaçãa da

parecer cala R!
later.

fr-:•,'ITAIIOO El.l CIJN.JJNTO CJU OS 1\.Sat IJl/'16 1 ?2/?6,
~:.S/?5, 2SA/?S, '259/?S, '2S3/?S, 1'19/?e 1 eB/?5)

PllD.ETD DE LEI DO 6ENACO ND ?2, DE 19?6- OiepÕo ~
ora o ebat1menta no imposto de rende deuido, da :•aaa ouo tiver ~ de ompregaclae ., teiMa et4rl.a
s•=•r1cr a 40 anca,
[TRA'IITAIIOO ElA DON.JJNTO CJM OS PLBa1 268/?S, 264/?5,
2:.9/?S, 2S3/?S, 1'19/?5, 68/?S, 91/?6 • l2e/?S)

13,8;76

FROJETO DE LEI DO 6ENACO Nl 81, DE 19?6 • Faculte b
=•••~•• t!aicaa daduzirwn, pa ...
da abatiMnto

13,5,76

•'•ito

::a Irrpcata de Renda., aa contribuiçÕes que fizerem ao
Dirot~rl.oo

daa Partido• Palft1coe e d4 outras aravi

cbncia.a,
(TFA!.~ITAIJCO E!.f CIJN.JJNTO CJM OS PL6e.1 ?2/?5, 268/?5,
2~4/?5, '259/?S, 'Z53/?5,~'19/?S, 68/?S • 125/?15)

eENADCR
IENRIIlJE DE LA
RICilliE

18,9,76

-

-

Aguordanda a a
areeontaçiio de
pal"'lclr pala

Relatar,

SI:NADOR
MEM'IIOUE CE LA
ROCQIJf:

18,9.?6

.

-

Aguardando a a
pNaantaçõa o';
parecer colo
Relatar,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo. li) .

6812. ·Terça-feira 12 ·
NOMERO E EMENTA

DATA DE.
. RECEBIMENTO
NA COMISSAO

F•,.ETO DE LEI DO SENADO Nl 264, OE 1!1?5 - Autoriza
a :!l:!u;Dc no Imposto sobre a renda a dA outras pro. . i~tnei8s.

13,8,76

RELATOR
DESIGNADO
SENADOR
HENRIQUE OE LA
AOCQUE

, DATA DA, •

Outubro de 197~

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

DISTRIBUIÇAO

-

16.6. 75

!
I

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

-

c=e:..~ç;Q

pelo R!

lator.

'13,8.?6

na imposto sobre a renda ·a d6 outras provi-

Cl!icia.a.

.. ,

SENADOR
I-ENRIQUE OE LA
AOCQUE

..

18.8.76

-

Aguerdondo a apresentação de
R~

parecer pela
laqtor •

(TP;!.'ITAIIOO EM CONJUNTO COM OS PLSo,1 264/75, '259/75
253/75, 179/75, 88/75, 72/76, 81/76 e 126/.76) •.

..

Aguardando a apresentação de
pa~cer

('•;.•:ITAIOO EM CONJUNTO COM OS PLSo.l 259/75, 253/75
l?S/"15, 88/75, 2SB/75, 72/76, 81/76 B 126/76)

PI'~JETO OE LEI DO SENADO NO 2SB/ OE 1!1?5 - Autoriza

OBSERYAÇOES

...

.
1'1'~./!TO DE LEI DO SENADO NO 259/75 - Autorizo dedu~ã:. no Imposto aobra a renda a d4 outras prouid8n ciae,

PRO..I!TO OE LEI DO SENADO NO aa, .DE 1975 • ccncede
i:senção da imposto da renda ~~ paaaoos QUB eepeC!
fica,

13,8,76

6ENADOA

..

18,8,75

HENRIQUE 'oE LA

-

~OCQUE

13,8,76

SENADOR
HENRIQUE OE LA
AOCQUE

Aguardando a a•
preeantoçiio de
por.Cer pelo A!

lato r.

-

16,6,76

-

Aguerdanda e •preaentar;';o .ca

parecer pelo R,!
later.

-

(TRAMITANDO EM COIUJNTO CIIM OS PLSs.: 179/?5,253/75,
259/75, 2EA/75, a;B/75, 72/76, 61/76 a 126/78)

.
PROJETO OE LEI DO SENADO NO 179, CE 1m - Autorizo

a inclu~ão do aluguel entre os .sbeltimentoa na Dec'l!,

13,8,'16

SENPDOR
1-êiAIQIJt CC i.A

..

le,s,?e

-

parecer pelo Re

ADeQUE

ração da Rende. da Pessoa. F!aica.

Aguardando o opresenteçÕtl de
lator.'

(TRAMITANDO EM CIIN..UNTO CIIM ~9 PLSe.: 88/75, 253/75,
259/?;J,· 264/75, 2SB/75, 72/'16, 61/78 B 125/76)

-

lj

.

I

I

!
PROJETO OE LEI DO SENADO No· 253, OE 1!1?5 - OispÕto
ool>re o ol>otimonta de rwndo l>ruta da poseoa fhica,

13.6.?6

SENADOR

-

18,e,?e

HENRlQUU CE LA

-

AOCQUE

(TR.'/.!:TAIIOO ElA CONw\JNTO CIIM OS PÍ.Sool 179/75,66/75,
259/75,· 264/?5,. 2ER./75, 72/76, Bl/76 a 126/76)

Aguardanc= o a preaenteçÕtl do

::usrecer pela Rela ter.

I
PROJETO OE LEI DO SENADO NO 1'25, OE 1974 - o)MPLE 1/ENTAR - Modifica a redeçÕtl da art, 40 da Lei Ccmpl.!!
mentar no 11 1 de 25 d~ maia de 19?1 e d! outras pro-

4,3,76

vid@ncias.

PRO..ETO DE LEI DO SENADO NO

l5B, OE 1976 - OiepÕe

SENADoR

11,3,?6

-

-

-

1?,9,75

-

-

-

ROBERTO BATUIININO

20,6,76

sobre tBrminaie de transporteo terral!ltrea a d4 outra

SENADOR
.ESSE FREIRE

prcvidbnciae.

~i

;j

i'j
!J

d
,,1I

:}
.I

PROJETO OE LEI 00 SENADO Nl 143, OE 1976 - Inet:l.tui
o~LcL•AIIi ~OP '"""'"

ww

wwRI<IjW """ ~tft~l!ll.h•~•l'íjN ,_

17,9,78

SENADOR
IWJIUl lltMM:CC~

-

22.9.78

gidao pelo Doe, Lei no 5,452, de 10 do meio de 1943,

-

-

I

'i

1,:

r'i

I

'·

;~

.

Outubro de 1976 · ·

DIÁRIO DO CONGRESSO NAciONAL (Seçio 11), ·
''

NCJMERO E EMENTA

f;ü;J-ri·c ·ÕE

''

LEI DA ~~RA NO 72, OE 1975 • OiepÕe e,2

bre ~,..c;;ea5a l.i!P w,;:urt.~t,.;; peel!lol:lia a empregados,

DATA DE
RECEBIMENTO
NA· COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇIIO

SENADOR
..ESSE FREIRE

2,6,?6

Terça.felrall · .6813

CONCLUSIIO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSIIO
DA
COMISSAO

OBSERVA;· ~ES
-~

19,5,?5

pela c.i.xa EconBmica I' wderal, mediante amortizaçÕo
mensal descontada em f~l11a di pagamento e d! outras
providGnciaa.

Parecer
lf'l.o,

~ontr,!

A Ccml.eaõo dei
xcu de apreci~

o parecer na
reunião do dia
·24,6, 75, em vir'

tudo de pedido
da vista rormuledo e concedido eo Sr.Seneda Leite 01avea,
PROJETO DE LEI OA c:AMAAA NO ·:la, OE 19?6 • OiepÕe •.2
bre o cancelamento de regietro de protoeto de t!tuloa,

24,6,?6

SENADOR
IELVIOIC NUNES

-

6,6,?6

·-

.'

,.

"

PROJETO OE ,LEI 00 SENAOO NO B4, OE l9'IS • DA nova
~~~ -~ ~~ ~!"\'~" ?I ~· LaL "' 4,tiGII, d• ~ ~. BU6u.
bro de 1963, ·

..

?,4,?6

BENAOOR
Lli:fTf l:tU\111!6

26,4,76

Puecer favor4
vel.,

A Ccml.eeeo deiMDW lta 8BI"Iftli•r

o parecer na reu
niÕo de 24,6, ?6~
em virtude de pe

dido de vieta fõ

mulada e concedi

da ao Sr, Sena :
dor Benedito Fe;:
reire,
PROJETO OE LEI Q!. · ~ NO ~ 2f 19?6 - Modifica
diepoaitivoa de. Lei
•:.i.;:,, fu; :..O C::e ISBtembro de
1962, que regula a represaM ao abuse~ do podar sc2
ollmico.

na

PAOJETD OE LEI 00 SENAOO Nl ll, OE l9'IS • 04 nova
redaçÕo eo ceput do artigo 20 da Lel. no 5,107, do
l3 da eetambi-o do 1966,

1.9,75

SENAOOA
LEITE OiAVES

22,9,76

-

-

28,5.?6

5ENAOOR TECTO •

2,8,t15

-

-

NIC VILELA

PROJETO OE LEI 00 SENADO NO 2, OE l 976 • Equipara
oe Sindicatos b Entidedoo filantrepicaa, pera os
fina da Lai no 3,57?, de 4 de julho de 1959,

4,S,?S

PROJETO OE LEI DA c:AMAAA NO ?4, CE 19?6 - CiapÕa
aobre aa aoci.sdadaa por eçÕsa,

21.9.75

PROJETO CE LEI 00 SENADO NO 181, OE l9'IS - Eatende
o diepoato no § 20 do artigo 38 da Lei no 3,BC?, da
26 de
ato do l9SC, com a redaçÕo que lhe dou a
Lei no 5,890, de B de junho de 19?3 e d4 outree P"!!
v1dGnc1 .. ,

••e

5ENAOOR
IIAUAC EIENEVIOEB

e,e,?S

O parecer del.><DU
Perecer favor!- d• aer ~reciado
vel,

~.r.'12!~ ~fr-

tudo de pedido
de vieta eolicitado e concedido
a.o Sr, Senador
Benedito Ferreire,

30,4,76

SENAilDA
HEI.VICIO
NUNES

21.9.?6

-

-

-

SENADOR
ROBERTO SATUANI

5.5,76

-

-

-

I'Jil

S!NTESE CCB TIIABAL.f()S DA COM!SBJQ,

REUNI0Es REAl.IZAO~ ,,,,,,, .. ,.......................................... 4 (CIJATRO)
PARECERES f'I\CI'ERIDOS , """"""""""""""""""""""'"""' l?

(DEZESSETE)

MAT!RIAS OISTRIBUIOAS ''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''' 17 (DEZESSETE)
Dba.o

-

A Comieaõo do Finanças no• dias 26, 27 o 26 de eoCIIIlDI"I:Io I'I&UIDW ulllll vioita ao Eobada do,PerenA,
11 convite do Exmo, Sr, Governador Jayma canet .l.lnior 1 pai~ oonhooor o "PrcQrOIIIa do Rodovias Ali·
msntadoras"

Bras!lia, .. :lO do Mtombro do l 9'le

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

6814 Terça-feln 12

Outubro de 1976,

CO)IJSS,\0 DE LEQ ISLAÇltO SOCIAL
RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MllS DE

sm:J1llRO

DE 19 76,

PRESIDEII'TE: SE!IADOR NELSON CARNEmo
ASSISTENTE: DANIEL REIS DE SOUZA
CATA DA

NOMERO E EMENTA

CATA DE RE·
CEBIMENTO
NA COMIBSAO

RELATOR
Pli8JGI\IAOO

FROJETO DE LEI 00 SE!IAOO !ID 131; 1 ele l 976
?aculta ao empregado do sexo tcm~n1no
sacar os depÓsitos de sua conta vinCU1'1,~!1
do Fun~o de Garantia elo Tempo ele Sé~I1Ç~ 1
na hi:;~otese que i.'lclica.
·

Q~,08.76

Senador li'IWi

o6.oS.76

Sell!lclor FRA,!j
CO MOH'rORO

12.08.76

A~tor:

00 MONTO!IIl

OIS·

1~1bUIÇAO

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUS~O

or.

OBSERVAÇOES

COMJSSAO

,Parecer taVR Concede v1:,
ravel.
t·. ao Senacl~x
J ARW PASflA
RI!IHO em
L6.o9.76

Ao Se!Ul<ior
Jarbae Pa~
sar1nho er.
16.09. 6.

7

Senador Otair Becker

!'l!O:J:TD ilE tr;I 00 SE:IAOO ND 149 1 de l 976.
Dispõe sobre a concess~o de gratifica- 12.08.76
;io ele ri=co ele viela aos trabalhncloras n4
construção civil,
.

o Relltor,

Senrdor F:r.:
co Uontoro,

solieita an
xaçiio do pr
jcto ao !'.C
n~ 63/76,em
16.9.?6 ••\
presidência
acolhe o r~
queril:Jento.

Autor: 3anador Vasconcelos Torres

P!!OJZTO DE, LEI 00 SE:IADO l!D 1;7 1 de 1 973.
DispÕe sobre o se.lár~o-m:!nimo prof:!.:,
s~cnal elo contador e do tecnico em contabilidade.
..\utor: Se1111dor Franco llontoro,

!'!IO~TO

u.o6.?5'

Senador JARBAS P.ASSAR:t..

18.06,75'

rmo

DE LU 00 SE:IADO lJQ l27, de 1 975'.

. Deter=ina que na aposentadoria ~r
te:~o ele serviço, o segurado indenizara o
I!IP" pelo per!odo durante o 'lual não haja
co::tri'bu!do.

.

19.l1.75'

Senador JARBAS P.ASSJ.R:t..

20.l1.?5'

Senador J'ARBAS PASSAR:t-

28.04.76

Senador JARBAS P.ASSJ.R:t..

21;.06.76

IlHO

.l.u':.or: Se::ador Fra:1co 11ontoro.

'Dt LEI 00 SE!l'ADO liD 46 1 1'! ;1, !)?6
Reror=ula cr.itérios de reajustamento
coletivos de s~larios clns cat~gorio.s protissionais e da outras providencias.
Autor: Seruu!or llelson C11rneiro

Par.ecer con- Aprova o patrario.
recer, coe
voto em scp!l.
radoJ vencido, o Senador Frllllco
Hontoro, e:n
16.09.76

Parecer ta- Aprova o par,s.
vorávGl.
cer, coCl voto
em separado
do Senador
Franco Montorol em
6.09.76

:lHO

J?!lOJtTO DE LEI 00 S!l!AOO !ID 7l 1 de l 976
sobre 11 dispensa de apresenta- 24..06.76
çio de atest3do de Vida, para eteito de r1
cebioento de proventos, por parte dos npoaent~dos, de qual~uer sistema,
Dis~õe

11110

lé,?.?6 o

Sen.F:onnco :·!o

toro a;,:l::oosor.tou voto e:~.~
po.rado .t'avora
vel ao projet(

C Sen. Frt;nco
l·•mtoro a:;:~resentou voto e:
st;pnrado ravo
ravcl ao projeto.

Inclcl<io e :;!
tirado de. pau
ta, para J:OStJ
r_!or aprecia
çao eo
1&.9.?6.

:·ac~rO

22.04..?6

E:~

P~recer tav~
Aprova o !lll.
ravel a~ prJl recero em
jeto e a E16. 9.76
meneia nDl-ÕÕ;

-

.\utor: Senador llelson Carneiro

l'RCJZTO DE LEI 00 SEliAOO liD lll, de 1 975'.
I.'ltroclu:: Hodi!'icD.çÕcs na Legislação
da Previdência Social,

P~reeer !'av~

19.08.76

Senador HE:-ã 02.09.76
QUE DE LA RO_
QTJE

ravel ao
jeto.

p~

Aprova o !l!l
recer, t:l
16.09.76

-

.l.utor: Senador !lelson Carneiro

rr:~J'!·to

: :m:

L:I

::o

S::":!fA!JO

::g

lt~;, d_,~

!~.i~itu1 ad.1c~·=m~.l r.·:r t;::.·.~,~
&03 tracalh~dor~s rcei~os pelo

de

l

~::~

::.:..:~v~,

io
llocrctoci n~ ;.4.5'2J ~e l~ de :aio ~e l91;3(Consoliinç3o d~s ~~!: Co Trabalho •
Áutor: Seno.dor Ore:tes Quércia

?~:'ccer

O!i.Ó8.76

!:e -r.c.C.or

?..E":!.~ I

QUE ml: LA RO~
QUE

os.o3.76

tN!:' :!.o ao

jeto.

A'!'!"O,r::~ t.:J

!-'.:..

':o:~

.,~

con- rr;c ~~.r,
l:Jl1~

~: ~·;:\·:.·~:.z·
r.·.::·.:-_:-.,~:·

::.:> ...,':~ ..

ro :;lt·~·~ .::t::-~·~:~.
Senador Fran- o.s rãzõ-.s j.u.:
t:.,

VC~lO!•.::o ;_\)

co !·!ontoro, eo t1!'1c3dor:.s

16.09.76

de

Soj ~; ,.:: t~J

!'o.\~o:avcl ~c

projeto.

Outubro de 1976

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSM

NOMERO E EMENTA
FROJ~TO

DE LEI DA CÃ:·IARA !IQ 5 1 de l 976

Institui o Plano :racional de !-!oradinP!.A::o 1 ~ara as gopula.o,ões co1: ronda i'amiliar ate 5(CI:rc ) sala.rios m nimos regio nais, e determina outras providências,
Autor:

Oe~uta.do

2lj.,03.76

Rê~ATOR

.DESIGNADO

DATA DPi '
0/STA/BU/ÇAO

Senador Láza- 24-.03.76
ro lbrboza

••••••••••••• **'****
Se!llldor DOIII- 01,04.?6
CIO GO:IDIM
••••••••••••• •••••••
Senador· I!EIJR~ 19.08.?6

coNêLlJ~IIo
DO PARECER
00 RE~ATOR
~arecer !aVJl.
rt~.vel, coo as
Emendas de na
l e 2-CLS;

QUE DE LA RO
QUE

Salvador Julianclli

PROJZTO DE LEI DO SE:IADO NQ 194 1 ~· l 97~ •

P~rocercon-

Dá nova reda~ão ao "caput" do artigo
5g da Lei ng 4-.92 1 de 23 de dezembro de
l 965, assegurando melhor azparo ao dosen
prego.
.\u~or:

• •'.' I /........

2?.U.?~

Senador Jli:Sst 08,03.?6
FBE:t<IS

trario ao
jeto,

pr~

OBSEAVAÇOES

Concede vis- A ·presidência
ta ao Se~dor concedeu vistap
Domicio Gondi.·l~ ;.roj.,to ~.~:
em 16.09.?6 S:nndores ilo':'~
cio GondiJ::,!!fr,
rioua de La ~~
ouê e Docicio
Gondi::l,

Concede vis- Ao Senador
ta do projeto Fr:.nco :·~r.ao Senador
toro e:~
Franco 11onto- 16.9.?6.
ro em
16.09.?6

-"-"=

~~rec~:r

Dit;Õe sobre o pa•ar.:r.nto do o.u:tllio04.03.?6
doe::-;a :>. sccurcdos do !:iPS que exerça:: :ais
de u~a.atividade pro!issiono.lL acresoentnn~o ~~ra~~n!o ao o.rtir.o 24 da ei Orsânic:>.

Senador JESS! 013.03.?6
FBEI!!E

trario a<'
jeto,

oo:a
r:~

:in. ~:-e•t:.!;:::i::. Social •

..t·.:.::;:-:

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

Senador Orestes Quércia,

FRO.n.:ro DE L!:I DO S!:J.tDO !lg 21+7 1 do l 975

So~:td.c:o

Co:~cec!e vis- .Ao Sen~Cor
ta do proj~to Franco J·:Oll ..
·r.o Sen:o.dor
to:o, e::1
Franco Hon to- 16.9.?6
ro em
16.09.?6

Franco !·;o:l"to:-o.

FaCJETO DE LEI DO SE:IADO Ng llj. 1 de l 976
Acrescenta dispositivo à Consolidat;P.o a.as Lois do Trabo.lilo.

12.08.?6

Senador JESS 12.08.?6
F.REI!!E

Pl)recer !avor:>.vel
ao
p~ojoto,

Aprova o P.íl.
recer, e:::

16.9.?6

-

Autor: Seno.dor Nelson Carneiro

::\OJ:~O

DE LEI DO SE!1ADO !lg 20 1 de l 976

.ntera o. ro!!ação do :J.rtic~ 413, elo.
:c. ~sol1:!::t..;ão das !.~is d.o Trab,.lhcQ ::cro·t:::.-

I

118.06.?6

Seno.dor JES$ 24.oó.?6
F.REII'.li:

~arccer con
trario ao pr51,
jeto,

na pelo Decreto-lei n• 54-;2, de 1 de caio
de l 943.
Autor: Senador Crestes

~é:cia.

l'ROJ:::·ro DE !.EI 00 St:JADO

:1~

;1, de l 976

!·!anda. incluir no po.go.cento das férias 29.0•,.,?6
ho~as extraordinárias habitualmente pres~
da~ pelo ecpregado,

Senador JESst 29.04.?6
FREmE

Aprova o P.l
rec:3r, cc:1
veto ver:c1do do Se=nn.dor Franco
Ho:~toro em
16.9.?6 •

DispÕe sobre regime especial de rérias para os tripulantes de unido.dos mercantes ut1l1za.c!a.s de barra a fora.

2o.o;.?6

Senador Jli:S-

st

:rnEIRE

2?.05.76

Autor: Senador Nelson Carneiro
!'l\OJ:::TO DE LEI DO SEliADO :IQ 80 1 de l 976
Acrescenta um parágrafo ao artigo 224- 13.05.?6
da Consolidação das Leis do Trabo.lho 1 re~
::e raMo os de1na.is, para !ix~r em 5 noras a
jorno.da de trabalho do bancaria que prastar servigos de CaiXa, quer seja comissionado ou nac.
Autor: Senador Leite Chaves

S~nador Jli:SS FllEIBE

21.05.?6

cl\CJZTO DE L: I DA CAI·:ARA !IQ 4-; 1 de :L 975'
AlterR disrositivos da Lei nQ_l.4ll,
de 13 de acosto de l 9;1, qua d~•p9~ •a~
bre a profiss~o do Economista.
Autor: Deputado Dayl de Almeida

lS.09.?6

Sanador JAR- 15.09.?6

lillB
NBO

ilMSAR.;t~

-

Pa~ecer !avoravel :~.o
projeto, co::1
a Eoenda de
ng 1-CCJ,

Aprova o P!!.
recer, eo
16.09.?6

~arecer con
trario ao ~rg
jeto c no ~ub
titutivo o.pr,n
oonto.do pelo
Scn.Leita CbA
ves na CCJ,

Aprova. o Pll.
recer, coe
voto vencido
do Seno.dor
ilclson Co.rnB1
rol, em
l .09.?6

-

~arocer con
trario ao prSI,
jeto,

Aprova o Pll.
recer, coe
voto vencido do Sena.dor Franco
Hontoro/,"111
16.9.7

-

-

Autor: Senador Franco }fontoro
F!tCJ:::TO DE LEI DO SE!JADO :1g ;7, de l 9?6.

IA ~.}

Terça~(elrii if ..6815..

DIÃÍUÓ DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seçio li)

~arecQr con
Aprova o p O pr~jato vol
traria a. Emen recer, em
tou a CLS por
da ng l- de 16.9.?6.
!ler recebido
Plen:Írio(Sub.:;,
E.jenda do P~
titutivc)a t!
nario do aut:
la mnnutonçao
ria do Sanado
do Subst1t.ut1
Ruy Snntos,
vo apresentado pcl~ CLS 1
com aa Subome
das ;,.~ 2-CLS
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N~MERO

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

E EMENTA

RELATOR

DAYA OA

DESIGNADO

OISTRIIlU/ÇAO

Senador ~
CC UC:ITCRC

02.C9 076

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

Outubro de 1976
CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

PROJtTO DE LE~ DO SEliADO Ng 160 1 de 1 976
Dá nova redação ao Earágrafo Único do lB.cA.76
artigo 133 da Consolidaçao dns Leis do Tr.a.
balho, aprovada pelo Decret~-lci ng ,.4,2 1
de lg ~e caio de l 943 1 e da outras providências.
4utor: Senador Heitor Dias

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 274, de l 975,
Acrescenta dispositivo à Lei n~ 4 749, 19.C8.76
de 12 de agosto de l 965, que "dispoe sobre
o pagamento da gratificaçÃo prevista na Lei
119 4 090, de 13 de julho de l 962."

Senador JAR- C2.C9.76
BAS PASSARI- •
NilO

I

Autor: Senador NELSON CARENEIRO

I
'

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 llO, de l 976
Revoga o artigo 357 do Deereto·lei n9
5 452, de 19 de maio de l 9~3 (Consolida •
ção das Leis do Trabalho).

l9.C8.76

Senador HENRJ C2.C9.76

QU1. DE LA RO'Cl
QUE
-

Il

Autor: Senador ORESTES QUtRCIA

i

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 136, dQ l 976
Altera a Lei n9 ~ 886, de 09 de de
:•~Jro de l 965, que reeula as 4tividodos
~~s ~epresentant~s comer:iaic aurônomo~,e

19.08.76

I
I

Ca o·.r:ra!; p:-ovidencie.s.

I

J

I

Au~~r:

II

Senador LOURIVAL BAPTISTA

'

Acrescenta par~erafo ao artieo 13 da 2,.CB.76
Lei n9 5 890, de 8 de junho de l 973, que
al:erou a le~islação Ca previdê~cia ~ocial.
Au:or:

D~PUTADO

Senado~

nwr

CC NO:lXCRC -

I

02.C9.76

i
i

·I
r;

WILMAR DALLANHOL

I,

1:

il
?ROõ~70

:7

DE LEI DA

CÃ~ARA

N9 170, de l

97~

~i~põs sobre o exercício da profissão
~~torista de táxi e dá outras providên-

!J

26.C8.76

C'!I! i .

Senador EURj
CC REZE.!IDE

li

,,i

02.C9.76

i
i)

Aut< .r:. Deputado ALCIR PIMENTA

/l

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 128, de l 975

!!

il

!'ixa. prt!:.O p~rA expedição do normao

e tarifas de que trata a
de 19 de dezembro de l 97~,

éis:i~linadoras

Lei r.9 6

lS~,

I'

01.09.76

8enador FRA!
CC l1.0!lTCRO

I)

17.09.76

que dispõe sobre Seguro Obrigatório deDa
nos Pessoais causado por veículos automf
tores.

Autor:• Senador LÁZARO BARBOZA
PROJ~TO

DE L!:I DO SEriADO 119 173: ,lo 1

Devolvido ao
SCP 1 p~ra r.e,
ce3~a a. SG!I
a fi:n de ser
e.noxado ao
PLC nD 63/76
em lC.C9.76.

~75

Restabelece, em favor do apo•entado
~tivid~de 1 o dirai
to de receber os benefleios aecorr~ntes
da legisla~ão sobre acidentes de traba •
lho.
que tenha retornado i

01.C9.76

Senador

Cl.0~.7é

Senador NENDES CAliALE

Autor: Senador FRANCO HOtiTORO.
PROJ~TO

DE LEI DA CÃHARA N9 15, de l 976.

I~trodu: alterações na Consolida~ão
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5 ~52, de 19 de maio de l 9~3.
-

l7.C9.76

Autor! Deputado EDUARDO GALIL

L-------------------------~----~----~----~----~------~----·~
I,

li
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-

NOMERO E EMENTA

DA"i'A tlE
RECEbiMENTO
NA COMtSS~O

RELATOR
DESIGNADO

DATA ·DA
OISTRIBUIÇAO

01,09.?6

Senador !!L1l!
CO MO:ITORO

1?.09.?6

S~nac!or

JEs!

1'7.09.?6

~a.~~~ão~

1?.09.?6

Senador FRA.!!
CO NO!·ITOP.O

1?.09.76

Senador §IIAJí

17.09.7~

Terça-feira 12 ·6817

CONCLUSAO
DO PARECER·
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 l6l, de l 976.
Concede ao trabalhador um dia útil de
!ol&a, por mês, para tratar de interesses
pa~ticulares.

Autor: Senador VASCONCELOS TORRES.

'
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 l69, de l 976.
Dispõs sobre os cursos de Fonoaudiolo 01,()9.'76
zia, regulamenta a profissão de Fonoaudio=
lÕgo, e dá outras providências.

S FREmE

Autor: Senador FRAt:CO MOIITORO.
~~ ~ s?o.

PROJETO DE LEI DO SENADO N? !?';

Introduz alteração na Lei n9 ~ ~o•, d•
29 ce a!:>ril c!e l 97S, que "~~!.,~aloco & de! Cl:!,OQ,'76

ea:-acterização do salárirj"(='lf'.~_tr,~ ~orno fat~~

I

de correção monetária etc".

.!.u.t:or: Senador VASCONCELOS TORRES •

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 209, de l 976.

02,09.'76

Acrescenta parágrafo ao artigo 99 da
Lei n9 S 890, de OB de junho de l 973, que
altera a Legislação da Previdência Social,
e cã outras providências.
Autor:.· Senador JARBAS PASSARINHO.
PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 109, de l 97"·
Institui o estágio profissional e d~
outras providências.

.,,..

i

,...,. ,..,

J.,,Q9o'7b

I

00 MONTORO

Autor: Deputado ALCIR PIMENTA.

·---~INT~SE

DOS TRABALHOS DA COMISSAO

RauniOe; Ordlnàrlas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Rounl6oa Extroordlnérlos - - - - - - - - - - - - - - - - ProJetes r•lala~os
15'
ProJotos dlslribuldos

15'

Projetas em diligência - - - - - - · - - - - - - - - - - - Oflcloo recebidos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oflclos e x p e d i d o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-~~-

~

Emendas epresonlodes - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Subemendas apresentudas

2

Subslltullvos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Proteica da Resoluçao - - - - · - - -_
-_
--_
--_
--1
_
_
_-_
DacleraçOas da voto - - - - - - Comparoclmanto de outorldadas - - - - - - - - - - - - - - Votos com restrlçOaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Convites expadldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Votos vencido:s.,,, ••• ,,,,,,.,,.,,,,,.,,.,.,.,,,, .••••• , •• 6
Votos em Separado •• ,., ••••.•• ·•• ,, •..• ,,,,., ....... ,, ••• ,,. 2

Projetes devolVidos ...................................... 2
Brasil1a 1 em 30 de 1etembro do 1 976,

_J

6818 Terça-relral2
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. RELATO lU O CORRESPONDENTE AO ~ll!:S DE SETEMBRO
PRESIDENTE:

Outubro de 1976

REDAÇ~O
DE 1076

SENADOR DAN'l'ON JOBIM

ASSJSTEl\'TE: Maria Carmen Castro Souza

NOMERO E EMENTA

DATA DE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

REI.ATOR
DESIGNADO

DATA DA
DIS·
TRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUS.I.O
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

PARECER N9 6000::76
r4dação final do Projeto de Lei do Senado
19.9.76
n9 204/76, que dâ nova redação ·ao art. 69
da Lei no 6.341, de 5 de julho de 1976,
que dispõe !Dbre a organização e o funcionamento de Movimentos Trabalhista e Estudan ~il
nos Partidos Pol!ticos e di outras provi.dênciao.

sanador Mendes Canale

19.9.76

Redaçiio final

Aprovado em
19.9. 76

19.9.76

senador José
Lindoso

19.9. 76

Redaçiio final

Aprovado em
19.9.76

19.9.76

Senador Ores'tes ouêrcia

19.9.76

Redaçiio final

2.9.76

senador José
Lindoso

2.9.76

Redação do
vencido

Aprovado em
2.9.76

2.9.76

senador Virg!lio Távora

2.9.76

Redação final

Aprovado em
2.9. 76.

PARECER N9 6010::76
Pedação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 23/75 (n9 25-B/75, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Convênio
sobre Transporte Mar!timo, assinado entre
a República Federativa do Brasil e a Repú'blica Socialista da Romenia, em 5 do junhO de 1975.
PARECER N9 6020::76
Redaçõo final do Projeto de Resoluçõo n9
·66/76, que autoriza a Superintendência Estadual de Rioo e Lagos (SERLA) - Autarquia
·eo Estado do Rio de Janeiro- a contrair
'et?réstim~_no valor de Cr$ 7.000.000,00
(sete milhoes de cruzeiros).

Aprovado em
19.9,76

PARECER N9 6270::76
Redaçiio do vencido, para o 29 turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9
196/76, que dã nova redaçõo aos arts. 99 e
106 da Lei n9 5.662, de 21 de julho de 197
(Lei Orqãnica dos Partidos Pol!ticos), alterada pela Lei n9 6,043, de l3 de maio de
1974, e dá outras providências.
PAP.ECER N9 6290::76
Redaçõo final do Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1976 (n9 66-A/76, na cãmara dos De?utados), que autoriza o Presidente da Repâblica a ausentar-se do Pa!s, durante o mês Ce setembro corrente, em vis1ta oficial ao Japdo.

PAP.ECER N9 6300::76
Redação final do Projeto de Resolução n9 49, 2.9.76
de 1~76, que autoriza o Estado de Minas Gerais a alienar terras públicas que especifica.

2. 9. 76

Redaçiio fina

Aprovado em
2.9.76

Senaclor José
Lindoso

3. 9. 76

Redação fina

Aprovado em
3.9.76

senador Mendes Canale

6. ~. 76

Redaçõo do
vencido

Senador Men-

des Canale

PARECER N9 642l76
Redaçiio final do Projeto de Resolução n9 77,
de 1~76, que autoriza a Prefeitura 11unicipal
de Sao Bento do Sul (SC) a elevar em Cr$,,,
6,647.667,26 (seis milhÕes, oitocentos e
quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e
sete cru:eiros e vinte e seis centavos) o
montante do sua divida consolidada.

3.~.76

PARECER N9 6470::76
Redaçõo do vencido, para o 29 turno regimen- 19.9.76
tal, do Projeto de Lei do Senado n9 247, de
1975, que assegura o amparo da Previdência
Social aos segurados incapazes para o trabalho nos cosos que indica.

Aprovado em
6.9.76

,,
I
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL{Secio 11)
N~MERO

E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RE~ATOR

DESIGNADO

DATA DA
DISTRIBUIÇAO

CONC~I..~AO

Terça.retrai:Z 6819

DO PARECER
DO RE~ATOR

CONCL'JSAO
DA
COMIS!AO

OBSERVAÇOES

PARECER N9 64 8,!76
?.odaçio do vencido, para o 29 turno regime~
tal , do Projeto de Lei do senado n9 9/76,
que dá nova redação ao art. 29 da Lei n9
6.268, de 24 de novembro de 1975, que dispÕe sobre a averbação do pagamento de t!tulos protestados, a idAntificaçco do devedor
em t!tulos cambiais e duplicatas de fatura
e dá outras providências.

26. a. 76

senador Virg!
lio Távora -

6.9.76

nedação do
vencido

Aprovado em
8.9. 76

8.9.76

Senador Virg!
lio Tiiovra -

8.9. 76

Redação fina

Aprovado am
8.9. 76

8.9.76

Senador Mende" Canale

8.9.76

Redação fina

Aprovado em
8.9. 76

a.9.76

Senador Virg!lio Távora

8.9.76

Rodaçco final Aprovado em
C.9. 76

8.9.76

Senador Mendes Canale

8.9.76

Redação final Aprovado em
8.9.76

9.9.76

Senador Mendes Canale

9.9.76

Redação final Aprovado em
9.9.76

PARECER N9 651,!76
Redação fi~al do Projeto da Resolução n9
67/76, que autoriza a Prefeitura Municipal
de !o!ineirog do Tietê (SP) a elvar em Cr$ ...
l.6oo.ooo,oo (hum milhÃo e seiscentos mil
cruzeiros) o montante de sua divida cansolidada,

PAPZCER N9 652,!76
P.edação final ib Projeto de Resolução n9
68/76, queautoriza a Prefeitua Municipal
de Garça (SP) a realizar operação de crédito no valor de crs G.ooo.ooo,oo (seis milhÕeR de cruzeiros).
PARECER N9 65 3/76
Redação final do Projeto de Resolução 'n9
69/76, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Cotia (SP) a elevar o montante de sua di
vida consolidada em Cr$ l2.l00.600,00 (doze
milhÕes, cem mil e seiscentos cruzeiros).

PARECER N9 654,!76
Redação final do Projeto de ResoluÇão n9
70/76, que autoriza a Prefeitura Municipal
de ~~dradina (SP) a realizar operação de
crédito r.o valor de Cr$ 7.365.100,00 (sete
~ilhÕes, trezentos e sessenta e cinco mil e
cem cruzeiros) •

PARECER N9 658,!76
~edação

final do Projeto de Decreto Leqis•
lativo n9 21/76 (n9 56-B/76, na câmara dos
Deputados) , que ~prov~ o texto do convênio
Internacional do Cafe de 1976, aprovado po
pcasião do sessão Plenária, de 3 de àezembro de 1975, do Conselho da Orqanização Internacional do Café.
PARECER N9 662/76
Redação final do Projeto de Cecreto Leqislativo n9 20/76 (n9 54-B/76, na cãmara dos
PeputadOR) , que aprova o texto do Pro~ocolo
que modifica e complementa A "Convcnçao en-

9.9.76

senador Virq! 9.9. 76
lio Távora -

Redação fina

Aprovado em
9.9.76

9.9.76

Senador José
Lindos o

9.9.76

Redação fina

Aprovado em
9.9.76

9.9.76

Senador Virsi
lia Tõvora -

9.9.76

Redação final

Aprovado em
9.9.76

tre os EttaC.os Unidos do Brasil, atualmente
~epUblico

e~st!nada

Federativa do Brasil e o ~apão,
a evitar a dupla tributaçao em

::1atéria de impostos sobre rendimentos .. , as-

sinado em TÓquio, a 23 de março de 1976.
eA~E~B H9 663~76
Redação anal do Projetoe Resolução n9
7l/76, q:e autoriza a Prefeitura Municipnl
de Bariri (SP) a elevar em Cr$ l.ooo,ooo,oo
(hum milhão de cruzeiros) o montante de sua
d!vida mnsolidada.

·,

PARECER N9 664,!76
Redação final do Projeto de Resolução n9
72/76, que autoriza a Prefeitura ~1unicipal
de Bebedouro (SP) a elevar em Cr$ •••••••••
3.927.200,00 (três ~ilhÕes, n~vecentos e
vin-:e c sete mil e duzentos cruzeiros) o
montante d•! sua divida consolidada.

. Outubro de 1!176
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DATA OE..
AECEBIMEN'I'O
NA COMISSAO"'

NúMERO E EMENTA

AE~ATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

CONC~U;:;AO

DO PARECER
DO RE~ATOR

CONCLUSIIO
DA
COMISSAQ

OBSERVAÇOES

PA!!ECEP. N9 665/76
Re~oção

final do Proejto de Resolução n9
9.9.76
73{76, qu~ outoriza o Prefeitura Municipal
~e Campinas (SP) e elevar cm Cr$ &7.752.~9l,po

Senador Virgi 9.9.76
lio Távora •

Redação final

Aprova .o em
9.9.76

14.'9.76

Senador Ores- 14.9.76
tes Ouérci.a

Redação final

Aprovado em
14.9.76

14.9.76

Senador Otto 14.9.76
Lehomann

Reüação final

Aprovado em
14.9.76

(oitentt. ~ oete milhÕes, setecentos c cinqUenta e dois mil, novecentos o noventa e
~ cruzeiros) o
solidado.

mont~nte

de sua divida con-

PARECER :lo 678/76
Redoção finol do Projeto de Resolução no
7~/76, q.e autoriza a Prefeitura Municipal
de Nova Odessa (SP) a elevar em Cr$,;,, •••
4.ooo.ooo,oo (quatro milhÕes de cruze1ros)
o montante de suo divida consolidado.

PARECER No 679/76
Redeção final do Projeto de Resolução no
75/76, que eutoriza e Prefeitura Municipal
de Dracene (SP) a elever em Cr$ ••••••••••
2.5l4.õOO,OO (dois milhÕes, quinhentos e
quatorze nil e oitocentos cruzeiros) o
~ontante de sua divida consolidada.
PAP.ECER No 692/76
Redação do vencido, pare o 2o turno reqimen- 10.9.76
tel do Projeto de Lei do Senedo no 65/76,

q1:e dá novtt reda;ão ao § 39 do art. :367 .. da

Senador José
Lindos o

14.9.76

Redação do
vencido

Aprovado em
16.9. 76

Senador José
Lindos o

14.9.76

Redação do
vencido

Aprovado em
16.9.76

Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 (Codiqo Eleitor~l), altereda pela Lei no 4.961,
~e 4 de
maio de 1966.

PARECZR No

693/76

P~dação

do vencido, para o 2o turno reqimeo 27.8.96
tal, do Projeto de Lei do Senado no 93/76,
que acrescenta pariqrafo único ao art. 14
da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
alterada pela Lei no 6.216, de 30 de junho
de 1975.

11

i

il
PARECER No 721/76
Redação fir.al do Projeto de Resolução no
l6.9.76
76/76, que autoriza a Prefeitura r1unicipal
de Caieiras (SP) a elevar em Cr$ ••••••••••
7.689,400,00 (sete milhÕes, seiscentos e oitenta e nove mil c quatrocentos

11
Senador José

Lindoso

16.9.76

Redação final

Aprovado em
16.9.76

cru~eiros)

o montante de sua divida consolidada,
PARECER No 722/76
Redação final do Projeto de Resolução no
78/76, que autoriza a Prefeitura ~unicipal
de Contoqor:~ ('~G) a elevar el'l Cr$ ..........
42.672.000,00 (quarente c dois milhÕes, sei
~cntos

16.9.76

li

I!

Senador José
Lindoso

16.9.7~

Redoção final

Aprovado em
16.9.76

~

!I

I',j
li

I'

e setenta a dosi mil cruzeiros) o

r:1ootante de sua divida consolidada,

!\
I"

i.i

H

PARECER No 723(76
Redação final do Projeto de Resolução n9
79/76, que autoriza a Prefeitura ~.unicipal
de Pindamonhangaba (SP) a elevar em Cr$ •••
9.109.900,00 (nove milhÕes, cento e nove mi

l6.9.76

. Senador Otto
Lehmann

16.9.76

Redação final

Aprovado em
16.9.76

ilil
I.J

e novecentos cruzeiros) o montante de sua

,I
i

d!vida coosolidada.

,:
"
:.1

PARECER N9 724/76
Redação final do Projeto de Resolução n9
80/76, que autorizo a Prefeitura )\unicipal
de Rio ~eqrinho (SC) a ~levar em Cr$ •••••••
8.447.135,64 (oito milhoes, ~uatrocentos e.

quarenta e sete mil, cento e trinta c cinco
cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o
r:~ontante

de sua divida consolidada.

l6. 9. 76

Senador Dirceu Cardoso

16.9.76

Redação H nal

Aprovado em
l'i.9.76
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Redaçio final

Aprovado em

OBSERVAÇOES

725/76

Redaçio final do ProJeto de Resolução n~
61/76, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Taubaté (SP) 1 elevar em Cr$ ......... .
13.4~5.800,00 (treze milhÕes, quatrocentos
e

RELATOR
DESIGNADO

16.9.76

Senador

O~to

16.9.76

16.9.76

L.e:hmonn

e cinco mil e ol toccntos cruzei

o montante do sua drvtda consolidada.

l-----------------------l------l--------l------l-------1-------1-------1
N~

PARECER

726/76

Redaçio final do ProJeto de Resolução n~
82/76, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Guorapuava (PR) a elevar em Cr S., ••••••
23.667.000,00 (vinte e tres milhÕes seis·
centos e sessenta e sete mi 1 cruzeiros) o
nontante de sua dÍvida consolldad~.

N~

PARECER

16.9'.76

Senador Olr·
ceu Cardoso

16.9.76

Redaçio final

Senador Men·
des Canale

17.9·76

Redação final

Aprovado em

16.9. 76

741/76

Redaçio final do ProJeto de Resolução n~
83/76, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Cabo (PE) a elevar em Cr$ ............ ,
8.730.57,,95 (oito milhÕes, setecentos e

17.9.76

Aprovado em
I 7. 9. 76

trinta mil, quinhentos e setenta cruzeiros

e noventa e cinco centavos) o montante de
sua drvlda consolidada.
PARECER

N~

742/76

Redaçio final do PróJeto de Resolução

n~

84/76, que autoriza a Prefeitura Municipal

17.9.76

de Caçapava (SP) a elevar eM Cr$ .........

Senador José
Llndoso

17.9.76

Redaçdc final

Senador José
Llndoso

17.9.76

Redaçõo fi na I

Aprovado em

Senador José
Lindoso

17.9.76

Redação final

Aprovado em

Senador Hen•
des Canale

17.9.76

Redação fi na!

Aprovado em

Senador Men•
des Cana I e

Redaçio final

Aprovado em

Senador Hcn·
des Can11le

Redaçõo final

Aprovado em

Aprovado em

17.9. 76

6.912.100,00 (seis milhÕes, novecentos e do
zc mil e cem cruzeiros) o montanete de sua'"

dívida

consollda~a.

PARlCER N! 743/76
Redoçio final do ProJeto de Resolução n~

85/76, que autoriza • Prefeitura Municipal

17.9.76

I 7. 9. 76

de I taquaquecetubiJ (SP) a elevar em Cr$ •••
5.173.000,0~ (cinco milhÕes, cento e seten•
ta e três :nll cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

PARECER

N~

746/76

Redação final do Projeto de Resolução n~
89/76, que autoriza a Prefeitura Municipal
de São Francisco (SP) a elevar em Cr$ •••.
144.300,~0 (cento e quarenta e quatro mtl
e trezentos cruzeiros) o montante de sua
drvld~ consolidada.
PARECER

N~

744/76

Redaçio final do ProJeto de Resolução n~
86/76, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Jacarer (SP) a elevar em Cr S.......... .
20.990.800,00 (vinte milhÕes, novecentos e
noventa mil e oitocentos cruzeiros} o
montante de sua drvlda consolidada.

PARECER

N~

N~

17.9.76

17.9. 76

745/76

Redaçio final do Projeto de Resolução n~
87/16, qu~ autoriza a Prefeitura Municipal
de Rondonopo11s (MT) a elevar o montante de
sua drvlda consoll dada.

PARECER

17.9.76

I 7, 9. 76

753/76

Redaçio flnol do ProJeta de Lei do Senado
nl! 66/76, que altoraa redaçio do lrt. )\0
da Consolldadação doi Lel1 do Trabalho.

I 7. 9, 76
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Z~4~z6

Rcdaçio final do Projeto de Resolução
92/76, que autoriza a Prefeitura Hunlclpal
de lvalporã {PR) a .elevar o montante de

"'

17.,.76

Senador Hen."'

dos Canal e

17.,.76

Redaçiio final

Aprovado

em

17 ·'. 76

sua drvlda consoltdada.

PARECER Nt 755/76
Redaçio final do Projeto de Resolução nt
94/76, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Halrlnque (SP) a remanejar parcela do
onpréstlmo outcrlzado pela Resolução n~
,5, de 5 de dezembro de 1975, do Senado
Federal.

17.• 9. 76

Senador José
Llndoso

17.9.76

Redaçio final

Aprova de
17.'. 76 ·~

Senador Men-

17.9. 76

Redaçio final

Aprovado

PARECER Nt 756/76
Redaçio final do Projeto do Resolução nt
17.,.76
95/76, que autoriza • Prefeitura Hunlclp1l
de IJur (aS) a reollzar operoçio do crédlt
no valor de Cr$ 6.~58.400,00 (seis milhÕes
quatrocentos~ clnq~nta e oito mil e quatrca
centos cruzeiros),
PARECE~

des Canele

17.,.76

cm

Nt 762176

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado
nt 5/75, que di nova~redaçio ao art. 16 do
Decreto·lol n! 288, de 28 de fevereiro de
1967, que regula a Zona Franca de Hanaus.

20.,.76

Senador Otto
Lehmann

21.9.76

Seno dor Otto
Lehmann

21.'. 76

21.9.76

Scni!dor Ot to
Lehmann

21.,.76

Redoçõo final

Aprovado om
21 ·'. 76

RedoÇio final do Projeto de Resoluçio n!
21.,.76
90/76, q~e autoriza a Prefeitura Municipal
de GuaruJâ (SP) 11 elevar em Cr$ •.•.•••••.
17.907.ltOO,OO (dezessete mi lhÕes novecento
e sete mil e c;uatrocentos cruzeiros) o
montante de sua dfvlda consolidadD.

Scn11dor José
Lindoso

21.! 9. 76

Redoçiio final

Aprovado cm
21.9.76

Senndor José
Llndoso

21.9.76

Rodaçio final

Aprovado em
21.9. 76

Senador Ot to

21.9.76

Radaçõo fI na!

Aprova'Cio em
21 • 9. 76

Redaçiio final

Aprovado

21.,.76

em

PARECER Nf 770/76
Reda~io final do Projeto de Lei do Senado
n~

I S/76, que autoriza o Poder EKecutlvo
a transferir para o Museu Mariano Procóplo,
o vagio d~ Transporte pessoal utilizado pelo Imperador Pedro 11.

PARECEr.

N~

21.9.76

Redaçiio final

Aprovado

em

21.9.76

771/76

Redaçio fi na I do Projeto de Resoluçio n!
8~/76, que autoriza a Prefeitura Hunlclpal
de Embu (SP) a realizar operação de cred!·
to no valor de CrS 1~.733.400,00 (quator:o
nll !'\Ces, setecentos e trinta e três mil e
quatrocentos cruzeiros).
PARECER Nt 77 2/76

1

PARECER

N~

773/76

Rcda~io final do Projeto do Resolução nt
'1/7 , que autoriza a Prefultura Hunlclpal 21. '· 76
de ltatlba (SP) a elevar ern CrS ...........
6.633.900,00 (seis mllhÕ05, seiscentos o
seasenta e três mil"! ooceccntos cruzeiros)
o montante de sua drvlda consolidada.

?ARECER Nt 774/76
RedaÍio final do PrOjeto de Resolução n'!
21.9. 76
93/7 , o"e ~utorlla a Prefeitura Hunlclpal
de Le~e (SP a elevDr o montante do suo drvld~ consolidada,

Lahr.~ann

I

~
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PARECER N! 788!76.
Redaçiio fi na I do ProJeto de Lei do Senado
n~ 199/76, que autoriza a doação de porções
de terras devol~tas a Municípios IncluÍdos

20.9.76

Senador VI r·

21.9.76

Redação fI na I

Aprovado cm
22.9.76

22.9.76

Redação final

Aprovado em

gr.Jio Tóvora

na rcqlão da A!:'lazõnla Le!Jal, para os fins

que especifica, e dá outras providências.

PARECER N! 789176

D:eCecio final oo ProJeto de Decreto Legisla
ttvo·n~ 22/7~n! 59·8/76,
~ue

aprov~

22.9.76

na Cãmara dos Dep~
Tr~tado de A·

o texto· do
r. I zadc, CoooeraçDo e Co~érclo
tados),

Senador

José

LI ndoso

22.9.76

ent~e a Repú• RepÚb I I c a 00

b li :a Fedtratlva do Breu i I e
Surlna!"1e 1 assinado em Brasília, em 22 de
Ju""o oc I ~76,

PARECER 11! 790/76
P.edação final do Projeto de Resoluçio n!!
56/7!>, que autoriza a Prefeitura Munlelp~l
de .~ococa (S p) a elevar o rno~tantc de sua
dívida consolidada.
PARECER

N~

22.9.76

Senador Ot to

22.9.76

Redação fI na I

~c!'lm~nn

~eda~io final do Projeto de Resolução n~

22.9.76

Senndor Otto
~ehmann

22.~.76

Redoção final

Aprovado em
22.9.76

22.~.76

Redação final

Aprovado cm

de I tapeva (SP) a elevar em Cri ..........
9.33~.1D~,DO (nove milhÕes, trezentos e tr I
ta e nove r::! I e cem cruzeiros) o montunte
de sua dÍvida consolidada:.

N~

722176

Redaçio final do ProJeto de Resolução n~
g8/76, que autorl•a a Prefelturo Hunlclpal
de 11acedÕnla (SP) a elevar o montante de
suo orvtdo consolidada,

PARECER

~~~

em

721176

37/i , que autoriza a Prefeitura Municipal

PARECER

P.provado
22.~.76

22.9'.76

Senador VIr·
grilo Tõvora

22.~.76

793/76

P.edação final do Projeto de Decreto ~eglsla· 23.9-76
tlvo n! 23/76 (n! 55·8/76, na Cãmara dos De•
putaCos), que aprova o texto da Tradução do
Pro:~olc de prorrogação da Convenção sobre
Cc..,e·rclo Co Trigo de 1971, aprovado per oca·
stão da Ccnferêncla de Governos reallzade
no Conselho Internacional do Trigo, • 2D
de feverel ro de I q76,

Senador Vlrgi'· 23.9.76
llo Távora

Rcdação final

Aprove~ do

em

23.9.76

PARECER N! 72.176
23.9.76

Senador Ot to
Lehmann

23.9.76

Redaçõo fi na

Aprovado em
23.9.76

23. 9'· 76

Senador VIr·
grilo Tõvora

23.9.76

Redaçiio flnol

Aprovado em
23.9.76

Redaçiio ri na! das emendas do Sen5do ao Pro• 3D.9.76
Jeto de Lei da Câmara n'1 57/76 (n~ 2.380•8/ 6
na Cua de orl2em), que dispõe sobre medi·
das de prevençao e repressão ao trâfego I·
I íclto e uso Indevido de substâncias entor·
Decentes ou que determinem depedêncla fiai·
!
ca ou paqulca e dá outra• provldÕncl••·

Senador Ot to
Lahmann

3D.9.76

Redaçio fi na!

Aprovado em
3D.9.76

Redaçio t'lnal do ProJeto de REsolução n!
93/76' quo autoriza a Prefeitura Hunlclpol
de Cruzeiro (SP) a elevar em Cr$ •••••••••
S.9D2.3DD,DO (cinco milhÕes, novecentos e
do Is ~li
trezentos cruzeiros) o montante
de sua dÍvida conolldada.

•

PARECER N! 72:!176
Redaçiio final do Projeto de Resoluçio n~
IOD/76, que autor!•• a Prefeitura Municipal
de Guarani d 1 0esta (SP) a elevar em CrS ...
I.OOO.OOO,DD (hum milhão de cru•elros) o
~ontante de sua orvlda consolidada.

PAR!CER

N~

728/76

OBSERVAÇOES
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PARECER N~ Z22/76

Redaçio do vencido, para o

2~

turno· reglmen

tal, do ProJeto de Lei do Senado n~ 89/74,
qu~ dispõe sobre a denomlnaçio de vias e es

I 8. 8, 76

Senador Ot to

Lehmann

27.9.76

Redoçio do

Aprovado em

vencido

30.9.76

Redoçio do

Aprovado em

vencido

30.9.76

ta~ões

terminais do Plano Nacional de VIaçã~ e dá outras providências.

PARECER

N~

8ootz6

Redaçic do vencido, parQ o

2~

turno reglmen

tal do ProJeto ~e Lei do Senodo n~ 190/76,

15.9;'76

QUe dispÕe sobre a não Incidência aos Vlce•

Sanador Otto
Lehmann

27.9.76

Prefoltos Municipais da Incompatibilidade
prevista no art. 84, I tem I da Lei n~
4.215, de 27 de abril de 1963.

PARECER

N~

'

801/76

Redaçio final do ProJeto de Decreto Legisla
tlvo n~ 19/76 (n~ 57·B/76, no Câmara dos De
puta dos), que llprova o texto da Convenção

30.9.76

Senador VI rgrilo Tivoro

30.9.76

Rodoçio do

vencido

Aprovado em

)0.9.76

Internacional sobre Responsabilidade Civil

en Danos Causados por Poluição por Oleo,
conclurda em Bruxelas, a 29 de novembro de

I

l

1.

I ~69.

I

Il
PARECER

N~

802/76

Redaçio final do ProJeto de Decreto Leglsl~
tlvo n~ 25176 (n~ 58-B/76, na Câmara dos De

30.9.76

putados), que aprova o texto do Acordo Bãsi•

Senador VI r·

gn lo

Tâvora

30.9.76

Redeção flnol

co de Cooperação Clentrflca e Técnica, flr·

Aprovado em

30.9.76

I!
I!

i

l
·i
llii

n~do

entre a República Federativa do Brasil
o a RepÚblica do Suriname.

I'

d

Projeto do Lei do Senado

nova

reda~io
o~

65 da Lei

n~

I!

173/74, que dó

ao parigrafo primeiro do art.

;!I'

4.728, de 14 de julho de 1965,

;)

disciplina o mercado de capitais e esta
belece ~edldas para o seu desenvolvimento.

QUe

:I;·

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

Reuniões Ordinárias
Reuniões EXIraordlnárias - - 2 4 ! . . . . . - - - - - - - - - - - - - - Projatos relatados _ _ _ 5 ]_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Projetes dislrlbuldos _c_.n,ÃC>....J:.e..l.a.t.a.d<>-1
Projetes em diligência
01/clos recebidos _

Offclos expedidos - - - - Pedidos do vista - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Emendas apresentadas

,,'
,.
:~

Subomondas oprasantadas · - · - - - - - - - - - - - - - - - - Substltutlvos _
Projetes de Resoluçéo -··-··Oecloroçõos da voto-····-·····-··---·-·----------·

Comparecimento do autoridade3 ....._.. _ _ _ _ _.
Votos com rostrlr,Oos ~~····...···-···-··-·-----"

Convites expudldos
Broslllo, em 30 de setembro de 1976

'j

~J
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COMISSAO DE RELAÇO'rls EXTERIORES
RELATORIO CORRESPONDENT~ AO MllS DE SETEHI:RO
PRESIDENTE:

SEl!JJlOR DAITIEL lmiF..Gmt

ASSISTENTE:

~:DlDO l!IPPEn:r:r

DATA o; R~·
CESIMENTO
NA COMISSIIO

NOMERO E EMENTA
j'•il:s.:GEH no 112/ZC, .- ~ sr·, Pre~idente d11
ReJll!bl1co. 1 submetendo a. a~w.hao do Senado
Federel 11 escolhR do S:t:.
Qll ! DE ALHElll.l.
S:Ea.'!A 1 Hir.istro de Seeundo. Classe, d:J. cç,:ro.
re:!ra de Il1lllor.,ata 1 l)t'.rP. exerc~r a~mr.:~.o''
de E:'.ix>il:c.dor do Erl'!s1l jw1to ::. RE LlCA
DO ZAJRE,

25'",oS.76

02.08',76

!:!o'.rA DA
giB-

TRIBUICIIO
30.08.76

CONCLUSIIO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSIIO

-

-

OBSERVAÇOES

I.J:l!'P.C~:.,lc e
reuni:~.o cecr~to.

Senndor
l·:i.Ul!O
DF.:llE'v:!Dl)S

03',o8~76

-

-

!.pr~c~:td,, "'
rett:!1t:o secr~~..,.
o~ sé)

(o;.,

J:QQ~

.i.r,ro-~·e.
sol,l.·~

Seoodor
lTAl-!t.Il

I

(l:,c~.76l

Fed·~r::.l e. esco!l:a do .Sr, O
IO DE Al:DaADE
I·:EL0 1 l:l.nistro de Se!:lllldt: Cl~.:ue 1 de. C~rre.:!.
rn de ll1p1or.::.ta 1 pc.ra exerc~r u 1'•·n~5:o. de
!.'llte:!.xador do Br~.sn junto e :rAUI!lliA:,

tr:.:ast;.':r.ro !7g

~~LATO R
DESIGNADO

m,~;;co

~g·fj\>1 r. o Q91J.G - 1(o Sr, Pr~aidente clr. R!l
~blica 1 submo.tendo a apro~ao do Scn~do

~::'ic ~~ j2~";7t~O

DE 19 76

o tex~., d:. Convp r.çlio Intel"nttc1onel
2S:os·;76
Rennons~~~1iJ.1cl:.d~ c::.vu c:1 Do.noD 0:\'LlOC.•

elos mr l'illui~~o por o1eo 1 conc;tu!da em llrux'Zlas, e. 29 d~ 'novembro de 1969,
'·

SenRdor
Ja.i:O
CW·lml

JJ.', os·; 76

Favorável

"B:ova~ão
g,o o76)

S~Mdor

JJ.',oa:.76

Fa.vor~vel

Al(io~~t.'o

::o

~7-'0 p:; p"-:7-:::-:'0 J.!&J.?1!!VYO
(Qf:lf.
~~r:.·r.-.rr. o teht'' do Prot~c:u.llo r~ue Jr.od:.l.1.1cn o
c~·1~l~:-:~~nta a "Cor,vP.nt;r.o ~ntl'A t)R Esttt.clos

25',oa·.76

'<1:1(ios do :Er~nll 1 atut•in:e!!te P.cpuÔl1ca Fedo.•
r~t~va do Ere.~u, e ~ ;J'e.r>ao, q.~st1nade. :. e•r,j.
tr.r a du;ila tl•il:\ttaçao er:~ mu t~ria do :V••PQ:.~
tos s 0 t,re rP.n,lirr.P.:~tós" 1 e.ssin:•dn cm !!:OI).uio,
e. 23 de ll".ar~ •le 1!:17~.

oo:rcN

o,o ·76)

JOBIH

I

~-~c.~:·o n~ l;rl:;~n.~o &~n:r.;t~Trvo !!fl '4t.z~

.l.utcr1zt:. o Prnsidente de Rar.Úblicc. ;: eusel\•
tar-::e do Pa;!:s! dure.nte o •~es ele •Atembro ·
cor1•ente 1 em 'v site. o!'icial...::.o JaiiÇ:o,

P?.O.TE'!'O

PE

Dll:Ql!E:!Q l;F,GISLATJ;.'lO

-

-

Senador
AUGUS:i:O
:rn.Al'lCO

02,09'.76

Semtdor
SJ.LDi.l!TtA
DEr:ZI

0?..0;'.76

F:l\-or!ive1

Atll'OV>;.•!o
1o3.C§.7G)

Senedor

09:09'.76

::'o.vor!Çvel

l•prava~f\o

Fevorf!ovel

no i!UZ!i

;.~~ova o texto do Convênio Internacional do

C~ é .de 1976 1 o.provado •.por ocasião C\:1 Sesst\o

10:09';76

Pl~::<rin 1

de 03 r.te.dezeu;:Jro de l975d do C~nselhó da Oreani=~~ao Interr.ac:touaJ. o C:.!'ç,

l'!tOJETO PE PE~TIVO !IR ':>(h"-.
o t~ljto do :t'r:.te.do de At:1za<te 1 Coo1:>a- 1g:o9,76
::-~~:o e Coofcio e11tt;A e. nAá~ib;icn Fcder;t1-:v& do ~re.n1 e e Rer·~.ü~l1cc. o wu1•inN•Je, r.:rt:inado em Bre.s,P.ia 1 em 2l do jw1ho de 1~76!
i..p!'O\"e.

F~o•:mu:: ~;.;r:rr·rro l.Jl:l!SL&TIV'o i!g

JO.S~

(09.0 •• 76)

S.A."":.::EY

'..312A

:.!f!"o,-r. o !I!Xto cl:l t:rt".r.l~;e'o elo ProtocC!lO do

~::.-o:·roz~~~o da Con•renJ•o sobrA o So"'ã:rc1o do
:<ri·•o lle 1Q71 1 r.prova a I>Or oc~s1ao r. Con•
rere11c1a dé Governos reaJ.izadtl ilo Conselho"
Int~rnacione.l do Tr1eo 1 e 20 de !'e~creil·o de
1976·,

1g~o~.76

S'!1~:.ttC'r

Jo:.:'O Cl.!.:·iO:!

osa:o9·.7s

?a\rorf,..el

A,!>rov::"::O
(09.0§.76)

P..recor .oral
em Plenario
(02,09~76)

DIÁRIO DO CONGRFSSO NACIONAL (Seçio II)

6826 Ter~~relra t:z.

t:~Oi~1iO ~~ ~tsrrr9 1·~1-:-~n..-<rrlo

RELATOR
DESIGNADO

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

DATA DA
DISTRIBUIÇAO

Outubro de 1976

CONCLUSAO
DO PARECER
DO REI,ATOR

' CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

iiQ 22lZtj

.:.~ro~ o ~~:;:to do ..:c;.ot•do ll1:,sico de Coopt~ra::S"o ::ient itica c 'l'çcn1c:., !':lrJ•ll•ao entra 11
"e•··~lica :F~deN.tivu do nrtail e 11 Rop~c:( i:! o ~}ll'iname 1 em !lruf.lia 1 c. 22 de jiinho •
de l97o,

lR,O~;l,76

Senr.r.tor
l·l:iD::S
CJ.!!iLLE

o~.r9,7c,

:'nv..,rt~vnl

J.~rO\"'':~E:o

llf.o!)'.76

Sonl•f1n,.

J.~.o~.:r,

F::.vorúvel

.;.pro\"'Q.~~o

15,09.7G

Fcr-.r,,r:'IZcsl

o~ • .o~•76)

i'RO;::;:TO D"i Df.C!H;TO t.m}T!VO ;:11_?,~,~

J.trevt. o teT.to do -}corclo l';~ico d'!l Coopere.~<.o Cient.!ficu e T~cnice. conclu!do ~ntt•e a

e1>1.Íblic~ :'Adere tiv~ ,elo Ílrllsil e a Rel'~illicc.
~~ ~ondurt.s, ern :Sro.sjp.ia 1 a. l l do jurlho de·
.J.:•7o,

;::;~.il'~Q D~ J2"iC'\m'O LFQ~SIJ.'l').YO !IR

~'r;,lliit"

(ll\,o9.76)

11'111\IICC

:>oLz7

.it~l'•~'tftt. o tu~to do .i~~clo :c;aico do Coaperu•

1l,.,o9.7G

ri·.,·~o Ci~r.t!rice. e Tccnice.b conc1uÍ•lo entr'á
::. R~;nít1~.c::: '!!edor~tiw do J;Rsil e ·ll Re.::r.~1:1ic:l de. ~.:atema.la 1 eL~ Ilr~s)..U.;: 1 e. 16 il!c ju~
rJ•o d~ 1976.
·

S<!>l1<~dor

J.:f,U RO

r.AJ::C:VlDES

"H&~3~76>

l
li

PARECERES

DISTRIDU!DnS,.,.,,,,,,,,

7
ll

30

~

6

P.RO~IDCS,,,,,,,,,,,,,,,,

Bras;l1n,

·'!

5

REUUIC'ES R!i',l.LIZlJ)AS. ' ••••• ' •••••••• I
U~OPOSIÇ.Q'ZS R"Zeztm:~s,," , , , , , , , , , , , ,
PROPCSIÇ~ES

!I
1:
11

l~Ii

de satcmbro de 1976~

li

11

;i
,I

li
lj
.,

~~

',,•I

,,

I'

i,j

!i,.,
'I

li
RELATORIO CORRESPONDENTE AO~ DE ::!E'rEi·::B!!O
PRESIDENTE:

~Z:!JJJL:U r~;..~U'l'O

ASSISTE.V!E:

L~~l.h. ~·zru:ll:Ul.h.

C;.::i:.::·:LO

!.EI

nc

.t.crescentll_re.rú~rut'o ún:tco uo .:.rt,

po

DATA DE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DI S.
TRIBUIÇAO

lllf.,o6.76

sm;;JJC!t J.LTS

10,06.76

?.lf-,06.?6

sr..:t:.ol.IJOR GIL
V,U: RCC!!.t.-

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
O:: A

COMIS.SAO

OBSERVAÇOES

s~~~·.r.n j:;oJ~DJl...l.:2.í

3~ d~ Conso11ja~ao d~s

p:~:"·."i,._;·o n'ii'rl~j

!J~~;co

lll. !1001:1•

NOMERO E EMENTA
F':'~n.-:- ,,~n ~:.;

DE 19 76,

Le1s do 'rr~ba.Ulo.

~~::.i.:.iC ~.~ ~C).

.Acr-:~sca11ta d1.spos1t:tvos

vm

()Ti\,~?~

à Le1

nG,, ,,

2,604 1 de 17 de satel~t,ro d.a 1 9?5 1 que
. zu1e. o eli:~rC:::c:lo da enrorJ,<aeeo". ·

11

ra-

Reje1çã'o

LEA:&o

AJlrov:do em

09,09.76.

Favor:.~.VI,\]. r..o

03,08.76

Projoto 1 nos
A~rovndo em
tm·•·,os do Subl! o •• o9.76.
~11.ut:l.vo !lUe !!.
lll'C:JP.nta.

'1
'I

I

DIÁRIO DO CONGRES~ NACIONAL (Seçio II)

Outubro de 1976

CATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EM!:NTA

RE"ATOR

DATA DA

. CESIClNACO

CISTRIBUIÇI\0

I

r•.

~.

Terça-relra t:z 6827

CONC"USÃO
DO PARECER
DO RE~TOR

06SERVAÇOES

"·" .,

, •• ' ........... J

;.j_·.-..·~~·~ •.. ''4·'· .~ . . . '•. •,·'l
- . d:u.-~·.•.•~__·•· . · ·,··.·.=.' ~.: •.• ·,_-.~:
;·, :·.·,,·~-··,·
,:; .. :~~;::,.·>-~'
.. •• ....

CONC"UST.O
DA
COMISSAO

.'."/1'/,;-;:'•!'

~~9.09.76.

~~~:- -~t~>·~~ciôr~

!':i,

z-.z~\r:~o

':'orn.:. ol:r:t,zatÓ1•1a a ut11.i~r.~:ão do l'-~ 20.08.76

C ·,t, ~C!e r~I?:·~:J :J~f-E·.rte:,t~?ritOS :~liC:iOI"Iftl O :l:st~
.·:·~~:!.n •!e 'j,':o:.:~liHito, e dP.t.el'i.~1r~u ou~a·.:-~a l>rov,;I.
7:•'):";.';:!,:.:,.:;.

!:J!Sl'\,?e ~c,~l·e

,..A.

:.;..1Ft

._.,..,.~,r. c~

Si~NADCR

fa1a·iceçE:o de 1Ater-

.:_et:\.a~ .. ~ir.. o:;~7~•,e:::rode;•·:o1s,

..... ._t...

r.us C•~l~\l.1·:oes

Fc;1ror~·{'ll 1nos
~.crr .c1s
do

nt"l

::\!~03

-

snhstil.uth·o

~;~re;;~ntc.Jo

l'~ela

..
CO:\IISS•.\0 DE

n~UiliÕes reaJ.:f.zadtl:J

Pri'Jj o":".o lli:>trj l.:m1rlo . ; •••• , •••••••••• , • , , ••• , , •• , •

CB.

l
l
1;.

~ili.st~~.t.~ttivo :'1!' 1 l~e;j"'11tndo

, , ••••• , , • , , , , •• , • , , , • , •
CorreSliC'UlÜ~nc~.r·. rec~b:j_cir•.••••• , ••••• , , •• , , , • , • , • •

::iEGtmt:.!:~;~

l

5

!:l.CIC!:L.L

nELATóRio coRRESPONDENTE AO ms DE

S!'.'l'E·:mo

DE 1976.

PRESIDENTE: Sii::ÀD~R JOS~ CiU!Ot·'.i•ItD
ASSISTE!\'TE: L'!".nh !i'Z'.::~:m.A .c;. !tCC!:.A
CATA CE RE•
CEBIMENTO
NA COMISSI\0

NOMERO E EMENTA

1':":~."'':"'~~ ~~ ~, l10 sr::~:i~no r!~

:•.a\'c~o

e. La1

ó'),

L"i;

no

r,Q 1.~~2 1 d~ 2 dP.

•:P. Cfic:tr.l c

CONC"USI\0
00 PARECER
00 RE~TOR

CONC"USAO
i:,\
COMISdl\0

OBSERVAÇOES

soteL

2~.08.76

~rr.:;\ncn
L!O ~'ÀVOHA

vmcl

26.08.?6

0?.,09.?6

.:m:~;.;,:,~"~ "l!i::J~

02.09.?6

Favol'Úvol

A!IN\'~.do

1,09.76.

er.•

S:j.'i1i:l0 tlQ I\A 1 n;: , <l2(·

e..lt.~l·:. Ll~.= ..~o·:;:lt~:toa

:rc.!I

CATA CA
CIS·
TRIBUIÇI\0

m:; Jozr,

t::o dP l ?50 1 c Uti' ou tN~s ! ·:o~.-1:\Âl~oias.

~.;.~.'C. ~f.

RE~TOR

DESIGNADO

•tu .;.ti-...·a

dt•. !.ei ,·la Ji3l·o~-:~

dt\S

r.orJ:.h!l

.ltl'J,:L-t. -

LIC T!.Voru~

r~,·~~ ~~~.vel

.~.·~pl'n·~·r.do

02.09.76 •

:;:. ~.

..

em

6828 Terca·felra l:Z

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio 11)
o.\TI. oe
AECE61MENTO
NA COMIS~AO

NOMEAO E EMENTA

r.B::: no

j':":C.~o::r. ~;r.:

s~··,-\:;o

.ftltPra o ;.rt,

l
... , ·lq :.,:osto c! c
'"

::g loa, nr.:

40 df- Lei

~1L~

(Lai do

n~

AE~ATOA

1.;,;r no

~~

s:·;~,i:-10 ~:"

4.37!Í 1 d• o5.o!l.?6

J.utori::\ n do~..•Õo ela ror:;õcr. elA t~r.

:::~·-,c-1 ~ t:a

r!

d;.

L.z::;nl

OA
COMISSAO

OBSEAVAÇOES

;,provr.do

em

16,09.76.

l\I!.!IO

!l~ l<l?(,

1?.09.76

:. r. ~:~vol u~::~~ a ::ur.1c1~·.1.:,~ 1r,clt:.~.,los nc. !'!!
::.~:~ ~..!::. ;.:~.~::n~·~~::.

llejei~iio

05',08.?6

~r~:~o~~::~Al

3(?l""'1~o :·~11,1.

J.qo,

CONC~USAO

CONC~USAO

00 P~CEA
00 A TOA

~

~·.:-).

1·: .: .~~:~·o

CATA OA
OISTAIBUIÇAO

OESIGNAOO

Outubro de 1976

:-u~·o ~s t1.n~

Ot; l:.t·t~s '!··r~l"VicloJh:1t1.s.

20,09.76

SF:·:JJJC.:R r~
ltiÇtE JJE LA
RCÇ,tJE

t!UC

:•avorúvel

.t.pron.do em

20,09.?6.

l

i!

I'

li

i
ReuniÕes realir.adas ••••••••••••••••••••••••••

4

l'rojc:>~tos ·li~trtl·.uido~

2

P1•ojet.os

2

rol~tc:dos

Cor!'OB,,POndê:~c:t~. l'1:r:ei.d.U.a •••••••• , •• , ••• , •••••

ij
l
li

7

I,

:Em

b

COMISS,\0 DE

30 1

l

u

976.

il
.
il
.\~

SERVIÇO P0BLICO CIVIL

RELATOIUO CORRESPONDENTE AO M~S DE

I

de sete1al.>ro de

li

SETEMBRO

DE 19 76

li
:~

BARI!O~A

PRESIDENTE:

SENADOR LÂZARO

ASSISTEliTE:

SONIA DE ANDRADE PEIXOTO

llt:

li

DATA DE AE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMEAO E EMENTA

AE~TOA

DESIGNAOO

DATA OA
DI S.
TRIBUIÇAO

CONC~USAO

CONC~USAO

DO PARECER
DO AE~ATOA

OA
COMISSAO

OBSEAVAÇOES

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 213/75 :
,J

Acres~ta

dispositivo à lei Complementar
n9 26, de ll de setembro de l ~75, que "A!,
tera disposições da legislação que regula
o Programa de Integração Social - PIS e o
Programa de Formação do Patrimõnio do Serviêor Público - PASEP"

lJ.05.76

Od.06,76

competõncia do SERPRO para prestar
serviços à iniciativa privada,

;~plia

~7/75

Favorável, com
uma emenda

14,05.76

Pedido de
vista do Sr
Senador Ott
Lehmann, em
23.09.76

I~

'i
it
:.1

iI

I

·I

~l

:I
H

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 41/76':

ROJETO DE LEI DA CÂI-IARA N9

Senador Itamar Franco

:

2ij,06,76

Dispõe sobre o registro de empresas nas enti
~ades fiscalizadoras do exercicio de profis.sões.

Senador !tanutr Franco

P<lrecer por au- Aprovado, em
da 23.09. 76
diencia
SERPRO

09.06,76

Senador Mauro 29.06,76
Ucnevidcs

Favorável

'i

1:

Aprovado, em
23.09,76

SlNTESE OOS TRABALHOS DA COMISS~O

······················
······················
Projetes em Deligencia •• , , .... , , , ••• , •• , , • •

Reuniões Ordinárias

Ol

Projetes Relatados

03

Pedidos de Vista

oooooooooooooooooooooooooo

Emendas Apresentadas

o o . o . o, o o . o • • • • • o o o • • o ,

Ol
Ol
01

Brasilia, em 30 de setembro do l 976.

i:

Outubro de 1976

DIÁRIO DO. CONGRESSO NACONAL (Seção II)
co·u·
•·"~" E Ot!""..AS
• • :. xc '~o;u~
REL.\TóRIO CORRESPONDENTE AO MES DE Sl!:'l'E·:tnO
COliiSSAO DE

"'n. :,•,,s". ····'.'-·~•,
A.~tJ
-

Ter~·felra

12 6829

..

Pu~·Ll'-!1'!:1

..,

DE 19 76,

PRESIDE!'i'XE: SE::mcR J.LT::iW:Dm;: CC3TA
ASSISTENTE:

CLf.UD:O C;JlLCS nonni~lJI>~J CIIIJ'l'A
DATA OE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

D1

F:1G.";'r:;~O

DATA OA
OIS·
TRIBUIÇAO

sr;::.:;.ncn ::tt

09,0~.76

I

CONCLUSAO
00 PARECER
00 REL.ATOR

CONCLUSAO
~A

COMI~SAO

OBSERVAÇOES

L~ii o..;_c.F.,:.J:-~...JlE.....(lÇa.Jt~

.

'

D''· rn-::a rp.lc·;~o t10 ill't. llO do CÓ,lj,
co ::~c!.or:~ d~ :'r~r,s1t.o, dateX'í.l:i.nt\lldn 0 ,,,
~~l:.~J,to !'~lo 1nfrutor de 1:mlta de l1•ânsitÕ

ue

REL.ATOR
OESIONAOO

0~.09.76

DES c..;r:JJ.E

sua res!'onsau:Llidade.

P!':CJ!'"'l':': DF. L"! Di, c,~!·..:.~;

..,

r~t;. • n~

1 ::J?h

ll.evoen d1sl>Os1tivo dn LP:t r.Q 5,108
de 21 de.seter.l:ro de 1 966 (CÓttl.•ci l'Mio~
:.=ol tle ::'ro.r:s1to),
~

~~oto1·n~

F:\V()l~:~·w·nl, r,o~'

06,05.76

l:lJ::!:..;J;Oil. ROt"ii 06,05.76

xo

s;.~Ulll:zt;o

tm·:;;o:J do

Sub~

titt1tivo que
llreS'entn.

3 c.-.

.i::s7o 't.t·:~ ·.l;::

i!:

;,!'ro·::lc!o, ar.: :t: v:t:;tc.

13.05'.76.

:c't1.,.~nto
~ ·en~la d~

r.:d·:

~

!.. l~:.nl'io.
~:

rP.r..Ti37C_m:i LiF DO ~;.o~.~JO !!G

l!t,

~crescent~ di~oosltivo~

;&:o çJ.as Le1s do !l~tl1:·~.iho,

::.c;t./6.

D'i l~Z~

Q Consolicla-

17.09.76

ss;;.ooR l·:E:: • 17.09.76
!)/~ C;~·:j.LE

Claudio Carlos Rodrigues
Costa - Chefe
do Serviço de

Comissões Pe.;:
manentes.

SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE INQU~RITO
RELAT0RIO CORRESPONDENTE AO M~S DE SETEMBRO DE 1976

NÚMERO E EMENTA
MENSAGEM N2 61, de 1976-CN,submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto. 'do Decx·eto-lei ne 1.474, de
5 de agosto de 1976, que altera a redação do Art. 22 do
Decreto-lei n2 1.453, de 6 de abril de 1976, e dá outr<
providências.
MENSAGEM N2 62, de 1976~CN, subm6tendo.a aprovação do
Congresso Nacional o texto do ·Decreto-lei ng 1.475, dE
18-8-76, que altera o Art. 58 da Lei ng 5025, de 10-666, que dispõe sobre o intercâmbio comercial com o ext~
rior.
MENSAGEM Ng 63, de 197o~CN, submetendo a aprovação de
Congresso• Nacional o texto do Decreto-lei n2 1.476, d
20-8~76, que suspende até o final do corrente exercÍ.cic
a vigência das normas legais e regulamentares autoriza
tivas de destinações especiais dos resultados atribuí.
veis à União nas empresas pÚblicas e sociedades de eco
nomia mista federais.
MENSAGEM Ng 64, de 1976-CN,Veto total ao Projeto de Là
da Câmara n2 106, de 1975, que regula a situação dos
imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habita ção, em caso de morte presumida do adquirente.
MENSAGEM N2 oó, de 1976-CN,submetendo a aprovaçao do
congresso Nacional o texto do Decreto-lei n2 1.477, d
26-8-76, que dispõe sobre a correção monetária nos ca~
sos de liquidação extrajudicial ou falência das entida

des que especifica.

COMPOSIÇÃO

PRAZOS

OESERVAÇ0ES

Pres. Dep. José Mandelii
V.Pres. Dep. Ubaldo Earém
Rel. Sen. Saldanha Derzi

Relatada em 9-9-76
até 9-9-76 Parecer favorável
Aprovado

Pres. Sen. Mauro Benevides
V.Pres. sen. Mendes Canale
Rel. Dep. Hugo Napoleão

Instalada em 14-9-76
até 3-10-76 Relatada em 29-9-76
Parecer favorável
Aprovado

Pres. sen, Danton Jooim
V.Pres. Sen. Ruy Santos
Rel.Dep. OnÍ.sio Ludovico

Pres. Dep. Milton Steinbruch
V.Pres. Sen. José Lindoso
Rel. Sen. Otto Lehmann
Pres. Dep. Milton St~inbruch
V.Pres.sen. Ruy santos
Rel. Dep. Nunes Roch~

Instalada em 21-9-76
atê 10-10-7 Relatada em 30~9-76
Parecer favorável
Aprovado

Instalada em l7-9-7ó
até 6-10-76 Relatada em 30-9-76
Parecer

até9~l0-7ô

Instalada em 20-9-76
Relatada em 3P-9-76

Parecer favoravel

Aprovado

.~

I
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CDI·IPOS IÇi!;O

NÚMERO E EMENTA

PRAZOS

c7, de l97c-CN, •.;ubmetendo à dcl Lb~,·ação do congres- Prc:_;. Sen.
MENSAGEH
Aaenor Maria
so Nac 1 ú.oal o t~xto do Decreto-lei nq 1.478, de 2&-9-7b,que alte V, Preo. Dep, Passos
l'd dispuslt~'.O~ do Dccreto-lel no 1.376, de l2-l2-74,relati\os
aos Fundos de Lllvestimentos do Nordeste, da Ama:--Ôni-1 e SP.toriai!1 Rol. Sen.josé Lindoso
ll'~

pn

~

até 9-10

ct:l OU t:r'c\ '' ]'r·ovidêr.ciar::.

HEN:;tV;EM N2 oS, de 1976-CN, que euo"elt
d~llt..:·,:·.·..;.'.io do Conyres
Pres • .Sen. Ruy Carneiro
"O NJCiOndl. texto do Decreto-lei nQ 1.479, ele 11-;-?c, que acresV. Pres, Dep, Das o

"

Coimbra
Relo Sen. Augusto franc

Decreto-lei n• 1.452, de J0-3-7v,que ~:onc~de 1npr·ojeto~ prioritários para a economia nc1c:iona1.
MENSAGEM N'' C9, de l97o-CN, que submete a delila"ai~<lO do Congres50 Nacional o texto do Decreto-lei ng l.4SO, dt~ 9-:J-7o,qJe decL1
rJ de interesse da Segurança Nacional, nos termos do parágrafo
único do Art. 89 e Art. 15, § lo' alínea ''b''da Constituiçâo; os
Municlpios d0 i•'rcr.teira Rica,Mirassol do Oeste, Eldorado e Mundo
Novo, no Esr.arto de Mato Grosso, e dá outras providências.·
MENSAGEM N' 70, de l97v'"CN, que submete a delihração do Congres00 NaciOtial o texto do Decreto-lei nQ 1.481, de 9-9-7o,que decla
r3 de ~nter~sse da Segurança Nacbnal, nos t~rmos do parágrafo únlCO dO Art. l9 e Art.l5, § li' alínea "b", da Con!;titui;ão, os
Hunicl:;.;~os de St!uador O~iocard,Plácido de castro, Mâncio Lima
~lanoel Urbano e As:Jis Brasil, no Estado do Acre, e dá outras pro
artigo
cer~tl'. o para

Ct·t, ta.

JO

Pres.Sen. Orestes ou é rc1a
V.Pr0s. sen. Luiz c~X~l:e
Rel.Dep. Paulo Studart
.•

OD~ERVAÇOE~

Instillada "m 20-9;.76
Prorrogado o prazo na
Comissão por mais 06
dias.

até l2-l0-7o

Instalada em 23-9-76

até 13-10-76

Instalada em 24-9-76

[1

"r·
:j

I

.,

Pras. Sen.Ruy Carneiro
V.Pres.Dep.Hélio Campos
Rel. Sen. Vi:·gÍllO Távor

Instalada em 27-9-7ó
até 16-l0-7é

I
!.11

I,

!i,)

\ J.dênc~as.

PfWPOSTA DE DELE!~AÇÃO LEGISLATIVA Nq l,de l97ó, que propõe dele- Pres. Sen.Itamar Franco
d< V,Pres.sen.Arnon de M!Õ
aoc;ão de pv•.:•·: ''" 30 Presidente da RepÚLlica para elaboração
L~-~ i crlaYJ!rJ 1) r·~inistério da Ciê:-.:!:ia e Te..:.:nologia, e determinando
Rel.Dep.Parsifal Barros
fll' ')' ic!~:·.~'i 3!;,

10/9/76-Palestra do
Eng i c:eraldo Bastos
Costa...._Reis
30/9/76-Palestra do
Eng2 Max Peffer

C.lt! ·'J:

l':·'')fll,";;; :·..; ''

i

t•.. :.·.

PRO

.'

E:}l::N i\
,:rr

K

Art.

CONSTITUJÇi\0 Nq 24, de 1976, que altera os Pres.Sen.Evandro Carrei
ra
da Con!ltitui(;do federol.
V.Pres.Sen.Renato franc
Rel. Dep. Gomes da Sil'.·a

::~;

até 7-9-76

'
i"'STA DE

EME!WA À CONSTITUIÇÃO N2 26 e 27, de 19"6, que insti
P~e~.sen.Lázaro Barbos
e altera a redação do.§ 12 V.Pres.Sen.Heitor Dias
Rel. Dep,João ClÍmaco

·l ASGP.~:·hl i'~j :1 do !.li::;tri to Pederal
c! o ..;n. 1'1 '1.1 C1rnstl tuiç-So federal

''

PPOPCé:A JP.

Relatada em 22-9-76
até 28-9-76

E~IE!/llA À

:;.. , _·~:~:ii c:·.- nú
•- lÇ~I ;..;:~ 't r·~ a.

J·1oc! .i

Pres.Dep.Pernando c~liõ
CONSTITUIÇÃO NO 28' de 197o, que introduz
Constituição Pederal, para o fim de criar a Ju1 V.Pres.Dep.DarcÍlio Av
re
Rel.Sen.Eurico Rezende

Prorrogado o prazo a
té 14-9-76
Relatada em l4-9-7ü
Parecer pela rejeiçãc
Aprovado

Parecer contrário
Aprovado
Instalada em

até 13-10-76

14-~-76

iJ

I
1'1

li
'i

!.!
'i

li

i!
ili

il(
I.:
,I

:I

!l[!
:J
>!

1::
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Senado federal, em 12 de outubro de 1976
RUTH DE SOUZA CASTRO
Chefe de Serviço das Comissões Mistas,
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MESA
LIDIRANÇA DA ARINA
IDA MAIORIA

Presidente:
Magalhães Pinta IARENA-MGI

39-Secretórla:
Laurlval Baptista !ARENA-SEI

Líder
Petrónio Portella
Vlce-Líderes
Eurico Rezende
Jarbas Passa(inho
José Llndoso
MoHos LeC!o
Paulo Guerra
RuySantos
Saldanha Derzl
Virgílio Tóvora

)9. Vice-Presidente:
Wilson Gonçalves IAR~NA-CEI
49-Secretórlo:
Lenolr Vargas IARENA-~CI
29. Vice-Presidente:
B,enjamim Fora h IMDB-RJI

LIDIRANÇA DO MDI
IDA MINORIA
19-SecrAtório:
Dlnarte Mariz fARfNA-RNI

Suplentes de Secretór~os:

Líder
Franco Montoro
Vlce-Líderes
Mauro Benevides
Roberto Soturnino
Itamar Franco
Evandra Carreira

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-P.AI
Alexandre Costa IARENA-MI\o
Mendes Conole IARENA-MTI

29-Secretório:
Marcos Freire IMDB-Pfl

COMISSOIS

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAR)
17Membrosl

Diretor: José Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

Local: Anexo 11- Térreo

Presidente: Cattete Pinheiro
Vlce-Presidente: 11genor Maria

Telefones: 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257

Titular••

A) SIRVIÇO DI COMISSOIS PIRMANINTIS

Suplente•

I.
2:
3.
.·4.

Cattete Pinheiro
José Guiomard
Teotónio Vilela
Renato Frãncó
5. José Esteves

Chefe: Claúdio Carlos Rodr~gues Casta
Local: Anexo fi - Tárreo
Telefone: :.!5·8505- Ramais 301 e 313

ARENA

I. Saldanha Derzi
·2. José Sorney
3. Benedito ~erreira
MDB

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

C:OMISSlo DI AGRICULTURA- (CA)
f7Membrosl

Assistente: Lêda ferreiro do Rocha - Ramal 312.
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas.
~oca I: Sola "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal 615.

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CC.I)
111 Membros 1

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Orestes Quércla

Presidente: Accloly Filho
19-Vice-Pr,sldente: Gustavo Copanemà
29-Vice-Presldente: Paulo Brossard

• Vice-Presidente: Benedito Ferreira

Titular••

Suplentes

Titular••

ARENA
I. Vasconcelos Torres

·1. Paulo Guerra

2. Otair Becker

3. ~ito Ferreira

3. Renato Franco

t I . )o Coelho
.....

5. Mendes Canele
MDB
2. Orestes Quércla

Suple11tea
ARENA

I. Altevlr Leal

I. Agenor Maria

I Evelósio Vieira
2. Gilvan Racha

I. Adalberto Sena
2. Amoral Peixoto

Assistente: Marcus Vinicius Goulart ~nzaga- Ramal 706
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas.
Local: Sola Epitácio Pessoa- Anexo 11- Ramal615

I,
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Acclaly Filho
José Sarney
José Llndoso
Helvldlo Nunes
ltalívlo Coelho
Eurico Rezende
GusJavo Copanema
HQ)tor Dias
Henrique de la Rocque

I.
2.
3.
-4,

Dirceu Cardoso
L~lte Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Brossard

5.

I.
2.
3.
4.

Maltas Leão
Oito Lehmonn
Petrónio Portella
Renato franco
5. Osires Teixeira

MDB
I. Fl'<lnco. Montara
2. Mauro Benevides

Assistente: Maria Heleno Bueno 8ranaao- Ramol305.
Reuniõe~: Quartas-.lelras, às I 0:00 hQras
Local: Sala "Clóvis Bevilaéqua"- Anexo 11-.Ramal623.

6831
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COMISSlO DO DISTRITO fiDIIIAL- (CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC)

111 Membros!

(.S·Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outra

Vice-Presidente: Adalberto Seno

Vice-Presidente: HenriQue de La Rocque

Titularea

Suplente•

Suplente•

Titularei
ARENA

ARENA

1. Tarso Outra

"rnon de Mello

2. Eurico Rezende

1. Augusto Franco
2. Luiz Cavalcante

2. Gustavo Capanema

3. Renato Franco

3. José lindoso

3. Joõo Calmon

3. José ~arney

4. Virgílio Távora

4. Henrique de La Rocque

~· Ruy Sentas

1. Helvídio Nunes

4. Osires Tei~eir~

2. Helvídio Nunes

5. Mendes Canele

5. Saldanha Derzi

6. OHo Lehmonn

6. Heitor Dias
7. Henrique de La Rocque

8. Otoir Becker

1. Franco Montare

2. Paulo Brossard

2. Itamar Franco

3. Adalberto Seno

MDB

I. Adalberto Seno
2. Lázaro Borbozo

MDB

1. Evelósio Vieira

1. Evondro CorreirCL

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Roma1598.

2. Nelson Carneiro

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas.
Local: Sala "Cióv:s Bevllácqua"- Anexo 11- Ramal623.

3. Ruy Carneiro
Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306.
Reuniões: Quintos-feiras, às9:00 horas.

COMISSlO DI PINANÇAS- (CP)

Local· Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716.

117 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Amoral Peixoto
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)
111 Membros!

Suplente•

Titular••
ARENA

COMPOSIÇÃO
1. Saldanha Derzi

1. Daniel Krieger

Presidente: Milton Cabral

2. Benedito Ferreira

2. José Guiomard

Vice-Presidente: Renato Franco

3. Alexandre Costa

'.1. José Sarney

Suplente•

Titulare•
ARENA

4. Fausto Castela-Branca

4. Heitor Dias

5. Jessé Fleire

5, Cattete Pinheiro

6. Virpílio Távora

6. Osires Tei~eira

1. Milton Cabral

1. Benedito Ferreira

7. Manos leão

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

8. Tarso Outra

3. Jessé Freire

3. Ruy Santos

9. Henrique a~ l.a Rocque

4. Luiz Cavalcante

4. Caneta Pinheiro

~- Arnon de Mello

5. Helvídio Nunes

~-

10. Helvídio Nunes
11, Teotónio Vilela
12. Ruy Santos

Jarbas Passarinha

MDB

7. Paula Guerra

I. Amoral Peixoto

8. Renato Franco
MDB
I. Franco Montare

1. Agenor Mario

2. Orestes Quércio

2. Amoral Peixoto

3. Roberto Saturnino

2. leite Chaves

I. Danton Joblm
2. Dirceu Cardoso

3. Mauro Benevides

3. Evelósio Vieira

4, Roberto Saturnino

5. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Rama1675.

Assistente: Marcus Vinlcius Goulart Gonzago- Ramal303.

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas.

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas.

Local: Sala "Epitá.cio Pessoa"- Anexo 11- Ramal6l5.

Local: Sola "Ruy Barbosa" - Ano~o 11 - Rama1s 621 e 716.
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COMISSlO DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS)

Terça-feira 12 6833

COMlSSlO DI RILAÇOIS IXTIRIORES- (CRI)

17 Membros)

115Membrosl
COMPOSIÇAO
COMPOSIÇÃO
Presidente: Nelson CorneirC'
Vice-Presidente: Jessé Freire

ntular••

Presidente: Daniel Krieger
I9.Vice-Presidente: luiz Viono
29.Vice-Presidente: Virgílio Távora

Suplente•
ntular••

ARENA

l. Mendes Canele

Suplentes

l. Virgílio Távora

2. Domício Gondim
3. Jarbos Passarinho
4. Henrique de lo Rocque
5. Jessé Freire

2. Eurico Rezende
3. Accioly Filho

ARENA
I,
2,
3.
4,

MDB
I Franco Montoro
2. Nelson Carneiro

l. Lâzaro Barboza
2. Ruy Carneiro

5.

Assistente: Daniel Reis de Souza...!.. Ramal675
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas,
local: Sala "Clóvis Bevilocqua"- Anexo 11- Romal623.

6.

7.
6.

9,

COMISSlO DE MINAS EENERGIA- (CMI)

lO,

Daniel Krieger
luiz Viana
Virgílio Távora
Jessé Freir6
Arnon de Mello
Petrónio Portella
Saldanha Derzi
José Sarney
João Colmon
Augusto Francc

1. Accioly Filho
2. José lindoso
3. Collete Pinheiro
4. Fausto Castelo-Bronco
5, Mendes Canele
6. Helv;dio Nunes

17 Membros!
MDB
COMPOSIÇÃO
~residente:

João Colmon
Vice-Presidente: Domício Gondim

Titulares

Suplente•

I. Danton Jobim
2. Gilvan Rocha
3. Itamar Franco
4. leite Oaves
5. Mauro Benevides

I. Nelson Carneiro
2. Paulo Brossard
3. Roberto Soturnino

ARENA

I. Milton Cobrai
2. Arnon de Mello
3. luiz Cavalcante
4. Domício Gondim
5. João Colmon

I. Paulo Guerra
2. José Guiomard
3. Virgílio Távora

Assistente: C6ndido Hipperll- Ramal676.
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas.
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716.

MDB

I. Dirceu Co rdoso

I, Gilvan Racho
2. leite Choves

2. Itamar Franco

COMISSlO DI SAUDI- (CS)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Roma I 306.
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas.
local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Romal615.

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Branco
Vice-Presidente: Gilvan Rocha

COMISSAO DI RIDAÇAO (CI)
15Membrosl

ntular••

Suplente•

COMPOSIÇÃO
Presidente: Danton Jobim
Vice-Presidenle: Renato Franco

Titulares

Supl•nte•
ARENA

I. José lindoso
2. Renato Franco
3. OHo Lehmann

I, Virgílio Tóvora
2. Mendes Canele

ARENA
I,
2.
3.
4.

Fausto Costeio. Branco
Callete Pinheiro
Ruy Santos
Otair Becker
5. Altevir leal
MDB

MDB

I. Donton Jobim

I, Saldanha Derzi
2. Mendes Canele

1, Dirceu Cardoso

2. Orestes Quércia
Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Rama1134,
Reuniões: Quartas·feiras, às li :00 horas,
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexa 11 - Ramal623.

1, Adalberto Seno
2. Gilvan Rocha

I, Evandro Carreira
2. Ruy Carneiro

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312,
Reuniões: Quintas.feiras, às 11:00 horas,
local: Sala "Epltácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615.

6834 Terça-feira l:Z
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COMISSAO DI SIGUUNCA NACIONAL- (CSN)

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICACOIS
I OIRAS PUBLICAS- (CT)

17 Membros!

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Costa
Vice-Presidente: luiz Cavalcante

COMPOSIÇÃO
Presidente: José Gulomord
Vice-Presidente: Vasconcelos Torres

ntulare,

Suplente•
ARENA

1. lulz Cavalcante

1. Jorbos Passarinho
2. Henrique de lo Rocque
3. Alexandre Costa

2. José lindoso
3. VIrgílio Távora
.4. José Gulomord
S. Vasconcelos Torres
MDB

1. Amoral Peixoto

1. Agenor Mario
2. Orestes Quércio

2. Adalberto Seno

ARENA

1. Ale.xandre Costa
2.
3.
4.
5.

Assistente: Cloudio Carlos R. Costa - Ramcl30 1
Reuniões: Quintas-feiros, às 11:00 horos.
Local: Sola Rui Barbosa- Anexo 11- Remoi 621

I) SERVIÇO DE COMISSOIS MISTAS, ESPECIAIS
I DIINQUIRITO
Comi11Õ11 Temporária•

COMPOSIÇÃO
Presidente: Lázaro Barbozo
Vice·Presidente: Otto Lehmann

Chefe: Ruth de Souza Castro.
Local: Anexo 11- Térreo.
Telefone: :25-6505- Ramcl303
1l Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nocional.
21 Comissões Temporários poro ApreciaÇão de Vetos.
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentário lort. 90 do Regimento
Comum I.

Suplente•
ARENA
1. Mottos leão
2. Gustavo Caoonemo
3. Alexandre Costa
MDB

1. Donton Joblm
2. Mouro Benevldes

I. Itamar Franco
2. Lázaro Borbozo

I. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

2. Evelásio Vieira

17 Membros)

Augusto franco
Oito Lehmann
Heitor Olos
Accloly Filho
Lulz Viana

1. Oito Lehmcnn
2. Mendes Canele
3. Teotónio Vilela

Luiz Cavalcante
Benedito-ferreira
José Esteves
Paulo Guerra
MDB

COMIISAO DI SDVIÇO PlliLICO CIVIL- (CSPC)

I.
2.
3.
4.
5.

Suplente•

Titular"

1. Evandro Carreira

As1lstente: lêdo Ferreiro do Rocha- Romo1312.
~eunlõesz Quartos-feiras, ils11:30 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Rcmol623.

ntulartl
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Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Romal 674:
AI leu de Oliveira- 674; Cleide Marie B.F. Cruz- Romai59B; Mauro Lopes
de Sá- Ramal310

Assistente: Sonic Andrade Peixoto- Ramal307
Reuniões: Quintos-feiras, ils 10:00 horas.
,Local: Saio Epitácio Pessoa- Anexo 11- Ramal615

SENADO PElll!RAL
SUI!SBCREURIA DE COIIISSOES
SERVIÇO DE COIIISSOES PE!!IIANEN~ES
HOR!RIO DAS REUNIOI!S DAS COMISSOES PE!!IIANEN~I!S DO SENADO PEI~~
PARA O ANO DE 1976

HORAS

~ERÇA

lO:OO

C.A.R.

ASSISTEM~ E

S. ·A L A
EPIUCIO PESSOA

LEDA

HORAS

QUINTA

09:00 C,D,F.

QUARJ:A

lO:OO
c.E.

C.R.E,

CLOVIS BEVILACQUA MARIA
HELENA
_Rsmal - 623

c.s.P.c.

EPI~ACIO

EPIT.(CIO PESSOA

C.P.

·ASSIS~ENTE

ll:OO

!l!lY BARBOSA

C.R.

EPITACIO PESSOA
!!amal - 615

CAIIDIDO

C.S.N,

MARCUS

CLOVIS BEVI LACQUA
Ramal - 62)

RUY BARBOSA

SONIA
MARCUS

C,I!,E.

EPIT.(CIO PES.SOA
Ramal - 615

RONALDO

C,L,S.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

DANIEL

VINICIUS
ll:OO c.s.

CARMEM
LEDA

PESSOA
Ramal - 6:1,5_

!!amais - 621 o 716 VlNICIUS

10:30

CLOVIS BEVILACQUA MARIA

!!amal - 62)
ll:)O

DANIEL

Remai• .- 621 • 716
c.A.

RONALDO

CLOVIS BEVlL.(CQUA CLEIDE
Ramal - 623

s

Ramal - 615

10:30

BARBOSA

ASSIS~EN~E

C,E.C

8 A L A

10:00
c.c.J.

1!1!'{

A L AS

Ramais - 621 e 716'

!!amal - 615
HORAS

s

EPl~.(CIO

PESSOA

LEDA

.Ramal - 615
c.T.

RUY BARBOSA
CLAUDIO
Ramoia - 621 e 716 COS~A
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ANO XXXI- N9131

QUINTA-FEIRA,14 DE OUTUBRO DE 1976

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
DECRETO LEGISLATIVO N9 70, DE 1976

Aprova o texto do Convênio Internacional do Café de 1976, aprovado
por ocasião da Sessão Plenária, de 3 de dezembro de 197 5, do Conselho da
Organização Internacional do Café.
RETIFICAÇõES

No texto do Convênio, que acompanha este Decreto Legislativo, no DCN
- Seção II - de 15-9-76, na página 5693, 2~ coluna, no parágrafo nQ 4, constante
da Primeira Parte - OBSERVAÇõES GERAIS,
Onde se lê:
inovações deste instrumento consitiu na criação ...
Leia-se:
inovações deste instrumento consistiu na criação ...
Na página 5698, 2~ coluna no CAPíTULO VII - REGULAMENTAÇÃO DAS
EXPORTAÇõES E IMPORTAÇõES, Artigo 30 -Quotas Básicas, constante do Convênio,
Onde se lê:
Com base nas Hipóteses A, B e C acima desenvolvidas, o Brasil teria, antes da
distribuição da parcela variável, as seguintes parcelas da quota anual global:
A

B

C

(em%)
32,65
67,35
100,0

32,44
36,5
Brasil .......................... .
67,56
Outros ........................ .
63,5
100,0
100,0
Total .......................... .
Leia-se:
Com base nas Hipóteses A, B e C acima desenvolvidas, o Brasil teria, antes da
distribuição da parcela variável, as seguintes parcelas da quota anual global:

Brasil ......................... .
Outros ......................... .
Total ......................... .

A

B

C

24,5
45,5
70,0

(em%)
20,65
49,35
70,0

20,44
49,56
70,0
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Na página 5699, 1' coluna, no Artigo 31 - Membros exportadores isentos de
quota básica.
Onde se lê:
no triénio anterior houvessem sido interiores a ...
Leia-se:
no trtênio anterior houvessem sido 'inferiores a ...
Na mesma página, 2{1. coluna, no Artigo 33- Disposições para o estabelecimento,
suspensão e restabelecimento de quotas, letra a) ,
Onde se lê:
a) ... , para determinado ano cafeeiro (art. 33, §-a);
Leia-se:
a) ... , para determinado ano cafeeiro (art. 33, § lQ-a);
Na página 5701, 2~ coluna, no Artigo 35 - Atribuições de quotas anuais, letra d),
Onde se lê:
·
d) ... , dependendo da época em que entre em vivor o
Leia-se:
d) ... , dependendo da época em que entre em vigor o
Na página 5703, 1{1. coluna, no Artigo 41 - Direito de exportação de um Grupo·
membro,
Onde se lê:
de países membros sujeitos ao regimento especial ...
Leia-se:
de países membros sujeitos ao regime especial ...
Na página 5703, 1{1. coluna, no Artigo 42 - Observações das quotas
Onde se lê:
Artig~ 42 - Observações das quotas.
Leia-se:
Artigo 42 - Observância das quotas ..
Na página 5705, 2(!. coluna, no Artigo 56- Dispensa de obrigações e Artigo 57Consultas,
Onde se lê:
Sem modificações de fundo com relação aos arts. 57 e 58, respectivamente, do
ICC/68.
Leia-se:
Sem modificações de fundo com relação aos arts. 57 e 58, respe~tivamente, do
CIC/68.
..
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SUMARIO
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-ATA DA 183.a SESSAO, EM 13 DE OUTU·
BRO DE 1976
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1. 2.1 - Mensarem do Senhor Presidente da
República
Submetendo à deliberação do Senado o seguinte pro;eto de Zei:
-Projeto de Lei do Senado n.O 263/76-DF,
que altera disposições do Decreto-Lei n.o 82, de 26

de dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributãrio do Distrito Federal.
1.2.2 - Ofícios do Sr. 1.0 -Secretário da Câmara
dos Deputados
- N. 431/76, comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do Senado n.o 198/76 (n.0 2.852-B/76,
na Câmara dos Deputados), que dã nova redação
aos artigos 99 e 106, da Lei n.0 5.682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Politicos), alterada pela Lei n.o 6.043, de 13 de maio de
0
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1974., e dá outras providências. <Projeto enviado
à sanção em 11 de outubro de 1976. )
Encaminhando à revlsão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

- Pro.teto de Lei da Câmara n.0 81/76 (n.o
443-B/75, na. Casa de origem), que estende o salário-familia criado pelo art. 2.o da Lei n.0 5.559,
de 11 de dezembro de 1968, aos herdeiros de segurado falecido no gozo da aposentadoria por invalidez.
- Projeto de Lei da Câmara n.o 82/76 (n.o
728-B/75, na Casa de origem), que altera dispositivo da Lei n.0 5. 787, de 27 de junho de 1972.
- Projeto de Lei da Câmara n.o 83/76 (n.o
780-B/75, na Casa de origem), que dá nova redalção aos arts. 1.0 e 2.0 da Lei n.0 2.573, de 15 de
agosto de 1955, que institui o salário adicional de
periculosidade, e dá outras providências.
-- Projeto de Lei da Câmara n.o 84/76 (n.o
2 .110-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre
a pbrigatoriedade do ensino de Português nos cur~
sos superiores de graduação.
- Projeto de Lei da Câmara n.0 85/76 (n.o
1.194-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre
pensões -a dependentes de servidor públlco falecido no gozo de dupla aposentadoria.
-Projeto de Decreto Legislativo n.o 37/76 (n.o
73-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, concluído entre a República Federativa do Brasll e o
Reino dos Países Baixos, em BrasWa, a 6 de julho
de 1976.
1.2. 3 - Pareceres
Referentes à seguinte matéria:
- Projeto de Lei do Senado n.o 263/75, que
disciplina a venda, no comércio varejista, dos cereais acondicionados em pacotes padronizados.
1.2.4 ·- Comunicação da Presidência
- Convocação de Sessão do Congresso Nacional, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
1.2.5 -Requerimento
N.0 538/76, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, de convocação do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio, Severo Gomes, para, perante
o Plenário da Casa, d1r1m1r dúvidas quanto ao
modelo econômico e politico que propõe à Nação
brasileira, tomado público a 6 de outubro último
na Faculdade de Direito de São Paulo.
'
1.2.G -Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Declarações prestadas à Impre~a pelo Sr. cam11o calazans, Presidente do Instituto Brasileiro do Café,
a respeito das prometedoras perspectivas para a
politica cafeeira nacional.
SENADOR DANTON JOBIM - Abertura politica e conc1llação nacional, assentadas no consenso da opinião pública, como solução ao problema
politico-institucional do Pais. Comentários referentes ao propalado debate entre os Lideres da
Maioria e da Minoria do Senado, através da televisão.
SENADOR PETRONIO PORTELLA, como Lider - Convite do Lider da Oposição, para debater
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com S. Ex.a, através de uma cadela de rádio e televisão, os problemas nacionais.
SENADOR FRANCO MONTORO, como Lider
- Considerações sobre o tema tratado por seu
antecessor na tribuna.
1.3

- ORDEM DO DIA

- ·Requerimento n.0 49lÍ/76, do Sr. Senador
Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do editorial sob o titulo
"Recursos para o Nordeste", publicado no jornal
Tribuna do Ceará. Aprovado.
- Requerimento n.0 496/76, do Sr. Senador
Mauro Benevides, sollcitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Senador Danton Jobim, na Associação Braleira de Imprensa. Aprovado.
- Requerimento n.0 497/76, do Sr. Senador
Gustavo Capanema, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetos de Lei do Senado n.os
98 e 233, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que instituem salário adicional para os eletricistas.
Aprovado.
-- Projeto de Lei do Senado n.O 91/75, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo único ao art. 394 da consolldação das Leis
do Traba.iho. Votação adiada para a Sessão do dia
10 de novembro vindouro, nos termos do Requerimento n.o 539/76.
1.4 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR BENJAMIM FARAH - Carta aberta d1r1g1da ao Sr. Minlstro da. Educação e Cultura
pelos alunos da Faculdade de Farmãcia e do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, referente à abertura do
Hospital Univ-ersitário naquele campus.
SENADOR ITAMAR FRANCO, como Lfder Apelo ao Governo Federal no sentido da apuração
dos atos de violência praticados em delegacia pollcial do Município de Barra do Garças - MT, que
culminaram com a morte do Padre João Bosco
Penido Burnierl
SENADOR MAURO BENEVIDES Conseqüências que advirão à economia do Nordeste, com
a redução dos recursos alocados à SUDENE, no
Orçamento da União para o exercicio financeiro
de 1977, e a entrada em vigor do Decreto-Lei n.0
1.478/76, que alterou a politica de incentivos fiscais.
SENADOR DINABTE MARIZ Defesa de
medidas que especifica em fayor da economia algodoeira. do Nordeste.
SENADOR PAULO BBOSSARD- Encarecendo a necessidade da. apuração, após considerações
que faz, de fatos irregulares que teriam ocorrido na
Empresa Federal de Seguros S/A, objeto de pronunciamento de S. Ex.a na Sessão de -14-6-76.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Considerações sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 74/76,
ora em tramitação no Senado Federal, que dispõe
sobre as sociedades por ações.
SENADOR VASCONCELOS TORRES - Necessidade do restabelecimento da navegabilidade
do rio Paraiba do Sul.
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- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.

z

-

CONSULTORIA JURíDICA

-

INSTITUTO DE
CONGRESSISTAS

PREVID:2NCIA

- Balancete do Ativo e do Passivo em 30 de
setembro/1976.
- Demonstração da conta "Receita e Despesa"
do mês de setembro de 1976.

- Parecer n.0 55, de 1976
3

Outubro de 1976

DOS

- Resolução n. 0 51/76, do Conselho Deliberativo.
-Demonstração da conta "Receita e Despesa"
- dezembro/1976; Balancete acumulado de l,D-4-76
a 31-9-76.

4

-

MESA DIRETORA

5.

-

LíDERES E VICE-L1DERES DE PARTIDOS

6

-

COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES

l
li

I

ATA DA 183.a SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária da s.a Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO,
WILSON GONÇALVES E BENJAMIM FARAH
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Altevir Leal - Cattete Pinheiro- Renato Franco- Alexandre Costa- Henrique
de La Rocque - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Mauro Benevides -Virgílio Távora - Wilson
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz _ Ruy
Carneiro- Paulo Guerra- Luiz Cavalcante- Leurival Baptista -Heitor Dias - Ruy Santos -Eurico
Rezende - Roberto Saturnino - Benjamim Farah
- Danton Jobim - Gustavo Capanema - Itamar
Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -

A

lista de presença acusa o comparecimento de 28 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
o Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo
à deliberação do Senado projeto de lei:
MENSAGEM N.0 170, DE 1976
(N,o 310176, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado
Federal:
Nos termos do art. 51, combinado com o art. 42
item V, da Constituição, tenho a honra de submete~
à elevada deliberaç~o de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiçao de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que
"altera disposições do Decreto-Lei n. 0 82, de 26 de
dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributário
do Distrito Federal".
Brasília, em 11 de outubro de 1976. - Ernesto
Geisel.

E.M. N.o 22/76-GAG
Brasília, 7 de outubro de 1976
A Sua Excelência o Senhor
Ernesto Geisel
Presidente da República Federativa do Brasil
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência, anteprojeto de lei, desti-

nado a alterar disposições do Decreto-Lei n.o 82, de
26 de dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributário do Distrito Federal.
2. Vossa Excelência encontrará abaixo os motivos relevantes que levam o Governo do Distrito Federal a propor tal providência.
2.1 - O Decreto-Lei n.0 82, de 26-12-66, que
regula o Sistema Tributário do Distrito Federal, instituído sob a égide da Lei n.O 5. 172, de 25-10-66, ao
dispor sobre o Imposto de Circulação de Mercadorias
no Distrito Federal, fixou como !ato gerador deste
Tributo a saída de mercadorias de estabelecimento
comercial, industrial ou produtor.
2.2 - Posteriormente, o Decreto-Lei n.o 406, de
31 de dezembro de 1968, revogou os arts. 52 a 58 dentre
outros, do Código Tributário Nacional, determinando
no art. 1.0 que o Imposto sobre operações relativas à
Circulação de Mercadorias têm como fato gerador:
a) a saída de mercadorias de estabelecimento comercial, industrial ou produtor;
b) a entrada, em estabelecimento comercial,
industrial ou produtor de mercadorias importadas do
exterior pelo titular do estabelecimento;
c) o fornecimento de alimentação, bebidas e
outras mercadorias em restaurantes, bares, cafés e
estabelecimentos similares.
2.3 -Pelo mesmo Decreto-Lei n.o 406/68, foram
considerados também contribuintes:
a) as sociedades civis de fins econômicos, inclusive
cooperativas que pratiquem, com habitualidade, operações relativas à circulação de mercadorias;
b) as sociedades civis de fins não econômicos que
explorem estabelecimentos industriais ou que pratiquem com habituali~ade, venda de mercadorias que
para esse fim adquinrem;
c) os órgãos da administração pública direta, as
autarquias e empresas públicas, federais, estaduais
ou municipais que vendam, ainda que apenas a compradores de determinada categoria profissional ou
funcional, mercadorias que, para esse fim, adquirirem
ou produzirem.
3 Firmou-se o entendimento de que as normas
compiementares que alteraram o Código Tributârio
Nacional poderiam ser aplicadas no Distrito Federal,
mediante Decreto baixado pelo Governador, medida
e!etivada pelos Decretos n.oa 1.603, de 8-2-71 e 1.697,
de 27-5-71 (que aprovaram os Regulamentos do ISS
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e ICM, respectivamente). Esse entendimento era. esposado por outras Unidades da Federação inclusive as
Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Espirito
Santo, dentre outroa.
4. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em reiterados pronunciamentos, firmou jurisprudência no
sentido de que a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do seu sujeito passivo só
podem ser estabelecidos mediante Lei e não através
de Decreto estadual.
5. Existem ações judiciais contra o Distrito Federal, argüindo a ilegalidade dos referidos Decretos
n,06 1.603/71 e 1.697/71.
6. Como subsidlb ao estudo do assunto, permitome anexar a esta Exposição de Motivos o Processo
n.o PR-6.827175 (anexo 000983 /75-GDF), bem como
cópias de sentenças judiciais sobre recursos e mandados de segurança que se relacionam com o Imposto
de Circulação de Mercadorias.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais alto apreço e profundo
respeito. - Elmo Serejo Farias, Governador.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 263, DE 1976 - DF
Altera disposições do Decreto-Lei n.0 82, de
26 de dezembro de 1966, que regula o Sistema
Tributário do Distrito Federal.
O Senado Federal decreta:
Art. 1.0 Os arts. 37, 41, 44, 45, 89, 90, 91, 93 e 99
do Decreto-Lei n.0 82, de 26 de dezembro de 1966,
passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 37. O Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias tem como fato
gerador:
r - a saída de mercadorias de estabelecimento
comercial, industrial ou produtor;
II - a entrada, em estabelecimento comercial,
industrial ou produtor, de mercadoria importada
do exterior pelo titular do estabelecimento;
m - 6 fornecimento de alimentação, bebidas
e outras mercadorias em restaurantes, bares,
cafés e estabelecimentos simllares.
§ 1.0 Equipara-se à saída a transmissão da
prÓpriedade de mercadoria quando esta não
transitar pelo estabelecimento do transmitente.
§ 2.0 Quando a mercadoria for remetida para
armazém geral ou para depósito fechado do
próprio contribuinte, no Distrito Federal, a saída
considera-se ocorrida no lugar do estabelecimentó remetente:
I - no momento da saída da mercadoria do
armazém geral ou do depósito fechado, salvo
se para retomar ao estabelecimento de origem;
II - no momento da transmissão de propriedade da mercadoria depositada em armazém
geral ou em depósito fechado.
Art. 41. Contribuinte do imposto é o comerciante, industrial ou produtor que promove a
saida de mercadoria, o que a importa do exterior ou. o que arremata em leüao ou adquire,
em concorrência promovida pelo Poder Público,
mercadoria importada e apreendida.
Parágrafo único. Consideram-se também contribuintes:
r - as sociedades · civis de fins econômicos,
inclusive cooperativas, que pratiquem, com

habitualldade, operações relativas a circulação
de mercadorias;
II - as sociedades civis de fins não econômicos
que explorem estabelecimentos industriais ou
que pratiquem, com habitualidade, venda de
mercadorias que para esse fim adquirirem;
III - os órgãos da administração pública direta,
as autarquias e empresas públicas federais, estaduais ou municipais, que vendam, ainda que
a compradores de determinada categoria profissional ou funcional, mercadorias que, para
esse fim, adquirirem ou produzirem.
Art. 44. A alíquota do imposto é de 15% (quinze
por cento).
Parágrafo único. As alíquotas máxi:nas estabelecidas pelo Senado Federai substituirão a alíquota fixada neste artigo, enqü.anto r,sta lheR
for superior.
Art. 45. A base de cálculo do ,mposto e:
I - o valor da op~ração de Ql..'C decorrer a saída
da mercadoria;
II - a falta do -;alor c. que s~~ rcL,re o inciso
anterior, o preço corrente da a:c:e~:.doria ou
sua similar, no mercado atacadista da praça do
remetente;
III - na falta do valor e na impossibilidade de
determinar o preço aludido no inciso anterior:
a) se o remetente for industrial, o preço FOB
estabelecimento industrial, à vista;
b) se o remetente for comerciante, o preço FOB
estabelecimento comercial, à vista, em vendas a
outros comerciantes ou industriais;
IV - no caso do inciso II do art. 37, a base de
cálculo é o valor constante dos documentos de
importação, convertido em cruzeiros à taxa
cambial efetivamente aplicada em cada caso e
acrescido do valor dos impostos de Importação
e sobre Produtos Industrializados, e demais despesas aduaneiras, efetivamente pagos.
§ 1.0 Nas saídas de mercadorias para estabelecimento em outro Estado, pertencente ao
mesmo titular ou seu representante, quando as
mercadorias não devam sofrer, no estabelecimento de destino, alteração de qualquer espécie, salvo recondicionamento, e quando a remessa for feita por preço de venda a não-contribuinte, uniforme em todo o País, a base de
cálculo será equivalente a 75% (setenta e cinco
por cento) desse preço.
§ 2.0 Na hipótese do inciso m, b, deste arti~,
se o estabelecimento comercial remetente nao
efetuar vendas a outros comerciantes ou a industriais, a base de cálculo será equivalente a
75% (setenta e cinco por cento) do preço de
venda no estabelecimento remetente, observado
o disposto no § 3.0 '
§ 3.0 Para aplicação do inciso m deste artigo,
adotar-se-ã média ponderada dos preços efetivamente cobrados pelo estabelecimento remetente no segundo mês anterior ao da remessa.
§ 4,o' Nas operações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, quando houver reajuste do valor da operação depois
da remessa, a diferença ficará sujeita ao imposto no estabelecimento de origem.
§ 5.o o montante do Imposto sobre Produtos
Industrializados não integra a base de cálculo
definida neste artigo:
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I - quando a operação constitua :rato gerador
de ambos os tributos;
II -em relação a mercadorias sujeitas ao Imposto sobre Produtos Industrializados, com base
de cálculo relacionada com o preço máximo de
venda no varejo marcado pelo fabricante.
§ 6. 0 Nas saídas de mercadorias decorrentes de
operações de venda aos encarregados da execução da politica de preços mínimos, a base de
cálculo é o preço mínimo fixado pela autoridade
federal competente.
§ 7. 0 o montante do Imposto de Circulação de
Mercadorias integra a base de cálculo a que se_
refere este artigo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle.
§ 8. 0 Na saída de mercadorias para o exterior
ou para os estabelecime.ntos a que se refere o
§ 5. 0 do art. 1.o, do Decreto-Lei n. 0 406, de 31 de
dezembro de 1968, a base de cálculo será o valor
liquido !aturado, a ele não se adicionando frete
auferido por terceiros, seguro ou despesas decorrentes do serviço de embarque por via aérea ou
marítima.
Art. 89. O Imposto sobre Serviços tem como
fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento
fixo, de serviço constante da lista anexa.
§ 1.0 Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao imposto previsto neste artigo,
ainda que sua prestação envolva fornecimento
de mercadorias.
§ 2.0 O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não especificados na lista fica
sujeito ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
Art. 90. A base de cálculo do imposto é o preço
do serviço.
§ 1.0 Quando se tratar de prestação de serviços
sob a forma de trabalho pessoal do próprio
contribuinte, o imposto será calculado, por meio
de aliquotas fixas ou variáveis, em função da
natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância
paga a titulo de remuneração do próprio trabalho.
§ 2. 0 Na prestação dos serviços a que se referem os números 19 e 20 da lista anexa, o imposto
será calculado sobre o respectivo preço deduzido
das parcelas correspondentes:
a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços;
b) ao valor das subempreitadas já tributadas
pelo imposto.
§ 3.0 Quando os serviços a que se referem os
números 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 e 17 da lista anexa
forem prestados por sociedades, estas ficarão
sujeitas ao imposto na forma do § 1.0 , calculado
em relação a cada profissional habilitado, sócio,
empregado ou não, que preste serviços em nome
da sociedade, embora assumindo responsab111dade pessoal, nos termos da lei aplicável.
Art. 91. Contribuinte é o prestador do serviço.
Parágrafo único. Não são contribuintes os que
prestam serviços em relação de emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores e membros de
conselhos consultivo ou fiscal de sociedades.
Art. 93. As aliquotas para a cobrança do Imposto sobre Serviços, quando o preço do serviço
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for ut111zado como base de cálculo, serão as
seguintes:
I - execução de obras hidráulicas ou de
construção civil . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 2%
II - jogos e diversões públicas . . . . . . . . 10%
III - transportes coletivos . . • . . . . . . . . . . 1%
IV - outras prestações de serviços . . . . 5%
Art. 99. Aos contribuintes do Imposto sobre
Serviços aplica-se o disposto no art. 55 deste
Decreto-Lei."
Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogados o item II do art. 39 do
Decreto-Lei n.o 82, de 26 de dezembro de 1966, e
demais disposições em contrário.
LISTA DE SERVIÇOS A QUE SE REFERE O ART. 89
Serviços de:
01 - Médicos, dentistas e veterinários.
02 - Enfermeiros, protéticos (prótese dentária),
obstetras, ortópticos, fono-audiólogos, psicólogos.
03 - Laboratórios de análises clínicas e eletricicidade médica.
04 - Hospitais, sanatórios, ambulatórios, prontos-socorros, bancos de sangue, casas de
saúde, casas de recuperação ou repouso sob
orientação médica.
05 - Advogados ou provisionados.
06 - Agentes da propriedade industrial.
07 - Agentes da propriedade artística ou literária.
08 - Peritos e avaliadores.
09 - Tradutores e intérpretes.
10 - Despachantes.
11 - Economistas.
12 - Contadores, auditores, guarda-livros e técnicos em contabilidade.
13 - Organização, programação, planejamento,
assessoria, processamento de dados, consultaria técnica, financeira ou administrativa
(exceto os serviços de assistência técnica
prestados a terceiros e concernentes a ramo de indústria ou comércio explorados
pelo prestador do serviço).
14 - Da.tilografia, estenografia, secretaria e expediente.
15 - Administração de bens ou negócios, inclusive consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens (não abrangidos ou serviços
executados por instituições· financeiras).
16 - Recrutamento, colocação ou fornecimento
de mão-de-obra, inclusive por empregados
do prestador de serviços ou por trabalhadores avulsos por ele contratados.
17 - Engenheiros, arquitetos, urbanistas.
18 - Projetistas, calculistas, desenhistas técnicos.
19 - Execução, por admin!stração, empreitada
ou subempreitada, de construção civil, de
obras hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive serviços auxiliares ou complementares Cexceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que ficam sujeitas ao !CM).
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20 - Demolição; conservação e reparação de edifícios (inclusive elevadores neles instalados),
\estradas, pontes e congéneres Cexceto o
fornecimento de mercadorias produzidas
pelo prestador dos serviços, fora do local da
prestação dos serviços, que ficam sujeitas
ao ICM).
21 - Limpeza de imóveis.
22 - Raspagem e lustração de assoalhas.
23 - Desinfecção e higienização.
24 - Lustração de bens móveis quando o serviço
for prestado a usuário final do objeto lustrado.
25 - Barbeiros, cabeleireiros, manicuras, pedicuras, tratamento da pele e outros serviços
de salões de beleza.
26 - Banhos, duchas, massagens, ginástica e congêneres.
27 - Transporte e comunicações, de natureza estritamente municipal.
28 - Diversões públicas:
a) teatros, cinemas, circos, auditórios, parques de diversões, táxi-dancings e congêneres;
b) exposições com cobrança de ingresso;
c) bilhares, boliches, e outros jogos permitidos;
d) bailes, "shows", festivais, recitais e congêneres;
e) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem participação do espectador, inclusive as realizadas em auditórios de estações de rádio ou de televisão;
f) execução de música, individualmente ou
por conjunto;
g) fornecimento de música mediante transmissão, por qualquer processo.
29 - Organização de festas: "buffet" (exceto o
fornecimento de alimentos e bebidas oue
ficam sujeitos ao !CM).
•
30 - Agência de turismo, passeios e excursões, ·
guias de turismo.
31 - Intermediação, inclusive corretagem, de
bens móveis e imóveis, exceto os serviços
mencionados nos itens 58 e 59. .
32 - Agenciamento e representação de qualquer
natureza, não incluídos no item anterior e
nos itens 58 e 59.
33 - Análises técnicas.
34 - Organização de feiras de amostras, congressos e congêneres.
35 - Propaganda e publicidade, inclusive planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade; elaboração de desenhos, textos e
demais materiais publicitários; divulgação
de textos, desenhos e outros materiais de
publicidade, por qualquer meio.
36 - Armazéns gerais, armazéns frigoríficos e silos, carga, descarga, arrumação e guarda de
bens, inclusive guarda-mó~s e serviços
correlatas.
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37 - Depósitos de qualquer natureza (exceto depósitos feitos em bancos ou outras instituições financeiras).
38 - Guarda e estacionamento de veículos.
39 - Hospedagem em hotéis, pensões e congêneres (o valor da alimentação, quando incluido no preço da diária ou mensalidade, fica
sujeito ao imposto sobre serviços).
40 - Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, aparelhos e equipamentos (quando a
revisão implicar em conserto ou substituição de peças, aplica-se o disposto no item
41).
41 - Conserto e restauração de quaisquer objetos
(exclusive, em qualquer caso, o fornecimento de peças e partes de máquinas e aparelhos, cujo valor fica sujeito ao imposto de
circulação de mercadorias).
42 - Recondicionamento de motores (o valor das
peças fornecidas pelo prestador do serviço
fica sujeito ao imposto de circulação de
mercadorias).
43 - Pintura (exceto os serviços relacionados com
imóveis) de objetos não destinados à comercialização ou industrialização.
44 -·Ensino de qualquer grau ou natureza.
45 - Alfaiates, modistas, costureiros prestados ao
usuário final, quando o material, salvo o de
aviamento, seja fornecido pelo usuário.
46 - Tinturaria e lavanderia.
47 - Beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, acondicionamento e
operações similares, de objetos não destinados à comercialização ou industrialização.
48 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos prestados ao usuário
final do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido (excetua-se a prestação do serviço ao poder público, a autarquias, a empresas concessionárias de produção de energia elétrica).
49 - Colocação de tapetes e cortinas com material fornecido pelo usuário final do serviço.
50 - Estúdios fotográficos e cinematográficos,
inclusive revelação, ampliação, cópia e reprodução; estúdios de gravação de "videotapes" para televiSão; estúdios fonográficos
e de gravação de sons ou ruídos, inclusive
dublagem e "mixagem" sonora.
51 - Cópia de documentos e outros papéis, plantas e desenhos, por qualquer processo não
incluído no item anterior.
52 - Locação de bens móveis.
53 - Composição gráfica, clicheria, zincografla,
litografia e fotolitografia.
54 - Guarda, tratamento e amestrame:nto de animais.
55 - Florestamento e reflorestamento.
56 - Paisagismo e decoração (exceto o material
fornecido para execução que fica sujeito ao
!CM).

57- Recauchutagem ou regeneração de pneumáticos.
58 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio e de seguros.
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SEÇAO II
Agenciamento, corretagem ou intermedlação de titulas quaisquer (exceto os serviDo Cálculo do Imposto
ços executados por instituições financeiras,
44.
o
imposto será calculado pela aplicação
Art.
sociedades dlstr1bu1doras de titulas e valores e sociedades de corretores, regularmen- da alíquota, fixada por ato do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal de acordo com o Decretote autorizadas a funcionar).
Lei
n.o 28, de 14 de novembro de 1966, sobre o valor
60 - Encadernação de livros e revistas.
tributável definido nesta Seção, ressalvado o disposto
no art. 4.o do Ato Complementar n.O 27, de 8 de de61 - Aerofotogrametria.
zembro de 1966.
62 - Cobranças, inclusiVe de direitos autorais.
Parágrafo único. Na saída da mercadoria decor63 - Distribuição de filmes cinematográficos e
rente de operações que a destine a contribuinte loca.
de "video-tapes".
. lizado em outra unidade da Federação, a aliquota, de
64 - Distribuição e v~nda de bilhete de loteria. que trata este artigo, não excederá ao limite fixado
por resolução do Senado Federal.
65 - Empresas funerárias.
Art. 45. O valor tributável, para os efeitos do
66 - Taxidermista.
art.
44, é:
LEGISLAÇAO CITADA
I - na saída de mercadoria decorrente de operaDECRETO-LEI N.O 82, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1976 ção, a título oneroso, o respectivo preço, incluídas as
Regula o Sistema Tributário do Distrito despesas acessórias debitadas ao destinatário ou comprador;
Federal, e dá outras providências.
II - no fornecimento de mercadoria, simultâneamente com a prestação de serviços a usuários ou conCAPiTULO III
sumidores finais, caracterizável como atividade mista
Do Impsto Sobre Circulação de Mercadorias
na forma do art. 71 da Lei n.0 5.172, de 25 de outubro
de 1966, 50% (cinqüenta por cento) do valor da opeSEÇAOI
ração;
Incidência e Contribuintes
III - na exportação de mercadoria, o preço ou o
Art. 37. O Imposto Sobre a Ci~culação de Merca- valor desta colocada no porto de embarque ou no lodorias tem como fato gerador a sa1da destas de esta- cal de saída do território nacional;
belecimento comercial, industrial ou produtor.
IV - nos demais casos, o preço que a mercadoria
'
ou a sua. similar normalmente atingir no mercado ataArt. 39. Equipara-se à saída, para efeito de in- cadlsta da praça do remetente.
cidência do imposto:
§ 1.0 Somente serão deduzidas da base de cálI ~ a transmissão da propriedade de mercadoria culo as despesas de frete e seguro na saída de mercaem virtude de alienação, onerosa ou gratuita, de tí- doria para outra unidade da Federação, desde que não
tulo que a represente;
excedam as tarifas normais.
II - a transmissão da propriedade de mercado§ 2.o Não serão deduzidos do preço da mercadoria, em razão de qualquer operação quando esta não ria os descontos ou abatimentos condicionais, assim
transitar pelo estabelecimento do transmitente.
entendidos os que estiverem sujeitos a eventos futuParágrafo único. ·Considera-se saída do estabe- ros e incertos.
lecimento autor da encomenda, a mercadoria que, pelo
§ 3.0 o montante do imposto sobre a circulação
estabelecimento executor da industrialização, for re- de mercadorias integra o valor ou preço a que se refere
metida diretamente a terceiros ou a estabelecimento este artigo constituindo o respectivo destaque, na
diferente daquele que a tiver mandado industrializar.
nota fiscal; mera indicação para os efeitos previstos
. .
..
.
no § 3.0 do art. 52 .
Art. 41. São contribuintes do imposto os comerciantes, industriais e produtores que transmitam a
CAPíTtJlLO IV
propriedade ou promovam a saída de mercadorias.
Do Imposto Sobre Serviços
Parágrafo único. Considera-se, para os efeitos
desta Lei:
SEÇAO I
a) comerciante - a pessoa física ou jurídica, de
Incidência e Contribuintes
direito público ou privado, que pratique a intermediaArt. 89. o imposto tem como fato gerador a presção de mercadorias, inclusive o fornecimento destas
nos casos de atividades de caráter misto, como defi- tação de serviços de qualquer natureza e recai sobre
nido no art. 71, § 2. 0 , da Lei n.0 5.172, de 25 de outu- as transações com esse objeto, quando o prestador,
empresa ou profissional autónomo, com ou sem estabro de 1966;
belecimento fixo, àquela atividade se dedique de mab) industrial - a pessoa física ou jurídica de di- neira habitual, importando ou não o seu exercício na
reito público ou privado, que realize operações de que circulação simultânea de mercadorias.
resulte alteração da natureza, funcionamento, utiliza§ 1.o Para os efeitos desta Lei, considera-se
ção, acabamento ou apresentaçã<?_ do produto, tais co:mo beneficiamento, transformaçao, montagem, acon- serviço:
dicionamento ou recondicionamento, bem assim as de
I - o fornecimento de trabalho, com ou sem uticonserto, reparo e restauração, com o objetivo de re- lização de máquinas, ferramentas ou veículos, a usuávenda;
rios ou consumidores finais;
c) produtor - a pessoa física ou jurídica, de diII - a locação de bens móveis;
reito público ou privado, que se dedique à produção
III - a locação de espaços em bens imóveis, a
agrícola, animal ou extrativa, em estado natural com
título de hospedagem ou para guarda de bens de qualbeneficiamento elementar.
quer natureza;
59 -
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IV - jogos e diversões públicas.
§ 2.o As atividades a que se refere o parágrafo
anterior, quando acompanhadas do fornecimento de
mercadorias, serão consideradas de caráter misto para
efeito de aplicação do disposto no inciso II do art. 45,
salvo se a prestação de serviços constituir o seu objeto
essencial e contribuir com mais de 75% (setenta e
cinco por cento) da receita média mensal da atividade.
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Art. 99. O imposto sobre serviços incidirá nas
transações realizadas:
I - por empresa comercial ou civil individual ou
coletiva, que explore negócio de:
a) fornecimento de trabalho;
b) locação de bens móveis;
c) locação de espaço em bens imóveis para fins
de hospedagem ou para guarda de bens de qualquer
natureza;
d) jogos e diversões públicas;
e) transportes, por qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores, desde que o trajeto se contenha inteiramente no território do Distrito Federal;
f) comunicações, assim entendida a transmissão
e o recebimento, por qualquer processo, de mensagens escritas, faladas ou visuais, desde que os ~ntos
de transmissão e recepção situem-se no territorio do
Distrito Federal e a mensagem em curso não possa
ser captada fora de seu território;
II - por trabalhador autônomo que preste serviços relativos ao exercício de profissões liberais, artes e ofícios.
Art. 91. Contribuinte do imposto é o prestador
de serviço.
Parágrafo único. Um:a vez efetivada a prestação
do serviço no Distrito Federal, a ele será devido o
imposto, mesmo que a empresa ou profisional autônomo seja estabelecido fora de seu território.
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Art. 93. O imposto sobre serviços referentes às
atividades compreendidas no inciso I do art. 90 tem
por base de cálculo o preço do serviço e será cobrado
mediante a aplicação das alíquotas seguintes:
I - empresa comercial ou civil, individual ou coletiva que explore negócio de:

1. 2

1.3
1.4

1.5

r

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

1.18
1.19
1. 20
1.21
1.22

Do Cálculo do Imposto

fornecimento de trabalho:
alfaiataria, "atelllers" de moda e
de confecção sob encomenda
empresa de engenharia, arquitetura,
construção, projeto, reforma, pintura
e decoração de móveis e de planej amenta ou execução de obras congêneres, por administração ou empreitada ..... .. .... .. .... .... .. .... .. .. .
escritório de advocacia .. .. . .. . .. .. .
oficinas mecânicas ou de colocação,
substituição ou reparo de peças, pintura, estafamento ou acessórios em
veículos ·............................
oficina de reparos, conserto, pintura,
estafamento ou reforma de quaisquer
objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.11

I f

SEÇAO lli

1.
1.1

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2%

3%
3%

2%
2%

1.23
1.24
1. 25

2.
2 .1

2. 2
2. 2
3.
3.1
3. 2
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empresas funerárias ...............
serviços éticos em geral ........... .
barbearias e institutos de beleza ... .
empresas de turismo e de viagens ..
empresas de loteamento, venda cessão ou locação de imóveis, qÚando
operarem como intermediários entre as partes contratantes ......... .
empresas de publicidade e de propaganda. ............................. .
laboratórios de análises médicas,
raio-X, eletrocardiografia e serviços
similares .......................... .
lavagem e lubrificação de veículos,
excetuado o preço dos combustíveis
e lubrificantes fornecidos .......... .
oficinas de vulcanização e recapagem
de pneumáticos ................... .
estabelecimentos de fisioterapia, de
educação dísica e de saunas ....... .
serviços gerais de manutenção e conservação de máquinas e aparelhos ..
"atelllers" fotográficos e empresa de
gravação em fita magnética ou disco
fonográfico, para efeitos comerciais
ou de interesse de particulares, inclusive coberturas fotográficas, cinematográficas âe festas, solenidades eoutros eventos, ainda que o prestador de serviços seja profissional autônomo ........................... .
lavandarias e tinturarias .......... .
tipografias, serviços gráficos e de en.cadernação ........................ .
empresa de administração e conservação de imóveis .................. .
empresas concessionárias de serviços
de utilidade pública .............. ..
escritórios de comissões e representaçõ~, incll;lsive despachante junto aos
orgaos publicos .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .
restaurantes, bares e cafés .. .. .. . ..
fornecimento de alimentação a domicílio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
colégios e escolas de música, indiomas, datilografia, motorista e quaisquer outros cursos preparatórios ou
particulares . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .
locação de bens móveis:
empresas de locação, cessão ou distribuição de filmes cinematográficos,
com ou sem participação nas rendas
de exibições . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
empresas de locação de máquinas,
aparelhos, objetos diversos ou quaisquer outros bens móveis . . . . . . . . . • . .
empresas de locação de veículos . . . .
locação de espaços em imóveis:
hotéis, pensões; hospedarias, motéis e
casas de cômodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
armazéns-gerais, depósitos e frigoríficos de aluguel . .. .. . .. . .. .. .. .. . ..

2%
2%
2%
2%

2%
4%
2%
5%

2%
3%
2%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
6%
3%

1%

4%
3%
3%

3%
1%
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cofres-fortes de aluguel . . . . . . . . . . . . . 3%
3 .4 guarda-móveis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1%
3. 5 outros tipos de locação de espaço em
imóveis e qualquer título . . . . . . . . . . . 2%
4.
jogos e diversões públicas:
4.1 bilhares, boliches, bochas e demais jogos permitidos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5%
0
• 2
hipódromos .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. 15%
4.3 parques de diversões . . . . . . . . . . . . . . . 15%
4.4 cabarés, "nights-clubs" "boites" e
','dancings" · ........... :. . . . . . . . . . . . 15%
4.5 cinemas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10%
4. 6 espetáculos eventuais ao ar livre ou
em recinto fechado .. .. .. .. .. .. .. .. . 10%
4. 7 outras formas de jogos ou diversões
Pú.bllcas que não se enquadrem nas
ac1ma relacionadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
5.
transporte em geral:
5 .1 empresas de ônibus .. .. .. .. .. .. .. .. 1%
5 . 2 empresas de táxis e lotações . . . . . . . . 2%
5.3 ·empresas de caminhões a frete . . . . 2%
5.4 empresas de mudanças urbanas . . . . 2%
5. 5 empresas de outras modalidades de
transportes urbanos . . . .. .. .. . . . . . . . 2%
6.
comunicações em geral . . . . . . . . . . . . . 2%
0
§ 1. • A prestação de serviços decorrentes de atividade nao-individualizada neste artigo, será tributada mediante a aplicação da aliquota estabelecida
para a atividade com a qual mais se identifique ou
assemelhe.
§ 2. 0 A base de cálculo para a incidência do imposto ~erá o valor total dos serviços prestados, ainda
que ~eJam estes acompanhados de fornecimento simultaneo de mercadorias.
§ 3.0 ~as operações consideradas mistas, o
imposto sera calculado sobre 50% (cinqüenta por
cento) do valor total destas.
•
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Art. 99. Os contribuintes referidos no art 93
ficam sujeitos às penalidades especiais previstaS no
art. 55 desta Lei.
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DECRETO-LEI N.0 406, DE 31 DE DEZEMBRO
DE 1968

Estabelece normas gerais de direito financeiro! ap~cáv.eis ao~ impostos sobre operações
rela~1vas a c1rculaçao de mercadorias e sobre
s~~çO!l de qualquer natureza, e dá outras proVIdencw.
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Art._l. O imposto sob11e operações relativas à
circulaçao de mercadorias, tem como fato gerador:
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3.o O imposto não incide:
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tf - sobre a saída de produtos industrializados
es nados ao exterior;
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§ 5.0 · O disposto no § 3.0, inciso I, aplica-se também à saida de mercadorias de estabelecimentos industriais ou de seus depósitos com destino:
I - a empresas comerciais que operem exclusivamente no comércio de exportação;
II - a armazéns alfandegados e entrepostos
aduaneiros.
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(As Comissões de Constituição e Justiça, do
Distrito FederaZ e de Finanças.)

OFíCIO DO PRIMEIRO-SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEPUTADOS
0
N. 431/76, de .11 de outubro do corrente ano, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado
n.0 198/76 (n.o 2.852-B/76, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação aos artigos 99 e 106 da Lei n.o
5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Politicas), alterada pela Le'i n.O 6. 043, de 13 de
maio de 1974, e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 11 de outubro de 1976.)

OFíCIOS
Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados,
encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 81, DE 1976
(n.o 443-B/75, na Casa ele origem)

Estende o salário-família criado pelo Arti·
go 2.o da Lei n.o 5.559, de 11 de dezembro de
1968, aos herdeiros de segurado :falecidlo no gozo da aposentadoria. por invallderz;.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A pensão devida aos dependentes do segurado do INPS, falecido no gozo de aposentadoria
por 'invalidez ou por velhice, será acrescida do salário-familia atribuído a cada filho menor de quatorze
anos ou inválido.
Parágrafo único. O valor do salário-familla concedido por esta lei será calculado de acordo com o
que estabelece a Lei n.o 4.266, de 3 de outubro de
1963.
Art. 2.o Os pagamentos de salário-familla efetuados para atender ao disposto nesta lei correrão por
conta do "Fundo de Compensação do Salário-Família", criado pelo § 2.o do Art. 3.o da Lei n.0 4.266, de
3 de outubro de 1963.
Art. 3.0 Esta lei entrará em v'lgor no primeiro dia
útil do mês que se seguir à sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N. 4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963
Institui o salário-família do trabalhador, e
dá outras providências.
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Art. 2.0 O salário-família será pago sob a forma
de uma quota percentual, calculada sobre o valor do
salário mínimo local, arredondado este para o múltiplo de mil seguinte, por filho menor de qualquer condição, até 14 anos de idade.
Art. 3.0 O custeio do salário-família será feito
mediante o sistema de compensação, cabendo a cada
empresa, qualquer que seja o número e o estado civil

f,
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Outubro de 1976

de seus empregados, recolher, para esse fim, ao Instituto ou Institutos de Aposentadoria ·e Pensões a que
estiver vinculada, a contribuição que for fixada em
correspondência com o valor da quota percentual
referida no art. 2. 0
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§ 2.0 As contribuições recolh1das pelas empresas, nos termos deste artigo, constituirão, em cada
Instituto, um "Fundo de Compensação do Salário-Familla", em regime de repartição anual, cuja destinação será exclusivamente a de custeio do pagamento
das quotas, não podendo a parcela relativa às respectivas despesas de administração exceder de 0,5% (meio
por cento) do total do mesmo Fundo.
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oficiais da ativa das Forças Armadas ou por
médico especialista em doenças mentais ou seu
médico assistente."
Art. 2.o Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI N.o 728, DE 6 DE AGOSTO DE 1969
Institui o Código de Vencimentos dos Militares, dispõe sobre indenizações, proventos, outros direitos, e dá outras providências.
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TiTULO VII
Do Militar na Inatividade

LEI N. 0 5.559, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1968
Estende o direito ao salário-família instituído pela Lei n. 0 4.266, de 3 de outubro de
1963, e dá outras providências.
Art. to Fica estendido aos filhos inválidos de
qualquer idade o salário-família instituído pela Lei
n. 0 4.266, de 3 de outubro de 1963.
Art. 2. 0 O empregado aposentado por invalidez
ou por velhice pelo s'istema geral da previdência social tem direito ao salário-família instituído pela Lei
n. 0 4.266, de 3 de outubro de 1963.
Parágrafo único. Aos demais empregados apo~~ntados pelo sistema geral da previdência social que
Ja contem ou venham a completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se do sexo masculino, ou de 60 (sessenta) anos de idade, se do sexo feminino, é assegurado o mesmo d'ireito de que trata este artigo.
. Art. 3.0 O salário-família a que se referem os artigos 1.0 e 2.0 e seu parágrafo correrá por conta do
"Fundo de Compensação do Salário-Família", criado
pelo art. 3.0 , parágrafo da Lei n.o 4.266, de 3 de outubro de 1963, eserá pago pelo INPS simultaneamente com as mensalidades de aposentadoria.
Art. s.o Esta Lei entrará em vigor no primeiro
dia do segundo mês seguinte ao de sua publicação,
sem prejuízo das alterações a serem introduzidas no
"Regulamento do Salário-Família do Trabalhador",
para atender ao que nela se d'ispõe.
Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
(As Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 82, DE 19'76
(n.0 '728-B/'75, na Casal de origem)
Altera dispositivo da Lei n.0 5. '78'7, de 2'7 de
junho de 19'72.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 o § 3.o do Art. 126 da Lei n.O 5. 787, de
27 de junho de 1972, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 126. . .......................... · .. .
§ 3.o Para continuidade do direito ao recebimento do Auxílio-Invalidez, o militar f'icará sujeito a apresentar, anualmente,. a declaração de que não exerce qualquer atividade re
munerada, pública ou privada e, a critério da
administração, a submeter-se, periodicamente,
à inspeção de saúde de controle, sendo que no
caso de oficial ou praça, mentalmente enfermo,
aquela declaração deverá ser firmada por dois
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CAPíTULO I:O:
Do Auxílio-Invalidez
Art. 141. O militar em atividade, inclusive o de
que trata o art. 143, deste Código, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item
4 do art. 139, ao passar para a inativ'!dade, terá direito a um Auxílio-Invalidez no valor de 20% (vinte por
cento) da "base de cálculo" de que trata o art. 138
desde que seja considerado total e permanentemente inválido para qualquer trabalho e sua possibilidade
prover os meios de sua subsistência.
o. o o o ••• o. o o ••• o o • • • • • • o o • • • • • o.

o •••••••••••••••• o •••

§ 2.
Para continuidade do direito ao recebimento do Auxílio-Invalidez o mmtar ficará sujeito a apresentar, anualmente, a declaração de que não exerce
nenhuma atividade remunerada, pública ou privada e,
a critér!o da administração, a submeter-se, periodicamente, a inspeção de saúde de controle. No caso de
oficial mentalmente enfermo ou de praça, aquela declaração deverá ser firmada, por dois oficiais da ativa das Forças Armadas.
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(As Com!ssões de Segurança Nacional e de
Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 83, DE 19'76 ·
(N.0 '780-B/'75, na Casa de origem)

Dá nova redação aos arts. 1.0 e 2.0 da Lei
n.0 2.5'73, de 15 de agosto de 1955, que institui o
salário adicional de periculosidade, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o Os arts. 1,0 e 2.o da Lei n.o 2. 573, de 15
de agosto de 1955, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1,0 Os trabalhadores que exercerem
suas atividades em contato permanente com
inflamáveis ou redes, linhas, subestações e usinas elétricas, em condições de periculosidade,
terão direito a uma remuneração adicional de
30% (trinta por cento) sobre os salários que
perceberem.
Art. 2.o Consideram-se, para os efeitos
desta lei, como condições de periculosidade:
I - quanto aos inflamáveis: os riscos a
que estão expostos os trabalhadores, decorrentes do transporte da carga e descarga de inflamáveis, do reabastecimento de aviões ou de ca-

minhões-tanques e de postos de serviço, enchimento de latas e tambores, dos serviços de manutenção e operação em que o trabalhador se
encontre sempre em contato com inflamáveis,
em recintos onde estes são armazenados e manipulados, ou em veículos em que são transportados;
·
II - quanto à eletricidade: os riscos a que
estão expostos os trabalhadores na construção,
manutenção ou operação de usinas, subestações,
linhas, redes ou equipamentos elétricos com
tensão ou voltagem superior a 220 volts.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei não
se aplica aos funcionários públicos e aos autár~
quicos, mesmo os regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho."
·
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.0 2.573, DE 15 DE AGOSTO DE 1955
Institui salário adicional :para. os trabalhadores que prestem serviços em contato permanente com inflamáveis em condições de periculosidade.
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Art. 1.0 Os trabalhadores que exercerem suas
atividades em cantata permanente com inflamáveis,
em condições de periculosidade, terão direito a uma
remuneração adicional de 30% (trinta por cento) sobre os salários que perceberem.
Art. 2.0 Consideram-se, para os efeitos desta Lei,
como condições de periculosidade os riscos a que estão expostos os trabalhadores, decorrentes do transporte, da carga e descarga de inflamáveis, do reabastecimento de aviões ou de caminhões-tanques e de
postos de serviço, enchimento de latas e tambores, dos
serviços de manutenção e operação em que o trabalhador se encontre sempre em contato com inflamáveis, em recintos onde estes são armazenados e manipulados ou em veículos em que são transportados.
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As Comissões de Legislação Social e de Ftnanças.

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 84, DE 19'76
(N.o 2.110-B/'76, na Casa de origem)

Dispõe sobre a. obrigatoriedade do ensino de
português nos cursos superiores de gra.duaçio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 i obrigatório o ensino de Português nos
cursos superiores de ~aduação.
Art. 2.0 O conselho Federal de Educação regulará a matéria no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da publicação desta I;ei.
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇAO PERTINENTE

LEI N.0 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa. norma.s de organização e funciona.m.ento do ensino superior e sua. a.rticula.ção com
a eecola média, e dá outras providências.
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CAPíTULO I
Do Ensino Superior
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Art. 3. As universidades gozarão de autonomia
didático-cientifica, disciplinar, administrativa e financeira, que será exercida na forma da lei e dos seus
estatutos.
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Art. 26. O Conselho Federal de Educacão fixará
o currículo mínimo e a duração mínima dos cursos
superiores correspondentes a profissões reguladas em
Lei e de outros necessários ao desenvolvimento nacional.
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A Comissão de Educação e Cultura.

PROJETO DE LEI DA CAMAR!l. N. 0 85, DE 1976
(N.o 1.194-B/76, na Casa ele origem)

Dispõe sobre pensões a dependentes de servidor público falecido no gozo de dupla aposentadoria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos dependentes de servidor público falecido no gozo de dupla aposentadoria, em decorrência da Lei n.O 2. 752, de 10 de abril de 1956, qualquer
que seja a data do óbito, é assegurada a percepção
comumulativa da pensão previdenciária e da pensão
devida de acordo com o art. 4.0 da Lei n. 0 3.373, de 12
de março de 1958.
Art. 2.o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3.o Revo~am-se o art. 6. 0 do Decreto-Lei n.O
956, de 13 de outubro de 1969, e demais disposições em
contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.O 2. 752, DE 10 DE ABRIL DE 1956

Dispõe sobre a. percepção cumula.tiva de
aposentadoria, pensão ou quaisquer outros benefícios devidos pelas instituições de previdência e a.ssistência. social dos funcionários e servidores públicos civis e militares com os proventos de a.posentadoria ou reforma.
o Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional manteve e
eu promulgo, nos termos do art. 70, § 3.0 , da Consti~
tuição Federal, a seguinte Lei:
·
Art. 1.o t permitida aos funcionários e servidores públicos, civis e milltares, a percepção cumulativa de aposentadoria, pensão ou quaisquer outros beneficies devidos pelas instituições de previdência e
assistência social com os proventos de disponibilidade, aposentadoria ou reforma (Decreto-Lei n.o 2.004,
de 7 de fevereiro de 1940, e Decreto-Lei n.O 8. 821, de
24 de janeiro de 1946), sem qualquer limite ou restrição.
Parágrafo único. As vantagens des'ta Lei beneficiarão aos que não perderam a condição de servidor ou funcionário público ao ser instalado o regime
autárquico.
Art. 2.o Os funcionários e servidores públicos que
contribuam para mais de um Instituto ou Caixa de
Aposentadoria e Pensões, poderão optar por um deles,
requerendo a. transferência das contribuições para a
instituição em que permanecerem.
Art. s.o Os proventos retidos ou cujo pagamento
tenha sido su~penso pelo Tesouro Nacional deverão
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ser pagos aos aposentados ou !nativos pensionistas
dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da
vigência desta Lei.
Art. 4. 0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as 'disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1956; 135.0 da
Independência e 68. 0 da República. - JUSCELINO
KUBITSCHEK.

LEI N.0 3.373, DE 12 DE MARÇO DE 1958
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Dispõe sobre o Plano de Assistência ao
Funcionário e sua Família, a que se referem os
arts. 161 e 236 da Lei n.o 1. 711, de 28 de outubro de 1952, na parte que diz respeito à Previdência.
o Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta. e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 O Plano de Previdência tem por objetivo principal possibilitar aos funcionários da União,
segurados obrigatórios derinidos em leis especiais e
peculiares a cada instituição de previdência, meios de
proporcionar, depois de sua morte, recursos para a
manutenção da respectiva família.
Art. 2.0 O Plano de Previdência compreende:
I - Seguro Social obrigatório;
II - Seguro privado facultativo.
Art. 3.0 O Seguro Social obrigatório garante os
seguintes benefícios:
I - Pensão vitalícia;
I I - Pensi:í.o temporária;

III - Pecúlio especial.
§ 1.0 O pecúlio especial será calculado de acordo
com o art. 5. 0 do Decreto-Lei n.O 3.347, de 12 de junho de 1941~ não podendo, porém, ser inferior a 3
<três) vezes o salário-base do contribuinte falecido.
§ 2.0 O pecúlio especial será concedido aos beneficiários, obedecida a seguinte ordem:
a) o cônjuge sobrevivente, exceto o desquitado;
b) os filhos menores de qualquer condição, ou enteados;
c) os indicados por livre nomeação do segurado;
d) os herdeiros, na forma da. lei civil.
§ 3.0 A declaração dos beneficiários será feita. ou
alterada a qualquer tempo, somente perante o IPASE,
em processo especial, nela se mencionando claramente o critério para a divisão, no caso de serem nomeados diversos beneficiários.
Art. 4.0 É fixada em 50% (cinqüenta por cento)
do salário-base, sobre o qual incide o desconto mensal compulsório para o IPASE, a soma das pensões à
família do contribuinte, entendida como esta o conjunto de seus beneficiários que se habilitarem às pensões vitalícias e temporárias.
Art. 5.0 Para. os efeitos do artigo anterior, considera-se família. do segurado:

I - .Para percepção de pensão vita.licia.:
a) a esposa, exceto a desquitada. que não receba
pensão de alimentos;
b) o marido inválido;
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c) a. mãe viúva ou sob dependência. econômica
preponderante do funcionário, ou pai inválido no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo;
I I - Para a. percepção de pensões temporárias:
a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até
a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez;
b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a
idade de 21 <vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado
solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados.
Parágrafo único. A filha. solteira., maior de 21
(vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária
quando ocupante de cargo público permanente.
Art. 6.0 Na distribuição das pensões, serão observadas as seguintes normas:
r - Quando ocorrer hab111tação à pensão vita.licia., sem beneficiários de pensões temporárias, o valor
total das pensões caberá ao titular daquela.;
II - Quando ocorrer habilitação às pensões vitalícias e temporárias caberá ·a metade do valor a.
distribuir ao titular da pensão vitalícia e a outra metade, em partes iguais, aos titulares das pensões temporárias;
II - Quando ocorrer habllitação somente às pensões temporárias, o valor a distribuir será pago, em
partes iguais, aos que se habilitarem.
Parágrafo único. Nos processos de ha.bllltação,
exigir-se-á o mínimo de documentação necessário, a.
juízo da autoridade a quem caiba conceder a pensão,
e concedida esta, qualquer prova posterior só conduzirá efeito da data em que foi oferecida em diante,
uma vez que implique a exclusão de beneficiário.
Art. 7.0 Por morte dos beneficiários ou perda. da.
condição essencial à percepção das pensões, estas reverterão:
r - A pensões vita.licia - para. os beneficiários
das pensões temporárias;
II - As pensões temporárias - para os seus cobeneficiários, ou, na falta destes, para o beneficiário
da pensão vitalícia.
Art. 8.0 A despesa. com o pagamento da. diferença. decorrente da execução do disposto nos arts. 4.0 e
5.0 desta Lei, correrá à conta. da dotação orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada a pensionistas.
Art. 9.0 Em períodos nunca superiores a. um
qüinqüênlo e sempre que as circunstâncias aconselharem o Instituto de Previdência e Assistência dos Servido~es do Estado reajustará as pensões concedidas
aos beneficiários de seus segurados, de forma a atender variações de custo de vida., utilizando-se do seu
fundo de melhoria de pensão, ou solicitando ao Governo recursos adicionais, quando insuficiente o fundo referido.
Parágrafo único. Da arrecadação proveniente
das contribuições de seus segurados obrigatórios, para.
fins de benefícios de família. não poderá o instituto
despender em despesas administrativas quantia. superior a 20% (vinte por cento).
Art. 10. ·O Instituto de Previdência. e Assistência dos Servidores do Estado, além do seu objetivo
primordial de realizar o seguro social. do funcionário
público civil da. União, poderá .'realizar as di\'ersas
operações que sejam julgadas convenientes de seguros privados, capitalização, financiamento para. aquisição de casas, empréstimos e outras formas de assistência econõmica..
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§ 1.0 As operações de seguros privados, com caráter individual, pagáveis por morte, quando não sujeitas a exame médico, terão um período de carência
individual de 3 (três) anos civis, não podendo, antes
de decorrido o prazo mencionado, ser exigido qualquer benefício a não ser em caso de morte por acidente.
§ 2. 0 As operações de seguro, quer as do ramo
vida, quer as dos ramos elementares, serão reguladas por atos próprios baixados pelo Presidente do
Instituto, após aprovação do Conselho Diretor (art.
18, n.O II, alínea a, do Decreto-Lei n.0 2. 265, de 12 de
dezembro de 1940).
Art. 11. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado empregará suas disponibilidades tendo em vista a melhor remuneração de
capital, compatível com a segurança das operações e
o interesse social, e, assim, entre outras operações de
aplicação, poderá fazer:
I - empréstimos em dinheiro a segurados, mediante garantia de consignação em folha e de acordo
com a legislação vigente;
II - empréstimos garantidos por caução de valores, facultada a averbação, em folha, de juros;
III - construção ou aquisição de imóveis destinados a venda a seus segurados;
IV- empréstimos hipotecários;
V- aquisição de imóveis cuja valorização presumível seja compensadora;
VI- aquisição de títulos de divida pública;
VII -outras aplicações, dependentes de aprovação do Governo.
Art. 12. A atual Divisão de Seguros Privados e
Capitalização do Departamento de Previdência do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, fica transformada em Departamento de
Seguros Privados e Capitalização (DS), que será dirigido por um Diretor, nomeado, em Comissão, pelo
Presidente da República.
Parágrafo único. A esse Diretor cabem as mesmas vantagens e prerrogativas conferidas aos mais
Diretores dos Departamentos existentes.
Art. 13. As obrigações financeiras da União decorrentes desta Lei serão recolhidas ao Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado na
forma estabelecida pela Lei n.o 2.068, de 9 de novembro de 1953.
Art. 14. O corpo do art. 47 do Decreto-Lei n.0
2. 865, de 12 de dezembro de 1940, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 47. A distribuição total dos lucros,
apurados como prescrito no artigo anterior será
feita da seguinte forma:
a) 60% (sessenta por cento) para constituir
um fundo especial destinado à melhoria dos
benefícios concedidos no seguro social;
b) 20% (vinte por cento) para constituir uma
reserva de contingência, destinada à garantia
das reservas técnicas;
c) 20% (vinte por cento) para reforço do :fundo destinado aos serviços de assistência.."
Art. 15. Os atrs. 43 e 49 do Decreto-Lei n.0 2. 865,
de 12 de dezembro de 1940, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 43. A realização de qualquer despesa
deverá ser precedida de empenho nas dotações
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próprias e autorização expressa e escrita, que
poderá ser dada pelo presidente em qualquer
caso, ou por diretor, em casos de interesses do
órgão a ele subordinado.
Parágrafo único. A tomada de contas se
processará normalmente por meio de balancetes mensais e demonstração semanal da execução orçamentária, sendo facultado ao órgão
fiscalizador requisitar comprovantes para esclarecimentos".
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"Art. 49. A fiscalização da questão financeira do IPASE será exercida por um Conselho
Fiscal composto de 5 (cinco) membros, nomeados em comissão pelo Presidente da República
por 4 (quatro) anos, a contar da data da nomeação, podendo ser reconduzidos, e com as
seguintes atribuições:
a) examinar a proposta orçamentária encaminhada pelo Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado,
autenticada, para publicação pelo mesmo, depois de verificar estarem obedecidas as disposições deste Decreto-Lei, em caso contrário devolvendo-a anotada nos pontos em desacordo com
as- devidas alterações;
b) fiscalizar a execução do orçamento autenticado pelo Conselho ou aprovado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio e
autorizar, mediante proposta prévia e oportunamente apresentada pela administração do
IPASE, após examinada a ,sua conveniência
quanto às verbas indicadas, a transferência de
uma a outra verba da dotação de uma consignação e de parte da dotação de uma a outra
consignação, respeitando o total orçamentário
da seção;
c) autorizar o reforço total orçamentário
da primeira seção na base da arrecadação efetiva do primeiro semestre, respeitadas as limitações do art. 36 deste Decreto-Lei;
d) opinar sobre as operações de seguro, as
modalidades de assistência e as aplicações do
capital que, além daquelas previstas neste Decreto-Lei, convém sejam adotadas;
e) opinar nos casos de alienação de bens
móveis do IPASE;
f) proceder à tomada de contas da administração do IPASE, através do exame de seus
balancetes e demonstrações da execução orçamentária;
g) tomar conhecimento do balanço e da
apuração e distribuição dos resultados, dando
parecer que será encaminhado ao Ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio pelo Presidente
do IPASE;
h) solicitar do Presidente do IPASE as informações e diligências que julgar necessárias
ao bom desempenho de suas atribuições, sem
prejuízo da inspeção pessoal e direta, por qualquer dos seus membros, dos serviços em geral
inclusive dos comprovantes de contabilidade;
i) apresentar ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio o relatório anual de suas
atividades, inclusive a documentação das próprias despesas;
j) elaborar seu regimento interno.
Parágrafo único. Os membros do Conselho
Fiscal do IPASE terão remuneração idêntica à
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que for fixada para os membros dos Conselhos
Fiscais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões."
Art. 16. Fica revogado o art. 48, e respectivo
parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 2 .865, de 12 de
dezembro de 1949, continuando, porém, o programa e
normas de aplicação das importâncias destinadas aos
fundos referidos no art. 47 do mesmo diploma legal
a serem aprovados anualmente pelo Conselho Diretor.
Art. 17. O plano a que se refere esta Lei, beneficiará também o extranumerário.
Art. 18. As atuais pensões a cargo do Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
serão reajustadas e redistribuídas de acordo com esta
Lei, extinguindo-se os aumentos e abonos concedidos
pelo Decreto-Lei n.O 8. 768, de 21 de janeiro de 1946,
e pelas Leis números 1. 215, de 27 de outubro de 1950,
1.938, de 10 de agosto de 1953, e 2.408, de 24 de janeiro de 1955.
Parágrafo único. Quando o valor atual das pensões, computados os aumentos e abonos anteriores
numa unidade familiar, for superior ao do reajustamento a que se refere este artigo, a diferença será
mantida e distribuida entre os beneficiários.
Art. 19. Os benefícios de que trata esta Lei,
tai?bém se aplicam às pensões, atuais e futuras, a
CUJO pagamento esteja obrigado o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado como
conseqüência da incorporação da Caixa de Aposentadoria e Pensões da Imprensa Nacional (Decreto-Lei
n.O 6. 209, de 19 de janeiro de 1944) inclusive a viúva
e herdeiros dos aposentados nas condições previstas
no Decreto-Lei n.o 8.821, de 24 de janeiro de 1946, e
na Lei n.o 2. 752, de 10 de abril de 1956.
Art. 20. Poderão contribuir facultativamente
para o IPASE os servidores aposentados antes da
vigência do Decreto-Lei n.o 3.347, de 12 de junho de
1941.
. Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio de .Taneiro, em 12 de março de 1958; 137.0 da
Independência e 7o.o da República. - JUSCELINO
KUBITSCHEK, - Eurico de Aguiar Salles - Antônio
Alves Câmara - Henrique Lott - José Carlos de Macedo Soares- José Maria Alkmim- Lúcio MeiraMario Meneghetti - Clovis Salgado - Parsifal Barroso - Francisco de Melo - Mauricio de Medeiros.
LEI N. 0 4.250, DE 12 DE SETEMBRO DE 1963
Dispõe sobre a situação dos contribuintes
do Montepio Civil dos Funcionários Públicos
Federais, e dá outras providênciaS.
O Presidente da República:
~aço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanc1ono a seguinte Lei:
Art. 1.0 O Plano de Previdência constante da Lei
n.o 3.373, de 12 de março de 1958, fica estendido aos
contribuintes do Montepio Civil dos funcionários públicos federais e aos funcionários da União que contribuem obrigatoriamente para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados
em Serviços Públicos.
Art. 2.0 A despesa com o pagamento da diferença decorrente da execução do disposto nesta lei
correrá à conta do Tesouro Nacional.
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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~rasilia, 12 de setembro de 1963; 142.0 da Independência e 75.o da República. - JOAO GOULART
- Abelardo Jurema - Sylvio Borges de Souza Motta
- Jair Ribeiro - João Augusto de Araújo Castro Carvalho Pinto - Expedito Machado - Oswaldo Lima Filho - Paulo de Tarso - Ama.ury Silva - Anysio Botelho - Wilson Fadul - Antônio de Oliveira
Brito - Egydio Michaelsen.

LEI N.O 5.057, DE 29 DE JUNHO DE 1966
Reajusta o valor da pensão paga pelo Tesouro Nacional a herdeiros de contribuinte do
Montepio Civil, e dá Gutras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 A pensão paga pelo Tesouro Nacional a
herdeiros de contribuinte do Montepio Civil, calculada
de conformidade com o disposto no art. 4.0 da Lei
n.0 3.373, de 12 de março de 1958, será reajustada, a
partir de 1.o de janeiro de 1966, de acordo com os
níveis dos atuais vencimentos dos funcionários civis
da União.
§ 1.0 A pensão reajustada na forma deste artigo
será sempre atualizada de acordo com os valores dos
vencimentos que forem fixados para aqueles funcionários.
§ 2. 0 O reajustamento previsto neste artigo é
extensivo aos pensionistas dos extintos Montepio dos
Operários e Serventes dos Arsenais de Marinha, Caixa
e Pensões dos Operários da Casa da Moeda e Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos (IAPFESP), desde que
seus instituidores tenham possuído a necessária qualificação de funcionários civis da União.
Art. 2.° Cabe aos órgãos de pessoal dos respectivos Ministérios, à vista dos processos de hab111tação
a eles remetidos, indicar os atuais níveis de vencimentos correspondentes aos cargos então exercidos
pelos ex-contribuintes.
§ 1.0 Quando, por motivo de extinção do cargo,
não for possível fixar o atual nível de seus vencimentos, o Ministério o estabelecerá tendo em vista a correlação de atribuições entre ele e outro cargo existente.
§ 2.0 Não sofrerá redução o valor primitivo da.
pensão que ultrapassar a importância resultante do
. reajuste previsto nesta Lei, sendo a eventual diferença absorvida em reajustes futuros.
§ 3.0 As vantagens financeiras desta Lei são
isentas do desconto de qualquer contribuição.
Art. 3.0 A despesa com o reajustamento de pensão paga pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos
(IAPFESP), correrá por conta do Tesouro Nacional,
cabendo àquela entidade, após feita sua revisão, remeter o processo de habilitação à Diretoria da Despesa Pública.
Parágrafo único. Reajustada a pensão e reconhecida a dívida pelo Tesouro Nacional, iniciará o
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários
e Empregados em Serviços Públicos (IAPFESP) o pagamento do beneficio.
Art. 4. 0 O Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Ferroviários e Empregados. em Serviços Públicos
(IAPFESP) remeterá semestralmente, à Diretoria da
Despesa Pública, para indenização por parte da União
discriminando os números dos processos, a relação
das diferenças pagas na forma desta Lel.
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Art. 5.0 Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de junho de 1966; 145.0 da Independência e 78. 0 da República.- H. CASTELLO BRANCO
- Arnoldo Toscano - Octávio Bulhões - Walter
Peracchi Barcellos.
DECRETO N. 0 59.832,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1966
Regulamenta dispositivos do Decreto-Lei
n.0 5, de 4 de abril de 1966 (que "estabelece
normas para a recuperação econômica das atividades da Marinha Merca,nte, dos Portos Na·
cionais e da Rede Ferroviária Federal S.A.'')
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Art. 10. O regime da dupla aposentadoria só
será aplicável aos ferroviários que, funcionários públicos da administração direta federal, não tenham
perdido essa qualidade, ao ser instituído o sistema
autárquico nas ferrovias onde exerciam suas atividades em caráter permanente.
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DECRETO-LEI N. 956, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969
Dispõe sobre aposentadoria dos servidores
públicos e autárquicos cedidos à Rede Ferroviária Federal S. A., bem como dos seus empregado·s em regime especial, e dá outras providências.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e
da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere o artigo 1.0 do Ato Institucional n.o 12,
de 31 de agosto de 1969, combinado com o § 1.0 do
artigo 2. 0 do Ato Institucional n. 0 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:
Art. 1.0 As diferenças ou complementações de
proventos, gratificações adicionais ou qüinqüênios e
outras vantagens, excetuado o salário-família, de responsabilidade da União, presentemente auferidas pelos ferroviários servidores públicos e autárquicos
federais ou em regime especial aposentados da previdência social, serão mantidas e pagas pelo Instiuto
Nacional de Previdência Social, por conta do Tesouro
Nacional, como parcela complementar da aposentadoria, a qual será com esta reajustada na forma da
Lei Orgânica da Previdência Social.
Parágrafo único. Para efeito de cálculo da pensão será tomada por base a aposentadoria com a
respectiva parcela complementar.
Art. 2.0 Fica assegurada aos servidores de que
trata este Decreto-Lei, quando aposentados, a percepção de salário-família, de acordo com a legislação
aplicável aos servidores públicos, devendo o pagamento ser efetuado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, por conta do Tesouro Nacional.
Art. 3.0 As gratificações adicionais ou qüinqüênios percebidos pelos ferroviários servidores públicos
e autárquicos ou em regime especial, segurados da
previdência social, integrarão o respectivo salário de
contribuição de acordo com o que estabelece o artigo
69, § 1.0 da Lei Orgânica da Previdência Social, na
redação dada pelo artigo 18 do Decreto-Lei n.o 66, de
21 de novembro de 1966.
§ 1.0 Fica dispensada a incidência de descontos
sobre as importâncias percebidas como adicionais ou
qüinqüênios antes do 12. 0 mês precedente ao em que
entrar em vigor o presente Decreto-Lei.
§ 2. 0 A incidência dos descontos sobre os adicionais ou qüinqüênios, só abrangerá os serviços que, na
0
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data da publicação deste Decreto-Lei estiverem em
atividade.
Art. 4.0 Por força do disposto no artigo 3.o, os
ferroviários servidores públicos e autárquicos ou em
regime especial que vierem a se aposentar pela previdência social, na vigência deste diploma legal, não
farão jus à percepção, por parte da trnião, dos adicionais ou qüinqüênios que percebiam em atividade.
Art. 5.0 As diferenças ou complementações de
pensão devidas pela União aos dependentes dos ferroviários servidores públicos, na forma das Leis n.os
4.259, de 12 de setembro de 1963, e 5.057, de 29 de
junho de 1966, serão mantidas e pagas pelo Instituto Nacional de Previdência Social, por conta do
Tesouro Nacional, como parcela complementar do
benefício, a qual será com este reajustada na forma
da Lei Orgânica da Previdência Social.
Art. 6. 0 Por morte de servidor público que estiver em gozo de dupla aposentadoria, segundo entendimento dado à Lei n.O 2. 752, de 10 de abril de 1956,
sendo a aposentadoria da União superior à da previdência social, a pensão concedida na forma da Lei
Orgânica da Previdência Social será acrescida da
diferença entre o valor desse benefício e o da pensão
que seria devida de acordo com o artigo 4.o da Lei
n.o 3.373, de 12 de março de 1958, com base na aposentadoria da União.
Parágrafo único. A diferença de que trata este
artigo, de responsabilidade da União, será mantida,
reajustada e paga na f9rma do que dispõe o artigo 5.0
Art. 7.0 Fica assegurada aos dependentes dos
servidores de que trata o presente Decreto-Lei a percepção de salário-família, na forma da legislação
aplicável aos servidores públicos, devendo o pagamento ser efetuado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, por conta do Tesouro Nacional.
Art. 8.o Aos servidores públicos que, com base
no entendimento dado à Lei n.0 2. 752, de lO de abril
de 1956, se encontrem em gozo de dupla aposentadoria, bem como aos respectivos dependentes, não se
aplica o disposto nos artigos 1.0 , 2. 0 e 7.o
Art. 9.o O disposto nos artigos 1.0 e 5.o apHcarse-á a quaisquer importâncias que, a titulo de complementação e com base em legislação anteriormente
vigente, sejam consideradas devidas pela União aos
servidores de que trata o presente Decreto-Lei e aos
respectivos dependentes, ressalvadas as complementações de pensões especiais que obedecem a regulamentação própria.
Art. 10. O Tesouro Nacional porá à disposição do
Instituto Nacional de Previdência Social, à conta de
dotações próprias consignadas no Orçamento da
União, os recursos indispensáveis ao pagamento do
salário-família de que tratam os artigos 2.0 e 7.o e à
manutenção e reajustamento dos encargos referidos
no artigo 1.0 , inclusive em seu parágrafo único, e nos
artigos 5.o e 6.0, em cotas trimestrais, de acordo com
a programação financeira da União.
Art. 11. Ficam revogados o Decreto-Lei n.0 3. 769,
de 28 de outubro de 1941, a Lei n. 0 5.235, de 20 de
janeiro de 1967, a Lei n.O 4.259, de 12 de setembro
de 1963, na parte referente aos funcionários da União
que contribuem obrigatoriamente para o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos bem com a Lei n.0 5.057,
de 29 de junho de 1966.
Art. 12. Este p~creto-Lei entrará em vigor no
primeiro dia do mês seguinte ao de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Brasflla, 18 de outubro de 1969; 148.0 da Independência e 81.0 da República. - AUGUSTO llAMANN
RA.DEMAKER GR'VNEWALD - Aurélio de Lyra Tavares - Márcio de Souza e Melo - Antônio Delfim
Netto - Newton Burla.maqui Barreira- Hélio Beltrão.
(As Comtss6es de Servfço Públtco Civn e de
Finanças.>

I.

!•

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 37, DE 1976

(N.o 73-B/76, na Câmara. dos Deputados)
Aprova o texto do Acm"do sobre Transporte
Aéreo, concluído entre a República Federativa
do Brasil e o Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 6 de julho de 1976.

o congresso Nacional decreta:

Art. 2.o Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

5. Tendo em vista a natureza do instrumento,
faz-se necessária sua ratificação formal, após aprovação pelo Congresso Nacional, conforme o cilsposto
no art. 44, inciso I, da Constituição Federal.
6. Nessas condições, submeto à alta consideração de Vossa Excelência projeto de mensagem ao
congresso Nacional para encaminhamento do texto
do aludido Acordo à aprovação do Poder Legislativo.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu
mais profundo respeito. - Antônio F. Azeredo da
ACORDO SOBRE TRANSPORTES AÉREOS ENTRE
O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA
DO BRASU.. E O GOVERNO DO REINO DOS
PAíSES BAIXOS

O Governo da República Federativa do Brasil

e

MENSAGEM N. 0 279, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Em conformidade com o cilsposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Sr.
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo sobre Transporte Aéreo, concluído entre
a República Federativa do Brasil e o Reino dos Países
Baixos, em Brasilla, a 6 de julho de 1976.

Brasilla, 15 de setembro de 1976. Pereira dos Santos.

4. Por outro lado, o Acordo incorpora princípios
consagrados em documentos bilaterais de aviação
civil internacional, disciplinando, assim, matéria relativa a tarifas, a horários e freqüências, a facilidades
aos serviços aéreos, a configuração de assentos e a
certificados de navegabilidade.

Silveira.

Art. 1.0 li: aprovado o texto do Acordo sobre
Transporte Aéreo, concluido entre a República Federativa do Brasil e o Reino dos Países Baixos, em
Brasilla, a 6 de julho de 1976.
I.
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Adalberto

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 DTC/DAIIDE-I/ARC/
237/680.4 (B46), (F26), DE 13 DE SETEMBRO
DE 1976, DO SR. MINISTRO DE FSTADO DAS
RELAÇOES EXTERIORES
A Sua Excelência o senhor
Ernesto Geisel,
Presidente da República
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, o texto do Acordo sobre Transporte
Aéreo, assinado em Brasília, em 6 de julho último,
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino dos Países Baixos.
2. O referido Acordo segue, de modo geral, o
padrão dos demais acordos negociados pelo Brasil em
matéria aeronáutica, incluindo um Anexo, o respectivo Quadro de Rotas, o Protocolo de Assinaturas,
Memorandum Confidencial e a corre®Ondente Ata
Final das negociações aeronáuticas entre os dois
países.
3. O instrumento assinado com os Países Baixos
veio consolidar situação de fato já existente, uma
vez que a companhia neerlandesa- designada opera
autorizada por Portaria Ministerial na rota do Atlântico Sul há mais de trinta anos, tendo sido uma das
primeiras empresas a voar para o Brasil.

O Governo do Reino dos Países Baixos,
tendo decidido concluir um Acordo sobre transportes aéreos regulares entre os dois Países, designaram para esse fim representantes devidamente
autorizados, os quais convieram nas disposições seguintes:
Artigo 1
As Partes Contratantes concedem-se reciprocamente os direitos especificados no presente Acordo
e seu respectivo Anexo, a fim de que se estabeleçam
os serviços aéreos internacionais nos mesmos previstos, doravante referidos como "serviços convencionados".
Artigo 2

1. Qualquer dos serviços convencionados poderá
ter início imediatamente ou em data posterior, a
critério da Parte Contratante à qual os direitos foram concedidos, mas não antes que:

a) a Parte Contratante à qual os direitos tenham
sido concedidos haja designado uma empresa aérea
de sua nacionalidade para a rota ou as rotas especificadas;
b) a Parte Contratante que concede os direitos
tenha expedido a necessária licença de funcionamento à empresa designada, obedecidas as cilsposições do § 2.0 deste artigo e as do art. 6.0
2. A empresa aérea designada por uma Parte
Contratante poderá ser chamada a fazer prova, perante as autoridades aeronáuticas da outra Parte
Contratante, que se encontra em condições de satisfazer os requisitos prescritos pelas leis e regulamentos, normalmente aplicados por essas autoridades ao
funcionamento de empresas de transportes aéreos
internacionais.
3. As Partes Contratantes reservam-se o direito
de substituir, por outras empresas aéreas nacionais,
a empresa aérea originariamente designada, dando
prévio aviso à outra Parte Contratante. A nova empresa designada aplicar-se-ão todas as disposições
do presente Acordo e seu Anexo.
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Artigo 3

Artigo 5

1. C<Jm o fim de evitar práticas discriminatórias e assegurar igualdade de tratamento, fica estabelecido que:
I. As taxas e outros gravames que uma das
Partes Contratantes imponha ou permita sejam impostos à empresa designada pela outra Parte Contratante para o uso de aeropo.rtos e outras facilidades,
não serão superiores às taxas e aos gravames cobrados das aeronaves de sua bandeira empregadas em
serviços internacionais semelhantes, pelo uso de tais
·
aeroportos e facilidades.

1. · As leis e regulamentos de uma Parte C<Jntratante relativos à entrada, permanência no seu território ou saída do mesmo, de aeronaves empregadas
em navegação aérea internacional, ou relativos à
exploração e à navegação de tais aeronaves dentro
do seu território, serão aplicadas às aeronaves da
empresa designada pela outra Parte Contratante.

TI. Os combustíveis, óleos lubrificantes, equipamento normal, provisões de bordo e peças sobressalentes introduzidos no território de uma Parte Contratante, ou postos a bordo de aeronaves da outra
Parte C<Jntratante nesse território, quer diretamente
por uma empresa por esta designada, quer por conta
de tal empresa, e destinados unicamente ao uso ~e
suas aeronaves nos serviços convencionados, gozarao
do tratamento dado às empresas nacionais que realizam transporte aéreo internacional, no que diz respeito a direitos aduaneiros, taxas de inspeção e/ou
outros direitos e gravames nacionais.
III. As aeronaves de uma das Partes Contratantes utilizadas na exploração dos serviços convencionados, e os combustíveis, óleos lubrificantes,
equipamento normal e peças sobressalentes para a
manutenção e reparação das aeronaves utilizadas,
bem como as provisões de bordo, compreendendo
alimentos, bebidas e tabaco, enquanto em tais aeronaves, gozarão de Isenção de direitos aduaneiros,
taxa de inspeção e direitos ou taxas semelhantes no
território da outra Parte C<Jntratante, mesmo quando utilizados ou consumidos em vôo sobre o referido
território.
2. Os bens enumerados no parágrafo precedente
e objeto de isenção pelo mesmo estabelecido, não
poderão ser desembarcados da aeronave no território
da outra Parte C<Jntratante sem o consentimento 'de
suas autoridades aduaneiras, e ficarão sujeitos ao
controle dessas autoridades, enquanto não utilizadas
pela empresa.
3. Os passageiros, bagagens e mercadorias em
trânsito pelo território de uma Parte Contratante e
que permanecerem na área do aeródromo que lhes
é reservada, serão submetidas apenas ao controle estabelecido para essa área, exceto no que diz respeito
a medidas de segurança para salvaguarda da Aviação Civil Internacional. As bagagens e mercadorias
em trânsito direto serão isentas de direitos, taxas ou
gravames aduaneiros.
Artigo 4

Os certificados de navegabilidade, certificados de
habilitação e licença expedidas ou revalidadas pelas
autoridades aeronáuticas de qualquer das Partes
Contratantes e ainda em vigor, serão reconhecidos
como válidos pela outra Parte C<Jntratante para o
fim de exploração dos serviços convencionados. As
Partes Contratantes se reservam, entretanto, o direito de não reconhecerem, relativamente ao pouso ou
sobrevôo de seu território, certificado de habilitação
e licenças concedidos aos seus próprios nacionais
pelas autoridades da outra Parte Contratante ou por
um terceiro Estado.

2. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à entrada, permanência no seu território ou saida do mesmo, de passageiros, tripulações
ou carga de aeronaves, como sejam os concernentes
à entrada, despacho, imigração, passaportes, alfândega ~ quarentena, aplicar-se-ão aos passageiros, tripulaçoes e carga de aeronaves de empresa aérea
designada pela outra Parte Contratante quando no
território da primeira Parte Contratante.
Artigo 6

1. Cada Parte C<Jntratante reserva-se o direito
de negar ou revogar licença de funcionamento a
uma empresa aérea designada pela outra Parte Contratante, quando não julgar suficientemente comprovado que parte preponderante da p~priedad~ e
o controle efetivo da referida empresa estao em maos
de nacionais da outra Parte C<Jntratante.
2. A empresa designada poderá ser multada
pelas autoridades da outra Parte COntratante, na
forma do ato de autorização de· seu funcionamento
jurídico, ou sua licença de funcionamento ser suspensa, no todo ou em parte, pelo período de 1 (um)
mês a 3 (três) meses:
a) nos casos de inobservância das leis e regulamentos referidos no art. 5.0 deste Acordo, e de
outras normas governamentais estabelecidas para o
funcionamento de empresas aéreas designadas;
b) quando as aeronaves utilizadas nos serviços
convencionados não sejam tripuladas por pessoas que
possuam respectivamente a nacionalidade de uma
ou outra Parte Contratante, excetuados os casos de
adestramento do pessoal navegante, por instrutores
devidamente autorizados pelos órgãos competentes
da Parte Contratante que designou a empresa e durante o período de adestramento, ou se for concedida
licença especial.
3. Nos casos de reincidência das infrações constantes do item anterior, a licença de funcionamento
poderá ser revogada.
4. A revogação constante dos itens 1 e 3 deste
artigo só poderá ser aplicada após consulta com a
outra Parte COntratante. A consulta terá início num
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da respectiva
notificação.
Artigo 7
As autoridades aeronáuticas das duas Partes
Contratantes deverão manter contato permanente
para garantir uma estreita colaboração em todas as
questões tratadas no presente Acordo, visando à sua
execução satisfatória.

Artigo 8

1. Se qualquer das Partes Contratantes desejar
modificar qualquer cláusula do Anexo ao presente
Acordo poderá solicitar uma consulta entre as autoridades aeronáuticas de ambas as partes, a qual. terá
início num prazo de 60 (sessenta) dias, a partlr da
respectiva notificação.
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2. Os resultados da consulta passarão a vigorar
após confirmação por troca de notas por via diplomática.
Artigo 9

'1!

l. A3 divergências entre as Partes Contratantes
sobre a interpretação ou aplicação do presente Acordo e do seu . Anexo, que não puderem ser resolvidas
por melo de negociações ou de consultas dlretas, serão
submetidas a arbitramento, seguindo-se o procedimento previsto no art. 85 da Convenção sobre Aviação Civll Internacional, concluída em Chicago em
1944, quanto à composição e funcionamento do respectivo tribunal. As custas do arbitramento serão
pagas em partes iguais pelas Partes Contratantes.
2. As Partes Contratantes farão o possível para
dar cumprimento à decisão arbitral.
Artigo 10

Ao entrar em vigor uma convenção aérea multilateral aceita por ambas as Partes Contratantes, o
presente Acordo deverá ser modificado de modo que
as suas disposições se conciliem com as da nova
convenção.
Artigo 11

O presente Acordo e seu Anexo e assim os demais
atos relativos aos mesmos que os complementem ou
modifiquem, serão comunicados à Organização da
Aviação Civil Internacional para fins de registro.

Artigo 12
Cada uma das Partes Contratantes poderá, em
qualquer tempo, notificar a outra Parte Contratante
o seu propósito de denunciar o presente Acordo, fazendo simultaneamente uma comunicação no mesmo
sentido à Organização da Aviação Civil Internacional.
O presente Acordo deixará de vigorar doze (12) meses
depois da data do recebimento da notificação pela
Parte Contratante, salvo se for retirada por consenso
de ambas as Partes antes de expirar aquele prazo. Se
não for acusado o recebimento da notificação pela
Parte Contratante à qual for dirigida, entender-se-á
recebida quatorze (1~) dias depois de o ter sido pela
Organização da Aviação Civil Internacional.
Artigo 13

O presente Acordo substitui as licenças, privilégios
e concessões existentes à data de sua entrada em
vigor, relativas às matérias tratadas no mesmo, e
outorgados a qualquer título por uma das Partes Contratantes em favor da empresa aérea da outra Parte
Contratante.
Artigo 14
Para os fins de aplicação do presente Acordo e do
seu Anexo:
a) A expressão "autoridade aeronáutica" significa, no caso da República Federativa do Brasil, o
Ministro da Aeronáutica, e, no caso do Reino dos
Países Baixos, o Ministro dos Transportes, Controle
de Aguas e Obras Públicas ou, em ambos os casos,
qualquer pessoa ou órgão que esteja legalmente autorizado a exercer as funções atualmente pelos mesmos
exercidas;
b) a expressão "serviços convencionados" significa serviços aéreos regulares para o transporte de
passageiros, carga e mala postal nas rotas aqui especificadas;
c) a expressão "empresa aérea designada" significa qualquer empresa que uma das Partes Contratan-

Quinta-feira 14 6853

tes tiver escolhido para explorar os serviços convencionados e a cujo respeito tiver sido feita comunicação
por escrito às Autoridades aeronáuticas da outra Parte
Contratante, segundo o disposto no art. 2.o, parágrafo 1, alinea b, do presente Acordo;
d) o termo "tarifa" significa o preço a ser pago
Pelo transporte de passageiros e carga e as condições
sob as_ quais este preço se aplica, incluindo preços e
condiçoes de agenclamento e outros serviços correiatos, mas excluindo remuneração e condições de transporte de mala postal;
e) e a expressão "território" terá o mesmo sentido
que lhe dá o artigo 2 da Convenção sobre Aviação Civil
Intern~cional, concluída em Chicago em 1944, no
entend1mento de que, com relação ao Reino dos Países
Baixos, o presente Acordo se aplica apenas ao Reino
na Europa;
f) as definições "empresa aérea", "serviço aéreo",
sezyiço aéreo internacional" e "escalas sem fins comerciais", são as constantes do artigo 96 da mesma
Convenção sobre Aviação Civil Internacional.
"

Artigo 15

. Este Acordo será aplicado provisoriamente a partlr ~a. data. de sua assinatura no ~te dos poderes
adm1mstratlvos das Autoridades aeronauticas de cada
Parte Contratante; e entrará em vigor através de
notificação por via diplomática depois de cumpridos
os procedimentos constitucionais de cada uma das
Partes Contratantes, a partir da data da última dessas
notificações.
Feito em Brasília, aos 6 de julho de mil novecentos
e setenta e seis, em dois originais, nas línguas portuguesa, neerlandesa e inglesa, sendo todos os textos
igualmente autênticos. Em caso de qualquer divergência, prevalecerá o texto em língua inglesa.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Pelo Governo do Reino dos Países Baixos:

Anexo ao
Acordo sobre 7Tansportes Aéreos
SEÇAO I
As Partes Contratantes concedem-se o direito de
explorar, por intermédio da respectiva empresa aérea
designada e segundo as condições deste Anexo, os serviços convencionados, nas rotas e escalas estabelecidas
nos Quadros de Rotas que o integram.
SEÇAOII
1. Nos termos do presente Acordo e deste Anexo,
cada Parte Contratante concede à empresa aérea
designada pela outra Parte Contratante e para o fim
de explorar os serviços convencionados nas rotas especificadas:
a) o direito de desembarcar e embarcar passageiros, carga e mala postal originados no território da
outra Parte Contratante ou a ele destinado;
b) o direito de desembarcar e embarcar passageiros, carga e mala postal de tráfico internacional,
originados em escalas em terceiros países incluldos
no Quadro de Rotas, ou a eles destinados.
2. Cada Parte Contratante autoriza o sobrevôo
de seu território pela empresa designada pela outra
Parte Contratante, com ou sem pouso técnico, nas
escalas constantes do Quadro de Rotas.
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3. O exercício dos direitos acima mencionados
está sujeito às condições estabelecidas na Seção IV
abaiXo.
SEÇAO m
As autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes consultar-se-ão a pedido de uma delas a fim
de determinar se os princípios enunciados na Seção
IV, abaixo, estão sendo observados pelas empresas
aéreas designadas pelas ,partes Contratantes e, em
particular, para evitar que uma porção do tráfico
seja injustamente desviada de qualquer das empresas
designadas.
SEÇAO IV·
1. Os serviços convencionados terão por objetivo
funpamental oferecer uma capacidade adequada à
procura do tráfico.
2. Na exploração desses serviços se levará em
conta, principalmente quanto à exploração de rotas
ou trechos comuns de rota, os interesses das empresas
aéreas designadas, a fim de que os serviços prestados
por qualquer delas não sejam indevidamente afetados.
Assegurados os princípios de reciprocidade, um tratamento justo e equitativo deverá ser concedido às empresas aéreas designadas, a fim de que os serviços
prestados por qualquer delas não sejam indevidamente
afetados. Assegurados os princípios de reciprocidade,
um tratamento justo e equitativo deverá ser concedido
às empresas aéreas designadas das duas Partes Contratantes, para que possam explorar, em igualdade
de condições, os serviços aéreos nas notas especificadas nos Quadros de Rotas anexos.
3. O direito de uma empresa aérea designada de
uma Parte Contratante embarcar e desembarcar, nos
pontos das rotas especificados, tráfico internacional
com destino a ou proveniente de terceiros países, será
exercido de modo que a capacidade corresponda:
a) à necessidade do tráfico entre o país de origem
e os países de destino;
b) às necessidades de uma exploração económica
dos serviços convencionados;
c) à procura do tráfico existente nas regiões
atravessadas, respeitados os interesses locais e regionais.
SEÇAO V

As Autoridades aeronáuticas de qualquer das Partes Contratantes fornecerão às Autoridades aeronáuticas da outra Parte, a pedido destas, periodicamente
ou a qualquer tempo, os dados estatísticos que sejam
razoavelmente solicitados, para a verificação de como
está sendo utilizada, pela empresa aérea designada
da outra Parte Contratante, a capacidade oferecida
nos serviços convencionados. Esses dados deverão conter todos os elementos necessários para fixar o volume
de tráfico, bem como sua origem e destino na linha.
SEÇAO VI

1. As tarifas a serem aplicadas pela empresa
aérea designada de uma Parte Contratante em pagamento do transporte de passageiros e carga originados no território da outra Parte Contratante ou a ele
destinados, deverão ser estabelecidas em níveis razoáveis, dando-se a devida consideração a todos os fatores
relevantes, inclusive custo de operação, características
de serviço, lucro razoável e tarifas de outras empresas
aéreas aplicadas na mesma ou em rotas semelhantes,
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devendo ser observado, quanto possível, o mecanismo
da Associação Internacional dos Transportes Aéreos
(!ATA).
2. As tarifas assim elaboradas serão submetidas
à aprovação das Autoridades aeronáuticas da outra
Parte Contratante quarenta e cinco (45) dias, pelo
menos, antes da data prevista para a sua aplicação;
em casos especiais, esse prazo poderá ser reduzido, se
assim concordarem as ditas Autoridades.
3. Se, por qualquer razão, uma determinada tarifa não puder ser fixada na forma das disposições
anteriores, ou se, durante os primeiros quinze (15)
dias do prazo, qualquer das Autoridades aeronáuticas
notificar a outra a desaprovação de qualquer tarifa
que lhe foi submetida, as Autoridades aeronáuticas
das Partes Contratantes tratarão· de determinar tal
tarifa em reunião de Consulta.
4. As tarifas estabelecidas na forma das disposições desta Seção permanecerão em vigor até que
novas tarifas sejam estabelecidas segundo essas mesmas disposições.
5. As tarifas aplicadas pela empresa aérea designada por uma das Partes Contratantes, quando servir
pontos comuns entre as duas Partes ou pontos compreendidos em rotas comuns entre o território de uma .
Parte Contratante e terceiros países, não serão infe- .. /:.
.J'iores às aplicadas pela empresa da outra Parte na
execução de serviços idênticos.
·!

6. A empresa aérea designada por uma Parte
Contratante não poderá conceder, direta ou indiretamente, por si ou através de qualquer intermediário,
descontos, abatimentos ou quaisquer reduções sobre
tarifas em vigor, salvo os previstos pelas resoluções
aprovadas pelas Partes Contratantes.
SEÇAO VII

os horários deverão indicar o tipo, modelo e configuração das aeronaves utilizadas, bem como a freqüência dos serviços e escalas e serão submetidos pela
empresa aérea designada de cada Parte Contratante
às Autoridades aeronáuticas da outra Parte Contratante pelo menos quarenta e cinco (45) dias, antes
da data prevista para sua vigência. Tais horários
deverão ser aprovados dentro do prazo acima indicado,
a menos que envolvam alteração de escalas ou de
capacidade em desacordo com o que está especificado
neste Anexo.
SEÇAO

vm

1. As seguintes alterações nas rotas não dependerão de prévio aviso entre as Partes Contratantes,
bastando a respectiva notificação de uma a outra
Autoridade aeronáutica:
a) inclusão ou supressão de pontos de escalas no
território da Parte Contratante que designa a empresa
aérea;
b) omissão de escalas no território de terceiros
países.
2~ A alteração das rotas convencionadas pela
inclusão de ponto de escala não previsto no Quadro
de Rotas, fora do território da Parte Contratante
que designa 1a empresa aérea, fica sujeita a acordo
prévio entre as Autoridades aeronáuticas de ambas as
Partes.

'
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QUADRO DE ROTAS
1 - Rotas do Brasil
Escalas em Território
do Brasil
Pontos no Brasil

Escalas Intermediárias
(1) (2)

<um ·ponto na Africa Ocidental ou um ponto na
Europa)

Escala em Território
dos Países Baixos
Amsterdam

Escalas além

(1) (li)

(Três pontos além na Europa) (3)

(Um ponto na Europa ou
um ponto no Norte da.
Africa)
(1) Na apresentaçe.o dos horârlos a empresa designada pode omitir escalas em terceiros palses.
(2) Os pontos sere.o fixados através de notltlcaçe.o do Governo brasileiro ao Governo neerlandês quando as Autoridades brll.llllel.ru
designarem a empresa aérea brasileira para operar os· serviços convencionados.
(3) Quando ter !elta a notl!lce.çe.o mencionada na Nota (2), o Governo brasileiro lndlcarâ qual dos três pontos pode .er
operado antes ou depois de um dos demais.

2 - Rotas dos Países Baixos
Escalas em Território
dos Países Baixos
Pontos nos Paises
Baixos

Escalas Intermediárias
(1)

Zurique, Lisboa ou Monróvia

Escalas em Território
do Brasil
Rio. de Janeiro e/ou São
Paulo

Escalas além

(1)

Montevidéu (2)
Buenos Aires
Santiago

(1) Na apresentaçe.o dos horârlos a empresa designada pode omitir escalas em terceiros pe.lses.
Montevidéu pode ser operada antes ou depois de Buenos Aires.

1:!)

i'

~

·j.,

j

j

PROTOCOLO DE ASSINATURAS
. Por ocas1ão da assinatura do Acordo sobre Transportes Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Paises Baixos, as Partes Contratantes convencionaram o seguinte:
1 - A empresa designada pelo Brasil pode operar duas freqüências por semana, com aeronaves da
série B-707-320 ou DC-8-63 ou similar, com um .máximo de 156 assentos utilizáveis em território neerlandês. A configuração normal dos assentos da aerona·
ve pode ser utirizado com o trãfico de passageiros embarcando e desembarcando nas demais escalas do
Quadro de Rotas.
2 - A empresa designada pelos Paises Baixos
pode operar duas freqüências por semana, com aeronaves da série DC-8-63 ou simUa.r, com um mãximo
de 156 assentos utilizáveis em território brasileiro.
A configuração normal dos assentos da aeronave pode
ser ut1llzada com o tráfico de passageiros embarcando
e desembarcando nas demais escalas do Quadro de
Rotas.
3 - Os empregados, inclusive os seus dependentes, de cada uma das empresas designadas pelas Partes Contratantes, quando em viagem a serviço da empresa, poderão embarcar ou desembarcar nas escalas especificadas no Quadro de Rotas.
4 - As empresas designadas pelo Brasil e pelos
Paises Baixos, no que concerne aos tripulantes estrangeiros empregados nos serviços convencionados,
na forma da última parte do artigo a.o, parágrafo 2,

alfnea b, do Acordo sobre Transporte Aéreo, .submeterão, respectivamente, à Autoridade aeronáutica da
outra Parte Contratante, uma lista completa, indicando o nome, a nacionalidade, a função na tripulação, o tipo e o número de licença e a Autoridade que
a emitiu. Salvo aviso em contrario, esses tripulantes
poderão exercer suas funções nos serviçOB convencionados.
Feito em Brasília, aos 6 de julho de 1976.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Antonio F. Azeredo da Silveira.
Pelo Governo do Relno dos Paises Ba.l.xos: Leopold Quarles van Ufford.
(As Comissões de Relações Exteriores, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)

PARECERES
PARECERES N.oa 841, 842, 843 e 844, DE 19'26
Sobre o Projeto de .Lel do Senado n.0 263,
de 1975, que disciplina a venda, no comércio
vareJista, dos cereais a.concU.clonados em pacotes pa.dronizac1ios.

PARECER N.0 841, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Dirceu Cardoso
Pelo Projeto que nos vem a exame, de autoria do
ilustre Senador Vasconcelos Torres, pretende-se exigir
dos estabelecimentos comerciais varejistas, supermercados e assemelhados, a obrigação de oferecerem à
venda pacotes de melo quilo, de um quilo e de cin.co
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..·quilos
'. '
dos p~~dutos alÍmenticio~ pré-acondicionados,

em invólucros de plástico, que hapitualmente vendem,
incluídas na definição as carnes e massas ·de ·qualquer espécie, bem como cereais· e manteigas. .· ·
· Mot1va-se o Projeto pela acusação, formulada pe)o
autor, de que os volumes unitários oferecidos à opçao
do consumidor não raro excedem sua capacidade aquisitiva, o que não ocorerria se os gêneros alimentícios
ganhassem embalagens de pesos mais modestos.
Consta de um trecho da Justificação:
"O que se está ve~do, por toda parte, é uxp.a
tendência crescente a só. vender arroz, ..feijao,
farinha e outros produtos essenciais a todas as
mesas, em volumes unitários que excedem ao
poder aquisitivo de que, dentro de suas possibilidades se arma o modesto chefe de família
ou a preOcupada dona de casa, para dar uma
circulada no supermercado ()U na feira, em busca do essencial."
A matéria foi igualmente distribuída às Comissões de Agricultura, de Economia e de Finanças, as
quais, naturalmente, se deterão sobre o mérito da
proposição.
Quanto ao ângulo que cabe examinar, não encontramos nenhuma restrição à tramitação do Projeto.
Sua iniciativa inclui-se entre as prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional e, por outro lado,
seus propósitos não colidem com a slstemátiva jurídica brasileira.
É de notar-se, de igual modo, que o art. 2. 0 do
Projeto oferece ao Poder Executivo a oportunidade
da regulamentação da lei, compondo-se, assim, com
a boa técnica legislativa.
Isto posto, opinamos favoravelmente ao Projeto
de Lei do Senado n.o 263, de 1975, quanto à sua constitucionalidade e juridicidade.
Este o nosso Parecer.
Sala das Contlssões, em 8 de abril de 1976. Gustavo Ca.panema, Presidente em exercício - Dirceu Cardoso, Relator. - Nelson Carneiro - Renato
Franco - Belvíclio Nunes, com restrições - Henrique
Ide La Rocque- Leite Chaves.

PARECER N.0 842, DE 1976
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Agenor Maria
_ No exame da Proposição que volta a esta Comissao, opinamos, a 6 de maio último no sentido de que
fosse ouvido, antes do parecer conclusivo, o Ministério da Agricultura. É que nos pareceu necessár'la a recomposição do texto, em virtude da omissão do item
II, do § 2. 0 , do art. .1.0 , além de nos terem assaltado
dúvidas quanto ao direito do indivíduo, na parte relativa ao exercício da profissão que escolheu. Dissemos,
a certa altura do estudo realizado:
O Poder Público dispõe de instrumentos capazes de reprimir os abusos. E só em casos extremos recorre à prática da liquidação de empresas. Considera-se inconveniente sustar o di·
reito de comércio a alguém. Pelo menos, inédito, quanto a punição se prende ao não oferecimento de envólucros de meio quilo, um quilo
e cinco quilos de gêneros alimentícios à clientela.
Nas informações prestadas a esta Casa, o Ministro de Estado da Agricultura a&egura que "a venda
no comércio varejista dos cereais acondicionados em
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pacotes padronizados está sendo objeto de estudo e
regulamentação por parte do Instituto Nacional de
Pesos e ·Medidas, que instituiu a aplicação de regra na
produção e comercialização
de alimentos.
'
· · Salienta o Ministro que a Portaria n.o 71/75, da
SUNAB, regulamentou, em todo o território nacional,
a produção e comercialização do pão francês ou de
sal, e termina dizendo:
A nossa opinião é contrária à matéria, pelas
razões expostas.
Mantemos as. dúvidas externadas anteriormente. O Projeto preconiza "a sustação do direito de comércio" aos reincidentes da prática de não oferecer,
à opção do público, pacotes de meio quilo, de um quilo e de cinco quilos de gêneros alimentícios pré-condicionados em env~lucros de plástico, de papel ou
de pano. Tal puniçao parece conflitante com a norma jurídica positiva e, no mérito, nenhum beneficio
trara ao consumidor.
Somos, portanto, pela rejeição do presente Projeto de Lei.
'

'

Sala das Comissões, em 18 de agosto de 1976. Agenor
Ma.na, Relator. - Paulo Guerra - Italívio Coelho Adalberto Sena.
Ren~to Franco, Presidente em exercício -

PARECER N.o 843, DE 1976
Da. Comissão de Economia
Relator: Senador Amon de MeDo
O ilustre Senador Vasconcelos Torres é o autor
do Projeto de Lei n.o 263, de 1975, que disciplina a
venda, no comércio varejista, dos cereias acondicionados em pacotes padronizados.
Basicamente, a proposição torna obrigatório que
os estabelecimentos comerciais varejistas, que vend~m gêneros a,Iimentícios pré-acondicionados em involucros de plastico, papel ou pano, ofertem ao público pacotes de frações de .quilo, de um quilo, de
cinco quilos e acima de cinco quilos.
A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou pela Constitucionalidade e juridicidade do Projeto, enquanto a Comissão de Agricultura, após o seu
parecer preliminar, pela conveniência de que fosse
ouvido a respeito o Ministério da Agricultura, que
rejeitou a proposição, com os seguintJes argumentos:
"Nas informações prestadas a esta Casa, o Ministro
de Estado da Agricultura assegura que "a venda no
comércio varejista dos cereais acondicionados em pacotes padronizados está sendo objeto de estudo e regulamentação por parte do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que instituiu a aplicação de regra na
produção e comercialização de alimentos.
Salienta o Ministro que a Portaria n.O 71/75, da
SUNAB, regulamentou, em todo o território nacional,
a produção e comercialização do pão francês ou de
sal, e termina dizendo:
"A noss!i" opinião é contrária à matéria,
pelas razões expostas."
Mantemos as dúvidas externadas anteriormente.
O Projoeto preconiza "a sustação do direito de comércio" aos reincidentes da prática de não oferecer, à
opção do público, pacotes de meio quilo, de um quilo e de cinco quilos de gêneros alimentícios pré-condicionados em envólucros de plástico, de papel ou de
pano. Tal punição parece conflitante com a norma
jurídica positiva e, no mérito, nenhum beneficio trará ao consumidor."
Sem dúvida, a inoportunidade do projeto, pelo
ponto de vista sóclo-econômlco, não peca em seu mé-
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rito, mas pela extinção das causas que o amparavam,
na medida em que a aplicação de normas atinentes
à produção e comercialização de aUmentos vem sendo objeto de estudo por parte do Instituto Nacional
de Pesos e Medidas (INPM), órgão legalmente criado
para esse fim, que deverá compatibllizar o.s meios de
produção e comércio com as peculiaridades locais e,
ainda, com. a elevada diversificação dos produtos alimentares.
Do exposto, somos pela rejeição do Projeto sob
exame.
Sala .das Comissões, em 29 de setembro de 1976.
- Ruy Santos, Presidente, em exercício - Arn.on de
Mello, Relator - Franco Montoro - Agenor Maria Cattete Pinheiro- Paulo Guerra.
PARECER N.0 844, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Ruy Santos.
1. O nobre Senador Vasconcelos Torres apresentou, em 1975, um Projeto de Lei que tomou o
n.0 263, que "disciplina a venda, no comércio varejista, dos ce11eais acondicionados em pacotes padronizados". E diz na sua justificativa:
"O que está· havendo, por toda parte, é uma
tendência crescente a só vender arroz, feijão,
farinha e outros produtos essenciais a todas as
mesas, em volumes unitários que excedem ao
poder aquisitivo de que, dentro de suas possibil1dades, se arma o modesto chefe de família
ou a preocupada dona-de-casa, para dar uma
circulada no supermercado ou na feira, em
busca do essencial.
li: um assunto pequeno, irrelevante, cabe lembrar, para a minoria assalariada que está acima dos salários de fome mas, é sério, importantíssimo, para os que sentem em si e nos
seus, a pressão brutal das necessidades aumentares não atendidas."
2. A Comissão de Constituição e Justiça considerou-o constitucional e jurídico. A Comissão de
Agricultura deu-lhe, por unanimidade, parecer contrário já que "no mérito, nenhum benefício trará ao
consumidor". A Comissão de Economia deu-lhe também, por unanimidade, parecer contrário.
3. Na Comissão de Finanças, a proposição do
nobre Senador Vasconcelos Torres me é distribuída.
O Senhor Ministro da Agricultura opinou contrariamente ao projeto porque "a venda no comércio
varejista dos cereais acondicionados em pacotes padronizados está sendo objeto de estudo e regulamentação por parte do Instituto Nacional de Pesos e Medidas <INPM), que instituiu a aplicação de regra na
produção e comercialização de alimentos".
No que toca ao pão a matéria já está regulamentada, através a Portaria n. 0 71/75 da SUNAB, para
todo o território nacional.
Assim sendo, opinamos também contrariamente
ao Projeto n.0 263, de 1975, acompanhando os pareceres das doutas Comissões de Agricultura e de Economia.
Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1976. Aanara.1 Peixoto, Presidente- Ruy Santos, RelatorHenrique de La Rocque - José Gulomard - Saldanha Derzi - Alexandre Costa - Leite Chaves Fausto Castelo Branco - Heitor Dias.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
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A Presidência convoca Sessão COnjunta a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, no
Plenário da Câmarà dos Deputados, destinada à apreciação do Projeto de Decreto-Legislativo n.0 50, de
1976-CN.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -·Sobre
a mesa, requerimento que será lldo pelo Sr. 1.0 -Secretãrio.
t lido o seguinte
REQUERIMENTO N.0 538, DE 1976
Senhor P11esldente,
Requeiro, nos termos do art. 418, Item I, do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do
Senhor Ministro da Indústria e do Comércio, severo
Gomes, para, perante o Plenário desta Casa, dirimir
dúvidas quanto ao modelo econômlco e politico que
propõe à. Nação brasileira, tomado público a. 6 de
outubro último, na Faculdade de Direito de São
Paulo.
Justificação
O art. 38 da Emenda Constitucional n.0 · 1, de

1969, obL'iga os Ministros de Estado, quando convoca-

dos, a comparecerem. a qualquer das duas Casas do
Congresso Nacional, a fim de prestarem "informações acerca de assunto previamente determinado".

Recentemente o Ministro Severo Gomes pronunciou conferência. em São Paulo, a. convite da Faculdade de Direito da Ca.plta.l desse Estado. Na oportunidade, desenvolvendo o tema "Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Politico", extemou conceitos que, segundo diversos representantes parlamentares da Oposição brasileira, entre os quais nos
incluímos, estariam consubstanciando um modelo alternativo de desenvolvimento, diferente daquele que
hoje orienta as nossas decisões executivas.
A Liderança da Maioria nesta Casa argumentou
contrariamente, afirmando que as palavras do Senhor Ministro da. Indústria e dO Comércio, longe de
estarem propondo um modelo alternativo de desenvolvimento, ajustar-se-lam aos propósitos govemamen tais básicos.
No entanto, um Ilustre Deputado, pertencente
aos quadros da Aliança. Renovadora Nacional, admitiu que o pronunciamento do Ministro da Indústria
e do Comércio excede a.s linhas fundamentais do denominado modelo brasileiro, apresentando mesmo
marcadas características socialistas.
O quadro, como se vê, apresentou colorações diversas, não de todo definidas.
Sabemos, doutra parte, que a não-delimitação
clara. de posições, em alguns momentos, pode redundar em sérios prejuízos para. a. Nação, na medida em •
que excita receios, nem sempre justificáveis.
Dai por que, entre continuar um debate sobre um
texto frio ou requerer a presença daquele que pode,
sem Intermediários, definir claramente os conceitos
que externou, preferimos a segunda opção.
A forma de convocação seguida neste Requerimento, dando preferência ao Plenário, objetiva resguardar, no caso, e de maneira ampla, a posição ministerial, ante a relevância do tema.
A prática, que ora buscamos repor, foi de largo
uso no passado, não só o mais distante, pois no inicio
da década anterior aqui neste Plenário estiveram
vários Ministros.
O tema é da. mais alta relevância, pois diz respeito às decisões básicas de politica, a.s quais devem
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estar sempre inform8:_ndo todas as múltiplas atividades, produtiva..c; ou nao.
Sala das Sessões, em 13 de outubro de 1976. Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento lido será publicado e incluído, oportunamente, cm Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
co:1cedo a. palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora.-:dor.l - Sr. Presidente,. Srs. Senadores: Retornando
de viagem à Inglaterra e países escandinavos, o Dr.
Camilo Calazans, Presidente do me, após encontrar-se com o Ministro Severo Gomes, da Indústria e
do comércio, fez importantes declarações à imprensa publicadas nos jornais do dia 5 último, acentuando as boas perspectivas para a política cafeeira.
Mostrou o Presidente do Instituto Brasileiro do
café que as exportações brasileiras neste ano alcançarão mais de 1,6 bilhão de dólares, não sendo surpresa, se chegarem a 1,9 bilhão, resultado este o mais
animador, sobretudo face as dificuldades enfrentadas no setor recentemente. Disse o Dr. Camilo Cala'zans que o Brasil assumiu o controle do mercado
mundial do café, com as exportações crescendo em
ritmo acelerado, em excelente contribuição para o
País, ora tão necessitado de divisas. Explicou que o
fenômeno se deve, em parte, ao fato de que a safra
dos países da América Central só começará a ser negociada a partir de dezembro, quando nossos negócios
prosseguirão firmes, pois há crescente interesse por
parte de países europeus em adquirir mais café brasileiro, conforme ocorre com a Alemanha Ocidental e
Holanda. Estamos diante de notícia bastante auspiciosa, pois, há dez anos a Alemanha Ocidental mantinha estacionadas suas compras de café no Brasil.
Afirmou o Dr. Camilo Calazans não terem fundamento as alegações de indústrias de solúvel, de que
a cobrança de ICM para o produto dará prejuízo ao
setor. Isso porque as indústrias poderão repassar os
7% do imposto em suas exportações. Acrescentou que
o IBC tem condições de adotar medidas de incentivo
que redundam em melhores preços. Destacou a importância do Acordo Internacional do Café, o primeiro entre produtores e exportadores de um produto
importante.
O Sr. Paulo Guerra. CARENA - PE) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)Com muito prazer1
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permita
que me incorpore a esse ato de justiça, quando v. Ex.a
exalta a atuação do eminente homem público Dr.
Camilo Calazans. S. Ex.a possui uma grande coragem
cívica e é capaz de assumir responsabilidades e não
,ficar escondido atrás dos biombos. Dirige, hoje, o
Instituto Brasileiro do Café com um extraordinário
descortino, embora tendo ido para lá sem conhecer
quase nada do assunto de que trata essa grande
autarquia brasileira. Faço apenas um apelo ao nosso
querido amigo Sr. Camilo Calazans - permita que
n'":irn o trate, neste aparte- que estenda a Pernammaiores facilidades no sentido de que o nosso
" n~~:taure a antiga situação de cafeicultor, que
'".d·c~ .
passado.
O ,·,..,
T/Al. 8Al'TISTA (ARENA - SE) <-·
:ú i.llLU b·· ..... , .. V. Ex.'", eminente Senador Paulo
. ::t., por esse J.parte, que muito honra e engran-
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dece o meu pronunciamento._ Estou certo de que o Dr.
Camilo Calazans de Magalhaes, nosso comum amigo,
tudo fará ·no sentido de atender ao apelo feito por
V. Ex.a
·
Homem dinâmico, honoseto, de grande experiência administrativa, o Dr. Camilo Calazans reconheceu
que o me enfrenta dificuldades em dar créditos para
o plantio de café em alguns Estados. O problema se
acentua. mais em Minas, cuja demanda de crédito
é para 110 milhões de pés, enquanto o disponível dá
só para 50 milhões de pés.
O Sr. Roy Carneiro (MDB - PB) - Permite
v. Ex.a Sr. Senador Lourival Baptista, um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA CARENA - SE) Pois não.
O Sr. Roy Cameiro (MDB - PB) - Quero, aproveitando esta oportunidade, em que V. Ex.o. exalta
um notável depoimento, depois de ouvirmos o Sr.
Senador Paulo Guerra, com a autoridade que tem no
julgamento dos homens públicos, porque todos nós
conhecemos seu espírito e sua personalidade, V. Ex.a
focaliza, no Senado, neste instante, a ação de ilustre
Presidente do IBC, Camilo Calazans, sobretudo na
questão da plantação de café nos Estados que podem
produzi-lo. Camilo Calazans é uma figura expressiva
no Brasil. S. s.o. esteve - pelo que estou informado designado para ir dirigir o Banco do Nordeste, o
que seria, para nossa região, algo importante e proveitoso, embora o atual Presidente daquele Banco seja
um excelente administrador e também uma figura
excepcional. Entretanto S. s.a poderia ter continuado
como Diretor do Banco do Brasil, pois tem condições
para exercer qualquer posição com êxito, não só
pelo seu talento e pela sua cultura, como, também,
pelo seu espírito de brasilidade. Trata-se de um homem que ama intensamente o seu país. Desse modo,
espero que S. s.a também volte suas vistas para o
meu Estado, a Paraíba, onde há lugares apropriados
ao plantio do café, como na zona do brejo paraibano
e em Municípios como o de Teixeira, no Pico do Jabre,
da mesma maneira· como está olhando para outros
Estados, conforme focaliza V. Ex.a O brejo paraibano
já foi, no passado, grande produtor de café de ótima
qualidade. Nos municípios como Bananeiras, Araruna,
Borborema, Solânea, Dona Inez e Serraria, bem como
no Pico do Jabre Município de Teixeira, ouve a fase
áurea do rubiácea brasileira, quando os fazendeiros
paraibanos obtiveram excelentes resultados financeiros e o Tesouro Estadual foi por demais beneficiado.
como vê V. Ex.a, a. Paraíba tem condições para apelar
ao Presidente do me, e é o que faço neste momento,
no sentido de olhar com carinho para a zona brejeira
do Estado, assim como para o Município de Teixeira,
solicitando o beneplácito daquele Instituto, no fomento ao plantio do café.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)Sou muito grato a V. Ex.a, eminente Senador Ruy
Carneiro, pelo depoimento que dá a respeito deste
grande homem público, que é Camllo Calazans de
Magalhães. O aparte de V. Ex.o., também, enriquece
muito este meu pronunciamento.
O Sr. Luiz Cavalcante CARENA - AL) - Permite V. Ex.o. um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE) Com muito prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) Se não me falha a memória, V. Ex.a disse, há pouco,
que o Sr. Camilo Calazans espera melhores preços
ainda para o café. Segundo a Folha de S. Paulo, de
hoje, o produto atingiu recentemente o preço recorde
de todos os tempos - 2 mil libras por tonelada, quan-
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do há. seis meses a tonelada não passava de mil libras.
Então está. me parecendo, nobre colega, que se torna
perigoso, mais perigoso principalmente para os cafeicultores, que o café, no Mercado Internacional,
obtenha preços maiores que os agora atingidos. Lembremo-nos do açúcar, que, há pouco mais de um ano,
chegou ao preço também recorde de 1.400 dólares por
tonelada, sabe V. Ex.a. E, agora, está a menos do que
180 dólares. Tornou-se um produto gravoso. Então,
nobre Senador Lourival Baptista, parece-me que não
se deve esperar maiores preços para o café, porque
pode acontecer a mesma coisa que está acontecendo
com o açúcar. E, mais ainda, dado o elevado preço
na comercialização interna, o brasileiro está desabituando-se de tomar café. Agora mesmo, na minha
peregrinação eleitoral por Alagoas, encontrei vários e
vários correligionários que se queixavam que ele se
tornara inacessível à sua bolsa. Também o americano
do norte está cada vez tomando menos café. Felizmente o alemão, da Alemanha Ocidental, que V. Ex.a.
citou aí - esse, para compensar, toma cada vez
mais café. Mas o cordão dos que diminuem o consumo
da rubiácea é maior, crescentemente maior, o que se
torna perigoso. É este o aparte que v. Ex.a., por sua
bondade, permitiu-me dar. Obrigado.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE.) - Permite
V. Ex.a. outro aparte?
,.,
·)

,I

,

O SR. LOURIVAL BAPTISTA CARENA - SE.) Agradeço a V. Ex.a., eminente Senador Luiz Cavalcante, o seu aparte, e levo em consideração as suas
ponderações. Não tenho dúvidas de que o homem
trabalhador, o homem experiente que hoje é Camilo
Calazans Magalhães, saberá estudar o assunto e resolvê-lo, de maneira a não ser prejudicial ao nosso
País.
Ouço, com prazer, o nobre Senador Paulo Guerra.
O Sr. Paulo Guerra CARENA - PE.) - Senador
Lourival Baptista, quem acompanha os debates desta
Casa sabe perfeitamente que existe uma identificação muito grande entre o ponto de vista do eminente
representante e líder alagoano e o meu, no que diz
~espeito aos produtos agricolas. Mas, nesta parte,
tenho a impressão de que S. Ex.a. exagerou um pouco,
porque ninguém pode estimular o plantio de uma lavoura sem anunciar que ela irá dar melhor preço.
Quanto ao açúcar, não hã nenhuma relação. o que
houve é que o açúcar deu mil e quatrocentos e tantos
dólares no mercado internacional, e o Presidente do
Instituto do Açúcar e do Alcool jogou fora essas
reservas do confisco, ao invés de dar parte deste con..:
fisco aos usineiros e principalmente, ao fornecedor
de cana e ao trabalhador rural, que, no Nordeste,
representam 200 mil pessoas, quer dizer, um milhão
de pessoas vivendo diretamente do açúcar, e não
deram um bom destino ao dinheiro assim recrutado,
confiscado. E hoje, quando o açúcar está a cento e
poucos dólares a tonelada, não existe um fund capaz
de equilibrá-lo, pelo menos, para pagar o preço justo
ao produtor de cana e ao trabalhador rural, que
estão, nesta hora, pagando o ônus, porque as usinas
fazem o pagamento da cana de acordo com o teor
do açúcar extraído, como se as máquinas pertencentes às usinas fossem também dos trabalhadores e
fornecedores de cana. Ai é que está a diferença. Amanhã, espero abordar, nesta Casa- pois já me inscrevi
- este assunto da situação difícil em que se encontram os plantadores de cana de Alagoas, da Paraíba e,
principalmente, de Pernambuco. É uma situação altamente perigosa. As vésperas da eleição passada, declarei, aqui, que o "plante, que o Governo garante" tinha
sido um jnr 1, q;1c iria contribuir para a vitória do
MDB ::.. L't!l1·• r. G:.n ~nHJ niio garantiu coisíssima algu,. '-'· -~óora, há uma situação de dificuldades, de pe-
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núria, e muitos proprietários que vivem da cana-deaçúcar em Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte
e Paraíba, quando chega o sábado fogem ou evitam
- é a palavra melhor, porque o pernambucano ou o
nordestino não sabem fugir - ir às suas propriedades
por !alta de recursos para o pagamento das folhas.
tE a1 está o erro. Foi mal empregado o confisco
cambial resultante da exportação do açúcar. Eu esperava que o eminente Presidente Geisel uma das mais
altas figuras deste País, um homem que o Brasil
inteiro reconhece na sua alta capacitação para dirigir
este País, porque está preparado, é um homem de
tradição moral Invulgar, como soldado e chefe militar
brilhante, sobretudo como um grande gestor da coisa
pública e da coisa privada. E não é possível que o
Presidente do Instituto do Açúcar e do Alcool continue
assim, indiferente à solução dos problemas que afligem o Nordeste. É ~m milhão de pessoas que indiretamente vivem do açucar, e Pernambuco principalmente
que tem cerca de 50% da sua economia alicerçados
no açúcar- é o maior Estado açucareiro do Nordeste
- e os mais produtores irão passar por sérias dificuldades, agravadas ainda com a deflação que é drástica, porque no Nordeste não existem praticamente
bancos. Os bancos sã~ do Sul; as providências são
adotadas para o Sul, nao para o Nordeste, é evidente.
Temos o Banco Nacional do Norte, dois pequenos
bancos, mas quando os bancos fecham no Sul, eles
cortam os condutos do dinheiro do Nordeste, e, então,
há uma crise tremenda em Pernambuco, uma crise
tremenda no Nordeste. As vezes, penso até que querem
fazer a socialização indireta deste País.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA CARENA- SE.)Sou muito grato a V. Ex.a, eminente Senador Paulo
Guerra, pelos esclarecimentos que acaba de dar, e
amanhã estaremos aqui prontos para ouvir a fala de
V. Ex.a a respeito do problema açucareiro do Nordeste.
Continuo, Sr. Presidente:
Também o Espírito Santo precisa de maiores créditos, enquanto no Rio e Bahia ocorre o oposto, pois
nestes Estados há carência de plantadores e mão-deobra. Mas adiantou o Presidente do IBC que o problema será resolvido, com a utilização de créditos que
reserva, de forma que não resultem danos ou prejuízos
para o esforço do plantio.
Sr. Presidente, as boas notícias dadas pelo Dr
Camillo Calazans não nos surpreenderam. É que conhecemos há muitos anos esse ilustre brasileiro, filho
de Sergipe, que tantos serviços tem prestado ao Brasil.
Sua capacidade de trabalho é notória e, aliada à larga
experiência que possui, só poderia alcançar êxito completo na missão que ora exerce, como Presidente do
IBC, cargo em que corresponde plenamente à confiança nele posta pelo Ministro Severo Gomes e pelo
eminente Presidente Geisel. E é de se notar que o
Dr. Camillo Calazans assumiu o cargo em situação
difícil, quando o setor cafeeiro apresentava problemas
diversos e complexos, que por ele vem sendo solucionados de forma a mais promissora para o Pais! <Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM CMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Constantemente, estamos ouvindo falar na necessidade de construirmos um modelo para a nossa
democracia.
Um modelo politico, entretanto, não pode nascer
das elocubrações cerebrinas ou da imaginação criadora
de nenhum pensador. Modelo ideal é o que nasce da
experiência dos povos, sucessos felizes ou infelizes, dos
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reveses sofridos e dos êxitos alcançados por eles, quando perseguem os ideais da llberdade e da justiça que
são próprios da natureza do homem. Assim, não acredito, Sr. Presidente, que, amanhã, surja neste Pais,
para o desempenho dessa tarefa, um grande pensador
politico, para que dessa cabeça privilegiada sala o
modelo das nossas instituições. Creio que não será
difícil chegar a um equilíbrio de vontades, de diretrizes e de interesses, através de um grupo de homens
de boa vontade que não se enfeitem com o titulo, hoje
tão barato, dos cientistas politicos, se chegue a uma
fórmula para as instituições. Fórmula que, de um
lado, nos devolveria às ·tradições veneráveis que foram
esquecidas ou desprezadas pelos que nos governam e,
de outro, nos leve ao regime que melhor se ajuste às
necessidades da nossa evolução politica e social.
O Brasil de hoje tem sido, às vezes, chamado de
democracia. Será uma democracia talvez, mas uma
democracia em !tenção, que tropeça a cada passo, em
sucessivas crises de retrocesso. E, às primeiras dificuldades, ela põe de lado ou renega todo aquele
ideârio que fez a glória e o lustre desta Nação no
passado e recorre a instrumentos excepcionais que só
fazem retardar a marcha para as instituições livres
que todos desejamos.
Quais as razões que se invocam, Srs. Senadores,
para a recessão ou a suspensão das práticas democráticas neste Pais? São, de um lado, as necessidades de
manter a segurança nacional e, de outro, de atender
às exigências de uma economia em crise. Para ambos
os problemas, entretanto, a solução admite duas principais alternativas; segundo alguns, o endurecimento
transitório do sistema vigente; segundo outros, um
amplo esquema de conc111ação nacional. Enquanto os
árbitros do nosso destino hesitam entre essas soluções,
não vejo, naturalmente, qualquer mudança visível no
cenã:rio institucional.
Claro está que as duas opções exigirão grandes
sacrifícios e comportam perigos que o País só aceitaria
pacificamente mediante a criação de um consenso
geral, somente obtido através de uma politica de
abertura e de renovação dos métodos de governo e
dos homens de governo.
Entretanto, não vemos sinal de nenhuma orientação quando olhamos para o alto, de onde descem,
olimpicas e irrecorriveis, as decisões. A verdade é que
estamos diante de um Governo que tem que lidar com
os· problemas mais sérios, mais graves, mais ameaçadores para a tranqüilidade desta Nação e que, entretanto, se acha dividido. As opiniões não convergem
em relação à questão crucial desta hora, que é a econômico-financeira. Ao menos em relação a esta última,
deveria haver um consenso estabelecido nos conselhos
governamentais.
Mas, o dinamismo e a capacidade de mudança,
quanto às soluções, é próprio das democracias do tipo
oeldental; por isso elas se ajustam melhor que as ditaduras às novas realidades, que se sucedem cada vez
mais rapidamente no mundo em que vivemos.
Minha convicção é que deveríamos optar pela
abertura e pela conclliação. Tenho a impressão de
que através do caminho democrático é que chegariamos com menores sofrimentos à enseada da normalldade.
A estabilldade democrática é conseqüência da
flexibllidade do próprio regime, uma nexibllidade que
não compromete o equilíbrio do sistema, porque assenta no consenso em torno de princípios e normas
11acralizados na opinião públlca e sem as quais não se
POde falar em autêntica democracia.
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O equ1librio se perde exatamente quando se ignora, em teoria ou na prática, esse núcleo de princípios
e normas.
.Em sua maior parte, como todos sabem, uma
constituição é mais um código de deveres que um
l!ódigo de direitos. Torna-se uma tãbua de direitos ao
abrigar, num de seus capítulos, aquele núcleo de franquias que na democracia se considera intocável.
Sr. Presidente, há que afirme que não devemos
copiar constituições alheias, e sim construir o nosso
modelo. Mas o nosso modelo já vem sendo construido
há muito, não apenas hã 150 anos, mas, há séculos,
através de uma longa experiência vivida desde o período da formação nacional, a qual desaguou na
tlmancipação politica, em 1822.
Tivemos uma riquíssima experiência institucional- durante a Monarquia- e durante a Primeira
&epúbllca; a Segunda, a Terceira ou, talvez, a Quarta. se quiserem. Foi tudo isso que constituiu, sem dúVIda, a grande herança politico-cultural brasileira e
4ue se constituirá no embasamento de uma Constituição realmente brasileira.
Não há nenhum povo que tenha inventado de
alto a baixo, a sua Constituição e as suas leis. Talvez
- em todo caso mais aparentemente que de fato possamos fazer exceção da Inglaterra, onde tudo faz
parecer que instituições tiveram geração espontânea.
Mas não é tão espontânea assim essa geração. Os ingleses construíram a sua Constituição através de mais
de trezentos anos. Ela evoluiu permanentemente,
adaptou-se aos novos tempos. Essa plasticidade é que
é o segredo de sua duração.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-BA) - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. DANTON JOBIM CMDB-RJ) - A tal
ponto essa Constituição se adaptou aos costumes e
à. vida dos ingleses, que estes nem sequer se deram ao
trabalho de escrevê-la. Não é preciso que se construa
uma Constituição escrita, quando ela vive nos costumes de todos, no consenso de todos os cidadãos.
Tenho o maior prazer de ouvir, agora, o aparte
do ilustre Lider da Maioria.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-BA) - Infellzmente, ou fellzmente, passou a oportunidade do meu
aparte. O que eu la dizer a V. Ex.a, V. Ex.a. já disse
no seguir de seu discurso. t que os ingleses não têm
constituição escrita, eles têm a tradição, que os orientam nestes séculos e séculos de vida.
O SR. DANTON JOBIM CMDB-RJ) - Muito
obrigado pelo aparte de V. Ex.a., e lamento que tenha
me antecipado ao seu conteúdo.
Façam para este Pais a constituição que quiserem, mas não suprimam o capítulo dos direitos e garantias, individuais ou politicas, pois assim teremos
em germe a democracia, o regime mais plástico que
até hoje a inventiva da humanidade criou, mas que
só floresce em clima de liberdade. Com a ressalva,
naturalmente, de que essas franquias não possam vir
a ser suspensas ou proscritas por arbítrio do Executivo, mas somente por prazo determinados, renovável
pelo Congresso, perante o qual responderá o EX}lCUtivo por abusos que cometer durante a emergencia.
Essa é a regra generalizada. Quem é que pode inovar alguma coisa a respeito disso?
De vez em quando ouço comentários a respeito
do famoso art. 16 da Constituição Francesa. Mas, se
esse artigo não foi reproduzido em outra Constituição democrática é porque ele corresponde a uma experiência francesa. Nasceu esse artigo da neces~ldade
que teve o Executivo, em determinada ocasiao, de
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manter as instituições sem o auxílio dos demais poderes, ou, pelo menos, do próprio Parlamento. Isso
aconteceu na França, invadida pelo estrangeiro que
instituíra o caos na República. Os franceses praticamente ficaram sem governo, o Presidente da República numa cidade, os restos do Parlamento em outra.
O Presidente não tinha sequer com quem se aconselhar ou repartir as suas responsabilldades. Essa experiência dolorosa é que gerou tal dispositivo, que não
será aplicado, senão em condições especialíssimas, se
outro cataclisma desabar sobre a França.
Entre as franquias essenciais à democracia achase a da liberdade de comunicação, que se resumia na
liberdade de expressão e de imprensa, quando em
1789 ela foi consagrada na primeira das Emendas ou
Aditamentos à Constituição norte-americana que vedava ao Congresso fazer lei restringindo a liberdade
de palavra ou de imprensa, ou, textualmente, abridging the freedom of speach, or of tbe press.
Era o reconhecimento de que o debate estava na
essência do sistema democrático representativo, que
a nova nação adotara e até boje mantém, atravessando as crises mais terríveis.
Disse, há dias, o eminente Senador Henrique de
La Rocque, nesta Casa: "A liberdade de imprensa é
uma conquista irreversível" e que "o Presidente Geisel
não tem por que temê-la".
Mas, pergunto: por que invocar a Lei de Segurança Nacional para delitos tipicamente de imprensa,
como o que atribuído ao Contra-Almirante Macedo
Soares Guimarães? Onde se encontra nesse suposto
delito cometido por aquele oficial-general da reserva
da Marinha, a intenção de derrocar ou, quando menos, abalar as instituições públicas? li: o Almirante um
subversivo? Seus antecedentes da sua conduta justificam tal conceito? Faz ele parte de uma trama, de
existência comprovada, para fins de subversão? Certamente, não.
Quando se atribui a alguém um crime politico, é
preciso se e.videnciar, tornar claro e insofism.ável, o
fim politico do ato delituoso, o que é imposs1vel no
caso em exame. Entretanto, recorreu-se à Lei de Segurança Nacional para persegui-lo criminalmente.
Por quê, Sr. Presidente? Porque a Lei de Segurança é mais rigorosa, é uma lei que pode produzir
efeitos terríveis sobre a vida dos cidadãos que, porventura, lhe caem nas malhas. Quanto ao caso do
Almirante Macedo Soares Guimarães, por exemplo,
uma vez condenado, perderá até a sua patente. Quer
dizer, longos anos de uma longa e laboriosa vida a
serviço da Marinha de Guerra do País, e a serviço,
também, da Indústria Naval; tudo isso irá por água
abaixo no dia em que uma sentença do Superior Tribunal Militar por ventura, condenar, mesmo na pena
mínima, o Almirante Macedo Soares Guimarães. Será
essa a razão por que se está tentando enquadrá-lo na
Lei de Segurança?
O Sr. Mauro Benevtdes (MDB-CE) - Permite
V. Ex.a, nobre Senador?
O SR. DANTON JOBIM (MDB-RJ) - li: uma
honra.
O Sr. Mauro Benevides (MDB-CE) - Já tive
oportunidade de mencionar nesta Casa um fato assemelhado ao do Almirante Macedo Soares, e que se
registrou no meu Estado, o Estado do Ceará. Em 1972
o Governador de então pretendeu o enquadramento
de um deputado na Lei de Segurança Nacional, em
razão de declarações do parlamentar em tomo de
ates praticados no âmbito da Secretaria de Educação.
Pretendeu-se, então, enquadrá-lo nesse art. 36 da Lei
de Segurança Nacional. Felizmente o Superior Tri-
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bunal Militar, numa memorável decisão, da qual participou o inolvidável Ministro Alcides Carneiro, não
permitiu que se verificasse o enquadramento daquele
parlamentar na Lei de Segurança Nacional Se crime
tivesse ocorrido seria um crime passivo de apreciação
por parte da justiça comum, nunca no âmbito da Lei
de Segurança Nacional.
O SR. DANTON JOBIM (MDB-RJ) - Muito
obrigado ao aparte de V. Ex.a Devo aduzir, agora, Sr.
Senador Benevides, que confio nos nossos juizes, especialmente nos juízes do Superior Tribunal Militar,
porque, inegavelmente, os arestas dessa alta corte de
justiça têm seguido, até agora,. uma orientação tão
liberal quanto possível, em face dos drásticos textos
legais. Faço votos para que esse procedimento continue a ser o mesmo, e no caso especial que estamos
apreciando, isso se justificaria mais ou tanto quanto
em qualquer outro em que se evidencia o propósito de
afligir o suposto delinqüente com penas realmente
cruéis.
Há outro assunto, Sr. Presidente, que eu desejaria ferir neste momento, é o do debate entre os Líderes da Maioria e da Minoria que aqui foi aventado.
Não poderá, segundo estou vendo pelo noticiário dos
jornais, ser realizado através da televisão. Por que,
Srs. Senadores? Por que a televisão e o rádio são reservados, com exclusividade, à propaganda do Governo neste País. Na televisão e no rádio não tem acesso a Oposição; não há voz que possa contradizer a
propaganda maciça que o Governo vem fazendo, utilizando os meios de comunicação que são de sua propriedade, embora os conceda a particulares.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-PE) - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB-RJ) - Tenho o
maior prazer em ouvir V. Ex.a
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-PE) - V. Ex.a,
que é um dos mais categorizados lideres desta Casa,
estranha que o debate entre os dois Líderes - o da
Maioria e o da Minoria - não se realize na televisão.
Mas, eminente Senador Danton Jobim, acho que se
esse debate fosse realizado fora desta Casa estaria diminuindo a mais alta Tribuna do País, que é o Senado
da República. Assuntos políticos entre líderes devem
ser debatidos aqui; outros debates que sejam feitos
nas televisões, nos rádios, nos palcos e nas praças públicas ..
O SR. DANTON JOBIM (MDB-RJ) - Mas nunca o são.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Mas esse
entre dois Líderes deve ser feito aqui, no Senado
da República, porque este é o lugar compe~ente para
uma medição de forças, para uma prestaçao de contas ao País. o Brasil, nesta hora, vive com os ouvidos
e os olhos voltados para o Senado da República., que
tem pela sua tradição nos últimos tempos, atravessad~ uma fase excepcional na vida pública brasileira.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito
obrigado, nobre Senador Paulo Guerra. O aparte de
v. Ex.a honrou-me bastante, mas devo esclarecer, e
ninguém precisava dizer, que o cenário natural para
o confronto entre as duas Lideranças é esta Casa
do Legislativo. Evidentemente, que o é. Debates hã
todos os dias aqui. Mas o que se estava desejando
era uma oportunidade especial para realizar-se um
debate perante o grande público, porque, infelizmente os que travamos morrem aqui. Quando muito,
rePontam em resumos sumários dos jornais ou se
recolhem a esse túmulo que é o Diário do Congresso
Nacional.
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o que desejava era que as duas Lideranças, aliás
ocupadas por duas Inteligências excepcionais, de brilhantes oradores, travassem o debate perante o vídeo.
A questão é esta, não é outra. Não estamos reivindicando para o nosso Líder o direito de, todos os
dias, participar de um debate com o Líder da
Maioria.
o Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Mas eu
não disse isso, estranhei apenas.
O SR. DANTON JOBIM (1\IDB - RJ) - Agora,
0 mandato parlamentar, é preciso também dizer,
não se exaure no recinto do Plenário ou das Oomis•
sões; o mandato parlamentar, de representante do
povo acompanha-nos a toda parte e deve comportar,
também, a discussão de assuntos relevantes perante
o grande público, perante o eleitorado de onde provém o representante e perante o eleitorado nacional,
pois ele é representante de um partido e os partidos
foram criados neste País para conduzir e disciplinar
a opinião pública.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PEl - Permite
V. Ex.a. um aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Com
muito praz.er ouvirei V. Ex.a.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Não contrario o que V. Ex.a. diz. Mas, já os romanos consideravam o Senado o grande cenário para os debates,
era o sacer locus dos romanos, um lugar sagrado
para os grandes debates nacionais.
O SR. DANTON JOBIM (1\IDB - RJ) - Aparentemente, V. Ex.a. tem toda a razão. Mas, em primeiro lugar, o Senado dos romanos era bem diferente
do nosso, era uma assembléia de patrícios; e, em
segundo lugar, é preciso considerar, também, que os
romanos não conheciam meios de comunicação de
massas, nem mesmo a imprensa, para transmitir os
debates ali travados que, naturalmente, morriam ali
dentro. O povo tinha, teoricamente, acesso ao Senado
através dos tribunos do povo, e que, a princípio, só
se sentavam à porta tendo sido admitidos, e sentaram-se no recinto.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - É tudo de
acordo com a evolução dos tempos.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Evidentemente que, em Roma, o lugar melhor para se
discutir um assunto de interesse da civitas era o
Senado, única assembléia política que havia naquela
cidade. Era uma assembléia de patrícios que nos legou
apenas o nome.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite
V. Ex.a. um aparte?
O SR. DANTON JOBIM (1\IDB - RJ) - Com o
maior prazer.
O Sr. Benjamim Farah (1\IDB - RJ) - Acho
que o nobre Senador Paulo Guerra está, naturalmente, aparteando V. Ex.a em termos de um Congresso no antigo Distrito Federal. Quando os jornais
anunciavam que iria falar um orador daqueles mais
famosos, a população acorria ao Parlamento e disputava, com maior entusiasmo, com a maior dificuldade, uma vaga no recinto da Câmara dos Deputados,
ou no antigo Monroe, no saudoso Monroe que há
poucos dias, desgraçadamente, faleceu. Mas o povo
para lá corria quando se discutia problemas de interesse popular quer dos funcionários, dos trabalhadores, ou quando falava um orador de certa nomeada·
sempre a Câmara estava apinhada de gente. AÓ
passo que, aqui, o povo não tem acesso. Desgraçada-
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mente, is~ aqui é um Congresso sem povo. E o que
V. Ex.8 disse: nossa vida, nossas atividades são levadas ao conhecimento do povo através da imprensa.
Mas, o povo gostaria de assistir, de aplaudir os
debates. Seria até uma demonstração de apreço aos
eminentes Senadores Petrônio Portella e .Franco
Montoro. O povo gostaria de assistir a um debate
entre esses dois Senadores, ou entre outros Senadores que quisessem, também. Lamentamos, realmente,
porque, aqui, não terá, o debate, a repercussão que
teria através da televisão.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Grato
ao aparte de V. Ex.8 , Sr. Senador Benjamim Farah.
Tenho a impressão de que o pensamento do
Governo a respeito da atuação dos parlamentares é
este: quanto menos repercuta, melhor.
É o mesmo, aliâs, Sr. Presidente, que está acontecendo com a propaganda eleitoral. A imaginação
criadora de certos setores do Governo gerou esta
enormidade: a propaganda clandestina, que nunca
se viu em nenhuma parte do mundo. Pela regulamentação da Lei Falcão, através das instruções de.
Tribunal Superior Eleitoral, não chegamos à convicção de que os Juízes tomaram essa lei mais drástica,
como disseram alguns jornais, mas, à certeza de que
ela é muito pior do que pensávamos. A aplicação da
lei é que nos choca, nos estarrece e nos apavora!
Quer dizer, chegamos a uma situação tal, que a propaganda eleitoral passou a ser clandestina.
Ao ler as Instruções, concluímos que essa lei poderia ser resumida assim: é permitida a propaganda
dos candidatos a cargos eletivos, salvo nos locais em
que o público tenha acesso.
Enquanto isso, a TV e o rádio se entregam, ultimamente, em todo o País, à propaganda da ARENA
através de obras e projetas do Governo e ao som da
marcha "Este é um País que vai prá frente", agora
suspensa não sabemos por que.
Ora, Sr. Presidente, pode ser que este Pais esteja
indo para a frente em vários setores da atividade
económica e social. Agora, não se diga que ele vai
para a frente em relação à marcha para a plenitude
democrática. Aliâs, já nem quero mais usar a expressão; prefiro falar em "marcha para a distensão",
hoje longínqua esperança porque distensão não existe
num país em que se proíbe, praticamente, a propaganda dos Partidos em vésperas de uma eleição.
Digo, pois, que a própria marcha para a distensão, que, estou certo, o Presidente Geisel deseja ardentemente, está sendo retardada de tal modo e a
tal ponto que, na realidade, .estamos caminhando
como caranguejo, para trâs, no que toca ao desenvolvimento politico.
Esta a verdade, Sr. Presidente, e era isto, apenas,
o que me cumpria dizer, neste momento. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Petrõnio Portella,
que falará como Líder.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gosto desta Tribuna e nela creio. Creio que seja
ela fundamental para o destino da vida democrática
do País. E estou certo de que, através dela, o mais
preclaro Plenário deste Pais fala, em nome do povo e
falando age, no sentido mais alto e mais sério, que
é aquele de legar ao Pais um sistema normativo indispensável à sua vida, à vida da sociedade.
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Salvo engano, na quarta-feira passada, os Lideres
da Oposição e do Governo, sucedemo-nos, nesta Tribuna, discutindo horas a fio problemas verdadeiramente
importantes que diziam respeito a acidentes de trabalho e a endividamento dos Municípios e Estados
brasileiros. Em meio ao calor da discussão, o ilustre
Líder da Minoria, numa atitude que eu diria sintonizar bem com os arroubos do seu temperamento
arrebatado mais do que com o seu sta.tus ou até
mesmo com a sua função, inusidamente, como se
debatendo não estivéssemos e como se tal não fosse
o que diariamente fazemos neste Plenário, convidoume, parece até que me desafiou, a um debate através
das estações de rádio e televisão.
No momento, Sr. Presidente, disse o que me cumpria dizer. Sempre é com prazer que atendo a tais
convites. Não só porque eles se casam bem com o meu
temperamento polêmico, mas sobretudo porque é da
essência do meu ofício de parlamentar e concerne do
meu dever de Líder.
Em seguida, Sr. Presidente, interpelado pela imprensa, que viu logo, naquele gesto a que dei a proporção devida, algo que pudesse ter desdobramentos
sensacionais, aos ilustres profissionais da imprensa
teci as considerações mais longas; e acrescentava:
.tenho para mim que o lugar mais conspícuo, mais
alto, mais importante, mais eminente para que se
travem os diálogos entre Oposição e Governo é exatamente o recinto do Senado Federal, em se tratando
de Senadores, notadamente quando são os Líderes. E,
se a legislação nos permitir, estarei inteiramente à
disposição de S. Ex.• Eis os fatos.
Entendo, Sr. Presidente, que o assunto estaria
encerrado não fora a iniciativa do Clube dos Repórteres Políticos de Brasília, a instalar-se nesta Capital,
que acho de bom alvitre convidar-nos, a mim e ao
Líder Franco Montoro, para uma exibição, ocasião
em que Oposição e Governo, através de suas Lideranças, deslocariam o foro natural para um clube que,
por mais importante que seja não será jamais mais
alto e· mais conspícuo que o Senado da República.
Sr. Presidente, há muito se assinala e se registra
uma distorção a respeito de nossa atenção parlamentar que tem sido, e há de ser, necessariamente,
exercida neste recinto. Aqui, se exerce a parte mais
nobre de nossa missão.
Fomos à praça pública, buscamos o auxílio do
rádio e da televisão para o trabalho de proselitismo,
findo o qual tivemos o voto de confiança do povo,
que nos autorizou a falar em seu nome e, mais do que
falar, a em seu nome agir.
Não creio que, por mais boa vontade que tenha,
uma estação de televisão nos conceda condições de
tempo e ambiência para que possamos convencer o
povo brasileiro das excelências de nossas fórmulas,
quando, em verdade, o local onde se exibem os resultados das pesquisas, dos estudos e das meditações, há
de ser sempre este, onde o debate se trava e é o
precedente indispensável às soluções mais justas, mais
acertadas e mais oportunas.
Assim, lamentavelmente, não entende o Líder da
Oposição, que alheado ,em muita coisa, sob muitos
aspectos aos problemas brasileiros, costuma sempre
citar os povos maduros e desenvolvidos, como se por
um simples golpe de magia pudéssemos, através de
cópia, trazer instituições e fórmulas miraculosas para
regerem o nosso destino.
S. Ex.•, de logo maravilhado com as exibições dos
dois candidatos à Presidência da República dos Estados Unidos da América, citou esses fatos como demonstração de que, onde existe civilização e cultura,
existem essas exibiçõel'l meritórias e fecundas.
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Sr. Presidente, tive o prazer de assistir às exibições dos dois ilustres candidatos à Presidência da
República dos Estados Unidos da América e não vi,
em nenhuma oportunidade, sobre qualquer tema versado, nada que pudesse significar soluções para os
problemas dos Estados Unidos da América em suas
relações, inclusive, com o mundo. Meros flashes, meros
enunciados que valiam mais como demonstração da
capacidade pessoal dos candidatos, do que como soluções válidas. Não estavam em jogo as soluções dos
problemas dos Estados Unidos, mas a aptidão de
cada um dos candidatos que, naquelee momento, se
exibiam à opinião pública do pais, buscando o voto
de confiança. O paralelo não tem procedência. Outras
razões não há porque não descobri, ainda, entre as
enumeráveis virtudes do eminente Líder da Oposição,
nenhuma aptidão para o exibicionismo, para o vedetismo ou para as apresentações, em que muito mais
se confunde para mistificar do que se ilustra para
esclarecer.
O Sr. Franco Montoro CMDB- SP.) -Permite
V. Ex.8 um parte?
O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA -

PI.) -

Com o maior prazer, nobre Senador.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP.) - Nobre
Senador Petrônio Portella, em nada contribuirá para
o nível normal dos nossos debates levar o problema
de um debate público para a categoria de exibicionismo. Essa é uma visão pejorativa do debate. Colocar
a questão nessa perspectiva é desnaturar a realidade
do problema. E V. Ex.• vai até ao debate dos Estados
Unidos e, para surpresa nossa, condena também o
debate lá.
O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA -

Ao contrário.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP.)
disse V. Ex.•

PI.) -

-~inútil,

O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA -

PI.) -

Não, não disse isto.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP.) -Disse!
O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA -

PI.) -

O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA -

PI.) -

O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA -

PI.) -

O SR. PETRONIO PORTELLA. (ARENA -

PI.) -

Eu disse que através dele se afere da aptidão dos candidatos; muito mais se vêem os candidatos que os
problemas.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP.) -V. Ex.8
permite que continue a dar o aparte?
Mas, peço que não me deforme o pensamento.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP.) - Não, mas
foi patente o que declarou. V. Ex.• disse que assistiu...
Não quero dar a V. Ex.• meios para, confundido,
deformar o que eu disse.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP.) - V. Ex.•
declarou que assistiu esse debate e não viu, ali, aquele
exibicionismo; e usou a palavra sistematicamente: em
lugar de usar a palavra debate, usou a palavra exibição.
Que difere de exibicionismo.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP.) - Exato. E,
para acentuar mais, declarou que não via - não sou
capaz de reproduzir exatamente a expressão de V. Ex.•
- vantagens, significação, importância num debate
dessa natureza, até mesmo para os problemas americanos.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI.)

Não foi exatamente isso o que eu disse.

6864 Quinta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Franco Montoro (MDB-SP) - ora, não é
esse o pensamento de cem milhões de americanos,
que ouviram aquele debate. E o exemplo de todos os
outros países, onde os debates se travam. V. Ex.a por
esse ·lado vai multo longe, porque passa a condenar
todos os debates.
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA-PI) Sr. Presidente, é inacreditável que me sucedendo na
tribuna, já agora de apartes, o Uustre Senador Franco Montoro tente Interpretar meu pensamento de forma oposta àquilo que eu pretendi. Eu não disse isso,
eu disse que estava numa campanha, e como, em yerdade, não vivem ambos os candidatos a debater·· é
absolutamente válido que os dois se defrontem, para
que a opinião pública conheça, de fato, a agilidade
mental, a competência pessoal de cada qual, a respeito de problemas sobre os quais não poderiam, em
hipótese alguma, pela exlgüidade de tempo, discorrer,
exaustivamente, e, em termos de proficiência. O de
que se cogita, numa campanha, é dos candidatos.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB-SP) - ~ mais
uma limitação que v. Ex. a põe ao debate. Em lugar de
exaltar o debate, v. Ex.a só está apontando aspectos
negativos para um debate público, que nada esclarece.
Não é exato. Nada de prático, disse V. Ex.11...
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) Estou falando a respeito do problema em si.
O Sr. Franco Montoro (MDB-SP) - ... houve
muita coisa prática em conseqüência ao debate travado.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) Sr. Presidente·, devo dizer a V. Ex.11 e à Casa que o
sentido das minhas ligeiras considerações na tarde de
hoje é exatamente o de exaltar o debate e sua importância na vida democrática. O debate significa,
sobretudo, o entrechoque de idéias relativas a problemas sérios e graves, às vezes, apenas debuxados
diante da televisão, mas examinados nos lugares adequados, onde os estudos se fazem, onde as meditações
se verificam. Sou por que, Sr. Presidente, possamos
debater todos os magnos problemas brasileiros. E se,
em verdade, formos capazes, eficientes, lógicos, persuasivos, convincentes, teremos, inclusive, força de
atrair as televisões e os rádios para que, neste recinto,
possam irradiar para o Brasil inteiro os resultantes da
nossa experiência e as provas da nossa competência.
Um debate, entre dois lideres, pode resolver alguns
problemas de natureza pessoal, ...
O Sr. Franco Montoro (MDB-SP) -Por que não
nacionais?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) ... pode aflorar alguns problemas de transcendental
importância para estudo posterior, para solução ulterior. Mas, ninguém ouviu falar que fosse através de
um simples debate de televisão que pudéssemos encontrar a verdadeira saída para intrincados e sérios
problemas nacionais.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex.11 me
permite um aparte, Senador Petrônio Portelia?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) Com prazer, ouço v. Ex.a
O Sr. Itamar Franco (MDB-MG)- ~para mostrar a V. Ex.a a praticabilidade, por exemplo, do último debate sobre politica externa, entre o candidato
Jimmy Carter e o Presidente Ford. V. Ex.11 disse que
não viu uma praticabilidade nesse diálogo ou nesse
debate. O aparte é apenas para dizer a V. Ex.11 - e
pelo menos é o que os jornais americanos noticiam
após esse debate - que nas acusações do candidato
Jimmy Carter sobre a politica americana em relação
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a Israel, .o Presidente Gerald Ford tão logo terminou
os debates, poucas horas depois, liberava a Israel armamentos até então não liberados pelos Estados Unidos, em função do próprio debate com Jimmy Carter.
Era o aparte que queria dar a v. Ex.11, para mostrar
como se afloram os problemas e como eles podem ser
resolvidos através dos debates.
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA-PI) Sr. Presidente, quero simplesmente dizer que, a esta
atura, os ilustres Lideres Franco Montara e Itamar
Franco extravasam nossas fronteiras e, praticamente,
informam sobre o assunto importante da América do
Norte.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Foi V. Ex.11
quem trouxe o exemplo americano; não fomos nós.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) Quem dá esse sentido de disputa pessoal, quem dá esse significado de confronto pessoal entre dois candidatos? ~ a imprensa norte-americana, é a opinião
pública norte-americana. Eles não foram para o debate para resolver problemas; ...
O Sr. Itamar Franco (MDB-MG) -Eles foram
para mostrar suas idéias e suas opiniões.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) ... eles queriam, exatamente, dar a opinião de cada
um, em face desses problemas, tão-somente. De maneira que não sou eu quem está dizendo isto, é a opinião pública norte-americana, são os jornais. E, quanto a esta notícia, ela é de última hora e que os Anais
registrem: o Senador Itamar Franco nos dá boa
nova.
O Sr. Itamar Franco (MDB-MG) - Não é de
última hora. ~ ironia de V. Ex.11 que não aceita uma
notícia de última hora.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) V. EX.11, possivelmente, recebeu a notícia por meios
diplomá tlcos ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) -Lamentavelmente, não.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) . . . ou por meios extra-oficiais dignos da maior credibilidade. E o ilustre Presidente Ford tomou essas
deliberações em razão do diálogo.
O Sr. Itamar Franco (MDB-MG) - Não fica
bem ao Líder do Governo essa ironia.
O Sr. Franco Montoro (MDB-SP) -V. Ex.11 me
permite?
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) - Permite-me V. Ex.11 um aparte?
O SR. PETRôNIO PORTELLA (ARENA-PI) Vou dar uma oportunidade ao meu companheiro.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-PA) Agradeço a V. Ex.11 o aparte que me dá. Apenas é para lembrar que Israel teve sempre o apoio dos Estados Unidos, inclusive em termos de equipamentos, armamento e munição. E, nos últimos três anos, o montante
despendido pelos Estados Unidos nesse apoio militar
corresponde a alguns bilhões de dólares. Tinha havido, pouco antes do debate entre os dois candidatos,
uma liberação de armamento - esta sim, que foi lncomum- para o Irã, de armamento e, conseqüentemente, munição americana. E, pouco depois do debate, no prosseguimento de uma política normal, e não
provocada pelo debate ou horas depois dele, ...
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) Inclusive, por um princípio de autoridade, que eu ia
dizer, exatamente.
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O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-PA) - ... o E vejo· os ares paulistanos a fazerem bem ao nustre
Chanceler Yigal Allon se declarou inteiramente sa- Senador Franco Montoro. Seus olhos estão postos
tisfeito com o procedimento do Governo em relação a nesses horizontes.
Israel e às suas necessidades no campo bélico.
O Sr. Franco Montoro CMDB - SP.) - Permite
V. Ex.a. um aparte?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-PI) V. Ex.a. antecipa-se exatamente aos esclarecimentos
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI.) que eu iria dar.
Com muito prazer. V. Ex.a. não vai contestar. Se os
Mas, tenho o maior respeito ao meu ilustre colega. ares paulistanos não lhe fazem bem, então não sei
E peço a S. Ex.a. que não veja nisso nenhuma ironia, mais o que dizer desta tribuna para não ser contespois eu queria apegar-me aos fatos. Mas, para mim tado.
também é válida a sua palavra.
O Sr. Franco Montoro CMDB - SP.) - V. Ex.•
O Sr. Itamar Franco (MDB-MG) -Não, Ex.a., é antecipa o aparte e já o responde. Estou de acordo
que V. Ex.a. ocupava a tribuna e proclamava a grande- com a resposta de V. Ex.a., só que pretendo dizer algo
za desta tribuna da Câmara Alta do Senado. E não diferente. Primeiro, se fôssemos candidatos à Prefica bem a V. Ex.a. - se me permite - ironizar a pa- sidência da República, realmente de nada adiantaria
lavra de um representante da Oposição, dizendo que o debate, porque a Presidência da República não é,
eu recebi por meios diplomáticos. V. Ex.a. leia os jor- no Brasil, objeto de eleição popular. Segundo, vamos
nais - e vou trazê-los - e discutindo a palavra do deixar de lado os Estados Unidos. Estamos, na reapróprio Senador Jarbas Passarinho, verificará V. Ex.a lidade, derivando para uma pura analogia que, como
que não se passou realmente isso. O que houve é que todas as analogias, tem aspectos positivos e negativos.
o Presidente Ford, preocupado com as acusações do Desçamos ao caso concreto do Brasil. V. Ex.a. não vê
candidato Jimmy Carter, sobre Israel, liberava, na- nenhuma vantagem em que a opinião pública braquele instante, armas até então não liberadas para sileira, que vai ter de decidir agora entre dois Partidos,
Israel. O problema americano não interessa, apenas conheça as posições desses dois Partidos em relação
quem o lembrou foi V. Ex.a e não eu. Trata-se, ape- a uma série de problemas a serem colocados pela
nas, de discordar da ironia com que V. Ex.a. levantou própria imprensa que, interpretando, como é de sua
minha palavra, que não fica bem, primeiro, da tri- função, o pensamento da opinião pública, formularia
questões que são de grande atualidade? V. Ex.a. não vê
buna do Senado, e sobretudo de V. Ex.a.
vantagem nenhuma num debate público? Concordo
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA-PI) com V. Ex.a. na dignidade, no valor e com todas as
Não sabia, Sr. Presidente, que a ironia - e esta eu excelências que se queiram acrescentar ao debate parnão a usei - assentasse mal a um representante do lamentar, mas outra coisa· é o debate na televisão,
povo, neste Plenário. É uma novidade que, no momen- porque este é meio de comunicação com a população.
to, acato provinda de quem provém. Passo, agora, a Então, haveria, ou não, vantagem para a população
saber que a censura pública a um colega não lhe é brasileira se esses temas, que estão sendo objeto de
desrespeito. No momento em que alguém diz que não considerações, de angústia por parte da população,
assenta bem a um outro fazer isso ou aquilo, alguém fossem focalizados sob as duas perspectivas, a persse está transformando em censor. Esta postura, se- pectiva do Governo e a perspectiva da Oposição?
gundo o Senador, talvez, seja própria dos represenO SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI.) tan~susarem uns com os outros. Tenho a impressão
de, 'que estamos no mundo das inversões, e graças a Sr. Presidente~· não teria, a meu serviço, advogado
melhor das minhas idéias do que o Senador Franco
Deus essa inversão não é do nosso partido.
Montoro, pois o aparte de S. Ex.a. diz tudo.
Sr. Presidente, veja bem V. Ex.a. Já não é mais
O Sr. Franco Montoro CMDB - SP.) - Então,
uma exibição entre dois candidatos, não é a apresentação de dois candidatos perante o eleitorado, para vamos ao debate.
que este os julgue, não. É de fato a discussão dos
SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI.) magnos problemas americanos, de tal sorte que, a~ra Diz O
muito
mais do que S. Ex.a. poderia imaginar.
vés desses programas, problemas de Estado são resolvidos.
Sr. Presidente, antes de mais nada, cabe-me
O Sr. Paulo Guerra CARENA-PE) -V. Ex.a. me adiantar que o debate, qualquer que seja, mesmo com
as concessões à demagogia, mesmo com as mistificapermite um aparte?
ções próprias daqueles que não acreditam na verdade
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA-PI) e se entregam aos imediatismos eleitorais, o d~bate é
É, inegavelmente, dar valia excessiva aos noticiários
sempre útil, porque, se não encontramos, atraves dele,
de imprensa.
a verdade, muitas vezes surpreendemos a impostura,
Ouço com o maior prazer o nobre Senador Paulo que deve ser considerada. E é muito.
Guerra.
O Sr. Franco Montoro CMDB - SP.) -Então,
O Sr. Paulo Guerra CARENA-PE) - O que estou devemos ir ao debate, para acabar com a demagogia,
estranhando é que o debate entre Carter e Ford foi com a impostura e com todos esses dados.
debate entre dois candidatos à Presidência da RepúO SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI.) blica. V. Ex.a. nem o Senador Franco Montoro se Exatamente o que estamos fazendo.
agachem com a ironia, mas, pelo que estou vendo, é
Recordo-me bem, Sr. Presidente, de campanhas
uma antecipação de candidaturas, aqui, à Presidênpassadas,
ou mais precisamente qa campanha_ de 1974,
cia da República, por esse desejo incontida de se levar
dois Líderes, que têm cadeiras cativas e grandes tri- em que não houve debate atraves da televisao e das
bunas nesta Casa, a debater assuntos pelos quais não rádios. Houve, sim, pregação sistemática de slogans,
de chavões, de lugares comuns, insistentemente repesão responsáveis, nem serão.
tidos por cidadãos, alguns dos quais de_sprovidos até
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI.) de talento, mas obstinados na pregaçao i;lveridica.
A contragosto, sou obrigado a fazer uma retificação às De outro lado, ante às câmeras d_e televisao, o que
palavras do meu ilustre Colega.
víamos? um público cativo, que nao tinha meios de
Não há aspiração a vôo tão largo. Na parte que aferir as meias-verdades ou as inverdades solenemente
me concerne, não aspiro nem a um retorno ao Piaui. proclama~as.
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O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN.) - V. Ex."
me permite um aparte?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI.) Com o maior prazer.
o Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN.) - Tenho a
impressão que os debates políticos interessam a todos
os Partidos e a todos os brasileiros, principalmente
aqueles voltados para o regime democrático. Há poucos dias víamos, na imprensa, uma grande euforia do
Partido da Oposição, do MDB, em relação às primeiras
manifestações de IBOPE realizadas em São Paulo e
em outras Capitais. Hoje, um jornalista me perguntou: qual o motivo de o MDB estar perdendo, no
momento, 40% dos resultados daquele IBOPE recentemente feito?
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI.) Já chegou a 40%?
O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN.) - Foi
pergunta de um jornalista. Analisando essa pergunta,
chegamos à seguinte conclusão: realmente a campanha de 1974 foi feita sob a base de promessas, como
se o MDB fosse corrigir um estado de coisas que a
Revolucão não pôde fazê-lo. Agora, dois anos decorridos, ó povo tomou conhecimento de que realmente
aquelas mensagens quase que caducaram, desapareceram perderam o sentido, porque, realmente, não
aco~teceu, não houve a concretização das promessas
então feitas. Esta, a conclusão que dei. Naturalmente
o povo está verificando que é melhor auxiliar o Governo, para que este resolva os problemas nacionais,
do que discussões, que nem sempre levam o povo a
determinado caminho, pois os caminhos que precisamos trilhar neste instante, nobre Senador, Líder do
Governo, é examinar, analisar e procurar solução para
os problemas brasileiros.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI.) -

v. Ex.a tem razão. Sr. Presidente, nesta oportuni-

dade, fundamentado· exatamente nas declarações
expressas no aparte do nobre Senador Franco Montoro cabe-me responder à interpelação de S. Ex.a parece-me, hoje, ser a constante do seu ofício interpelar. convidar ou desafiar: onde, em que o debate
fere a Lei Falcão?
S. Ex.a acabou de dizer - nas vésperas de um
pleito, é bom que o eleitorado venha a saber exatamente o pensamento dos dois Partidos ...
O Sr. José Samey (ARENA V. Ex.a um aparte?

MA.) -

Permite
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II - da realização de palestras e conferências
nos setores subordinados aos diversos órgãos de
direção partidária;
III - da promoção de congressos ou sessões públicas para a difusão do seu programa, assegurada a transmissão gratuita, pelas empresas de
rádio e televisão;
IV - da manutenção de cursos de liderança
política e de formação e aperfeiçoamento de
administradores municipais, promovidos pelos
órgãos dirigentes - nacional ou regional;
V - da criação e manutenção de instituto de
doutrinação e educação politica destinado a
formar, renovar e aperfeiçoar quadros e lideranças partidárias;
VI - da organização e manutenção de bibliotecas de obras políticas, sociais e económicas;
VII - da edição de boletins ou outras publicações.
Parágrafo único. Na transmissão gratuita pelas emissoras de rádio e televisão dos congressos ou sessões públicas, referidos no inciso III,
observar-se-ão as seguintes normas:
a) as emissoras são obrigadas a realizar, para
cada um dos Partidos, em rede e anualmente,
uma transmissão de 60 (sessenta~ minutos em
cada Estado ou Território, e duas em âmbito
nacional, por iniciativa e sob a .responsabilidade dos Diretórios Regionais e Nacionais;
b) os congressos ou sessões públicas serão gravados e transmitidos a partir de vinte e quatro
horas depois;
c) não será permitida a transmissão de congressos ou sessões públicas realizadas nos anos
de eleições gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem as eleições e até 45 (quarenta e cinco)
dias depois do pleito;
Exatamente aquilo que S. Ex.a sugeria como elucidação, como esclarecimento dos programas partidários, aqui está expressamente proibido pela lei.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V. Ex.
me parmite?
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) Pois não, com prazer.
o Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Esta interpretação é inteiramente inaceitável.

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI.) Só um minuto, porque desejo complementar o pensaO SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) mento.
·por quê?
Sr. Presidente, aqui está um dispositivo que elucio Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Porque a
da, de uma vez por todas, a questão, mostrando a lei se refere a congressos ou sessões públicas dos
sabedoria da lei e comprovando que há absoluta Partidos, e não era isso que se pretendia fazer, e sim
incompatibilidade entre o que pleiteia o nobre Senador um debate com jornalistas, que perguntariam a dois
Franco Montoro e o que foi esclarecido pelo ilustre homens públicos a respeito dos problemas nacionais.
Sr. Ministro da Justiça, que não vetou nada ...
Não era programa da ARENA nem do MDB. A lei é
•
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - E nem muito clara. A lei se refere...
podia vetar.
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) sr. Presidente, é muito fácil consultar as notas taO SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) quigráficas. Se o ilustre Senador Franco Montoro Apenas esclareceu o que consta do art. 2.o da Lei
evidente que não o disse textualmente - não se
n.o 6.339/76, além do que estabelece o art. 12 da
propôs tratar, exatamente, deste assunto proibido
Lei n. 0 6.091/74:
por
este disp·ositivo legal, eu, a partir de agora, deixo
"Art. 118 - Os Partidos terão função permade contestar S. Ex.a e sou até obrigado a renunciar
nente através:
à Liderança da Maioria, porque, compelido a consir - da atividade contínua dos serviços parti- derar S. Ex.a acima de qualquer contestação. S. Ex.a
dários, incluindo secretaria e tesouraria;
propôs que se infringisse a lei.
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O Sr. l•'ranco Montoro (MDB - SP) - Não. Não
há razfLO para levar o problema de interpretação a
este resultado, inclusive de renúncia de Liderança. O
problenm {· o seguinte: essa interpretação não é vãlida, é evidente. Em seguida falarei, e terei oportunidade de demonstrar fundamentadamente a V. Ex."',
para não interrompê-lo demasiadamente. No entanto, r.lesde ,i:'r adianto que a interpretação de V. Ex."'
não é do texto. O texto se refere a programas e congressos dos Partidos. Não era isso que pretendíamos.
O SH.. J>I~TRôNIO PORTELLA (ARENA - PI) A.<> sessões, de maneira geral, são públicas e amplo
o sentido que se empresta aos assuntos vinculados aos
programas partidários, cabendo, então, uma faixa
considerável de arbítrio aos Partidos ao fazerem uso
dos favores da lei.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Isso é outra coisa.
O Sr. .José Sarney (ARENA - MA) - V. Ex.e.
me permite um aparte?
O SR. l'F1'RôNIO I•ORTELLA (ARENA - PI) Não é ouir:.l eoisa, Jtão.
O Sr· ;·,·an,~n JHnntºro (MDB - SP) - É outra
coisa.
O SR. l•E'fRôNIO PORTELLA (ARENA - PI) Essa é a verdadeira interpretação, porque se V. Ex.e.
quiser fazer int1•rprctações literais, só poderia usar o
permissivo legal em sessão pública, em sentido restrito, e não o é. Isso fica inteiramente ao arbítrio
dos Partidos.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V. Ex.e.
acha que, então, uma reunião pública, em que se
f~ça refe~ência a problemas governamentais, é proibido por 1sso, por esse artigo da lei?
O SR. PETRôNIO PORTELLA (ARENA - PI) Acho que durante esse período as atividades partidárias, e não nos podemos despojar dos títulos das
'
veiculações e dos objetivos políticos.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Mas, ai,
não é ativldade partidária.
O SR. PETRôNIO PORTELLA (ARENA - PI) Então, é ativldncle lunática.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não, não é.
O SR. PETit.f1NIO PORTELLA (ARENA - PI) Deixo, então, de ser Líder do Governo, v. Ex.e. deixa
de ser Líder do MDB; vestiremos outra roupagem,
simplesmente com o objetivo de tangenciar a lei?
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não, para
debater o problema.
O SR. PETRôNIO PORTELLA (ARENA - PI) Ora, para debater, nós ...
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Para deEx.a, a ser levada a sério a argumentaçao de V. EX. 11, V. Ex.e. chama de sessão pública ...
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Não tangencie o assunto que lhe é incômodo.
O S!· !"ranco Montoro (MDB - SP) - o problema a1 nao é de pudor. O problema é de uma inter.pretação errada e insustentável da lei. Se v. Ex.e. dá.
a lei essa elasticidade, então ficam também proibidas, imediatamente, todas as propagandas feitas continuamente pelo Governo, numa dosagem maciça a
"''~n,it.n rl'l·~ snas rP::-tllzações. "O Governo faz issO o
"
,
,. o slogan depois colocado: "A
· :•.ia V. Ex.e. que, a aceitar a sua
inteqH·eL .. o;;.u, a i'•'' Li r dP~te momento têm que ser
bat~r. Veja V.

______
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interrompidos os programas da ARENA, que são, aliá.'>,
visivelmente orientados no sentido eleitoral, em véspera de eleição, e só em véspera de eleição. Mas, nesse
caso, V. Ex. e. vai adotar um critério mui l!J 111::tis largo
e dizer: "não, mas aí não se trata de sessão pública,
ai é privada".
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI) Dá licença, essa resposta eu dare!, em seguida, a
V. Ex.e. Quero ouvir, agora, o Senador José Sarney.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Senador
Petrônio Portella, acho que, na realidade, o Senador
Franco Montoro não quer confessar, de público, mas
o debate que S. Ex.e. propõe é puramente do sentido
dessas eleições, não é para debater problemas nacionais, pelo simples fato de que há três semanas ...
O Sr. Franco Montorn (MDB - SP) - V. Ex.11
vira profeta.
O Sr. José Samey (ARENA- MA) - ... eu e o
Senador Franco Montoro, na televisão de São Paulo,
por mais de uma hora, num programa sem restrição
de qualquer natureza, sem nenhuma censura, debatemos todos os problemas que S. Ex. 11 julgou necessário debater. Isso num dos programas de mn.ior audiência, numa rede de emissoras totais de São
Paulo ...
O Sr. Franco Montoro (MDB - SPl - Magnífico! E não era proibido e nem contra a lei.
O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Se o Senador Franco Montoro, naquele Instante, guardou os
seus argumentos somente para expô-los ao Senador
Petrônio Portella, é uma injustiça o que ele está fazendo para com os seus eminentes colegas, porque, na
realidade, ele teve essa oportunidade. S. Ex. 11 falou
durante quase duas horas; levantou todos esses problemas e discutiu-os comigo nessa cadeia de televisões.
Guardou, porém, alguns argumentos, que ele te.m
numa caixa de segredos, e só quer dizer a V. Ex.e. Nos,
como humildes colegas do Senador Franco Montoro,
nos sentimos de certo modo desprestigiados, porque
S. Ex.e. não considera debate de temas nacionais. o
debater conosco, mas apenas com V. Ex.a; tambem
não considera debate de tema nacional o que houve
entre o Vice-Governador de São Paulo e o Senador
Paulo Brossard; entre o Senador Marcos Freire, na
televisão, sobre problemas nacionais. Parece-nos que o
Senador Franco Montoro tem alguns argumentos que
não quer revelar; só quer revelar num programa público a V. Ex.e. É uma honra que ele quer prestar a
V. Ex.e.
O SR. PETRôNIO PORTELLA (ARENA - PI) Senador José Sarney, V. Ex.e., nesse momento, me
coloca num ponto verdadeiramente difícil, porque
fico, em verdade, entre duas situações: uma, da honra insigne da homenagem que me é prestada pelo
ilustre Líder; a outra, a solidariedade devida aos ilus'tres companheiros, aos qua'ls nunca faltei e não
pretendo faltar.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite
v. Ex.e. um aparte?
O SR. PETRôNIO PORTELLA (ARENA - PI) Pois não.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Veja V. Ex.a
que o nobre Senador José Sarney, na realidade, deu
o grande argumento que destrói totalmente o raciocínio expendido por V. Ex.e. Citou S. Ex.e.: "Houve um
debate entre o Senador Franco Montoro e eu; houve
um debate entre o Senador Paulo Brossard e o VIce-Governador de São Paulo, agora. E de repentt: isso
se torna llegal? Se esse fato se deu, e se S. Ex. 11 se
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refere quanto ao brilho, ou à existência de argumentos, isso tudo é acessório. O fato concreto e objetivo
é o precedente. Estâ ai; ninguém protestou contra isso, foi normal.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA) -:a: que agora
V. Ex.a quer fazer campanha ele'l.toral!
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - O nobre
Senador Jarbas Passarinho foi convidado para um
debate semelhante com o Senador Marcos Freire e o
debate se travou. Nem eu nem o Senador José Sarney
praticamos ilegalidade. O nobre Senador Paulo Brossard e o Vice-Governador de São Paulo também não
. praticaram nenhuma ilegalidade. Veja V. Ex.a que
tenho razões para agradecer ao nobre Senador· José
Sarney...
·
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - V. Ex.a quer
uma reprise? Nós não temos direito a essa reprise.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - . . . pela
magnifica contribuição que trouxe. Se eu mencionasse
esse fato se poderia dizer que era argumento apresentado pela Oposição, mas é ele que traz o precedente. E me parece que esse precedente é irrefutável.
Pergunto então a V. Ex.a: o debate do Senador José
Sarney comigo foi uma sessão pública?
O SR. PE'l'RONIO PORTELLA (ARENA - PI) V. Ex.a dâ licença? Vou começar a responder-lhe o
primeiro aparte, no momento em que V. Ex.a ...
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Mas não
deixe de responder se é sessão pública.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)Vou responder a tudo, evidente que começando pela
confusão que V. Ex.a fez entre Partido e Governo.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Não, a confusão foi feita na Bancada de V. Ex.a Eu apenas explicitei.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Senador, V. Ex.a, quando confunde Partido com G<lverno, disse inicialmente, que, no momento em que
os Partidos são proibidos de falar oficialmente, através da televisão, o Governo deve silenciar perante o
povo sobre as obras realizadas, sobre o trabalho feito.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Ele não
deve silenciar, não; ele deve fazer o que fez até agora.
Por que em véspera de eleição é que vem dizer isso
e proíbe, não apenas a Oposição de falar, mas proíbe
até um debate? Quinze minutos ou meia hora bastariam para a opinião pública brasileira saber qual é
a outra versão. Só se tem é o monólogo laudatório
pela televisão, na maior dose de publicidade. O que
o Governo estâ utilizando hoje na televisão é o dobro
do maior anunciante do Brasil: que é a Jessy-Lever,
e isso em vésperas de eleição.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Sr. Presidente, quero saber quem estâ com a palavra ...
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Eu solicito ao nobre orador que não conceda mais aparte
porque o seu tempo jâ ·estâ por demais esgotado.
O SR. PETRONIO POR'rELLA (ARENA- PI)Sr. Presidente, eu deveria ter trazido, e pedido a V.
Ex.a para transcrever nos Anais a entrevista de
S. Ex.a, publicada hoje. S. Ex.a tem o dom repetitivo;
sistematicamente diz as mesmas coisas ...
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - !!: melhor
repetir sempre as mesmas coisas do que dizer coisas
contraditórias.
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O SR. PE'l'RONIO PORTELLA (ARENA - PI) Mas é profundamente traumático ouvirmos inverdades, sobretudo quando elas são insistentemente repetidas. Quanto às contradições ficam a seu débito.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Se o problema é demonstrar a verdade ou a inverdade.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Sr. Presidente, em verdade, o que o G<lverno faz? O
Governo dâ noticia diâria das obras realizadas. Se tal
ponte foi construída em taúugar, não cabe ao ilustre
Senador Franco Montara desmentir ou negar. A menos que S. Ex.a pretenda negar o evidente .
O Sr. Franco Montoro <MDB - SP) - Qual foi a
ponte anunciada? O que eu vi anunciado foi outra
coisa: "Este é um Pais que vai pra frente". Não é
fato, é interpretação politica, sujeita a discussão.
Essa é a verdade. V. Ex.a foge sempre com exemplos
que não correspondem à realldade. O tema é outro.
O SR. PE'l'RONIO PORTELLA (ARENA - PI) Sr. Presidente, veja bem, a esta altura, a oposição ao
País. "0 Brasil é um Pais que vai pra frente". Isso
é algo a ser contestado, contraditado. Isso incomoda a
Oposição.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não, essa
é uma matéria muito séria, tanto que saiu da .televisão. Não sei se V. Ex.a sabe, mas o próprio G<lverno a
tirou.
O SR. PE'l'RONIO PORTELLA (ARENA - PI) Essa é uma matéria muito séria para não ser tratada
com seriedade.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Não, é com
toda a seriedade. Isso foi not'iciado em São Paulo,
num congresso das empresas de "média" e é só ouvir
a televisão que não se vê mais a repetição disso.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)Mas, Sr. Presidente, onde estâ a propaganda da
ARENA em se dizendo que "o Brasil é um País que vai
pra frente"?
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não é a
ARENA que estâ dizendo isso, não!
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) !!: o G<lverno que estâ dizendo?
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - É. Exatamente. Ao lado de uma série de argumentos em que
ele interpreta num sentido, e não permite que se interprete no outro. Hã uma evidente un'l.lateralidade ai.
O SR. PE'l'RONIO PORTELLA (ARENA - PI) Sr. Presidente, gostaria que houvesse um mínimo de
disciplina. Senador Franco Montara, v. Ex.a pode pedir os apartes que desejar, nunca lhe neguei apartes.
Agora, não tente v. Ex.a obstruir as minhas ligeiras
considerações falando por mim. Falando mal e di·
zendo por mim ...
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Falo por
mim.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) . .. repetindo as coisas que jâ ouvi pela m'ilésima vez.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Pedi·
ria ao Líder Petrônio Portella que não aceitasse mais
apartes.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Não estou aceitando apartes, mesmo porque não me
foram solicitados. Hã meia hora que não me é solicitado um aparte, mas o lider da Minoria fala sem
cessar.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Então,
quando houver um aparte eu interrompere'i.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não terá
apartes.
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA - PI) Sr. Presidente, veja V. Ex.11 e veja a Casa a gravidade
do tipo de oposição que propõe o ilustre Senador Franco Montoro. Este é um Governo que não dá oportunidade à Oposição porque comete o crime de lançar
ao ar, pela televisão, os seguintes dizeres: "O Brasil é
um Pais que vai pra frente."
Qual é o pais do mundo, Sr. Presidente, dirigido
por alguém responsável, que não transmite um mín~
mo de confiança e de esperança aos seus governados?
Isso pode ser objeto de protesto da Oposição? Será
que se protesta por tudo nesta terra? Será que a irresponsabilidade no protestar chegou ao paroxismo?
Será que esta é a ilustração que nos dá o Líder da
Minoria, de que o Governo exorbita usando os meios
de publicidade para exortar o povo ao trabalho, à
.ordem, ao esforço construtivo, que é esse o sentido
exclusivo da mensagem?
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Ao voto.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Por que o voto?
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Porque
estamos em época de eleição.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Então, Sr. Presidente, pare tudo. Pare o Governo. Silenciem-se todos os not~ciários oficiais, porque estamos em vésperas de eleição ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - É propaganda cívica permanente.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) ... e o Governo tem uma vinculação com a ARENA.
~ confundir o Governo, na sua tarefa politico-administrativa mais ampla e geral com o seu ângulo partidário, com a sua vinculação específica com o Partido Politico. É não saber distinguir entre coisas ev1dentemente distintas.
Sr. Presidente, vou terminar para dizer ao ilustre
Senador Franco Montoro: aceito sempre o debate
com S. Ex.a onde S. Ex.11 desejar e, se me falece o
talento de que S. Ex.11 é portador, sobra-me um dado
fundamental: sei sempre o que S. Ex.11 vai dizer, pois
algumas de suas frases já as tenho até de cor, tão
obstinadamente são repetidas. Já levo esta bagagem
e isto me dá alguma vantagem que a minha desvaria de talento não invalida de todo.
Sr. Presidente, o Ministro Armando Falcão disse
que contraria a lei, estamos nas vésperas de eleição
e S. Ex.a, o Senador Franco Montoro,· com ar de
indignação acha que influencia o voto o simples fato
de o Governo dizer que o Brasil vai para a frente.
Muito mais influenciaria o pleito um debate púbrJ.co
do Líder do MDB e do Líder da ARENA. Isto sim
teria o sentido marcadamente partidário.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Bilateral.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) Bilateral é verdade, mas contrariando expressamente
o dispositivo da lei.
Devo dizer que os debates verificados entre o V1ce-Governador de São Paulo e o ilustre Senador
Paulo Brossard, o que travou V. Ex.11 com o ilustre
Senador José Sarney, já recua um pouco no tempo.
Estamos quase há um mês das eleições. A iminência
delas praticamente impede que. saiamos dos limites
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estritos da lei em vigor, mas me disponho sempre a
debater com S. Ex.11 sobre o tema que S. Ex.a desejar
e lhe peço que, preferentemente, sem exclusão dos de- ·
mais lugares, preferentemente repito, tenha esta sua
cadeira que S. Ex.11 tanto honra como a de onde S. Ex.a
pode pont1ficar melhor para o Brasil e para a História.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Líder da
Maioria, como Líder da ARENA, como Líder do Governo, estou inteiramente à disposição do ilustre Se.:.·
nador Franco Montoro e creio mesmo que será sempre d~vantajoso para nós o seu monólogo, porque S.
Ex.a Já é dos que combatem, com toda a veemência
com uma estridência impressionante, a mensagem "O
Brasil é um País que vai pra frente".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Peço a
palavra como Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro,
como Líder.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) .:..... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Penso que esse debate parlamentar poderá contribuir para tornar clara a situação que, realmente,
divide a posição de ambos os Partidos.
Invoca-se a Lei Falcão. Usarei, de início, para refutar a alegação de que a lei proíbe esse debate público dois argumentos; um com a maior lealdade, é a
invocação da palavra do Relator e das manifestações
do Governo, por ocasião da vinda da Lei Falcão ao
Congresso.
Todos nós ouvimos do Senador Passarinho, em
várias oportunidades, a afirmação de que o objetivo
da lei não era impedir o debate, pelo contrário.',S. Ex.11
demonstrou, até matematicamente, que o objetivo era
impedir a discriminação: na eleição municipal há não
sei quantos mil candidatos a vereadores, o número de
estações é menor, e então, para se evitar discriminações é que veio a lei. Contra aquela reação inicial todas
as afirmações feitas pelo Relator, por representantes
da ARENA, não posso afirmar, mas seguramente por
representantes do Governo e da própria exposição de
motivos do Sr. Ministro da Justiça, decorre claramente
que o objetivo não é, de forma nenhuma, impedir o
debate, mesmo porque seria um absurdo. O que acaba de fazer agora o nobre Líder da Maioria, tentando
com o brilho da sua inteligência, com a elegância e a
superioridade que costuma debater, tentando provar
essa tese, S. Ex.11 tentou o absurdo. Tentou provar que
na véspera de eleição não se deve fazer debate político.
Mas, então, quando é que se deve fazer esse debate?
Qual a justificativa para isso? Pode haver eleição sem
opinião pública? Pode haver opinião pública sem debate? Essa é a realidade. A lei quando veio aqui tinha
um objetivo bem determinado.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.11 um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Com
prazer.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI~ - ;Não é
em véspera de eleição que se forma a opiniao publica.
A opinião pública é permanente. V. Ex.11 , praticamente,
desvia o sentido das coisas a partir do momento em
que acha que é na véspera de eleição que se forma a
opinião pública. Ela se se.dimenta ao lpng~ do tempo,
por inumeráveis circunstancias que nao sao simplesmente emocionais.
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O SR. FRANCO MONTORO CMDB -

SP) -

v. Ex.o., cada vez mais, aprofunda uma posição difícil.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) -Não!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não
existe uma coisa chamada campanha eleitoral na lei?
É o momento de preparar a opinião pública para o
voto. É por isso que, até por lei, está criada a época da
campanha eleitoral.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Exato.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - E,
nesse período, é concedido aos Partidos um tempo para
que eles possam debater e preparar a opinião pública.
É claro que tem que ser permanente, mas a própria lei
fala que, uma ou duas vezes por ano, são obrigadas
até as estações a irradiarem. Mas, à época da campanha, durante 60 dias, todos os dias, porque é preparação da campanha eleitoral.
v. Ex.o. nega mais uma evidência. É que quando
partimos para uma posição errada não encontramos,
não podemos encontrar raciocínios razoáveis para justificar o indefensável.
Ninguém pode, Sr. Presidente, dizer que é desaconselhável, sob qualquer aspecto, um debate sobre
problemas nacionais.
Invocou-se a lei. Acabo de citar, e sem contestação, evidentemente não poderia haver contestação,
que a lei veio para cá com a declaração expressa e
reiterada de que ela não visava impedir o debate, mas
apenas disciplinar, pelos candidatos, o uso da propaganda eleitoral. Fiz uma pergunta ontem. Não fiz
nenhum desafio a ninguém, como não fiz, aliás, ao
nobre Senador Petrõnio Portella. A referência ao debate público ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex.o.
dá licença? V. Ex.o. generalizou, V. Ex.o. até pluralizou.
Falou até em lideranças.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A referência ao debate se deu em resposta ao aparte do
Sr. Senador Eurico Rezende, que atacava o MDB de
falta de autoridade moral, alegando o episódio da
Assembléia Legislativa de São Paulo. Eu dei as explicações mostrando que lá havia irregularidades que
estavam sendo apuradas. O MDB apura, cria Comissões de Inquérito. E o Governo?
Houve o debate e seria interessante que houvesse
um debate público para o esclarecimento da opinião
pública que fica impedida de ter acesso aos esclarecimentos, porque rádio, televisão, grande parte da imprensa não apresentam a versão dos acontecimentos
na sua totalidade. Há versões apresentadas e precisam um debate sobre os assuntos que deveria ser público. Então, houve uma sugestão, ou talvez um convite, não houve a palavra desafio. Em nenhuma oportunidade, desafiei o Ministro, apenas me disseram:
"O Sr. Ministro informa que a Lei proíbe". Eu diss·e:
Peço que ele indique qual é o artigo.
Agora veio a resposta pelo Líder da Maioria, o
artigo é 118, com a nova redação que lhe dá o art. 2.o
da Lei Falcão, que diz o seguinte:
"Não será permitida a transmissão de congressos ou sessões públicas realizadas nos anos
de eleições de âmbito estadual, até 40 dias antes
ou depois do pleito."
Sessões públicas. Esse inciso está sujeito ao parágrafo único, que diz:
Parágrafo único. Na transmissão gratuita
pelas emissoras de rádio e televisão dos con-
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gressos ou sessões públicas, referidos no inciso
III, observar-se-ão as seguintes normas:
a) as emissoras são obrigadas a realizar,
para cada um dos Partidos, em rede e anualmente, uma transmissão de 60 (sessenta) minutos em cada Estado ou Território, e duas em
âmbito nacional, por iniciativa e sob a responsabilidade dos Diretórios Regionais e Nacionais;
b) os congressos ou sessões públicas serão
gravados e transmitidos a partir de vinte e
quatro horas depois;
c) não será permitida a transmissão de congressos ou sessões públicas realizadas nos anos
de eleições gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos 180 (cento e oitenta) dias que antecedam as eleições e até 45 (quarenta e cinco)
dias depois do pleito;
d) na transmissão destinada à difusão do
programa partidário, não será permitida propaganda de candidatos a cargos eletivos, sob
qualquer pretexto;
e) cada transmissão será autorizada pela
Justiça Eleitoral, que fará a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio e televisão, mediante requerimento dos Partidos, com
antecedência de, pelo menos, 30 (trinta) dias
da data da realização do congresso ou sessão
pública."
Trata-se, portanto, de sessões públicas dos Partidos a serem irradiadas gratuitamente. Então, na irradiação gratuita, nos programas dos Partidos é que
não é permitido.
Essa é a única interpretaçãt.. ·
O Sr. Petrônio Portella (ARENA -PI) - Permite
V. Ex.o. um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
prazer.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - É evidente ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não,
não é evidente. Pelo contrário, é evidente o contrário.
É claro, é matéria que ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) -V. Ex.o.
não me deixou falar. Comecei, V. Ex.o. contestou a palavra evidente.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -V. Ex.a.
disse que era evide~te.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Certo,
mas V. Ex.a não sabe o que eu pretendia dizer.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O seu
ponto de vista, é claro.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - É evidente, Sr. Líder, que V. Ex.o. tem de ver o espírito da
lei. V. Ex.o. não pode dar uma interpretação tipicamente literal ao texto.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Eu
comecei com o espírito da lei. A lei veio não para
acabar com o debate, pelo contrário.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - O contrário V. Ex.o. está dizendo agora, porque tem dito
sistematicamente que ela veio. para acabar com o
debate.
·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não.
Ela veio apertar a propaganda eleitoral gratuita, que
restringiu. Mas, expressamente não veio para acabar
com o debate político.
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o Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Desculpe. v. Ex.a sitematicamente tem defendido a tese de
que a lei veio para acabar com o debate politico. Esta
lei. Agora V. Ex. 6 , como pretende desenvolver um outro tipo de raciocínio, literallza o texto.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não.
li: v. Ex.a. quem vem dar razão, então, dizendo querealmente a lei veio acabar com o debate.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA. - PI) - Quero
deixar bem claro que esse texto - o fato de ser gratuito ou não - restringe o debate público e o tira
exatamente do período eleitoral, deixando, para esse
período, apenas a propaganda dos candidatos. Os
Partidos praticamente se entregam à política dos
candidatos. Eles se apresentam perante o eleitorado
em função dos candidatos. Este é o problema.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Onde
é que V. Ex.a descobriu essa inovação da Lei Falcão?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA. - PI) - Não é
a Lei Falcão, não. li: interpretação inclusive da Lei
Eleitoral.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A
Lei Eleitoral diz o contrãrio. Se eu votar num vereador de um partido e votar na legenda de outro partido, o que prevalece? li: o voto do partido; Portanto,
a lei continua a dar ao partido a proeminência.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Não.
Se V. Ex.a votar num candidato e na legenda de outro partido, o voto estarã nulo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - sP) - Não.
A Lei Eleitoral diz claramente: "prevalece o partido".
O Sr. Petrônio Portella (ARENA. - PI) - Não tenho certeza. Confesso a V. Ex.a que não estou rigorosamente a par.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas
eu informo a V. Ex.a que estou rigorosamente seguro
de que esta é a verdade. E portanto esta interpretação ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Então,
estã certo. Mas quero deixar bem claro a V. Ex.a o
seguinte: os candidatos passam a ser fundamentais
quando se instaura o processo eleitoral. Isto não quer
dizer que os partidos deixem de existir. Ao contrãrio,
os partidos demonstram sua importância perante o
eleitorado, inclusive, apresentando os melhores candidatos. Até porque, se não apresentarem bons candidatos, às vezes, a própria legenda pode ser prejudicada pelo julgamento do eleitorado. O seu argumento não invalida o meu.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O
meu argumento exclui totalmente a interpretação da·
da por V. Ex. 6 e, parece-me, sem nenhuma contestação. Veja o artigo 118 citado por v. Ex. 6 • Ele diz:
"Os Partidos terão função permanente
através:
.
III - da promoção de congressos ou sessões públicas para a difusão do seu programa,
assegurada a transmissão gratuita, pelas empresas de rãdio e televisão;"
Adiante, a alínea c do parãgrafo único citado por
V. Ex.a diz:
c) não serã permitida a transmissãio de congresso ou sessões !Públicas realizadas nos anos
de eleições gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos 180 dias que antecedam as eleições
e até 45 dias depois do pleito." ·
O que não se permite é que o partido faça um
congresso ou sessão pública para transmissão gratui-
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ta. o que esse artigo proíbe é a transmissão gratuita, ao contrãrio do que pretendia o nobre Senador
Jarbas Passarinho.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Não
são gratuitas, Sr. Senador.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não
permite.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - A gratuidade é uma concessão; a outra é uma restrição.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Isso é
acessório.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Mas,
importante.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - l!:
claro que a lei se refere aqui expressamente a congressos e a sessões públicas dos Partidos. O que se
pretende, nobre Senador, não é isto. É um debate a
exemplo do que houve com o Senador José Sarney,
a exemplo do que houve entre o Senador Paulo Brossard e o Vice-Govemador de São Paulo. São debates
sobre problemas nacionais. Não é um congresso ou
sessão pública de Partido.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
prazer.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) -V. Ex.a
parece que, para defender sua tese, gostaria de até
ter infringido a lei. Assim teria validade sua argu.
mentação. Tenho certeza de que o debate do Senadot
Paulo Brossard foi anterior. Portanto, não incide na
faixa proibida anterior ao pleito.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agora v. Ex.a se apega à data da lei.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Mas,
evidente. Tenho que me apegar ao dispositivo da lei.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V.
Ex.a acha que esse debate entre o Senador Paulo
Brossard e o Vice-Govemador de São Paulo estava
· encaixado neste dispositivo de lei?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA. - PI) - Eu não
diria encaixado.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Cabia
nesta Lei?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) -Não!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Não!
Mas se fosse agora?
o Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Agora
eles não seriam permitidos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Seria
uma sessão pública de partidos?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - OS debates não seriam permitidos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O
meu debate com o Senador José Sarney, o debate do
Senador Paulo Brossard com o Vice-Governador de
São Paulo, se fossem agora, V. Ex.6 os consideraria
sessões solenes?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA. - PI) - Não I
Sessão solene jã fica por conta de V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Sessões públicas?
o Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Sessões
públicas todas são. E a lei não deu definição do que
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seja sessão pública, razão pela qual V. Ex~a não poderá fazer a distinção.
·
O SR. FRANCO MONTO RO (MDB - SP) - V.
Ex.11 leu:
"Na transmissão gratuita pelas emissoras
de rádio ... " é o artigo lido por V. Ex. 8 . " ••• ~e
rádio e televisão dos congressos ou sessoes publicas, referidos no inciso III ... "
Quais são eles?
"Art. 118. Os Partidos ·terão função permanente através:
m - da promoção de congresso ou sessões públicas para difusão do seu programa, ...
Jl:: evidente que a interpretação só é a das sessões públicas dos partidos.
Veja que, a ser verdadeira a interpretação dada. a
todo o discurso armado por V. Ex.a, se ele fosse valido ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Foi
todo improvisado; garanto a V. Ex.a Não houve armação prévia nenhuma.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - O que
salva realmente é o improviso. Porque se ele tivesse
sido um discurso pensado e elaborado previamente ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Não!
Foi pensado, sim. Eu não sabia'-que, quando V. Ex.~
improvisa, V. Ex.a não pensa. Agora;, portanto, sabere1
ser mais indulgente com o ilustre L1der.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ...
ele teria conseqüência de vedar esse debate em qualquer eleição, não apenas nas municipais.
Então, no futuro, também não vamos ter - quando houver eleição para Deputados estaduais, Dep~
tados federais e Senadores - mais o debate; ele nao
será mais possível. Ora, campanha eleitoral sem debate, só para provedor da Santa Casa de Misericórdia,
ou então para candidato a governante em país totalitário, onde a eleição é nomeação. Porque ou há campanha eleitoral e há debate- e o País só tem vantagem nisso; forma-se a opinião pública pelo debate- ...
O Sr.· Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não
se confunda o debate parlamentar com o debate público. O debate parlamentar é bom, é necessário, tem
todas as qualidades que aqui foram referidas, mas convém que esse debate seja levado a público, que seja
conhecido da opinião pública.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite, Senador?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O
importante, numa campanha eleitoral, se se quer a
participação da população, é que ela seja informada,
esclarecida, que ela tenha a oportunidade de conhecer os dois lados da verdade.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite o aparte, Ex.a?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
prazer.

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex.a
não dialogava, simplesmente repetia, em todos os lugares, isso sim, trechos previamente armados; eu não
diria urdidos,· em homenagem a V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Pode
usar a expressão. V. Ex.a é livre. Mas provo que era
verdadeiro. Escrevi um livro e levei o primeiro exemplar ao Senhor Presidente da República, com a documentação. Ali está todo o fundamento que se disse.
Mas V. Ex.a me pergunta: onde o debate?
O debate estava precisamente naquilo que a Lei
Falcão tirou. Mas é outro caso. Ali, havia o debate
porque havia um programa de ARENA e outro do
MDB. Nós íamos ao Programa e dizíamos uma coisa
··e meia hora depois v. Ex.as podiam dizer que era o
contrário. É o debate. A opinião pública ouvia as duas
versões. Relembro à memória de V. Ex. a que houve
também memoráveis debates.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Não.
Memoráveis não.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Em
São Paulo, no Rio Grande do Sul.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Houve
um, no Rio Grande do Sul.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Houve
vários outros. No Rio Grande do Sul, houve um debate famoso de repercussão nacional entre o Senador
Paulo Brossard e o candidato da ARENA ao Senado
Federal. E, veja como está errada a tese de V. Ex.a
Nesta campanha municipal mesmo; há· dois candidatos a prefeito numa cidade. Há estação de rádio
no lugar. Por que não permitir que o candidato a prefeito vá à televisão e diga: "O meu plano é este. Faço
tais críticas à atual administração municipal, ou faço
tais elogios". O outro, então, aponta o seu ponto de
vista. Não. Este é um retrocesso da maior gravidade.
Quer-se que o povo vote, sem ouvir o debate, sem ouvir um esclarecimento. O debate é normal em todos
os países do mundo, pelo menos nos cultos e civilizados. V. Ex.a se incomoda um pouco, quando faço
referência a isso. Mas, assim procedo, para exaltar o
apreço em que tenho o Brasil. o Brasil é um país que
merece. O povo brasileiro tem direito a não ficar sujeito ao monólogo laudatório como está acont:_ecendo.
Esta é a realidade que nenhuma argumentaçao pode
encobrir. A maior dose publicitária hoje - informo a
V. Ex.a, ao Congresso Nacional e à Nação, repito, à
Nação - o dobro da maior imprensa publicitária é
ocupado pelo Governo, no monólogo laudatório das
suas imagens, das suas iniciativas e, não se permite
à Oposição uma palavra.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Ali
não se está noticiando apenas a ligação de um c~no
d'água, como disse v. Ex.a, ou uma ponte; ali esta se
dando uma interpretação, elogiando as medidas governamentais, como se elas fossem todas certas e que
tudo está caminhando muito bem. E, quando se faz
uma crítica, é a resposta que ouvimos, ainda agora,
neste plenário: antipatriótico. Antipatriótico, por
quê?
O Sr. Petrônio Fortella (ARENA - PI) - Permite
V. Ex.11 um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - O
O Sr. Petrônio Portella. CARENA - PI) - Onde
tem como fundamento a verdade. ConV. Ex.a debateu com a opinião pública, nas eleições patriotismo
trário, então, ao patriotismo, são aqueles que ocultam
de 1974?
a verdade. São aqueles que pintam um quadro 7or de
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Resrosa de uma realidade que é triste. E era prec1so, se
pondo a V. Ex.a
nós quisermos, realmente, voto e democracia de ver-
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dade, e não de fachada e de aparência, que o povo
brasileiro ouvisse ambos os lados e, depois, decidisse:
é isso que não se está querendo.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.o. um aparte?
O SR.· FRANCO MONTORO CMDB - SP) Razões, sofismas em relação a artiguetes de lei não
têm a menor procedência. A realidade dura e crua
é esta.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.o. um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A
opinião pública está sendo, permane!õtereente, acionada pelos grandes meios de comunicação, através
de uma propaganda maciça, orientada e preparada
por uma assessoria de re!acões públicas do Governo
que foi criticada no iníciÓ desse Governo que foÍ
deixada de lado, porque eram aquelas Óperacões
impacto, que, na realidade, causaram um grande
mal ao País.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.o. um aparte?
O SR. FRANCO ::dONTORO (MDB ._... SP) Agora, em véspera de eleições - e é só em véspera
de eleições, Sr. Presidente -, restabeleceu-se essa Assessoria, deu-se uma prioridade absoluta e os 100
milhões de brasileiros estão sendo sujeitos a uma
propaganda dirigida, sem a possibilidade da contradição, do diálogo.
. O que o MDB quer, em nome do povo brasileiro,
e que se substitua o monólogo laudatório pelo diálogo democrático.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.o. um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nem
isso, nem mesmo um debate entre os Líderes ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex.a
me interrompe toda hora, aparteando-me, e não quer
me conceder um aparte ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ...
de Governo e Oposição, por iniciativa e sob a direção
da Associação dos Cronistas Parlamentares, dos cronistas políticos de Brasília, se permite e invoca-se a
lei.
É, realmente, lamentável, Sr. Presidente.
Se falo com alguma veemência, é porque estou
consciente, Sr. Presidente, de que temos uma responsabilidade para com o País - se estamos na vida
pública, não é para defender cargos ou para agradar
a poderosos.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.o. um aparte, até para descansar um pouco
do ímpeto do seu pronunciamento?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - É
para exercer, realmente, algo que possa beneficiar,
objetivamente, o povo brasileiro. É triste, é profundamente triste, Sr. Presidente, que se negue à Nação
a possibilidade de ouvir, pelo menos no debate, as
versões de ambos os Pa:r:tidos. A opinião pública terá
que se contentar com a verdade do Governo.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.o. um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Pois
não. Ouço o aparte de v. Ex.o.
O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI) - Sr.
Presidente, acho que vou, doravante, infringir o Regimento Interno, permanentemente, enquanto esti-
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ver na tribuna o Sr. Senador Franco Montoro,' porque
S. Ex.a me perturbou, de forma sistemática o discurso, sem me pedir apartes. Eu fico a solléitar-lhe
apartes e S. Ex.o., obstinadamente, a negar-me, de
tal sorte que a Taquigrafia nem registra pois parece
que já tem cerimônia de registrar os insistentes pedidos.
V. Ex.o. labora num equivoco fundamental.
V. Ex.a ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) Quisera eu que V. Ex.a me convencesse. Eu fcaria
muito feliz.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA ....:. PI) - ...
V. Ex.a quer sair da condição de Partido, para se
colocar numa posição de entidade diretamente a
contrapor-se ao Governo. E o contendor do MDB é a
ARENA. O que é· dado à ARENA é dado a V. Ex.ee
Os erros, os desacertos porventura, verificados por
parte do Governo, nos são debitados. E V. Ex.ee nos
debitam; como, aquilo que, porventura, o Governo
venha a acertar, a nós nos deve ser creditado. Agora,
V. Ex.a querer que o Governo silencie sobre o que faz,
sobre o que constrói, sob o fundamento de que deve ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não,
eu protesto que ele silencie a Oposição.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex.a
deixa que eu termine de falar?
Não, há paridade de situações entre a ARENA e
o MDB.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não
tem um milésimo ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex.a
não pode ter paridade com o Governo, .é evidente
que não e seria um absurdo!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) ARENA é Governo.
O Sr. Petrônio ·Portella (ARENA - PI) - Não
coloque a situação nesse plano. É um plano inteiramente falso.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - No
entender de V. Ex.a
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Não!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Essa
é a verdade! Essa é a verdade e é por isso que não
querem o debate. Essa é que é a realldade.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex.11
sabe que, diariamente, V. Ex.as inclusive, para certos
efeitos, quando querem falar, por exemplo, sobre a
índole do Regime, fazem questão de dizer que a
ARENA não é Governo, que a ARENA está fora do
Governo, não participa das decisões nacionais; para
efeito eleitore!ro, para efeitos facciosos, neste momento, estabelecem deduções: a ARENA é Governo,
para concluir que devem ter as mesmas regalias do
Governo e não da ARENA.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não.
Não são deduções. Quem diz que ARENA é Governo
é a própria ARENA. São os cartazes dela. Eu não
disse isto não!
O Sr. Petrônio !'ortella (ARENA - PI) - Acho
que a ARENA é Governo, tem o ônus e a. vantagem
de ser Goverr.o. Mas, nem por isso o MDB pode se
situar no plano do Governo.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) Quem diz que a ARENA é Governo são os seus próprios ca:rtazes. Não estou deduzindo nada ...
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( ,. : .• ·. l'1•l.1 i1uío l'ortdla CARENA -

PI) - Estou
lJJr'•'llgrucncias de V. Ex.n...~ V. Ex.a. arr,JJIIIi 1:: t para dd•·1:minados ~feitos de uma forma e,
qu::::•l: quer at.ill/',11' rlctermmn.dos fins, se contrar/i·: .
o ! :c:.. FW :· : · ~ !IIONTORO (MDB - SP) - Sei
qtl•' :1. i\!/.l~N1'- : ,., ,·, Govr!rnO, mn.s o povo fica pen111 ,, ,1, "'dtl u::

:::; o\

I' ' I /1 I f'

,..,

o sr. l'drfmio Portella CARENA -- PI) - Essa,
pPr ::i 11:11, {• a I" t•ncnpação da OJJosição: substimar o
povo.
o :m. Ht,\NCO MONTORO CMDB- SP)- Nós
e:;l.:un•>:: 11u plano dn. propaganda Sr. Presidente, e
n:• J'I"P''I~anil:•. a 1\R.IT.NA é mestra ...
P :.;,. ~'drí.nio> l'orl.ella (ARENA - PI) - E nis:"• ,, ... •:. ,. v Kx.l' e, sobretudo, no monólogo.
11 :-:n. Ht.',r.:co MONTORO CMDB- SP) -Sei
4 ,,,: a ,\ll.f•.:tlll ''·''>(·Governo; todo mundo sabe. Mas,
a pr.. p:q:a.nllii. oli:~ n~~:üm, está. na propaganda da
1\ l~I·:N 1\.
r•:.~ia di.scus.~:tr> é so!Jre o quê? É sobre propaganII:L O:; eartaze:; de propaganda da ARENA dizem:

Gt>VI'I 1\11",
o '41'. !':1ulo Brn:;sard (MDB -- RS) - Permite
V. I~xn ,.,r\ aparl.r.:':'
o :.;1c ~''ltANCII MONTORO !MDB - SP) - E
n:t tPit-vklll se diz: "O Governo faz isso, faz aquilo
"i\I~I!;NA {!

1

td.l.~.' •

Os p"loli,~il.:'u·in:> clf! S:io Paulo se reuniram - e
niio :;:·,o "" l•.nm .. e um deles disse: "O silogismo é
sitnpl· .·: · ti~>Vl'l'''" ~·, ARENA. O Governo está fazendo
isso ,. :lljllilor 1.11/','1, vote na ARENA".
f.: " l'~t~:i•l<·.inio feit.o por um publicitário que compar<t•·i'l a ··:d1! congresso onde foram apresentados
<'::::•·:: .1:1.\o:: IJIH' ~·dii.o nos jornais e· que todos podem
l;·r. r:: i"•t•o::::iv•·l uer(ar a evidência. O certo é que
p,;::a 1,, "i' '1'·''''"'1 utadça está sendo feita continua1w,,: .. 11"''" iv•· JHI:;o;o dar detalhes a V. Ex.a
:;. ..;,-, l'I·!,,J,i<1 l'urtclla (ARENA- PI) -V. Ex.a
ll "' I'· • il1 i I:· ·,•

'i :;:,:. ~·'sL'>NIUO

MONTOltO (MDB- SP) -Da-

,,.; n/ 1:'"':: 1H:1IIws a V. Ex.n:

" ... vurific:on-se nlt:imnmente um impressionai\ I(' :lllllll'llto no volume de men:;agens patrol!inno/:1:: Jl"lu Governo federal, através da ARP
,,.,:~··:;,,,·;a ele Relações Públicas da Presidên' ;, ,,., H··pi.illlica. De tal forma, que a ARP se
''" :: .. :1 '"'jl! a maior anunciante da TV brasi11 ·i' a. ''"I" nm volume publicitário equivalente
:v• "'"'")do segundo maior anunciante, aGes:·:.v I ·\i t • l ''.
.1

~ ~~~~~ 1 JIIIJ:tlldo:

''D'' 111:1 rço a setembro, foram feitos 36 fil'"' ·:, t.nwadns de 15 cm 15 dias."
~li! v. Ji!x." quiser, posso dar-lhe, depois, a inciclüJwia :LI.••:;Lalia pl'los órgãos que controlam a publicid:l.!le. Ji:ul.i'w, süo horas seguidas ...
O S1·. ltnherl.o Saturnino (MDB- RJ) - V. Ex. 11
me ]H•rmHc?
O SR. Flt/\NCO MONTORO CMDB - SP) - O
tf'ld:o começa t:lllll esta observação:
"N111n c.lia comum do mês passado, o aparelho de ·rv de um eleitor qualquer da Capital
paulista exibiu noventa minutos de publicidade do Governo Federal divididos pelos seis
c::tnal.s e fragmentados em curtas e repetidas
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mensagens que se t'ncerravam, até alguns dias
atrás, como o ".slr•gan" "E:~te é um País que
vai pra frente", ora ~n•pr·imldo."
Esta in'formaçào é dos publicitários de São Paulo;
eu não estou dentro ela publicidade. É o dado qu·e aí
está, e que precisa ser conhecido.
Diz V. Ex.n que isso nfto influi nas eleições, e
que um debate entre mim e V. Ex." iria influir. Mas
influiria beneficamente, porque estaríamos os dois.
Democracia é diálogo, é debate ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) -E é o
que nós estamos fazendo em termos de igualdade
com o Partido de V. Ex.11
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permiteme, nobre Senador?
O SR. FRANCO MONTOIW (MQB- SP) - É
o que estamos fazendo aqui, com 60 ou 100 pessoas
presentes, no máximo. E não são 100 pessoas que
votam. São 100 milhões de brasileiros que assistiriam
ao debate. A diferença é de apenas alguns zeros. É
para isso que se descobriu, c que estão hoje em evidência extraordinária, os meios de comunicação de
massa: a Televisão e o Rádio, que são os grandes
meios de comunicação.
O Sr. Petrônio Portcll:t (ARENA - PI) - V. Ex.a.
deveria apresentar um projeto de t•eforma constitucional, para mudar a Co11stituição.
O SR. FRANCO MON'l'OitO (MDB - SP) - Há
até um dispositivo, que é uma lei especial, chamada
Lei Falcão, que disciplina a esse respeito.
O Sr. Petrônio Portella CARENA- PI) -Dentro
desse raciocínio, V. Ex.n deve proceder à reforma
Constitucional, mudando a estrutura do regime.
O Sr. Paulo Brossard CMDB - RS) - Permite,
nobre Senador?
O Sr. Petrônio Pc.rtella CARENA - PI) - Porque v. Ex.n, assim, não tem acesso às grandes massas populares.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permiteme, nobre Senador?
O SR. FltANCO MONTORO CMDB - SP) - A
reforma ccnstitucional a que V. Ex.a se refere seria
decidida por uma assembléia eleita pelo povo ou
decretada por algum lli.Hicr militar?
O Sr. Petrônio Po.rtclla CARF.NA - PI) - Como?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A
reforma constitucional a que V. Ex." se refere seria
feita por representantes elo povo on seria decretada
por uma autoridade exccpeioual?
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - pi) - Esta
seria de V. Ex.a, porque V. Ex.11 não se sente bem
cumprindo o dever, contribuindo para o seu Pais,
na Assembléia a mais alta da República, simplesmente porque ou a sua voz ou a sua figura não são
ouvidas nem vistas pelos 100 milhões de brasileiros.
Está querendo, de qualquer forma, acesso ao Rádio
e à Televisão, talvez porque sua vocação seja essa.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Vou
tomar a palavra de V. Ex.a ao pé da letra. Se é esta
a dificuldade, neste momento retiro-me e serei substituido pelos Senadores Paulo Brosso.rd, Marcos Freire ou qualquer um dos nossos companheiros. E terá
desaparecido, totalmente, o pretexto secundário, indelicado a que V. Ex.11 está recorrendo, nestn momento. 'Em assunto dessa natureza, não deviam
entrar arr,umenl.o:-; dt· v:lirl:tdl.' Jw::::P:t! '·'" clP nmrsquinhamenLu tk p:·r::r:ll'•líil:>./:~:·: :·,,;,,
:,·:·, ,, '', ::
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fica o Senador Paulo Brossard, para, em nome do
MDB, discutir com V. Ex.a ou com quem V. Ex.a
indicar. Mas há de ser entre o MDB e ARENA, e
tirando-se questões pessoais. Não é assim, não é minimizando, não é personificando, não é diminuindo
a importância do problema. O importante é o debate.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Se
atingi V. Ex.a, é porque V. Ex.11 , de fato, é aquilo que
estou imaginando.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -Permite o
nobre Senador?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Desculpo a imaginação de V. Ex.a E V. Ex.a é responsável por ela. Nós estamos discutindo casos objetivos,
fatos objetivos e coisas muito sérias para o Brasil.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) -V. Ex.a
agora aprendeu a gritar.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Perguntou V. Ex.11 : "A constituição feita por V. Ex.11"?
Se fosse feita por mim, seria a exemplo de países
como os Estados Unidos, como a França, a Alemanha,
a Inglaterra. Não seria como a da Alemanha nazista,
ou como da Rússia comunista, porque lá o tipo de
constituição é de outra forma.
Aceito as constituições e respeito aquele princípio
que está no art. 1.0 da nossa Constituição e no art.
1,0 da Declaração Universal dos Direitos do Homem:
"Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido."
A nossa função é esta.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Não
parece.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não
nos ameaçam; não nos amedrontam; não exercerão
nenhuma pressão sobre nós, porque o nosso objetivo
é apenas um: dar testemunho de que aquilo que aí
está, está errado; de que se está enganando o povo,
com uma propaganda unilateral e não permitindo à
Oposição ir aos meios de comunicação dizer uma palavra de esclarecimento. É com o nosso protesto que
isso se faz. Protesto respeitoso, fundamentado e indignado.
.
Ouço a palavra de V. Ex.a, Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (MDB -RS) - Está V. Ex.a
fazendo muito bem ao distingüir dois tipos de mensagens, que podem ser feitas pela televisão, sem prejuízo do outro, sem falar da mensagem puramente
publicitária, meramente publicitária, da qual, aliás,
o Governo tem usadQ e abusado. Mas, é possível que
um debate na televisão tenha objetivo imediatamente eleitoral. E é possível que o debate tenha um objetivo pre'Cipuamente politico, ainda que possa ter, indiretamente, uma repercussão eleitoral. Se a Lei Falcão proibiu o debate, com finalidade eleitoral, tal
como existia até aqui, como existiu ainda nas eleições de 1974, ela não excluiu o grande debate politico,
no seu amplo sentido. Foi aliás, o que acentuou,
repetidas vezes, o Relator do projeto, que veio a converter-se na Lei Falcão, o nobre Senador Jarbas
Passarinho, como, há pouco, V. Ex.a lembrou, e lembrou com toda a propriedad·e e exatidão.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
a concordância tácita de toda a Casa.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - SP) - E S. Ex.a,
que estava no Plenário, não objetou, não embargou
a sua declaração, como não poderia fazê-lo, realmente, porque, quando dizíamos que ia acontecer o
que está acontecendo, S. Ex.a contestava que nada
impedia que houvesse o debate político, na televisão.
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O que estaria proibido era o acesso ao rádio e à tele- ·
visão dos candidatos a Prefeito e candidatos à Câmara Municipal. Mas, sobre a importância. de um
debate politico, no seu mais alto sentido, sobre grandes problemas nacionais, creio que ninguém possa
negar. Especialmente numa fase de dificuldades esse
debate seria da maior importância nacional. só poderiam advir vantagens de um debate nacional sobre
temas nacionais, através de uma nação inteira e
debate no qual, naturalmente, tomariam parte as
pessoas mais qualificadas e mais competentes, tanto
do lado .do Governo como do lado da Oposiqão. Mas,
em materia de debates políticos no Brasil à televisão é permitido apenas retransmitir em inglês debate havido no estrangeiro por homens públicos
e~trange~ros, sobre problemas estrangeiros. A televisao brasileira pode retransmitir, como já retransmitiu mais de um.a vez, o debate entre os Srs. Ford e
Carter, em ingles, sendo eles candidatos à Presidência dos Estados Unidos. Agora, em língua. nacional
homens públicos brasileiros, sobre problemas brasi~
leiros, isto é proibido à televisão e ao rádio brasileiro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - fi)P) - Pela.
Lei Falcão ...
O Sr.. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex.a
me perm1te um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ...
es~e Fe~lcão deveria ser julgado.
O Sr. Petrônio Podella (ARENA - PI) - V. Ex.a
me permite?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
prazer.
·
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Fico feliz
em ver V. Ex.a voltar à serenidade.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Só
com prazer, porque, inclusive, o calor do debate faz
parte da importância.
O Sr. Petl·ônio Portella <ARENA - Pil - Já esclareci bem minha posição pessoal em face do protlema: sou pelo debate, embora, às vezes, dê a um
certo tipo de debate o valor relativo que ele deve ter
e não obstante considerar, também, que há recintos
onde o debate é mais produtivo e mais fecundo, no
caso este plenário. Entretanto, digo a V. Ex.a que
pessoalmente, ab.strafdo do~ imperativos legais, comp:trtilho da idéia de 4.l1e o di:ilogo é sempre interes~:mte para todos os braslie;ircs, sobretudo para aqueles que têm prublem:.s a resolver e soluções a aponbr à Nação. Haja vi::,ta o exemplo, ainda há. pouco
tl::.do m::.gistralmente por aquele que negou haver no
Br~sil t2.l debate, o ilustre Senac:or Paulo Brossard,
que o sustentou não faz muito, em São Paulo, com o
Vice-Governadcr daquele E.star;to, prova de que debate
M, e devo haver entre aqueles que têm contribuição
intelectual a oferecer ao País. Quero dizer a V. Ex.a,
uma vez mais, que, não obstante as suas estridências
no atacar mais do que no negar, gosto de debater
com V. Ex.a
O SR FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O
prazer é recíproco.
O Sr. Petrônio Portella <ARENA - PI) - E
e·st::.rei sempre à sua disposição ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) ·- Entfio vamos ao debate.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)·- . . . e
certo de que é afirmando e negando, evitando situações artificiais, como a de querer que um partido se
sobreponha ao outro, nivelando-se ao Governo, é que
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haveremos de transformar este Pais num pais verdadeiramente. democrático. Quero, sim, que cada vez
mais os nossos d·ois partidos enriqueçam o debate democrático, dando a sua contribuição para os problemas brasileiros. Sr. Senador Franco Montoro, não veja
na maneira de eu defender os meus pontos de vista
mais do que o propósito de dar a minha contribuição
;;!ncera àquilo que se debate. Não tenho outra preocupação. Abstraio-me inteiramente de pessoas, até
porque não tenho nada de pessoal contra V. Ex.11 Ao
contrário, tenho exaltado quantas vezes o destemor
com que V. Ex.11 se desempenha na tribuna, do seu
ofício e a contribuição que V. Ex.a dá às instituições
democráticas.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Multo obrigado a V. Ex.a
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- Pll -O certo
é que eu não poderia ter melhor contendor para um
debate, e que Deus me ajude sempre a me defender
do talento de V. Ex.a, dando-me as provisões do que
é autêntico e verdadeiro, que são também a matériaprima que me alenta neste meu dia-a-dia de luta
com V. Ex.a
O SR. FRANCO rdONTORO (MDB - SP) - Agradeço as palavras de V. Ex.a e fico muito satisfeito e
até esper:mços·o ainda, de que o debate venha a se
realizar. Diz V. Ex.11 que ele se realizaria, não fosse a
vedação legal. Se conseguirmos demonstrar - e penso
que não será difícil - que a "Lei Falcão" não proíbe
esse debate, ele poderá ser travado. Vamos, quem sabe, recorrer aos meios de interpretação que tornem
inequívoca a interpretação aqui defendida por nós,
pelo Senador Paulo Brossard e, tenho a certeza, por
todos aqueles que ~:e demorarem no exame desse texto
legal. A "Lei Falcão" não proíbe um debate como
aquele que havia sido projetad·o pela Associação dos
Cronistas Políticos.
Verificada a procedência ou a permissão legal
para esse debate, ele poderá ser travado, se bem entendi as palavras de V. Ex.a
Vamos nos empenhar nessa interpretação. Está
co1ocado o problema. Se a interpretação demonstrar
que a lei permite, o debate será. travado.
Fico muito satisfeito com isso, porque, pessoalmente, ni!o tenho a menor dúvida de que a Lei Falc:í.o refere-se, aí, expressamente aos programas dos
po.rtidcs po1ític·os a serem transmitidos pela transmissão gratuita; é outra hipótese do debate a que nos
referimos.
De qualquer maneira, Sr. Presidente, quero conas minhas observações, destacando a importâncm e a valldade de um debate dessa natureza.
Acaba de ser lembrado o debate havido nos Estad.:~s Unidos, transmitido para o Brasil. A informação que se tem é que quarenta milhões de bras!lelros
ouviram o debate de dois homens públicos - Ford e
Carter - sobre problemas americanos.
_ Slue legislação será esta que permite a transmissn? ae deb~te sobre problemas americanos por estrangmos e nao permite o debate de problemas brasileiros, por homens públicos do Brasil? Seria o caso de
se perguntar a.o Presidente da ARENA, que país é
este, ...
c~uir

me ge~~ife~trônio Portella (ARENA - PI) _

v. Ex.a

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ...
em que se permite a irradiação de um discurso dos
norte-americanos e não se permite o debate dos brasileiros?
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O Sr. Petrônio Portella. (ARENA - PI) - V. Ex.a
sr-.be a natureza das eleições que se processam no
Brasil. Não há similitude, absolutamente. Já deixei
bem claro que, no cas.o, o que se exibiu foi mais o
desempenho de dois homens públicos que pleiteavam
e plelteam votos nos Estados Unidos da América do
Norte. O que não se cuidou foi da solução de problemas norte-americanos, esse o problema posto nos
seus devidos termos. O mais, é simplesmente querer
valorizar esse tipo de diálogo, que não desprezo, mas
que lhe dou o valor relativo que ele tem.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Sr.
Presidente, argumentávamos: a lei. ..
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo
soar a campainha.) - Lembro ao nobre orador que
seu tempo está esgotado, e com a tolerância que a
Mesa teve para com o Líder da Maioria.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a V. Ex.a e estou, por isso, chegando às conclusões de minhas considerações.
Sustentamos, Sr. Presidente, que a Lei não veda
e mencionamos o espírito da Lei, expressamente declarado pelo Relator e por todos aqueles que acompanharam sua tramitaçã.o nesta Casa, o Projeto não
pretendeu coibir os debates, mas apenas disciplinar a
presença dos candidatos na televisão e no horário
gratuito.
A letra da interpretação é aquela que acabo de
dar e não vou repetir. O que a lei veda são sessões
públicas dos partidos ou congressos serem irradiadas
nesse perí·odo, mas não um debate que tem outra
natureza.
Argumento de reforço: assistimos ao debate de
estadistas estrangeiros, por que não permitir debates
ele problemas braslleiros?
Outro argumento: recentemente houve debate,
na televisão, entre homens públicos, o que prova que
não há uma vedaçã·o legal para esta matéria.
Mo.s, Sr. Presidente, permito-me citar ...
O Sr. Petrônio Portel!a (ARENA - PI) - Há
dt!as premissas. V. Ex.11, primeiro, afirmou que havia
permissibi1idade da irradiacão mas não o havia para
os problemas brasileiros; ·depois disse: "há poucos
dias houve ... "
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) Ccmpreendo a objeção de V. Ex.a, estou argumentando na forma que se costuma dizer, por redução ao
absurdo. Negar irradiação de debates no Brasil, e permitir a lrradiacão de.s.ses debates dos Estados Unidos,
é um absurdo.· É para se concluir que deve ser permitido também no Brasil. A conclusão é clara. É o
argumento P·or redução a.o absurdo. Negar-se a possibilidade de debate no Brasil é admitir-se que os
brasileiros não podem e que os estrangeiros podem;
::ustento que os brasileiros podem debater no Brasil,
que não há vedação constitucional. A argumentação
é muit·o no sentido da minha tese, enfraquece a de
V. Ex.11 É por isso que esse argumento é muito válido
para mostrar uma situação inaceitável.
O Sr. Petrônio Portella. (ARENA - PI) - São
situações que não se confundem, situações inteiramente diferentes.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - São
diferentes, mas as diferenças são no sentido de se
agravar o problema.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Não!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - É
diferente mas, evidente, para o povo brasileiro interessa multo mais a eleição municipal do que a eleição que está havendo nos Estados Unidos.
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O Sr. Petrônio Portella. (ARENA - PI) - Mas
não estamos tratando de eleição municipal.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Estamos tratando de eleição municipal porque a vedação é por ocasião das eleições municipais. Vamos ter
eleições municipais e dizem V. Ex.as: os problemas
nacionais não têm nada que ver com as eleições
municipais. iEntão, nas eleições municipais que se
estão se tr.avando há o interesse em conhecer os
problemas nacionais e os debates das lideranças, neste sentido, seriam muito válidos.
Mas, Sr. Presidente, eu concluo lembrando que
o debate é o tempero normal, é o alimento normal
das democracias.
Nos Estados :Unidos que estão completando, agora, 200 .anos de normalidade democrática, há uma
lei Chamada equal time - tempo igual. Se o Governo utiliza o meio de comunicação para uma informação de interesse politico, a oposição tem o direito a tempo igual, é o principio democrático e de
justiça.
Na França há um famoso programa "três verdades" da televisão oficial. Ele se realiza quinzenalmente para o qual são convidados ·representantes
da imprensa para funcionar como perguntadores, um
representante do governo e um representante da oposição, para debater problemas. O coordenador ~'l
a.brir o programa decla.ra: este programa se chama
três vex:dades, aqui vamos ouvir a verdade do governo,
do outro lado, a verdade da oposição, agora cabe
a você, telespectador, chegar a sua conclusão; é a
terceira verdade. 1!: assim que se forma a nn1"'';;..,
pública, assim que se forma a consciência politica
de um País. Por que não fazer no Brasil coisa semelhante?
A luta do MDB, Sr. Presidente, é para estabelecer
este equilíbrio de publicidade, que é fundamental. O
mínimo de equilibrio seria alguns debates, em que
homens responsáveis, de preferência parlamentares,
debatessem na televisão e no rádio, para que a opinião pública 'brasileira pudesse ouvir as duas verdades e não apenas a verdade do Governo.
O sr. Petrônio Portella (ARENA - IP!I) - Permite V. Ex.a um aparte?
·

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
prazer.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex,a
está sendo muito misericordioso conosco, porque, com
esse seu raciocínio, estaríamos inelutavelmente excluídos. Haveria a verdade do Governo e haveria a
verdade da Oposição. V. Ex.as repelem a paridade
conosco.
·
_ O SR. FRANCO MONTORO ([I.IDB - SP) - Não,
nao.
O Sr. Petrônio Portella. (ARENA - PI) - V. Ex.as
querem rivalizar-s·e é com o Governo.
O SR. F1RANCO MONTORO (MDB - S~) V. _Ex.a é Líder do Governo e eu sou Líder da Oposiçao. O Presidente da República nunca estaria lá
e nem, 'necessariamente, Ministros. Nesses programas
da. televisão seriam convidados homens que representam o pensamento do Governo, de preferência,
evidentemente, homens do !Partido do Governo de
modo que não haveria nenhum problema...
'
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Lembro ao nobre Líder da Minoria que ainda não pudemos
votar a Ordem do Dia. De modo que, o seu tempo
está esgotado.

I

1

Quinta-fcir:~

14 61$77

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Estou tentando concluir, Sr. Presidente, mas o nobre
Líder da Maioria me honra sempre com seus apartes.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Mas
V. Ex.a não recebendo mais apartes, pode termina~
rapidamente.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP> - É
o que tentarei fazer, Sr. Presidente, contando com
a colabOração da Liderança da Maioria para que as.:;im aconteça.
Em duas palavras concluo, dizendo que este debate - este ou outros debates, com essas personagens
ou outras - é da maior necessidade. E digo mais:
para o Governo seria uma prova de confiança em si
mesmo, na sua verdade, nas suas realizações, admitir
um debate público sobre as suas realizações. O Governo nada perderia, ganharia, pelo menos em autoridade, para dizer: não foi apenas a ve;'1!'1dr rlo
Governo que a opinião pública brasileira conheceu
nesses últimos meses, houve também a possibilidade
de ser levado ao conhecimento da opinião pública o
pensamento da Oposição.
.
Em suma, toda a nossa intervenção tem esse sentido f~ndam~ntal: é preciso substituir o monólogo
l~udator!o, que hoje domina os meios de comunicaçao:. por um diálogo democrático .. Esta, a reivindicaçao do Movimento Democrático Brasileiro. (Muito
bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - José Esteves - Jarbas Passarinho - Petrônio Portella - Jessé Freire - Augusto Franco ~ Vasconcelos Torres - Orestes Quércia - Otto Lehmann - Lázaro Barboza - Lenoir
Vargas - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
terminado o período .destinado ao Expediente.
.Presentes na Casa, 40 Srs. Senadores. Há número regimental para votação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento
n.0 492, de 197S, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do editorial sob o título "Recursos para o Nordeste", publicado no Jornal
Tribuna do Ceará.
Em votação o requerimento.
Os Srs. senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

1!: O SEGUINTE O EDITORIAL CUJA TRANSCRIÇAO 1!: SOLICITADA:
RECURSOS PARA O NORDESTE

1!: fato notório que o Nordeste é uma região subdesenvolvida, que precisa de tratamento especial por
parte do governo, para vencer suas próprias llmita~ões. No contexto desse amparo, figura como necessidade prioritária o aumento de transferência de recursos para implantação de projetos que promovam
a aceleração do desenvolvimento, ampliação e modernização daqueles que já vêm funcionando a contento.
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os capitais regionais são reconhecidamente lnsuficientes para conduzir a expansão econômica ao
patamar da auto-sustentaçáio, que deoende funrl9.~
mentalmente do fortalecimento do instituto de incentivos fiscais e a captação de meios financeiros de
outras fontes.
Não se pode obscurecer que o !Presidente Ernesto
Ge!.sel tem-se mostrado sensível às reivindicações do
Ngrdeste, sempre acolhidas com boa vontade, em
grande parcela atendidas favoravelmente. Nenhum
governo revelou maior empenho do que este em descentralizar a economia, mediante o fortalecimento de
áreas menos desenvolvidas, entre as quais, como é
óbVio inclui-se o Nordeste.
·
· .,
Entretanto, os problemas desta região, por serem
complexos e diversificados, exigem o crescimento de
recursos que as contingências não têm permitido
conquistemos. Dentro de uma estratégia econômica
global, que abrange todo o país, somos prejudlr.9r'!o,.
de quando em vez, por medidas que nos subtraem
parcelas substanciais de recursos.
Entendemos perfeitamente que o pais tenha metas valiosas a atingir, mas lamentamos profundamPnte se retire exatamente do Nordeste os capitais necessários à cobertura de tal desiderato. Isto foi o que
ac·onteceu recentemente, quando se aumentaram os
percentuais dedutíveis do Imposto de Renda para
implantação de projetas de florestamento e reflorestamento.
A redução desse quantitativo fora obtida pelas lideranças nordestinas, após uma longa batalha, que
culminara com a expedição do Decreto-Lei 1. 376, de
dezembro de 1974, que diminuía gradativamente os
descontos do m para florestamento e reflorestamento até sua fixação em 25% a partir de 1978. Essa redução fundamentou-se na circunstância de que os projetas florestais se implantavam quase todos no Centro-Sul, absorvendo ·recursos antes empregados no
Nordeste.
A vitória nordestina foi efêmera, pois um novo
decreto- 1.478- há pouco expedido. revogou o nnterior e elevou os percentuais descontáveis para 35% a
partir de 1978.
A modificação, defendida pelo Ministro da Agricultura, visaria a fornecer para os projetas florestais,
a fim de aumentar a produção de matéria-prlm('.
destinada à fabricação de celulose, artigo de largo
consumo interno e mercado externo praticamente ilimitado.
o objetivo é válido, no quadro geral da politica
econômica nacional, que precisa nos transformar de
importador em exportador de uma mercadoria de
que o mundo inteiro tem fome crescente. Mas o que
nos doi é vermos o Nordeste magro ser dessorado para
ajudar a engorda de outras .regiões onde a poupança
privada é infinitamente mais alta e os· capitais bem
mais volumosos do que entre nós.
Quase todos os projetas florestais são implantados no Centro-Sul, onde se localizam as empresas
que pagam importâncias mais altas de Imposto de
Renda, as quais preferirão naturalmente investir na
sua própria área aonde podem vigiar mais de pert:>
o emprego de seu dinheiro.
Com os percentuais dedutiveis mais baixos, a balança se inclinaria a favor do FINOR, aumentando
o fluxo de recurso para o Nordeste.
O .Senador Mauro Benevides focalizou a matéria
no Senado, tendo recebido apoio de vários colegas da
ARENA e do MDB, RE'J!'ERENDUM à sua sugestão de
negar-se aprovação ao Decreto-Lei 1.478, que modi-
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ficou as ta:belas de desconto do m para florestamento
e reflorestamento.
Vários Senadores arenistas e emedebistas manifestaram-se sobre o assunto, destacando-se o aparte
do representante da ARElNA do Piauí, Helvidio Nunes
que ressaltou a responsabilidade do ex-Ministro Dei~
fim Neto no agravamento do desnível entre o Nordeste e o Centro-Sul, declarando: ":S: que a filosofia delfiniana de procurar aumentar o bolo, através da ação
concentrada nas áreas mais desenvolVidas, a fim de
que, depois, se atendesse às menos favorecidas, acabou pr~judicando o Norte-Nordeste e o Centro-Oe3te,
visivelmente".
Esta é a injustiça de que nós nordestinos fomos
alvo e que o Presidente Geisel vem corrigindo, com
alto esp1rito nacionalista. Confiado nessa orientação,
que tem proporcionado numerosos e importantes benefícios ao Nordeste, temos a certeza de que o Presidente Geisel, nos dará oportunamente uma compensação pela .reduçoo dos recursos drenados para os
projetas florestais.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento
n.0 496, de 1976, do Senhor Senador Mauro Benevídes, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso proferido pelo
Senador Danton Jobim, na Associação Brasileira de Imprensa.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É o seguinte o discurso cuja transcrição, é
solicitada:
"Sr. Presidente do Senado Federal.
Sr. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa.
Sr. Presidente do .Conselho Administrativo da ABI.
Srs. Membros da Mesa.
Minhas Senhoras e meus Senhores.
Talvez possamos atribuir minha escolha para falar aqui, neste momento, ao fato de ser eu o único
Senador que saiu diretamente da imprensa para o
Senado sem anterior militância partidária. Sempre
fiz politica de fora para dentro, por assim dizer, c
somente agora a pratico de dentr·o para fora. Deixei
de ser espectador para ser protagonista; abandonei
~. platéia pelo palco, não sou mais o crítico, mas o
ator.
Jornalista político, julgava-me obrigado .a manter, tanto quanto possível, eqüidistância entre grupos
e tendências - o que sempre me aconselhou José
Eduardo de Macedo Soares - guardando fidelidade
apenas a um núcleo de princípios. Mas aprendi também, com o mestre inesquecível, como é difícil exercitar simultaneamente a política partidária e o jornalismo. Ele próprio, que jamais. deixou de fazer ambas as coisas, queixava-se da servidão partidária e
não raro a desafiava com sua pena indomável.
A observação e a experiência me ensinam que o
métier de jornalista e o de político militante devem
marchar paralelos. Nem podem afastar-se um do outro, nem podem estar separados. Para informar-se,
o comentarista poderá guardar o melhor relacionamento com o mundo politico, mas jamais se deixar
empolgar por ele, ou nele radicar afinidades pessoah
tão profundas que impeçam a isenção e a objetividade mínimas pressupostas em quem se ocupa na
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narração de fatos politicas e de izlterpretá-los. Esse
paralelismo das duas funções salta aos olhos. Uma e
outra podem aproXimar-se, jamais poderão, entretanto, cruzar-se ou justapor-se.
O parlamento é o fulcro da atlvidade política,
mas, em sua feição modema, não se concebe sem
a imprensa. Se, nos regimes de opinião, é ele a instituição que suscita e debate, na esfera do poder, das
grandes questões de interesse público, é ela, no entanto, que constitUi o foro que alarga e generaliza
esse debate, motivando a ação parlamentar com suas
opiniões e .sugestões.
· Sem o jornal e outros instrumentos de comunicaçãço, que seria o Congresso senão um sino a que
faltasse o badalo, agitando-se inutilmente no ar? Câmaras abertas e meios de comunicação aferrolhados
compõem o quadro das farsas democráticas, das ditaduras camufladas que não ousam dizer o seu nome.
o Presidente do Conselho Administrativo da ABI,
Barbosa Lima Sobrinho, citava outro dia Laboulaye,
num de seus artigos do Jornal do Brasil: "a liberdade
de imprensa é a primeira das liberdades, pois que é
ao mesmo tempo direito individual, direito social e
a garantia suprema de todas as liberdades públicas
e privadas." E, acrescenta o constitucionalista e po~
tico francês, "sem ela (a liberdade de imprensa), nao
haveria segurança para qualquer direito, pois é com
ela que todos os demais direitos se consolidam".
Sem dúvida, todos os direitos da pessoa humai}a
são solidários entre si, mas a liberdade de expressao
não é apenas um direito; é ao mesmo tempo uma
garantia, a garantia dos demais.
Sabiamente, os norte-americanos colocaram à
testa de sua Constituição• essa regra, até hoje inviolada: não se fará lei contra a liberdade de imprensa.
Criaram os fundadores uma garantia contra os que
viessem a conspirar contra o governo d~ opinião, ba:
seado no consenso geral. Sabiam, em smtese que so
pode eXistir governo de opinião onde a imprensa livre
tenha condições de eXistir e prosperar.
A opinião política se informa, e se forma, através
do perpétuo diálogo entre as vozes parlamen~ares e
as dos jornais. São estes que refletem as reaçoes d!JS
vários grupos da sociedade em incessante competiçao
de idéias e de interesses.
Daí o grande respeito que as assembléias politicas
devem ter pela atividade dos profissionais que junto
a elas são credenciados pela imprensa. Na realidade
eles como que participam da atividade parla!!lenta~.
De certo modo elas sempre os acataram. Nao sera
uma prova disso a ficção da "bancada de imprensa"?
Não sugere essa denominação a importância em que
as Câmaras têm os cronistas do dia-a-dia parlamentar?
"Da Bancada da Imprensa", aliás, vale recordar,
foi a rubrica mantida muitos ,anos a fio por esse fino
jornalista-escritor do Diário 'carioca, constitucionalista seguro e humanista, que hoje preside com bravura e autoridade a Casa do Jornalista: Prudente de
Moraes, neto.
o Senado Senhoras e Senhores, é uma casa privilegiada: sempre contou com o que há de melhor
em profissionais de imprensa designados para •a cobertura de seus trabalhos. Chamam-no a Camara
Alta como se a outra fosse a baixa, no regime implantado com a República. Há ficções, como essa, e
realidades na conceituação que lhe emprestam entendidos e profanos.
Dizem, por exemplo, que s~mos a Casa dos Estados, enquanto a casa da Naçao é a outra Câmara.
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Ora, ambas as Casas são do povo, pois se constituem
por eleições diretas e em circunscrições eleitorais
·
idênticas, os Estados.
Afirmam que somos uma Câmara típica dos paises organizados em federaçã·o: Mas há países unitários com duas Câmaras e até se criaram na República Velha, Senados Estaduais.
'
Asseguram que o Senado é a Câmara revisora.
Mas, como ele concorre com a outra Casa quanto à
iniciativa de leis, esse papel revisor pode ser também
exercido pela outra Casa.
Agora as realidades.
O Senado é, de seu natural, uma Câmara refleXiva e moderadora. Na verdade, é a Câmara dos mais
velhos, descendente em linha reta do conselho de
anciãos, das comunidades primitivas, ou o Senatus,
dos Romanos, que lhe legou o nome.
Para se chegar ao Senado, há condições impeditivas para a grande maioria dos líderes políticos.
Primeiro, idade mínima; segundo, escassez das vagas, pois a Casa é bem menor que a outra; terceiro,
eXigência de boa saúde para enfrentar uma campanha política, quase sempre pouco tranqüila na idade
provecta, ou cardiológica, como a chamava o nosso
saudoso Paulo Magalhães.
Chegou-se a comparar o Senado a um clube e
não há dúvida que o é. O pequeno colégio de homens
maduros e experientes gera, por virtude própria, uma
atmosfera serena, de cordlalíssimo convívio entre seus
membros, por maiores que sejam as divergências. Trabalha-se com seriedade em plenário e nas Comissões,
mas há tempo para as efusões de amabilidade e de
camaradagem entre uns e outros. o nível cultural
desse clube, com as exceções de praxe, é bastante
elevado. O de inteligência, também, pois só por acaso
atinge lugar tão cobiçado um homem sem qualquer
talento ou sem a acuidade dos bons politicas. Ressalvado o meu caso, que é sui generis, como expliquei.
Dispensando maiores explicações, a realidade é essa
que acabo de descrever.
No Império o ideal dos talentos promissores empenhado~ na vida pública era entrar na Câmara vitalícia uma vez ultrapassado o cabo dos 40, que era
a idade limite. Havia cadeiras senatórias bem mais
numerosas que as de hoje. Mas os aspirantes que
conseguiam ser apresentados pelos Partidos compra·vam um bilhete de sweepstake: tinham de ganhar
duas vezes, na eleição, para garantir o nome na lista
tri.plice, e na simpatia do Imperador, que nem sempre escolhia o primeiro da lista.
Citarei apenas dois casos.
José de Alencar morreu sem ver a Canaã de seus
sonhos aos 48 anos. Mal chegado aos 40, membro
do miiÍistério, candidatou-se em vão contra a vontade de Pedro II, que argumentava ~star ele ocupando a pasta da Justiça e, em condiçoes de superioridade, concorreria com outros de folha de serviços
mais antigos.
Já o Visconde de Jequitinhonha teve .mais sorte.
Não tendo sido escolhido em duas listas tr1pllce; veio
numa terceira. Vingou-se da suposta preteriça_? de
modo curioso. ll: Antonio Viana Filho (o Suetoniol
quem nos conta o episódio.
conversava Acaiaba de Montezuma com o Imperador quando este lhe perguntou se era fatalista.
sem dúvida respondeu; tenho motivo para o ser. E
explicou: "oihe, Senhor, a primeira vez que meu ftome velo a vossa Majestade para Senador, a9 vo ar
do sertão da Bahia, onde fui pleitear a. elelçao, rum
sítio próximo à capital, o cavalo em que mon ava
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tropicou e eu cai. Vossa majestade não me escolheu.
Pela segunda vez deu-se o mesmo fato e Vossa Majestade ainda desta vez não escolheu meu nome.
Pela terceira vez deram-se as mesmas ocorrências e
Vossa Majestade me ·escolheu. - Mas onde está a
fatalidade? - Perguntou-lhe o Imperador. É que
Vossa Majestade havia de me escolher, quer quisesse,
quer nii.o.
"E::~ um remoque que o Visconde atirava ao Imper2.do::-, pois ele sabia que devia sua escolha para
Senad0r ao Marquês do Paraná, que com muito esforço pôde conseguir essa nomeação".
·
Em sua famosa crônica "o venio Senado",· .revivida pelos que falaram sobre os cento e cinqüenta
anos de existência ativa da instituição, Machado de
Assis dá um quadro vivaz, com toques humanos e pitorescos, do que ela era no Segundo Reinado, quando
sua imagem e seu papel já se haviam sedimentado.
E, em certa passagem, recorda o grande romancista
sua vida de cronista parlamentar no Palácio do Conde dos r\rcos.
Nesse tempo o jornalismo era feito por literatos,
como ainda o era, aliás, à época do meu lngres.so na
profissão, lá se vai melo século. Jornal que se prezava, nos novecentos, era ''literário e noticioso". E o
escasso público que os lia reclamava dele que fosse
"bem escrito", elogio que ouvi muitas vezes a respeito de certas folhas, como O País.
A imprensa ainda era predominantemente política e doutrinária. E livre, magnificamente livre:,
colunas abertas aos recém-chegados da província com
alguma bagagem literária e boas humanidades. Os
melhores periódicos da Corte atraíam, naturalmente,
os melhores nomes das letras.
Assim não é de estranhar que, em 1860, Quintino convidasse Machado para cobrir os debates do
Senado pelo Diário do Rio de Janeiro, que Saldanha
Marinho ia fazer ressuscitar com o competente concurso de Cesar Muzzio.
Os "três grandes" da época, todos sabem, eram
o Jornal do Comércio, o Diário do Rio de Janeiro e o
Correio Mercantil. Bernardo Guimarães, o autor de
A Escrava Isaura, representava o primeiro, Machado
escrevia para o segundo. E o épico Pedro Luiz, autor
de A Sombra <le Tiradentes e da Ode à Polônia, panfletário de acentos hugoanos, fazia a reportagem para
o terceiro.
"Posto qn~ Bernardo Guimarães fosse mais velho
que nós, diz o autor de Braz Cubas, partimos irmamente o pito da intimidade. Descíamos juntos aquela
praça da Aclamação ... às vezes íamos jantar a um
restaurante da rua dos Latoeiros, nome este que se
lhe deu por indicação justamente do Diário do Rio ...
Pedro Luiz não tinha apenas a paixão que pôs nos
versos à Polônia ... , mas ainda a graça, o sarcasmo,
a observação fina e aquele largo riso em que os grandes olhos se faziam maiores. Bernardo Guimarães
não falava nem ria tanto, incumbia-se de pontuar
o diálogo com um bom dito, um reparo, uma anedota.
O Senado não se prestava mais do que o resto do
mundo à conversação dos três amigos".
Senhoras e Senhores. D. Pedro I, na Fala da instalação da Assembléia-Geral, em 1826, disse que o
Senador deveria representar a um só tempo sua província e o Brasil. Num sistema unitário de go~erno
essa definição soava como justificativa da eleiçao, e
escolha pelo Soberano, de candidatos que mal conheciam e nunca tinham visto as províncias que lhes
cabia representar.
A descentralização política, com a proclamação
da República Federativa, deu nova estrutura e nova
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significação ao Senado, que passou a ser paritário.
Com isso os Estados menores contrabalançam o poder
dos gr~ndes e protegem-se melhor das pretensões
hegemonicas no plano regional. Por outro lado o poder Executivo, atacado de gigantismo, e o poderio do
seu chefe no presidencialismo, têm na paridade um
corretivo! pelo menos .teorlcament~. porque em regime
de exceçao o desequilíbrio é fatal e permanente primando a força sobre o direito e a vontade dos que
exercem o governo sobre as garantias da liberdade.
Mas a história republicana nos oferece numerosos exemplos em que o Senado paritário limitou o
poder do Executivo, que contava quase sempre com
maiorias disciplinadas na outra Câmara.
~ esta altura de meu discurso, Sr. Presidente Magalhaes Pinto, sinto que chegou a hora de concluir.
Tenho a ilusão, por força do hábito de que já fui
advertido por V. Ex.a. por haver excedido de 10 minutos a hora regimental.
Não quero terminar, entretanto, sem dizer, Senhoras e Senhores, que o papel da imprensa escrita
ganha relevo especial quando se restringe a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, como acontece agora. Imensa é a responsabilldade dos jornais,
agora mais que nunca, na divulgação e apreciação
da ação das duas Câmaras políticas. É preciso fazer
ecoar a voz das lideranças partidárias, ora afastadas
do vídeo e do microfone.
Não há o que temer da Oposição, desde que ela
se mantenha na rota da legalidade e longe da subversão, o que tem sido, aliás, sua linha de conduta.
Imprensa livre e oposição garantida são imprescindíveis à autenticidade e à eficácia da representação
nacional.
Governo sem oposição corrompe-se; sem liberdade de imprensa, apodrece. Arruína-se de baixo
para cima, do quarto escalão para o terceiro, do terceiro para o segundo. É como a praga que se insinua
pela raiz, em certas árvores. Começa por baixo e sobe
com a seiva aos ramos; contaminando a floração, e
comunica-se logo aos frutos. Ao fim e ao cabo, a árvore seca; a seiva não nutre mais, e em vão o sol
aquece, para sazonar, os pomos. A morte por caquexia
é o fim desse ciclo fatal, até que o pau velho seja
decepado pelo lenhador.
Nossos votos são para que a Associação Brasileira
de Imprensa, a gloriosa ABI - que Herbert Moses
soube engrandecer e robustecer, sem afastá-la da trilha marcada pelos seus presidentes pioneiros, Gustavo
Lacerda e Dunschee de Abranches- encontre, nestes
tempos difíceis, sem covardia e sem temeridade, sem
radicalismo e sem tempo, eqüidistantes dos Partidos,
mas medularmente democrática, o caminho certo
para que se resguarde a instituição da imprensa livre, sem a qual as casas do Parlamento se estiolam,
não podendo exercer plenamente suas funções.
Para que a ABI não traia sua missão nesta hora,
terá de ser uma casa sábia, como deve ser o Senado:
fiel à democracia mas infensa a todas as formas de
extremismo; leal,'acima de tudo, à imprensa, à liberdade e ao Brasil."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3:
Votação em turno único, do Requerimento
n.o 497, de '1976, do Senhor Senador G);lstavo
Capanema solicitando tenham tramitaçao em
conjunto Ós Projetas de Lei do Senado números .98 e 233, de 1976, do Senhor Senador Nelson
Carneiro, que instituem salário adicional para
os eletrlclstas.
Em votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhâ:es Pinto)- Item 4:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 91, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo
único ao art. 394 da Consolidação das Leis do
Trabalho, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 666 a 668, de 1976,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Saúde, contrário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
~ lido e aprovado o seguinte
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volvlmento de ativldades de pesquisa de ordem
científica e médio-sanitária. Assim, sabemos
que alguns dos nossos problemas poderão ser
resolvidos e nossa melhor preparação, certamente, se refletirá num atendimento mais correto à populaçã:o em geral.
Consideramos, ainda, quando observados os
recursos materiais e humanos já investidos nas
obras, o Inicio das atlvldades do Hospital como
um fato irreversível e necessariamente próximo.
Sabemos, por fim, da necessidade da concessão e liberação imediata de recursos específicos pelos órgãos governamentais competentes,
sem os quais não poderemos contar com o nosso Hospital.
Temos os olhos voltados para um ensino
melhor em nossa Universidade e um conseqüente atendimento mais digno à população, e vimos, de público, solicitar a pronta concessão e
liberação dos recursos necessários para que a
abertura do Hospital Universitário da UFRJ
possa se dar, como previsto, a 15 de março de
1977.

REQUERIMENTO N. 0 539, DE 1976
Aguardamos o pronunciamento de V. Ex.8
Nos te!·mos do art. 350, combinado com a alínea
"c", do art. 310, do Regimento Interno, requeiro adiaSaudações Universitárias."
mento da votação do Projeto de Lei do Senado n. 0 91,
Tomei conhecimento dessa carta ao Sr. Ministro
de 1975, a fim de ser feita na sessão de 10 de novemda
Educação
e Cultura. Creio que S. Ex.8 deverá ter
bro próximo.
ficado contente e orgulhoso com tal documento, pois
Sala das Sessões, em 13 de outubro de 1976. retrata o anseio e uma decisão de jovens pertencenFranco 1\iontoro.
tes a uma Universidade que faz parte do elenco da
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Apro- grande Pasta a que está à frente o Sr. Ney Braga,
vado o requerimento, a matéria figurará na Ordem São moços decididos que pedem recursos para um
melhor e mais eficiente aprendizado, e que por isso
do Dia da sessão de 10 de novembro.
mesmo nos enchem de confiança, pois eles serão os
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. responsáveis por esse Brasil nos dias do futuro.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim
Esse documento me faz recordar aquele grande
Farah.
líder americano, Robert Kennedy, jovem ainda, a
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronun- caminho da Presidência daquele País e que foi abacia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Sena- tido pelas balas traiçoeiras, sob a Inspiração, por
dores:
certo, de grupos Impiedosos e bandidos, que não só
Vou ler, para conhecimento do Senado, a seguin- traíram a juventude, mas não lhes dão perspectivas.
Infelizmente, esses grupos têm discípulos espalhados
te carta aberta ao Sr. Ministro da Educação:
pelo mundo. Mas o que disse Kennedy? ExaltQu no
"Nós, alunos da Faculdade de Farmácia e . seu livro, "Luta por um Mundo Melhor", a particido Instituto de Ciências Biomédicas da Univer- pação de jovens que evidenciaram tanta grandeza
sidade Federal do Rio de Janeiro, vimos, por naquela República do Norte. E cita Thomas Jeffermeio desta, e com o apoio de nossos professo- son, que redigiu a Declaração de Independência aos
res, externar nossas preocupações quanto à 32 anos; Henry Knox, que organizou uma divisão
abertura do Hospital Universitário da UFRJ, na de artilharia aos 26 anos; Alexander Hamilton que
Ilha do Fundão.
·
aderiu à luta pela Independência aos 19 anos. Além
Temos conhecimento de que o funciona- desses, o jovem Byron, grande poeta inglês, e que se
mento do Hospital significará a realização de imo~ou na luta pela liberdade.
antigas aspirações de alunos e professores e a
E aquela famosa mocidade que lutou aqui no
recompensa difícil dos muitos esforços que vem Brasil,
pela abolição e pela República? Castro Alves,
sendo desenvolvidos há mais de 50 anos, sem o gigante
da poesia social que morreu aos 23 anos?
ter até hoje iniciado o seu funcionamento.
E Alvares de Azevedo, autor da Lira dos Vinte Anos?
Aberto, o Hospital Universitário deverá, ser E Casemlro de Abreu, cantor das Primaveras, apenas
seguido na prática os seus caminhos planeja- com 23 ano.s? E Oswaldo Cruz, com 30 anos, Iniciou
dos, representar um possível modelo na forma- a obra de salvação do Brasil, da grande mancha
ção de profissionais de saúde no Pais. Nele, os que nos aviltava, a febre amarela?
alunos contarão com a possibilidade de um
Os exemplos são inúmeros em que os moços, nesaprendizado mais prático em ambulatório e
pronto-socorro, e de participação em um pro- te País, marcaram a sua valorosa presença. Eles
grama de ensino mais atento à Medicina Co- merecem o nosso respeito e a melhor solidariedade
munitária e Preventiva, em melhores Instala- quando se dirigem ao gestor da Pasta da Educação
ções. Servirá o seu funcionamento para a me- e pedem apoio para uma pretensão justa e neceslhoria da cobertura de saúde da área em que sária, querendo com isso dar o melhor dos esforços
está situado, para o treinamento dos alunos de em favor da saúde do nosso pov·o; esses moços da
graduação, pós-graduação, nível médio e auxi- Universidade Federal do Rio de Janeiro repetem o
liares das profissões da saúde, e para o desen- episódio da mocidade brasileira nos grandes cometi-
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mentos pela nossa Pátria, na busca do seu grande
destino.
Fala-se, a cada passo, que este País vai para
frente. Irá, por certo, mas é indispensável o concurso dos moços, graças ao seu ideal!..qno, o senso de
responsabilidade, a sua dedicação aos estudos, as
suas iniciativas, como essa, em favor do funcionamento hospitalar, evidenciando C·om isso e por isso
o desejo de participação em termos de um Brasil
grande. Isso dignifica aqueles universitários. O Senado não deve ignorar esse movimento estribado na
carta ao Ministro da Educação. O Senado deve, por
isso mesmo, aplaudir, apoiar e juntar o seu apelo
ao honrado chefe do. Governo, em favor da pretensão
dos acadêmicos de Farmácia e do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem
a palavra, como Líder, o nobre Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Como Lider, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Jornal do Brasil publica hoje a seguinte notícia:
SOLDADO DE MATO GROSSO
MATA JESUíTA COM TIRO
Goiânia - Atingido na cabeça por uma bala disparada pelo PM Ezy Ramalho Feitosa, na
noite da última segunda-feira, morreu ontem
no Instituto de Neurologia de Goiânia, o padre
jesuíta J.oão Basco Penido Bumier, de 58 anos.
o crime ocorreu no Distrito de Ribeirão Bonito,
em Barra do Garças, Mato Grosso. O comandante da PM mato-grossense, Coronel Geraldo
de Oliveira e Silva, disse que "é mais um caso
triste a se lamentar".
Em nota divulgada antes da morte do Padre, o presidente do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), Dom Thomaz Balduíno, disse
que o jesuíta foi agredido a socos, coronhadas
de revólver e a bala quando, juntamente com o
Bispo de São Félix, Dom Pedr·o Casaldáliga, ten. tou interceder junto a.os policiais em favor de
duas mulheres que estavam sendo torturadas
na Delegacia de Polícia de Ribeirão Bonito.
Uma delas, acrescenta o comunicado, está grávida.
O Conselho Indigenista, sobre o assunto,
distribuiu a seguinte nota, Sr. Presidente:
"O Conselllo Indigenista Missionário lamenta ter que comunicar à opinião pública do
país o assassinato, pela Polícia do Mato Grosso,
do Padre João Basco Penido Bumier, mineiro,
jesuíta, missionário entre os índios Bacairi na
Prelazia de Diamantino, no Mato Grosso, e
coordenador do regional do CIMI no Norte mato-grossense. A agressão aconteceu no dia 11
deste mês, às 19h.
Regressava o Padre de Santa Teresinha, na
Prelazia de São Félix, Mato Grosso, onde participara do encontro indigenista anual da mesma Prelazia. Passando por Ribeirão Bonito,
povoado da Prelazia de São Félix e Município
de Barra do Garças, fez questão de acompanhar
o Bispo Dom Pedro Casaldáliga à delegacia local
para ambos reclamarem da injusta prisão e das
torturas que estavam sofrendo duas mulheres
do •lugar.
Oito dias antes, o cabo Félix, da Policia
Militar de Mato Grosso, que fazia cinco anos
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na região e era conhecido por suas arbitrariedades e violências, foi morto pelo Sr. Joviro
B'arbosa por ocasião da prisão dos filhos deste
num clima de valentia e arbitrariedade.
A morte do cabo trouxe ao povoado de
Ribeirão Bonito um grande contingente de policiais de Barra do Garças.
A polícia semeou o terror na área, prendendo, espancando, torturando.
Dona Margarida Barbosa, irmã do Sr. Jovino, foi presa nos dias 5 e 11 deste mês e
torturada pela polícia, que a fez se ajoelhar
em cima de tampas de garrafas, durante todo
o dia, de braços abertos. Enfiaram agulha na
sua garganta, braços, joelhos e sob as unhas
das mãos. Espancaram-na. Fizeram interrogatório sob a mira do fuzil e com dois revólveres
aos ouvidos. Durante este tempo não recebeu
comida nem água. No dia 11, às 17h, ouviam-se
da rua os seus gritos: "não me batam."
Dona Santana, esposa de Paulo, filho do
Sr. Jovino, em resguardo de umas duas semanas, foi presa também nos dias 5 e 11 e violentada por vários soldados, que também queimaram a roça e a casa do marido, com todo o
arroz na tulha.
O sofrimento destas mulheres foi o motivo
da ida de Dom Pedro e do Padre João Basco
à delegacia de Ribeirão Bonito. El·es tentaram
em vão um diálogo sereno com os cabos Juraci
e Messias e c·om dois soldados, intercedendo
pelas coitadas. A polícia reagiu com insultos e
ameaças. Concretamente ameaçando Dom Pedro de
morte se ousasse denunciar estas arbitrariedades:
"você, seja quem for, esteja onde estiver, vai
também". O Padre recebeu de um soldado um soco
e uma coronhada no rosto e um tiro de bala explosiva no parietal direito, que atingiu o cérebro.
Durante umas três horas de lucidez, quando recebia os primeiros socorros do Dr. Luís e
da irmã Beatriz, no ambulatório da Prelazia, o
Padre João Basco ofereceu seus sofrimentos
pelo povo, pelos índios. Foi ungido por Dom Pedro e invocou o nome de Jesus com muita fé
e entrega. Interessou-se pelo CIMI e num gesto
de missão cumprida, como tentando levantarse disse: "Dom Pedro, acabamos a nossa tarefa."
O povo acompanhou o lance e o sofrimento
do padre com impressionante amizade, gratidão e fé.
Conseguiu-se encontrar ainda à noite, no
rumo da BR-80, um táxi aéreo que decolava
com o Padre João Basco, o Bispo Dom Pedro. e o
Dr. Luís e a irmã Beatriz no alvorecer do dia
12, festividade de Nossa Senhora Aparecida.
Em Goiânia o Padre foi internado no Instituto Neurológico em estado de vasoplegia, vindo a falecer às 17h.
Na mesma região pastoral do CIMI, perde
a Igreja missionária dois sacerdotes no espaço
de dois meses, Padre Rodolfo morreu defendendo a causa dos índios bororos. Padre João
Basco agora morre defendendo duas mulheres
pobres e do povo.
lt hora de martírio. lt hora de solidária
comunhão.
Goiânia, 12 de outubro de 19':'1;.
(0) D. Thomaz Balduino
te do Conselho Indigenlsta i i'"·
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QUEM ERA PE. JOAO BOSCO
De família tradicional de Juiz de Fora, o
Padre João Bosco Penido Burnler iniciou sua
vida religiosa no Seminário Diocesano, no Brasil, de onde se transferiu, em 1936, para o Colégio Pio Brasileiro, em Roma, dirigido pelos
Jesuítas. Ali fez o primeiro ano do curso superior de Teologia.
Em outubro daquele anu ingressou na Companhia de Jesus e fez seu noviciado no Brasil,
no Seminário de Nova Friburgo. Transferido
para o Rio de Janeiro, foi um dos fundadores
do Seminário Aloisianum (hoje Instituto Alolsiano) - que funciona junto ao Colégio Santo
Inácio, em Botafogo - onde passou dois anos.
Terminado o magistério no Rio, reiniciou os
estudos de Teologia no Seminário Maior da
Ordem, no Colégio Cristo-Rei, em São Leopoldo,
no Rio Grande do Sul.
Poucos meses depois foi novamente enviado a Roma e concluiu o curso de Teologia.
Ordenado Padre no dia 27 de julho de 1946 e
designado para trabalhar na Casa Generalicia
dos Jesuítas, em 1951, fez sua Profissão Solene
e, no dia 2 de fevereiro, os votos de pobreza,
castidade e obediência.
Trabalhou na Casa Generalicia, em Roma,
até 1954, quando voltou para o Brasil como
Provincial - o maior posto da Ordem, no Brasil - servindo na Província Guiana-Mineira,
responsável pelos Estados de Goiás e Minas Gerais, até 1959. Foi então designado Mestre de
Noviços no Seminário de Itaici, São Paulo, onde
trabalhou até 1965.
No ano seguinte, a pedido, foi transferido
para a Missão Diamantino, em Mato Grosso,
dedicando-se à catequese de índios. O Padre
João Basco Penido Burnier é irmão do Padre
Vicente Penido Burnier, secular, que vive em
Juiz de Fora, do Frei Martinho Penido Burnier,
da Ordem dos Dominicanos, e primo de Dom
Basílio Penido, Abade do Mosteiro de São Bento, em Olinda, Pernambuco.
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Sua morte causou grande consternação entre os religiosos do Colégio Santo Inácio e do
Instituto Aloisiano, alguns dos quais foram seus
amigos desde os tempos de estudante.
O reitor do Colégio Santo Inácio, Padre
Moacir Conrado Mesquita, foi informado sobre
a hospitalização do Padre Burnier, em Goiânia,
durante a tarde ontem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de destacar que o Padre Vicente Penido Bumier, de Juiz de
Fora, onde está até hoje, teve licença especial de Sua
Santidade o Papa para ser sacramentado porque o
Padre Burnier é mudo e surdo.
'
O Sr. Pctrônio Portclla (ARENA - PI) - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Com
muito prazer, Senador Petrõnio Portella.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - v. Ex.11
transmite à Casa fato profundamente lamentável
que merece a repulsa de todos nós. Hoje mesmo conversei, ao telefone, com S. Ex.a o Sr. Ministro da Justiça, 9ue já estava a par do acontecimento e já havia
mant1do contato com as autoridades competentes visando a que os fatos sejam· todos apurados e exemplarmente punidos os responsáveis.

lll!hl.la·l· ,,,, ,I.J, Mlll.l·

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG ). - Séna.:
dor Petrõnio Portella, eu la concluir exatamente fazendo um apelo à sensibilidade de v. Ex. 11 para que
apurasse o bárbaro _assassinato do padre João Bosco
Penido Burnier, de Juiz de Fora, bem como as torturas de D. Margarida Barbosa e de D. Santana.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - R.Sl ··- n rr>l:lt.o
que V. Ex.n. faz é de cansar horrnr r• n•p11!. r , ···r,ti:;,
Mas o simples relato, indepcnctcnt.e dr: d•:m.rl;, c•Hr:·;J ..
derações, creio que Wlche de hut'l'r•l " :.;(u<r.·lr. lrr:r:;ileiro. Acho que posso. dizer isso. ~~ ó de :;e ':.1 wr:u·,
realmente, uma ação exemplar. Nem ma.is ne11.1 !lll'IlOS
do que exemplar. Pretendia falar ·~ulire (!:;~;t~ a~m111Lo.
Eu também, ao ler os jornais, veriJ'i,J.üt~i es:;u noLü~ia
e fiquei ferido como cidadão, como crisl.:i.o, como }Jrasileiro. É realmente um quadro horroroso este que
V. Ex.11 traz, não vou dizer ao conhecimento, mas ao
sofrimento do Senado.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB -- MG! ·-Muito
obrigado, Senador Paulo Brossard. v. Ex.rL tem toda
razão.
Sr. Presidente, leio alguns dados do JI:Hlrc João
Bosco que é, inclusive, primo do Arcebispo rle Juiz
de Fora, prelado dos mais ilustres, homem d~: grande
conceito na comunidade juiz-de-forana, que é Dom
Geraldo Maria de Morais Penido. A sua mori.P eausou
grande consternação entre os religio~>n~ do Colégio
Santo Inácio e do Instituto Alo!siano, nlr~uns dos
quais foram seus amigos desde os tem pus de estudantes.
Não preciso dizer, Sr. Presidrmtc, du In:;l.i tu to
que se apossou da Cidade de Juiz de Fora e(lm o
bárbaro assassinato do Padre João Bosco Penido
Burnier, de tradicional família da minha cidade.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite
V. Ex. 11 um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG J - Com
prazer, nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CEl -·· N'obre
Senador Itamar Franco, tencionava, também t:u, utilizando inscrição na Sessão de hoje, abordar o assassinato do Padre Burnier. Hoje, pela manhã, ao tomar
conhecimento da noticia divulgada pela imprensa fiquei profundamente indignado por esse -.tentado de
que foi vitima aquele Sacerdote que, como V. Ex.11
'destacou agora lendo o seu currículo, é um homem
que, ao lado das suas virtudes pesso~is tem notável
qualificação para o desempenho do munus sacerdota~,
inclusive curso de Teologia realizado em Roma. Ha
nece·ssidade de se apurar, realment.c, esse fato e os
culpados serem exemplarmente punidos, como destacou há pouco o nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. PaulG Brossard fMDB - RS) - O que me
parece ainda particularmente grave foram as circunstâncias em que se deu o crime. É que esse Sacerdote acompanhado de um príncipe da igreja, um
Bispo, já foi à policia em defesa de duas pobres criaturas que estavam sendo maltratadas. Nem com a
sua autoridade, com a sua respeitabilidade, e não se
tratava de pessoa de pouca qualificação, mas de alta
qualificação, em lugar de chamar a atenção das
autoridades que já praticavam crimes em relação às
duas pobres mulheres, ele ainda é morto dentro da
delegacia. Isto é que é uma coisa espantosa. Fossem
outras as circunstâncias e o crime não seria tão
hediondo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex.e.
tem toda razão, nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Franco MontorG (MDB - SP)' - Permite
v. Ex.e. um aparte?
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com
prazer.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Em primeiro lugar eu quero tomar claro que V. Ex.a, neste
momento fala em nome da Bancada do MDB. Todo
o Moviménto Democrático ·Brasileiro apresenta a sua
solidariedade às vitimas desse brutal atentado. ~ue
ro acrescentar uma circunstância: trata-se, a1, de
uma violação gravissima de direitos humanos que
ninguém pode justificar. Ora, existe em nossa organização juridica um organismo, o Conselho ?e Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, constitutdo por
iniciativa do então Deputado Bilac Pinto, transformada em lei. ao tempo do Governo Castello Branco.
Esse Conselho .é o órgão, diante do qual assuntos
como esse devem ser levados e, pela sua gravidade,
examinados em profundidade. Nesse sentido formulamos um apelo ao Ministro da Justiça para que
reúna esse Conselho. Há várias denúncias, graves,
como esta que foram formuladas aqui no ·Plenário,
para multas delas o nobre Líder da Maioria t;ouxe
uma explicação; em alguns casos es!a expllcaçao foi
considerada parcial, mas ainda nao completas e
S. Ex.a se dispôs a trazer novos esclarecimentos. Mas,
evidentemente, para um fato dessa gravidade e fatos
dessa ordem é que existe esse Conselho . O nosso
apelo é no sentido de que o Ministro da Justiça ...
O Sr. Eurico Re'!ende (ARENA- ES) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - ... reúna
esse Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana para que lá esses assuntos possam ser também
abordados e examinados com a seriedade, a profundidade e a gravidade com que se apresentam, para evitar que haja a repetição e a c·ontinuidade dessa~ violências que representam uma grave transgressao de
direitos da pessoa humana.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex.11
me honra com um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com
multo prazer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex.11
deve me desculpar por que pensei até que o orador
fosse o nobre Senador Franco Montara. Não que o
aparte fosse longo, mas me equivoquei. Peço desculpas a V. Ex.a porque não violei direitos humanos,
mas pelo menos a hierarquia do orador. Devia dirigir-me a V. Ex.11 O Sr. Senador Franco Montoro,
quando menciona esse atentado como violação aos
direitos humanos, tem entendimento óbvio, porque
um homicídio em si é uma violação de direitos humanos. Quanto à convocação do Conselho, objeto do
apelo de S. Ex.11, quer me parecer que só caberia o
conhecimento da parte do Conselho na hipótese de
haver omissão da parte das autoridades. Mas o Poder Excutlvo Federal já adotou todas as providências
e tudo fará, e· será feito, para a apuração em profundidade, dos fatos e a aplicação rigorosa da lei.
De modo que não é pertinente trazer-se para o debate a invocação do Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana porque o Governo não está ·Omisso. Muito antes dos protestos que aqui estão estrugindo, as manifestações de solidariedade para com
a Igreja, para com a Ordem Jurídica, que foi realmente violada, para com a sociedade,. enfim, para
com todo o povo brasileiro, multo antes disso, o
Governo, atento e compenetrado de seus deveres, já
adotou todas as medidas para que a lei seja cumprida rigorosamente.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite V. Ex.11 um aparte?

não.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Pois

O Sr. Petrônio Portella CARENA - PI) - As
circunstâncias que marcaram o crime, como já disseram os eminentes colegas, por si mesmas bastariam
para que provocasse a rev·olta geral do Senado
Federal e de qualquer pessoa de sens1b111dade. Acresce, ainda, algo que avulta entre o que foi dito: a
personalidade da vitima aqui exaltada por V. Ex.11,
a individualidade do sacerdote, como, ainda sua ilustre famílla. Neste momento, pela pessoa atingida,
pelo aspecto hediondo do crime - como frisou . o
Senador Paulo Brossard - por todas essas circunstâncias, não comporta qualquer sorte de omissões, e
todas as diligências hão de ser feitas para que exemplarmente seja punido o responsável ou sejam punidos os responsáveis. De maneira que V. Ex.11 não
apenas tem a solidariedade do Senado, mas também
a nossa repulsa.
O Sr. Paulo Brossard (MDB me V. Ex. 11 um aparte?

RS) -

Permite-

O SR. ITAMAR FRANCO CMDB - MG) Pois não.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - O fato é
de tal gravidade, que as palavras se tomam fracas,
pouco expressivas para traduzir. tudo o que se pode
pensar a respeito dele. Mas, ocorre-me fazer uma
observação, nesta parte, a uma interpretação minha.
Não é de hoje que atas de violência, de brutalidade,
atas criminosos vêm sendo praticados por autoridades e que ficam mais ou menos impunes, se não inteiramente impunes. E isso germina, isso cresce, isso
se multiplica. Em outros tempos os crimes atingiam
marginais. O Esquadrão da Morte funciona neste
País há não sei quantos anos e, nunca, ninguém responde. A revista Veja. que circula esta semana tem
aqui uma página dedicada ao sobrevivente de uma
chacina verificada na Vila Operária, em Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense. Pessoas que assistiram a policia matar outros infelizes; mas matar
friamente. O relato é circunstanciado. Tenho diante
dos meus olhos o Jornal do Brasil e o O Estado de
S. Paulo, que falam em outro sobrevivente, q~e _tai!lbém se salvou por acaso ou por obra da Prov1~enc1a,
de um outro morticínio realizado pelo Esquadrao, em
Caxias. Parece que, enquantq essa b~utalidade, esse
crime policial - e quem diz policial dtz da a~torida
de - atingia infelizes, desgraçados, marginats, _mas
de qualquer sorte seres humanos, parece qu_e ~mha
menor importância e não feria os v~lo~es Vltats da
sociedade. Agora, o mesmo processo mdigno, imoral,
criminoso anti-social está se avolumando. Outro
dia, a NaÇão ficou tráumatizada com o que ocorreu
também no Estado do Mato Grosso, envolvendo um
jovem de uma das famílias mais ilustres daquele E~
tado. Um crime também que não tem qualificaçao
pelas suas características de barbarismo, de total
desprovimento dos sentimentos morais, de benignidade, de humanidade. Agora, é dentro da delegacia de
polícia· é um sacerdote que ainda estava acompanhado 'de um prelado que não vai lá por caso, mas
para interceder, com' a sua autoridade espiritual e
social, por duas infelizes. E o trata~ento que recebe
é esse· um disparo na cabeça. VeJa V. Ex.a como
esses fatos se sucedem e como um ato anti-social,
um ato criminoso, não regularmente apurado e punido, tem esse caráter germinatlv·o _e multiplicativo!
Não sei se estou enganado na relaçao que f3;ço, mas
vejo esta progressão como um resultado da lmpunidade que, de muitos anos, vem ocorrendo n? nosso
País em relação a determinados setores e atmgiam,
até aqui, as camadas menos favorecidas da sociedade, mas, não obstante, camada da sociedade. Por isso
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mesmo é preciso que a reação social, governamental,
·
seja exemplar.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Quem
sabe, Senador Paulo Brossard, com esse crime bárbaro, que estamos relatando ao Senado Federal,
realmente nossas autoridades possam, apurando. esse
fato, as torturas sofridas por aquelas duas senhoras,
dona Margarida e dona Santana, colocar um paradeiro nessas coisas que estão acontecendo neste Pais.
Quem sabe também, independente dessas coisas
acontecerem, o nosso prezado Ministro possa convocar o Conselho de Direito de Defesa Humana? Hã
verba para isto, o Conselho existe e, ao que parece
este ano não se reuniu sequer uma vez.
Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, levarei, à família do Padre Penido Burnier, de Juiz de Fora, ao nosso Arcebispo Dom Geraldo, a solidariedade de V. Ex.a, a solidariedade de
todo o Senado Federal, e sobretudo, Senador Petrônio Portella, a certeza de que este fato hã de ser
apurado nos seus mínimos detalhes, não só o bárbaro assassinato do Padre Burnier mas também a
tortura sofrida por aquelas duas infelizes. Estou certo, também, de que V. Ex.a rapidamente trará ao
Senado Federal e à Nação as explicações do Governo
Federal e das autoridades competentes sobre o acontecido.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex.a
me permite?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com
prazer, eminente Senador.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Sou
dos que se colocam numa posição de considerar sumamente grave o crime praticado contra alguém,
mesmo que seja· marginal dos bens e da vida. Qualquer um há de merecer, do Poder Público, respeito
e consideração. Para mim, pela minha condição religiosa, não há vidas inúteis. Todo homem tem algo
a dar de si, tem um papel, por minúsculo que seja,
a desempenhar. Não pode, em hipótese alguma, ser
eliminado da face da terra exatamente por aqueles
a quem cabe guardar a segurança de todos. Fique
certo, V; Ex.a, de que este é o entendimento do Governo e com ele haveremos de chegar a um bom
resultado que é o de, punindo os culpados, dar um
exemplo de sensibilidade cristã.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG l V. Ex.a está certo. O respeito à pessoa humana lndepende do grau de sociabilidade e de cultura.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - O
respeito à pessoa humana precisa e deve existir no
nosso Brasil.
Estou certo de que V. Ex.a - repito mais uma
vez- com a sua sensibilidade e com a sua solidariedade cristã, e sobretudo com a sua autoridade de
Líder da Maioria, nesta Casa, há de dizer à Nação o
que realmente se passou neste caso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE PronSuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs.
enadores:
A discussão da Proposta Orçamentária da União
para o exercício de 1977, vem permitindo aos repre~
sentantes nordestinos a desalentadora constatação
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de que os· ·recursos·· àlocados i• SUDENE - apreciados
percentualmente no âmbito do Ministério do ID.tenor
- co~tinuam· a sofr!'!r ,inexplicável dlmlnuição..
· . Ressiâte.,.se que; e~. face da sistemática :c'oriStltÚ~
.clonai vigorante, nenhuma emenda à Lei de Meios
poderá ser formalizada por Sena.dóres e Deputados
a não ser que se comporte dentro· da· rlgl~ez do art:
65 da Carta Magna, ·que· pres·cr~ve,. ~ verbiS:
· "Art. 65. ·]': ãa· competência do Poder Executivo a iniciativa· das leis orçamentárias e·das
que abram creditas, fixem :vencimentos. e vantagens dos servidores públicos,. concedam subvenção ou auxilio ou, de qualqu.er· modo, ·autorizem, criem,· ou -aumentem ·a 'despesa publica.
§ 1.0 Não. será objeto' .de : .delÍ~ração ·a
emenda de que decorra aumento de despesa
global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que ViSe a modifica,r-lhe a natureza,
.
o montante o~ -ci ~bjetivo."
Diante da drástica. preceituilção fixada para o
projeto de lei orçamentária, que· transforma a sua
discussão e votação·em.·mero ato homologatório, fica
o Congresso sem condições legais de promover· qualquer alteração nos quantitativos consignados pelo Poder Executivo.
.
·
Em face disso, _vi..;me impedido, como ReÍator do
anexo da SUDENE, de corrigir a redução que, em termos percentuais, vêm experimentando as suas res· .
pectivas dotações.
Passando a integrar o elenco de órgãos vincUlados
ao Ministério do Interior, aquela entidade, que atua
especificamente no Polígono das Secas, tem sofrido
gradativo decesso orçamentário, se comparadas as
suas vel'lbas com as asseguradas às demais institui~es subordinadas à importante Pasta do Governo
Federal.
O Sr. Agenor Maria. (MDB ..,... RN) - V. Ex.a me
permite um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE). - Com
todo prazer, eminente Senador.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador
Mauro Benevides, o Governo em 1974, reconhecendo
que o Nordeste estava sendo prejudicado nos seus
incentivos fiscais, baixou o Decreto-Lei de n.0 1.376,
a 12 de dezembro de 1974, dando condições ao Nordeste de ser beneficiado nesses investimentos. Infelizmente, já, agora, à. 26 de agosto de 1976, ele baixou
outro Decreto-Lei n.O 1.478, no qual modifica totalmente o Decreto n.o 1.376, prejudicando, acintosamente, o Nordeste. Eu me parabenizo com V. Ex6 e
acredito que todos os representantes nordestinos, nesta casa, não podem, realmente, aprovar esta Lei de
n.o 1.478, que não só fere os interesses ·nordestinos
como, mais uma vez, o Governo desmancha aquilo
que ele fez; porque em 1974, .ele baixou um decretolei, beneficiando o Nordeste; em 1976, um outro decreto-lei, desfazendo o Decreto-Lei n.o 1.2·76, em detrimento do Nordeste. Eu me parabenizo com V. Ex.a
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) -:.. Nobre Senador Agenor Maria, realmente, pretendo focalizar especificamente, na parte seguinte do meu discurso, o Decreto-Lei n.o 1.478, que tem sido considerado, como v. Ex.11 bem o diz, .atentatório aos anseios
desenvolvimentista na nossa Região. Fiz esta menção
inicial às dotações da SUDENE, que vêm sofrendo,
a cada exercício, uma inexplicável redução, analisadas dentro do quadro percentual das dotações alocadas ao Ministério do Interior.
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Continuo, Sr. !Presidente.
Mencione-se, aliás, que antes de pertencer ao
Minter, a SUDENE ligava-se diretamente à Presidência da República, sem qualquer outro liame com
a administração direta da União.
Desde 1973 aquela Superintendência ingressou na
faixa de dependência do Ministério do Interior, com
as suas dotações aU lnclui~as, a partir do exercicio
financeiro seguinte.
No levantamento procedido pela assessoria técnica da Comissão Mista de Orçamento, a meu pedido, chegou-se à seguinte evidência. quanto à participação percentual da SUDENE, no selo da referida
Pasta:
·
1974
1975
1976
1977,

:I

''
I'
:"I

l:·,,
I

'\•

o/o
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 20,34
. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,08
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 16,66

portanto, a proposta orçamentária que tramita nesta Casa . . . . . . 13,85
A prevalecer esta diretrlz, nos anos subseqüentes os recursos orçamentários destinados à aludida
Agência tomar-se-ão proporcionalmente ainda irrisórios, dificultando o funcionamento dos vários órgãos de que se compõ·e a sua estrutura administrativa.
É inegável que a SUDENE, idealizada pela clarividência do grande brasileiro que foi Juscelino
Kubitschek e contando com o decidido apoio de todos
os presidentes que o sucederam, multo tem procurado
fazer para Impulsionar o desenvolvimento regional.
O seu atual ~uparintendente, Engenheiro José
Lins de Albuquerque, empenha-se no sentido de superar as dificuldades conjunturais e nunca se mostrou desestimulado para o desempenho de seus encargos de direção, mesmo diante de medidas governamentais, como as decorrentes do Decreto-Lei númer.o 1.478, que, recentemente, alterou a política de incentivos fiscais, para beneficiar os programas de florestamento e reflorestamento.
Conscientizados quanto à imperiosa necessidade
de oferecer reação ao acolhimento do Decreto-Lei
n.o 1.478, os representantes nordestinos vêm-se recusando a apoiá-lo, devendo a sua tramitação ser
ultimada em melo à melancólica figura regimental do
decurso de prazo.
Não fosse a presente fase eleitoral, quando os
parlamentares são. obrigados a permanecer junto às
'bases municipais, o nosso protesto poderia ampliarse nas duas casas at.é levar Senadores e Deputados a
uma posição mais radical, como a rejeição pura e
simples da matéria.
Após a leitura do texto da mensagem presidencial,
que submeteu o Decreto-Lei n.0 1.478 ao exame do
Parlamento brasileiro, fiz, na Sessão ordinária seguinte, do Senado, um incisivo pronunciamento desta
tribuna, valendo-me, inclusive, de manifestação do
Centro de Estudos do Nordeste (C'ENOR), cujo secretá.rio-Genal, Dr. Bariieto Campelo, recla~mava uma
posição de combate frontal à proposição do Poder
Executivo.
Sei mesmo que alguns Senadores da bancada sltuaclonista, preocupados com a repercussão negativ1t
da medida, estão no firme propósito de não colaborar
para a sua aceitação pelo PlenM'lo do Congresso.
Por outro lado, o empl"esariado do Nordeste, através de reunião dos Presidentes de Associações COmerciais daquela área, manifestou apreensão diante do
quadro de dificuldades ali vivido e se dispôs a enviar
substancioso Documento ao Secretário do Planeja-
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menta, Reis Velloso, conclamando-o a uma reformulação do comportamento governamental em relação ao
Poligono das Secas.
Recorde-se que, na Sessão Legislativa passada, a
temática nordestina ocupou, em várias sessões, a
atenção desta casa, com extraordinária repercussão
na grande imprensa do Pais.
Citava-se, por exemplo, o esvaziamento a que haviam sido relegados -a SUDENE e o Banco do Nordeste
- com recursos minguados para atender aos anseios
desenvolvimentistas de' 30 milhões de brasileiros.
·Se é certo que, diante do clamor público e dos
contundentes discursos aqui proferidos, o ·Governo
anunciou, no final de 75, providências para acudir a
Região, forçoso é confessar que, novamente agora, se
exige das bancadas nordestinas uma retomada de
posição em defesa das legítimos interesses das Unidades Federativas ali situadas.
Acresce notar que, neste 1976, um outro obstáculo
- este de natureza climática - concorreu para agravar a aflição do homem nordestino: a prolongada
estiagem que assola mais de 800 municipios.
Os reflexos da intempérie já ISe fazem sentir nas
consideráveis perdas da safra agricola, superiores a
20%, de conformidade com os dados apurados pelo
ETENE - órgão de estudos e pesquisas do Banco do
Nordeste.
No trabalho elaborado - "Nordeste, análise conjuntural", vai enfatizado que:
"Ainda não se pode estimar, em toda a
sua extensão, os prejuízos decorrentes da calamidade climática, em razão da inexistência de
informações completas e definitivas. Os dados
parciais disponíveis permitem inferir, contudo,
que o setor agropecuário regional, no corrente
ano, deverá sofrer sensivel redução, afetando
direta e lndiretamente a taxa de crescimento
regional."
Somado tudo isso, à vigência do Decreto-Lei n.O
1.47R e à re·dução percentual da.s dotações da
SUDENE como órgão do Ministério do Interior, não
nos é passável permanecer impassivels, sem a formulação de enérgico protesto, em nome do povo que representamos.
E ao lavrá-lo, agora, desta tribuna, ainda. esperamos que os setores oficiais competentes reestudem
os respectivos planos elaborados e não permitam que,
a cada ano, se alargue· o descompasso entre o Nordeste e as outras ãreas do País.
O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com
todo o prazer, nobre Senador Dinarte Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Realmente, a situação do Nordeste, na hora que estamos
vivendo, em que o Presidente da República, com a sua
visão não só de estadista, mas, sobretudo, de conhecedor dos nossos problemas, - foi o homem que
iniciou a sua vida pública, podemos dizer, na região
nordestina - tem dado a melhor acolhida e assistência, nesta época de seca que o Nordeste atravessa. Mas,
v. Ex.a tem toda a razão, quando reclaJ:!la contra a
assinatura desse ato. Assisti a uma reunlao da ..... .
SUDENE, na qual os Governadores, em sua maioria,
condenaram a medida, diminuindo os recursos da
SUDENE em relação ao Nordeste, noutros setores,
para crescer em relação ao reflorestamento, que velo
beneficiar, sem dúvida alguma, em que mais de 90%
dos recursos carreados para a região Centro-Sul, no-
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tadamente o Estado de Minas Gerais. Devo dizer a
v. EX.a que, na hora em que está reclamando uma
medida em defesa da economia do Nordeste, _v. Ex.a
está traduzindo os anseios de toda a populaçao nordestina.
. O SR. MAURO BENEVIDES CMDB- CE) - Agradeço, nobre Senador Dinarte Mariz, a corajosa solidariedade de V. Ex.a., sintonizando com a nossa reclamação e com o nosso protesto, diante dessas medidas governamentais, que longe estão de se compatibilizarem com os anseios de desenvolvimento daquela área do Território que aqui representamos.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES CMDB -CE) - Concedo o aparte a V. Ex.a, nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Dissemos
aqui, em plenário, que felicitamo-nos por palavras se
transformarem em atos, e que procuraríamos, na medida de nossas forças, ver" solução para o problema e
encaminharmos à decisão dos altos Conselhos da República, não uma modificação de decreto-lei, que sabe
v. Ex.a-sejamos práticos- é impossível, não pedir
a rejeição - que também sabe V. Ex.a. perfeitamente,
que numa época desta, número não existiria para isso
-mas, sem. que. o Governo deUcasse de atender àquelas
suas finalidades, que não. tomasse excludente, para
quem fizesse uso desse inciso que beneficiava o reflorestamento, a possibilidade de ficar com aquela diferença que tanto nos batíamos, acrescida à sua capacidade de fazer o desconto do Imposto de Renda
para a SUDENE. O assunto está em estudo no órgão
competente. Não sabemos se explicamos bem a V. Ex.a,
Isto é, era conservar o Nordeste; dar-se incentivos outros· a outras partes que não fossem tirados da parte
que nos pertencia, e se passava de 35%, este ano,
para 30% no próximo, e 25% em 1978, que esses 5 e
10% fossem acrescidos à parte que qualquer das pessoas que descontassem para o reflorestamento, e o
pudessem fazer, concomitantemente, para o Nordeste.
Acreditamos que atendemos ao pregão e diremos
aqUilo que a Região deseja, porque é preciso que fique
bem claro que ·não somos contra o reflorestamento;
somos contra o reflorestamento feito somente às nossas custas. Desde que dêem ao Nordeste aquilo que ele
~e julga com o direito, não somos tão egoístas ao
ponto de irmos investir contra dádivas auferidas por
outros setores 1de outras Regiões. Acreditamos, bastante, Senador Mauro Benevides, na aceitabilidade
dessa idéia, e esper:unos que dentro em breve sl'::ja
transformada em prática e, assim, o Nordeste não sofra nenhum decesso naquela arrecadação presumida
para os anos de 1977 e 1978 e os anos que se lhes seguirem.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE) - Agradeço o esclarecimento de V. Ex.a., nobre Senador Virgílio Távora, e faço votos no sentido de que o Governo encontre, realmente, aquelas condições legais e
necessárias, para repor os recursos agora subtraídos à
região nordestina.
Se realmente houver a reposição desses recursos,
ficaremos sa:tisfeitos, porque o Nordeste terá melhores condições de caminhar na senda do seu desenvolvimento.
Era este, Sr. Presidente, o protesto que desejava
formalizar, neste instante, diante da redução das verbas da SUDENE e das normas estabelecidas pelo Decreto-Lei l:l.0 1.478. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.
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O SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE <Wilson Gonçalves) - Nobre Senador Paulo Brossard, restam sete minutos para
a presente Sessão se findar, e a Presidência lamenta
não poder homenagear V. Ex.'~ com a prorrogação,
porque há Sessão do Congresso às 18:30 horas. Indaga
a Presidência se V. Ex.a. deseja aproveitar esses minutos. ·
Está V. Ex.a. com a palavra.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Começo por agradecer sua gentileza. Não tinha
dúvida de que, se lhe fosse possível, V. Ex.a me asseguraria mais tempo, prorrogando, de m1>to proprio, a
Sessão. Mas, serei breve, falarei apenas o temp:J reg!
mental, para deixar registrado nos Anais algo que
se faz necessário, em virtude de anterior pronunciamento meu.
Faz algum tempo, Sr. Presidente, foi na Se::;siio
de 14 de junho, que dei conhecimento ao Senado e
dirigi um apelo ao Sr. Ministro da Previdência Social
no sentido de que fossem apurados fatos que estariam ocorrendo em uma empresa da qual a União é
a maior acionista: Federal de Seguros S/A. Isto porque ao meu conhecimento chegaram denúncis~ fnrmuladas por um dos diretores contra out:o dTfetor,
no caso o Diretor-Presidente.
Ao dar noticia do fato, tive o cuidado de não
usar o farto material de que dispunha mas, de registrar alguma coisa, e me limitei a ler um pequeno
tópico de um dos documentos, de um dos ofícios do
Diretor de Finanças ao Presidente do IPASE para
que o Senado tomasse conhecimento da gravidade das
acusações feitas ao Presidente da empresa.
Recebi de S. Ex.a., o Sr. Ministro da Previdência
Social a solicitação de que lhe fornecesse o que estivesse ao meu alcance e eu não hesitei em fazê-lo,
Sr. Presidente, embora esclarecesse que tud:J on:~n .o
possuía estava em mãos do Presidente do IPASE.
·De modo que não guardava comigo nenhum segredo. De qualquer sorte, entr·eguei o que tinh:t e
do ilustre Ministro Nascimento e Silva recebi resposta dizendo que, por intermédio de sua InspetoriaGeral de Finanças, o Ministério da Previdência Socinl
apreciava o processo de tomada de contas da Federal
de Seguros, relativo ao exercício de 1975. E que, nesta
oportunidade, em face da renovação das denúncias ao
Tribunal de Contas, por parte do Diretor de F:mmças da sociedade, o caso seria examinado ou reexaminado.
Algum tempo depois, a esta Casa trouxe uma larga exposição do Dire-tor-Presidente, o nobre Senador
Jarbas Passarinho. Não li, Sr. Presidente e não ouvi,
porque não foi lida, pois se tratava de uma exposição
longa. E, confesso que não 11 depois que insertn na
Diário do Congresso, e isto foi na Sessã-o de 24 de
agosto.
Mas, ao ensejo, tive ocasião de observar, e~n pr_imeiro lugar, que os documentos que eu possUla nao
me tinham sido entregues pelo denunciante, pelo Direter de Finanças, Miguel Carlos Dantas, isso porque
foi dito e este seria o meu informante. Não é exato,
e fiz questão de deixar isso claro .
Mas, sem entrar no mérito do problema, voltei a
dizer o que me parece óbvio: é que em face dnc~ de-
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núncias, das posições antagônicas de dois Diretores
da mesma sociedade, o Governo não podia cruzar os
braços.
Um dos dois tinha razão, um dos dois não tinha
razão, ou nenhum dos dois tinha razão, mas, de qualquer sorte, pela gravidade das denúncias feitas pelo
Dlretor de Finanças da empresa, o assunto não podia
ficar sem um esclarecimento cabal.
Agora, Sr. Presidente, nos jornais de ontem e de
hoje, vejo que foram afastados os dois Dlretores. Poder-se-la concluir que o inquérito tinha decidido nesse sentido. Mas, pelo que os jornais publicaram, os
dois Diretores, vemos chamar de litigantes, o Diretor de Finanças e o Dlretor-Presidente, foram afastados, porque as relações entre ambos chegar~m a
um clima insustentável.
Ora, Sr. Presidente, se o noticiário está certo eu tenho, aqui, comigo dois recortes de O Estado de
S. Paulo, das duas edições, de ontem e de hoje devo dizer que me parece indefensável a posição do
Governo. Não se trata de afastar os dois Diretores,
porque suas relações se tornaram incivis, mas o interesse público exige que seja verificado qual dos dois
tem razão, se é que um dos dois tem razão.
Era, Sr. Presidente, o que eu desejava que ficasse
consignado nos Anais da casa, passando à Taquigrafia o noticiário da imprensa a respeito do assunto.
E como no jornal de hoje ainda é declarado pelo
Diretor-Presldente, que o Sr. Diretor Miguel Carlos
Dantas encaminhou as denúncias contra ele, DiretorPresidente, ao Senador Paulo Brossard, eu quero, mais
uma vez, dizer que esta notícia não é exata: não conheço o Diretor, já agora, o ex-Diretor Miguel Carlgs
Dantas, nunca troquei palavra com S. s.a e dele nao
recebi uma folha de papel. Isto apenas a título de
esclarecimento, porque nada muda a natureza pública do problema. Era apenas o registro, Sr. Presidente, que eu desejava fazer. •Outros assuntos teria a
tratar, nesta tarde, mas a hora não o permite. (Muito
bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PAULO BROSSARD, EM SEU DISCURSO:
"CAEM DIRETORES DE EMPRESA DE SEGUROS
(Da Sucursal e do COrrespondente)
A Assembléia-Geral Extraordinária dos acionistas
da Companhia Federal de Seguros reúne-se hoje de
manhã no Rio para demitir o Presidente da companhia, General Aluízio de Andrade Falcão, e seu
Dir·etor Financeiro, Miguel Carlos Dantas. Segundo
informações extra-oficiais, os dois poderiam ser substituídos, respectivamente, pelo atual superintendente
regional do IPASE do Rio de Janeiro, Murilo Aranha,
e pelo ex-Tesoureiro do IPASE no Rio, Simon Chveid,
atual Assessor do Presidente do Instituto, Walter
Graciosa.
O IPASE, que detém mais de 99 por cento das
ações da Federal de Seguros, decidiu convocar a assembléia depois que as divergências entre o General
Aluízio Falcão e o Diretor Financeiro atigiram seu
ponto critico na reunião de Diretoria do dia 17 de
setembro, quando os dois trocaram acusações de corrupção e quase brigaram. O General acusou Miguel
Dantas de se utilizar de diárias e passagens da companhia para que sua mulher fosse para Brasilia,
enquanto que o Diretor Financeiro disse que o General realizou um seguro fraudulento de sua mulher,
que morreu há três meses, porque j â sabia que ela estava com câncer quando o seguro foi feito a seu
favor. Os dois só não brigaram porque os demais
membros da Diretoria intercederam, mas comenta-se
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na oompanhia que Luís Fernando Reverbel Falcão
filho e assessor do General, chegou a agredir Miguei
Dantas.
A partir daí, a Dlreção do IPASE resolveu destituir os dois Diretores por entender que a crise era
irreversível. O boletim de ontem do IPASE publicou
despacho de Walter Graciosa datado do dia 8, nomeando o Procurador-Geral do Instituto José Antônio
Leal Chaves como seu representante na AssembléiaGeral Extraordinária de hoje, que apreciará "a demissão de dois Dlretores da Companhia Federal de
Seguros".
Segundo informou-se, a Direção do IPASE decidiu
não convocar a Assembléia publicamente, como é normal, para evitar especulações, utilizando-se de um
artifício legal que permite a realização da AssembléiaGeral Extraordinária, desde que todos os acionistas
estejam presentes. A Federal de Seguros tem como
acionastas, além do IPASE, o INPS, o Serviço de Assistência Social do Servidor Economiário, a Companhia Vale do Rio Doce, a Caixa Econômica Federal,
O Instituto do Açúcar e do Álcool, o INCRA e a
CIBRAZEM. Não se sabe ainda se todos os acionistas
se farão representar ou passarão procuração ao
IPASE.
Na Assembléia de hoje, teme-se que os dois Diretores voltem a trocar acusações. Comenta-se na companhia que o General Falcão reuniu farto dossiê contra Miguel Dantas, no qual o Diretor Financeiro da
companhia seria acusado de realizar diversas falências fraudulentas e ser testa-de-ferro de grupos internacionais. Por sua vez, Miguel Dantas tem constantemente acusado o General Falcão de realizar contratos irregulares, empregar pessoas de sua família seu filho e o irmão Luis Augusto de Andrade Falcão,
como Chefe do Serviço de Informações - e amigos Coronel Waldo Chagas Nogueira, Assessor-Geral, e
José Pereira, Chefe de Gabinete - e agora acusa o
General de realizar um seguro fraudulento sendo o
beneficiário direto.
A luta interna na Federal de Seguros provocou
até um pronunciamento do Senador Paulo Brossard
no Senado, acusando a Presidência da companhia de
incompetência e irregularidades. Os dados utillzados
pelo Senador oposicionista teriPlll sido fornecidos por
Miguel Dantas. A Direção do IPASE tem assistido a
tudo sem qualquer reação a não ser depois da reunião de Diretoria do último dia 17, quando a crise
entre os dois chegou ao impasse. Só agora ela agirá,
com a destituição dos dois Dlretores.
Comenta-se na companhfa que os dois substitutos já estão escolhidos e seriam o Superintendente Regional do IPASE no Rio, Murilo Aranha, que seria
nomeado Presidente da Federal, para o cargo de Dlretor-Superintendente o ex-Tesoureiro do IPASE do
Rio e atual Assessor de Walter Graciosa, Simon
Chveid. Os Diretores da Administração Antônio Holanda Moura e de Operações, Sérgio Viola, continuarão nos cargos.

FIERN
A slndicância realizada por. técnicos do Ministério do Trabalho na Federação das Indústrias do Rio
Grande do Norte (F!ERN) e seus órgãos fillados não
confirmou as acusações de irregularidades feitas pelo
Vice-Presidente do órgão, Solon Barbosa, contra o exPresidente da mesma entidade e Diretor Financeiro
da Confederação Nacional · da Indústria, Expedito
Amorim. Por esse motivo, as eleições para escolha do
novo Presidente da FIERN, que haviam sido adiadas
por causa das denúncias serão realizadas no próximo dia 15.
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As irregularidades denunciadas· teriam ocorrido
no SESI e no SENAI, órgãos da Federação das Indústrias no Estado.
EMPRESA MUDA DIRETORES,
MAS NAO TRANSCREVE ATA

diretamente os Diretores para tratar de assuntos da alçada da Presidência, semeando o clima
de desordem. Disse o General que Walter Graciosa ut111zou-se dos Diretores Miguel Carlos
Dantas e Sergio Viola como "instrumentos de
agitação".

- Na assemblé~a extraordinária de acionistas que o destituiu do cargo de Presidente da
Federal de S.eguros, juntamente com o DiretorFinanceiro Miguel Carlos Dantas, o General
Aluisio de Andrade Falcão acusou o Presidente
do IPASE, Walter Graciosa, de ter provocado a
crise interna na Diretoria por jamais ter-se
conformado com sua recondução ao posto, em
1975, para o qual tinha outro candidato.

Relatou o General que, a partir de setembro de 1973, o Diretor-Financeiro passou a encaminhar cartas-denúncia ao acionista majoritário sobre irregular'idades na Federal e que
este, o Presidente do IPASE, as remeteu de
volta ao Presidente .da Companhia para a devida defesa, o que foi feito detalhadamente.

Ao final da assembléia extraordinária, o representante do IPASE (acionista majoritário),
José Antonio Leal Chaves, aprovou a transcrição das declarações do General Falcão em Ata.
Na parte da tarde, entretanto, a decisão foi
revogada em manobra elaborada pela Presidência do IPASE, que não queria ver as declarações publicadas em pelo menos dois jornais
de grande circulação, como manda a Lei de
Sociedades Anônimas.

dossiê e o esboç·o de uma carta a ser endereçada
aos acionistas, propondo a destituição do Diretor-Financeiro.

Como acionlsta majoritário, o IPASE impôs
sua vontade e a decisão da manhã foi rejeitada
à tarde, ficando a publicação da Ata de ser
feita sem as acusações do General Falcão. Este
acusou também o Presidente do IPASE e o próprio Ministro da Previdência de terem-se omitido diante do farto dossiê que lhes entregou
com dados, obtidos em cartório, sobre a vida
pregressa de Miguel Carlos Dantas. Os novos
Diretores, Murilo Aranha (Presidente) e Simon
Chveid (Diretor de Finanças) ainda não têm
marcada a data da posse.

Disse o General que, em 24 de dezembro de

1975, levou ao ministro Nascimento e Silva o

"Entreguei ao Ministro, acrescentou, mas
tive o cuidado de dizer-lhe a minha intenção
de só encaminhar a carta aos acionistas depois
de ter a sua palavra, porque, como ele poderia
ver, a carta envolve o nome de altas autoridades do ·Pais, inclusive o dele, o do Ministro Golbery e do irmão do Presidente da República
e muitas outras autoridades que o Senhor Miguel Carlos Dantas levianamente usava para
fazer seus contatos e outras coisas mais". Aresposta do Ministro, porém, não veio.
Depois de dizer que Miguel Carlos Dantas
encaminhou as denúncias contra ele ao Senador
Paulo Brossard, o General Falcão observou o
que o Ministro da Previdência não respondeu ao
pedido de informações do Parlamentar gaúcho,
como se já não tivesse_ conhecimento d9 conteudo das acusações. "Nao houve uma so palavra
do Governo dizendo que pelo menos cop.hecia as
cartas, que nã5> havia .toma~o ~ declsa? po~que
não queria. Nao era so o ac1omsta maJoritario,
era também o Ministro da Previdência até o
Serviço Nacional de Informações que conheciam tudo, porque fiz chegar toda a documentação de acusação com as minhas respostas a
essas autor'idades, além do dossiê sobre a vida
pregressa de Miguel Carlos Dantas."

Relato
Com representantes do IPASE, Vale do Rio
Doce, Caixa Econômica Federal, CmRAZEM,
IAA, INPS, INCRA e SASSE (Serviço Social dos
Economiários), acionistas da Federal, a assembléia extraordinária começou às 11 horas com o
Procurador-Geral do IPASE, Leal Chaves, proponto a substituição de dois Dlretores devido
à "desarmonia" que surgiu entre ambos e em
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Conseguida indicando os substitutos. Ambas as pro- · cedo a palavra ao nobre Senador Itamar Frarico.
posições foram aprovadas, concedendo-se a paO SR. ITAMAR FRANCO (MDB ,;_ MG. Pronunlavra ao General Aluisio de Andrade Falcão.
"Esta assembléia extraordinária e a sua finalicia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadà.de, afirmou o General, não me causam sur- dores.
presa depois do tumulto e das cenas· de pugiEstá em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei,
lato que aqui ocorreram durante uma reunião
de Diretoria. Era uma oportunidade que por originário do Poder Executivo, que dispõe sobre as
certo mais cedo ou mais tarde viria a oc·orrer sociedades p·or ações. Procuramos estudá-lo visando
dada a situação que vinha reinando na Compa- sentir nessa iniciativa o seu sentido geral. Represennhia, ultimamente, entre os Diretores. Era tam- tará ele o fortalecimento do mercado de capitais de
bém a oportunidade que aguardava o doutor risco, imprescindível à sobrevivência da empresa priWalter Borges Graciosa para finalmente tomar vada nacional? Em que sentido, significará uma amuma decisão que hã mais de um ano dever'ia pliação do poder dos grandes grupos financeiros exister tomado, pelo menos para afastar um dos tentes no Pais?
diretores."
O estatuto que dispõe sobre as sociedades por
Disse o General que este foi o desfecho de uma
ações busca refletir, e o faz, a estrutura empresarial
situação criada pelo Presidente do IPASE, que
do modelo brasileiro de desenvoMmento. Este, definunca se conformou com sua recondução à Prenido no correr dos últimos anos, tem como tripé sidência da Federal, em 1975, para um segundo pelo menos teórico - grandes organizações empresamandato de três anos. O General Falcão acusou riais que caracterizam a força do poder econômico.
Graciosa de ter reformado o Estatuto da ComTais organismos empresariais são os de propriedade
panhia para enfraquecer o poder de adminisdo Estado brasileiro, as empresas privr.'''~.·J nacionais
tração do Presidente. Em seguida, convocava
·
e as corporações multinacionais.
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..
Não seria por intermédio de uma Lei de SOciedade
· Anônima que o chamado modelo brasileiro de crescimento sofreria alterações de raiz, tornando-se mais
democrático, permUindo uma efetiva distribuição dos
resultados da economia do País. o que estamos_ assistindo é que ao longo do tempo o tal modelo nao tem
sofrido modificações substanciais. Ainda agora, é o
próprio Ministro Severo Gomes que reconhece que os
problemas são mais estruturais do que decorrentes de
uma conjuntura e a concentração de renda persiste.
As multinaclona.i.s se fazem presentes e na medida em que dominarem os grupos financeiros, su~ faixas serão ampliadas dentro da realidade economlca
·
"
brasileira.
A verdade, Sr. Presidente, é que não existe, ainda,
um estudo profundo a respeito da real estrutura empresarial brasileira, não só quanto ao seu número,
mas também quantos são os denominados conglomerados, qual a nacionalidade do capital que os controla,
em suma, qual o percentual de médias e pequenas empresas .existentes no Brasil.
Em estudo publicado pelo jornal O Estado de S.
Paulo, a 18 de agosto de 1976, o Professor ~ábio
Konder COmparato, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advertia que
"em outros países de capitalismo e desenvolvimento industrial mais avançados, o legislador não se considerou habilitado a baixar normas sobre esta matéria antes de promover um
longo e cuidadoso levantamento da realidade."
Busquemos mais uma vez o Professor Konder:
"Na Alemanha Federal, o parlamento encarregou, em 31 de dezembro de ·1960, uma comissão de peritos, para elaborar um relatório
pormenorizado sobre a situação da concentração industrial no Pais. Isto durou três anos e
melo, sendo o relatório apresentado a Bundestag
em junho de 1964. Só após isto, os legisladores
alemães, passaram a discutir projetas de lei
de sociedade por ações, votado no ano seguinte."
Não é nosso propósito estabelecer similitude mas,
o exemplo alemão é válido, para marcar a diferença
entre um comportamento e outro.
Conhece o Executivo a verdadeira realldade do
empresariado brasileiro? E o Legislativo?
A questão fundamental não está no âmbito da
legislação enviada ao Congresso, porquanto a grande
empresa, ou o abuso do poder econômico, podem ocorrer a partir de uma forma de organização societária
do tipo sociedade por cotas, não prevista na matéria
que ora analisamos. Mais ainda, a desnacionalização
do parque produtivo brasileiro, ou a sua renacionalização - que já se faz necessária - ppderão ocorrer
ao largo de uma tal legislação.
·
O exame da .estrutura empresarial brasileira excede um simples texto; precisamos projetar as nossas
atenções num outro sentido, qual seja o de compatibilizar os interesses brasileiros ao do capital multinacional A corporação multinacional não deve ser aceita
acriticamente, só porque é possuidora de capitais,
gerência e tecnologia.
Não devemos ter diante do capital estrangeiro o
comportamento de um povo colonizado, que adota
uma postura de inferioridade política, cultural e econômica, quando temos um potencial imenso a diversos níveis, que at~:ai a multinacional. :11: preciso, antes
de mals nada, dizer o que queremos. Se o investimento
externo n9s países desenvolvidos traz preocupação,
por que nao a nós, pais em desenvolvimento?

uutubro de 1976

o Presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, em
seu . Relatório Econômico Internacional, demonstrou
preocupação frente ao fenômeno da multinacional,
nos seguintes termos:
"Depois de um estudo minucioso da politica governamental quanto aos investimentos que aqui
são feitos, concluímos que seria desejável estabelecer convênios para vigiar o fluxo de investimentos estrangeir.os nos Estados Unidos. Por
decreto executivo, criei a Comissão sobre Investimentos Estrangeiro nos Estados Unidos, a
fim de estudar o impacto do investimento estrangeiro nos Estados Unidos e coordenar a
aplicação da política norte-americana referente
a tal investimento. Um novo Escritório de Investimento Estrangeiro foi criado no Departamento de Comércio. Também temos pedido aos
governos estrangeiros que pretendem fazer investimentos significativos neste país que consultem conosco. previamente."
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Um pais, como os Estados Unidos, praticamente
imune aos investimentos estrangeiros, pratica uma
série de atos no sentido de controlar o fluxo desses
capitais para o interior da sua economia.
Por isso, Sr. Presidente, no propósito de resguardar a economia brasileira do investimento multinacional, estamos estudando um projeto, que realmente
integre, mas sob fiscalização definida e áreas bem
d.elimitadas, o investimento estran'geiro em nosso País.
Esperamos, com tal Projeto, ampliar a senda aberta pela legislação relativa às sociedades por ações,
buscando nacionalizar gradativamente a produção interna, colocando em primeiro plano a capacidade e o
des.empenho do homem brasileiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wil~on Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (MDB -

RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Está-se discutindo, no momento, a possibilidade
de o rio Paraíba do Sul voltar a ser naveg~el.
Recentemente, técnicos· da FEEMA e da SERLA
afirmaram que o rio Paraíba do Sul pode ser transformado em excelente via navegável, entre São José
dos Campos e São João da Barra, com 600 quilómetros, segundo estudos que estão sendo desenvolvidos
pelas duas companhias técnicas, para o controle da
poluição no Vale do Paraíba, que abastece de água
potável o Grande Rio. Entretanto, esse rio não é navegável em sua maior extensão, tendo em vista que
apresenta grandes estirões navegáveis, mas isolados
entre si, há tropeços removíveis ou contornáveis.
Afirmam os técnicos que esses tropeços podem ser
removidos com a realização de obras de grande porte.
Ora, Sr. Presidente, de acordo com os relatórios
das duas entidades, uma vez estabelecida a navegabilidade do Paraíba, vários ramais poderiam ser implantados para alojar a sua illfluência por maiores
l'treas. como em seus tributários, Preto-Para.ibuna,
Pomba e Muriaé. com isso, grande número decidades seriam beneficiadas com estradas e implantação
de novas indústrias em suas margens, impedindo, em
muitos trechos, a construção de barragens altas, obrigando a construção de grandes extensões de canais
laterais, o que dificultariam a concretização do projeto.
sr. Presidente, a pesquisa para a lo_!:alização de
um porto fluvial deverá estender-se ate Macaé, no
meu Est.a.do, não se deixando de observar que em
meados do século XIX foi construido o canal Ma-
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caé-Campos, tendo em seu curso, talvez, a primeira
eclusa do Brasil.
Esse canal poderia ser reconstruido, a fim de
conectar a navegação fluvial com a marítima. A
idéia, apesar de párecer absurda, é totalmente viável,
como já foi provado pelo antigo canal Macaé-Campos. O rio Paraíba do Sul corre muito próximo da
costa e está situado entre os maiores mercados do
País, que podem ser atendidos satisfatoriamente pelos demais meios de transporte.
Fica aqui registrado o meu apelo às autoridades
competentes que, tenho absoluta certeza, estão com
os seus olhos voltados à solução dessa problemática
fluminense, que visa tão-somente ajudar no desenvolvimento econômico que todos estão engajados.
Era o que tinha a dizer nesta ocasião, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n.0 102, de 1975- Complementar, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção
de empréstimos simples pelos servidores públicos ao
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n.os 4 a 6, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n. 0
504, de 1976, do Sr. Senador Benjamim Farah, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo intitulado "Triste Declaração", de autoria do
Jornalista Ari Cunha.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n. 0
505, de 1976, dos Srs. Senadores Lourival·Baptista e
Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Senhor
Presidente da República, General Ernesto Geisel, por
ocasião de sua visita às cidades de Tubarão, Itajaí
e Blumenau, no.Estado de Santa Catarina.
-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n. 0 58, de 1975 (n.o 1.182-C/73, na Casa de
origem), que inclui representante da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores ANFAVEA, no Conselho Nacional de Trânsito, tendo
PARECERES, sob n.os 183 e 532, de 1976, da Comissão:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas
- 1.0 pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2.0 pronunciamento: (reexame solicitado em
Plenário), favorável ao projeto com a emenda
que apresenta de n.0 1-CT.

-5Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicldade nos termos do art. 286 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n.o 12, de 1976, do Sr. Senador
Franco Montoro, que eleva o valo,r de benefícios mínimos a cargo do INPS, dando nova redação ao § 5.o
do art. 3.0 da Lei n. 0 5. 890, de 8 de junho de 1973,
tendo
PARECER, sob n. 0 351, de 1976, da Comis:;ão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade, com voto vencido
dos Srs. Senadores Leite Chaves e Nelson Carneiro.
-6Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucl<emalidade e juridicic1r.c!e, nos termos do art. 296. do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n. 0 135, de 1976, do Sr. Senador
Franco Montoro, que estende aos trabalhadores rurais o abonp previsto para os trabalhadores urbanos,
a ser pàgo pelo FUNRURAL dentro de suas disponibil1dades financeiras, tendo
PARECER, sob n.0 518, de 1976, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela ir..constitucionalidade e injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está
encerrada a Sessão.

Levanta-se a Sessão às 18 horas e 30 minutos.
CONSULTORIA JURíDICA
PARECER N.0 55176
Sobre Requerimento de Vicente Sebastião
de Oliveira, solicitando reclassificação para a
Categoria Funcional de Contador, Classe "B".
Vicente Sebastião de Oliveira, Contador, Classe
"A", servidor contratado sob o regime da CLT, solicita seja reclassificado na Classe "B" da respectiva
Categoria.
II o processo foi devidamente instruído pela Subsecretaria de Pessoal, a qual, nas informaç.ões que presta, transcreve as características das atribuições e as
tarefas típicas dos ocupantes de cargos integrantes
da Classe "B" da Categoria Funcional de Contador,
assim:
11 Características das Atribuições:
"Atividades de c·oordenação e execução especializada de trabalhos relativos à administração financeira e patrimonial e contabilidade, compreendendo análise, registro e perícias
contábeis, elaboração de balancetes, balanços e
demonstrações contábeis."
Tarefas Típicas:
1 - Coordenar, orientar e executar, em
grau de medicina complexidade;
- elaboração de planos de contas e o pre·
paro de normas de trabalho de contabilidade;
- a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática;
- levantamentos e organização de balan·
ços e balancetes patrimoniais e financeiros;
- revisão de balanços;
- perícias contábeis.
2 - Orientar na Organização de processos
de tomadas e prestação de contas.

. .........
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3 - Assinar balanços e balancetes.
4 - Preparar dados estatfsticos das suas
atividades.
5 - Apresentar relatórios.
6 - Desempenhar tarefas de coordenação
e execução especializada relativas às atividades
de administração financeira e contábil.
7 - Desempenhar, ·por necessidade do serviço, as atribuições da Classe "A".
8 - Executar outras tarefas correlatas."
III o Senhor Diretor da Subsecretaria Financeira,
corroborando declarações do' Suplicante, confirma que
as atividades atualmente desempenhadas por este,
Sã·o próprias da 'Classe "B"I da categoria Funcional
de Contador, ocorrendo, até, que algumas dessas atividades são inerentes à Classe "C" da referida Categoria.
·
IV Na espécie não ocorrem as hipóteses de ascensão ou progressão funcional, nem poderiam estas ser
consideradas, pois a Comissão Diretora ainda não
fixou os critério~ a serem obedecidos para tanto.
Não colhe, também, falar em equiparação salarial, que este não é o caso, pois as disposições da
CLT, art. 461 e parágrafos, não valem para comparar servidores sujeitos a regimes juridicos diversos.
V Obstáculo ainda maior à pretensão do Postulante
está no fato de não existirem as Classes "B" e "C"
na Categoria Funcional de Contador, eis que no Quadro de Pessoal CLT,. recentemente criado pelo Ato
n. 0 8. de 1976, da Comissão Diretora, aquela Categoria Funcional conta com apenas a Classe "A".
VI Não tendo, portanto, suporte legal, nem por isso
o pedido em causa deve ser relegado a segundo plano.
É que, conforme se verifica das peças do processo, a pretensão de Vicente Sebastião de Oliveira, no
mérito, é justa, devendo, por isso, ser atendida.
Pode a Comissão Diretora, se assim julgar conveniente à Administração, alterar o citado Ato n.o
8176. no sentido de colocar, na Classe "B", o cargo
de Contador.
.·
·
A verdade é que, único Contador formado no Quadro de Pessoal mencionado, o Postulante, além disso
exerce tarefas típicas da Classe "B" de Contador, dÓ
Quadro do Pessoal estatutário, e, às vezes, até atribuições próprias da Classe "C" da mesma Categoria.
• .
VII Isso posto, considerando o que dos autos consta,
opinamos no sentido de que seja atendido o Requerente, no que postula, o que, no entanto, só poderá
ser feito se a egrégia Comissão Diretora houver por
bem modific~:~.r o Ato n.o 8/76, incluindo, na Categoria Funcional d·e Contador a Classe "B", nela se posicionando o Requerente.
É o que se nos afigura justo. - Pa.ulo Nunes
Augusto de Figueiredo, Consultor Juridico.
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INSTITUTO DE PREVIDiNCliA DOS
CONGRESSISTAS

RESOLUÇAO N.0 51/76
Altera dispositivos da Resolução n.o 4G/'15'
e dá outras providências.
o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, na. forma do art. 15 da Let
n.o 4.284, de 20 de novembro de 1963,
·
Resolve:
Art. 1.0 É elevado de Cr$ 30. 000,00 (trinta mll.
cruzeiros) para Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzei-·
ros) o limite individual estabelecido no art. 1.0 da
Resolução n.o 40/75, para financiamento especial aos
associados do Instituto
Art. 2.o o montante anual para esses financia':'
mentes será de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros), cabendo ao Conselho Deliberativo a modificação desse teto.
Art. 3.0 o prazo para pagamento do financiamento será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 4. 0 A liquidação antecipada será feita pelo
total da divida., computando-se capital e juros, à qual
se aplicará o desconto de 5% (cinco por cento)· em
favor do associado.
Art. 5.° Ficam aprovados os fndices constantes
das tabelas anexas para financiamento de veiculas
novos e usados.
Art. 6.o Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia 15 de outubro de 1976.
Art. 7.o Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilla, em 6 de outubro de 1976. - (a) Deputado José Passos Porto, Presidente - Deputado Bento
Gonçalves Filho, Conselheiro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Deputado José Bonifácio Neto,
Conselheiro - Senador Cattete Pinheiro, Conselheiro
- Senador Heitor Dias, Conselheiro.
CARRO NOVO
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CARRO USADO

Prazo

Ind.
Proposto

Prazo

Ind.
Proposto

24m23m22m21m20m19m18m17m16m15m-

0,6200
0,6374
0,6574
0,6790
0,7025
0,7290
0,7575
0,7906
0,8278
0,8690

24m23m22m21 mi20m19m18m17m16m15m-

0,6250
0,6424
0,6624
0,6840
0,7075
0,7340
0,7625
0,7956
0,8328
0,8740
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01 - Se.:uralh11 Obr li!•l~r.l.oa

3,10P • D!SPF.'IAS DE CUSTEIO

3113 - ~ratlflcaçÕu 4 S.rvlflcr•~

li:Jl - S.!'Yiçoa !lo Tarcolro•

;J311,520,0P

3,200 - li!SP&!AS DE I!!ANSFERhC!AS CORREmtS

P•n.Õ.e A Contrtbuint .. Obriaa~âri~
3261 .. P•naÕ.• A Cantribuintu Facw1t1th·a4
· ,3282 .. Ptn.C..a a P•nafic:iÍrioa
3263 - Ptn.ÕOa a Dtne!loiÍrioa Eapec:iah

2;3Z,Ol,6,0P
220.4J2.0P

3280 -

3284 - Au.lllc Poc•niÓrlc p/F•neral
3285 - o\llxlllc Pacunlirlc do S.&III"C do VIda

1.200 .. RF.CFTTA J'IATRI'\IC'\\TAL
J;=)'j .. Jurnll a/F.mpr. c/Apllc.Eapochl
IZ41 ... Jurna. de Eillpr~ ... tlmn,. Silnplc6

121.999,58

1.2/,.2 - AIUI!U~tll

~

1,100- RFt'f:JT,\S OF.

Quinta-feira 14 6895

smnr,ns

1.106.C6S,OO
9J7oJ56,00
JS6,!)"ji,OO
s.613,oo

1.521,00
61.\40 100

Z,1,68 ,953 ,OP

rarAL DA DESPESA ••••••••••••••••••••••••••••• ••••

2o\99o\181,97

S.paravlt do 01 a ;p,og,;6 """"""""""'"

242·3'JÓ ,47

181./,61,~1

459.800,12

CPFnACIO\AIS

1.}."!0 .. Rccnita de 5(:.quro.~t

1.4ro .. Rrr.rtTAS DF. TRo\\SPFRF.\I':JAS ct'IRRESTF.S
11.11 - Ccntribulr,Õoh do\ cáara
ll,IZ - CrmtribulçÕea do Son;t.do
1~0 .. Cnntrlbo Docorrcntoa do Saldo do
Di~ria• (!altu)
01 .. c:imiii"A
02 ., 5e11Ad0
li.QO .. Cuntribuiç'õoa Dlvarwa
01 .. Sutn t>A~;.n da CÜara doa Doputadoa
1.~

.. nrrr.rrAs

nn·rnsAS

1510 .. Multu e Juro• do Mor:l
02 - SÔbrc Empr. Simplo•

TarAL DA RECEITA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.~!2Js
IEPIIrAOO "OSE PASSIS PORTO

l"r••ldont•

l·ll5,lí

·········-·
Zo742•J78o44

'!OrAL ''""'''"'"•"•••"•"'''"''.'"'"'"''

-··········

2o742oJ78,4/.
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MESA

LIDutANÇA DA ARINA
IDA MAIORIA
39•Secretório:
lourivol Baptista !ARENA-SEI

Presidente:
M~golhões Pinto IAR~NA-MGI

líder
Petrónio Portella
Vice-líderes
Eurico Rezando
Jorbos Passarinho
José lindoso
Mollos leão
Paulo Guerra
Ruy Santos
Soldonho Derzi
Virgílio Tóvoro

, :"· ~'?!:idente:
·:, ·~·" :)r;oço'vm IAR~NA-CEI

49:Secretário:
lenolr Vergas IARENA-!lCi

20. Vice-?rosidente:
S,eníoro;"' ::~roh IMDB-IUI

LIDERANÇA DO MDI
IDA MINORIA
· "· ~:·~r:r~tório:

·:<no·"

Suplentes de Secretárros:

líder
franco Montoro
Vice-líderes
Mouro Benevides
Roberto Saturnino
Itamar franco
Evandro Carreira

io•:7.1ARfN.~-RNI

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-P.AI
Alexandre Costa !ARENA-MAl
Mendes Canele IARENA-MTI

COMI55015

i·

I.

i

l

COM15Sl0 DI ASSUNTOS REGIONAIS- (CAl)
17 Membros)

I

COMPOSIÇÃO
~.,:,:oc'" · ;'2-éi//.1 ·· ·,-. :'505-

Romois 193 e 2S7

. ''r':·;:• ~I COMI55015 PIRMANINTIS

toco!:

.~"111or:-::

•: -·

Presidenta: Callete Pinheiro
Vice-Presidente: 11genor Mario
ARENA

1. Saldanha Derzi
2. José Sarney

Telefone: 25·85•:•: - .. ''o-,ais 301 e 313

3. Benedito Ferreira

~

I. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

17 Membros)

:j
I

MDB

' .. ., !~,,.o DI AGRICULTURA- (CA)

I Evelásio Vieira

.I

2. Gilvan Rocha

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - ~amai 312.
Reuniões: Terços-feiras, às 10:0() horas.
Local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11 - Ramal 61 S.

I

i

1

COMPOSIÇÃO

.·l

Presidente: Accioly filho
)9.Vice-Presidente: Gustavo Caponemó
21'-Vice-'Presidente: Paulo Brossard

1 1\

Presidente: Orestes Quércla

Svplentea

Titular••

ARENA

I. AltevlrLeal

1. Vasconcelos Torres
2. Paulo Guerra

2. Otalr Becker
3. Renato franco

3. Benedito Ferreira

4. ltalivio Coelho

5. M.•.ndes Conole
MDB
I. Agenor Mariu

1. Adalberto Sena

2. Orestes Quércia

2. Amoral Peixoto

Assistente: Marcus Vinicius Goulort Gonzoga -Ramal 706
Reuniões: Ouarros-foiros, às 10:30 horas.
Local Sala "Ep:tAc:o Possoa"- Anexo li- Ramal 515

I

113 Membros)

· Vice-Presidente: Benedito Ferreira

1
j
I
1

COMISSAO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)
COMPOSIÇÃO

j

Il

Suplentes

Titulare•
I. Collete Pinheiro
2: José Guiomord
3. Teotónio Vilela
4. Renato Franca
S. José Esteves

-/·~co

!

Suplentea

:;
'I
!1

ARENA
1. Moitas leão
2. Oito Lehmann
3. Petrónio Portella
4. Renato franco
5. Oslres Teixeira

1. Accloly Filho

2. José Sarney
3. José lindoso
4. Helvídlo Nunes
S. ltalivio Coelho
6. Eurico Rezende
7. "Gustavo Coponemo
8: rl'eilor Dias
9. Henrique de La Rocque

i

:j
i

l

J

:l
! ,,

,.'j
MDB

I. Dirceu Cardoso
2. lttite Choves
3. Nelson Carneiro
4. Paulo Brossord

I. Franco. Montoro
2. Mauro Benevides

I

I

'i

I

Assistente: Maria Helena Bueno Bronddo- Ramal305.
.Reuniõe~: Quartas-Ieiros, às 10:00 horas

Local: Saio "Clóvis Bev:láqua" -Anexo 11- Romal623

I

:J
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COMISSlO DO DISTRITO FIDIIAL- (CDF) .

· Quinta-feira 14 6897

COMISSlO DIIDUCAÇlO ICULTUitA- (CIC)

III Membros!

(9 Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outro

Vice-Presldente: Adalberto Sena

ntularea

Suplente•

Vice-Presidenter Henrique de la Rocque

ntularea

Suplente•

ARENA

ARENA

I. Helvídio Nunes

I. Augusto Franco

I. Torso Outra

2. Eurico Rezende

2. luiz Cavalcante

2. Gustavo Caponema

3. Renato Franco

3. José lindoso

3. Joõo Colmon

4. Osires Teixeirl'

2. Helvídio Nunes
3. Joié Sorney

4. Virgílio Távora

4. Henrique de lo Racque

4. Ruy Santos

Aornon de Mello

5. Saldanha Derzi

5. Mendes Canele

6. Heitor Dias

6. 'Otto Lehmann

7. Henrique de lo Rocque
8. Otair Becker

L Evelásio Vieira

I. Franco Mon'toro

2. Itamar Franco

MDB
MDB

I. Adalberto Sena

I. Evandro Correir11.

2. Paulo Brossord
3. Adalberto Seno

2. Lázaro Borboza

2. Nelson Carneiro

Assistente: Oeide Maria B. F. Cruz- Ramal 598.

3. Ruy Carneiro

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas.
local: Sala "CI6vis Bevilácqua"- Anexo 11- Romol623.

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Romol306.
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas.

COMISSlO DI FINANÇAS- (CP)

local: Solo "Rui Borbosa"- Anexo 11- Romais621 e 716.

117 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Amoral Peixoto

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)

Vic~-Presidente:

Teotónio Vilela

III Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Renato Franco

Titular••

Suplente•
ARENA

I. Saldanha Derzl

I. Daniel Krieger

2. Benedito Ferreiro

2. José Gulomord
'3. José Sarney

3. Alexandre Costa ·
4. Fausto Castelo-Branco

ntularea

Suplentea ·

5. Jessé Fleire

I. Benedito Ferreira

7. Mortos leão
8. Tarso Outra

ARENA

6. Virgllio Távora

I. Milton Cabral
2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

3. Jessé Freire
4. luiz Cavalcante
5. Arnon de Mello

3. Ruy Santos
4. Cattete Pinheiro
5. Helvídlo Nunes

~.

4. Heitor Dias
5, Cottete Pinheiro
6. Osires Teixeira

Jorbas Passarinho

9. ·Henrique de lo Rocque
10. Helvídlo Nunes

11. Teotónio Vilela
12. Auy Santos

7. Paulo Guerra
8. Renato Franco

MDB
I. Amoral Peixoto
MDB

2. leite Choves

I. Danton Joblm
2. Dirceu Cardoso
3. Eveláslo VIeira

I. Franco Montoro

I. Agenor Maria

3. Mouro Benevides

2. Orestes Quércio

2. Amoral Peixoto

4. Roberto Saturnlno

3. Roberto Soturnino

5. Ruy Carnoiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675.

Assistente: Marcus Vinlclus Goulort Gonzoga- Romol303.

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas.

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas.

local. Sola "fgitáclo·Possoa"- Anexo 11- Romal615.

local: Sola "Rui Borbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716.
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COMISSAO .DI LEGISLAÇAO SOCIAL- (CLS)

COMISSAO DI RILAÇOIS IXTIRIORIS- (CRI)

17 Membros!

115 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneira
Vice-Presidente: Jessó Freire

Presidente: Daniel Krieger
J9.Vice-Presidenle: 'luiz Viàno
29-Vice-Presidente: Virgílio Távora

Titulares

Suplente•
ARENA

1.
2.
3.
4.

5.

Outubro de 1976

Mendes Canele
Oomício Gondim
Jarbos Passarinho
Henrique de lo Rocque
Jessé Freire

Titulare•

2. Eurico Rezende
3. Accioly Filh()-

MDB

I. Lâzaro Barboza

1. Franco Montare
2. N,elson Carneiro

2. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675
Reun1oes: Quintas-feiras, às 11:00 horas.
Local: Sala "CI6v1s Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623.

COc.~ISSAO

Suplentes

I. Virgílio Tóvora
ARENA

1. Daniel Krieger
2. luiz Viana
3. Virgílio Távora
4. Jessé Freir6
S. Arnon de Mello
6. Petrónio Portella
7. Saldanha Derzi
8. José Sarney
9. João Calmon
lO. Augusto Franco

1. Accioly Filho
2. José lindoso
3. Cattete Pinheiro

I

4. Fausto Castelo-Branco

11

S. Mendes Canele
6. Helvidio Nunes

,.
i:

lj

I'
1',

1:

I·,

DI MINAS I ENERGIA- (CMI)
17·Membrosl

MDB
I

COMPOSIÇÃO
Presidente: João Colmon
Vice-Presidente: Domício Gondim
Tltuiore~

Suplente•

I. Donton Jc~im
2. Gilvon Rocha
3. Itamar Franco
4. leite Ooves
S. Mouro Benevides

1. Nelson Carneiro
2. Paulo Brossord
3. Roberto Saturnlno

I. Paulo Gue"o

2. José Guiomord
3. Virgílio Távora

I
i'
I
,,
I•

I'

ARENA
I. Milton Cabral
2. Arnon do Mello
3. luiz Cavalcante
4. Domicio Gondim
João Colmon

!r:

Assistente: Cóndido Hippertt- Romol676.
Reuniões: Quortos-teiros às 10:30 horas.
local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 - Ramais 621 e 71 6.

MDB

1. Gilvan Rocha
2. leite Chaves

I. O!!cuu Cardoso

2 Itamar Franco

COMI55l0 DI SAODE- (CS)
17 Membros!

As,isknte: Ro,oldo Pacheco de Oliveira - Ramol306.
Reu,,Õel. Qul•11as.loiffJS, às 10:30 horas.
locul: Sulo "[p,tor''' Pessoa"- Anexo 11- Romai61S.

;:.,o:;~!SSAO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Bronco
Vice-Presidenfe: Gilvon Rocha

DE RIDAÇAO (CR)

IS Mambrosl

Titularei

Suplentes

COMPOSIÇÃO
ARENA
Presidente: Donton Jobim
Vice·Presidente: Renato Franco

Titulare•

Suplente•
ARENA

1. Virgílio Távoro
2. Mendes Canele

1. José lindoso

2. Renato franco
3. Ollo lr:hmnnr·
Donlor~

Jvi:.. ::

I. Saldanha Derzi

2. Mendes Canele

4, Otoir Becker
S. Altevir leal
MDB

MDB

1.

I. Fausto Castelo-Bronco

2. Cottete Pinheiro
3. Ruy Santos

1. Dirceu Cardoso

2. Oresl&l Qdrç,a
Assistente: Mo rio Carmen Castro Souza- Romal134.
Reuniões: Quortas·feiros, às 11 :00 horas.
Local SCJiil "CI6v": llnvdfJcqua"- Anexo li- Ramal6f3·.

1. Adalberto Seno
2. Gilvan Rocha

1, Evondra Carreiro
2. Ruy Carneiro

Assistente: Lêda Ferreirn da Rocha- Romnl :l12.
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas,
local: Sola "Epitócio Pessoa"- Anexo 11 - Ramo161S.

li

:I
:I

ii
!!
'I

li

Ij

ii

J
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.. COMISSAO DI SIGUUNÇA NACIONAL- (CSN)
COMISSAO DI TRANSPORTIS, COMUNICAÇOIS
I OIRAS PUBLICAS - (CT)

17 Membros!
CO~POSIÇÀO
Presidente~ José Guiomard
Vice-Presidenle: Vasconcelos Torr~s

ntular••

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Costa
~lice-Presidenle: Luiz Cavalcante

Suplente•
ARENA

1. Luiz Cavalcante
2. José Llndoso
3. Virgílio Távora
4. José Guiomard
5. Vasconcelos Torres

1. Jarbas Pa:sarlnho
2. Henrique de La Rocque
3. Alexandre Costa

MDB
1. Amoral Peixoto
2. Adalberto Sena

l. Agenor Maria
2. Orestes Quércio

Titular••

Suplente•
ARENA

I. Alaxandre Cosia
2. Luiz Cavalcante
3. Benedito Ferreiró
4. José Esteves
5. Paulo Guerra

1. Otto Lehmonn
2. Mendes Canele
3. Teotónio Vilela

MDB

l. Evondro Carreiro

Assislenle: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal312.
~euniões: Qu~rlas-feiras, às li :30 horas.
Local: Sala "CI6vls.Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623.

1. Lázaro Borboza
2. Roberto Saturnlno
Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Ramal :i01
Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 holas.
Lo~al: Sala. Ruy Barbosa- Anexo 11 -Ramal 621

2. Evelásio Vieira

COMISSAO DI SDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC)
17Membrosl

I) SERVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS
I DIINQUIRITO
Coml11õe1 Temporária•

COMPOSIÇÃO
Presidente: Lázaro Borboza
Vice·Pres1dente: Ottó lehmimn

ntvlar••
I. Augusto franco
2. Otto lehmonn
~- Reitor Dias
4. Accloly Filho
5. luiz Viana

Chefe: Ruth de Souza Castro.
local: Anexo 11- Térreo.
Telefone: 25·8505- Romal303

Suplente•

ARENA

1. Mallos Leõo
2. Gustavo Capanema
3. Alexandre Cosia

1I ComissOes Temporórias para Projetas do Congresso Nocional.

l. Danton Joblm

41 Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária lart. 90 do Regimento
Comum!.

21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos.
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e

MDB

l. Itamar Franco
2. Lázaro Borboza

2. Mauro Benevides

Assistente: Sonio Andrade Peixotn- Ramal307
Reuniões: Quintos-feiras, à's 10:00 horas.
Lpci:di .Sola Epitácio Pessoa - Anexo 11 - Ramal 615

Assistentes de Comissões: Horofdo Pereira Fernandes - Ramal 674,
•Aifeu de Oliveira· Ramal674; Cleide Maria B.F. Cruz· Ramal 598; Mauro·
Lopes de Sá - Ramal 31 O
SIIWO PlllBl!AL
S'OBSBCBIITAHU llB COIItSSOES
SERVIÇO llB COIItSSOl!S PEIUWIE!Itl!S

HOIW!!O DAS R!UIIIOBS DAS COIItSSOES PERIIANli!ITES DO Sl!!IADO Pl!DBI!lL
PARA O ANO DB 1276

HOW

tEI!Çl

10100

C,A,R,

s

A L

A

ASSIStENTE

EPitlCIO PESSOA

L!DA

HORAS

QUINTA

09:00 C.D.F.

Ramal - 615
HORAS

QUAR:rA

B A L A

s

c.c.J,

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

c.E.

EPITACIO PESSOA

Ramal - 615
C.R,E,

ASSIStENTE

C.E.C

C,A,

ll100

1!UY BARBOSA

c.a.

EPITACIO PESSOA
Ramal - 615
CLOVIS BI!VIUCQUA

Ramal - 623
lll30

c.s.H.

CLCVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

AS

ASSISTENTE
RONALDO

IIARIA
HELENA

c.s.P.c.

CANDIDO
IIARCUS

SONIA

HUY BARBOSA
IIARCUS
Ramais • 621 • 716 VINICIUS

C.M.E.

EPI TACI O PESSOA
Ramal - 615

RONALDO

C.L.S,

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

DANIEL

c.s.

EPU.(CI O PESSOA

VINICIUS

11:00

CWDE

C.P.

10:30

CAI!IIEI!
L!DA

EPITACIO PESSOA
Ramal - 61~

DANIEL

MARIA

CLOVIS BEVILACQUA

Ramal - 623

Ramais - 621 e 716

10130

A·I.

- · - 621 • 716'

10:00
10100

s

RUY BARBOSA

L!DA

Ramal - 615

c.t.

HUY BARBOSA
CUUDIO
- · - 621 • 716 COSTA
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E - Correção monetária: men.sal, idêntica à
das ORTN;
F - ComisSão de serviço: 0,25% sobre os valores pagos e recebidos;
G -Modalidade: ao portador e nominativaendossável;
H - Autorização legislativa: Decreto-Lei n.0 22,
de 15-3-75;
I - Periodicidade de pagamento de juros:
1 -série "A": no resgate;
2 -séries "B" e "C": semestralmente;
J - Destinação dos recursos: manutenção ·d~
giro da dívida no ano em curso e cobertura do
déficit orçamentário.
"I - o montante global não poderá exceder a
70% (setenta por cento) da receita realizada no
exercício financeiro anterior;
II - o crescimento real anual da dívida não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da receita
realizada;
ni - o dispêndio anual com a respectiva liquidação compreendendo o principal e acessórios, não
poderá ser superior a 30% (trinta por cento) da diferença entre a receita total e a despesa corrente,
realizadas no exercício anterior;

IV - a respon.sabilidade dos Estados e Municípios pela emissão de títulos da divida pública não
poderá ser .superior a 50% (cinqüenta por cento) do
teto fixado no item I deste artigo."

3. De acordo com o art. 2.o da referida Resolução (n.0 62, de 1975), foram fixados para a dívida
consolidada interna do Estado do Rio de Janeiro, no
presente exercício, com base no Balanço Geral relativo ao exercício de 1975, os seguintes limites máximos (conforme parecer do Banco Central do Brasil
- folha n.0 3):
·

"a) Montante Global
(!tem I>;

Dívida Consolidada Interna

Montante Global .......................... .
Crescimento Real Anual ,' ................. .
lli - Dispêndio Anual ......................... .
IV - Responsabilidade Por Títulos ............. .
I -

n-

=

"(A)
Cr$ 3.411.407,7 mil (posição em 30-6-76,
da dívida já contraída) + Cr$ 80.000,0 mil (íntegrallzações, relativas ao endividamento já contraído, a
.serem realizadas ainda no pre,sente exercício) +
Cr$ 60.000,0 mil (integralizações, relativas à dívida
já contraída, a serem realizadas em 1977).
(B) = Cr$ 300.000,0 mil (operação de crédito realizada junto ao BEG/BNH, no presente exercício, por
conta da autorização concedida àquele Estado pela
Resolução n.0 28, de 27-6-75, do Senado Federal) +
Cr$ 80.000,0 mil Untegralizações, relativas à dívida
já contratada, realizadas no exercício em curso, até
'30-6-76) + Cr$ 80.000,0 mil (integralizações, relativas
ao endividamento interno consolidado já contratado,
a serem realizadas ainda no presente exercício) Cr$ 15.593,7 mil (resgates até 30.:6-76).

=

(C)
Cr$ 1. 890.156,9 mil (dispêndio, previsto
para 1980, relativo ao endividamento já contraído) +
Cr$ 31.904,5 mil (dispêndio, previsto para o referido
exerc1cio, relativo às integralizações a serem realizadas ainda em 1976). + Cr$ 23.928,4 mil (dispêndio,
'Previsto para 1980, relativo às integralizações a serem
.realizadas em 1977).
(D)
Posição, em 30-6-76, dos titulos em circulação."
5. O COnselho Monetário Nacional, em sessão
de 15-9-76, aprovou o parecer do Sr. Relator, no

=

=

Cr$ 8.640.52618 mil

b) Crescimento Real Anual
mil (item n>;

c) Dispêndio Anual
(item III);

=

= Cr$

Cr$ 2.831.497,5
1.135.800,5 mil

d) Responsabilidade Por Títulos = ......... .
Cr$ 4. 320. 263,4 Utem IV)."
4. Para que possa efetivar a operação sob exame, haverá necessidade de autorização especifica do
Senado Federal, uma vez que, após a contratação, a
dívida consolidada do referido Estado ultrapassará o
limite fixado pelo item III do art. 2.0 da Resolução
n. 0 62, de 1975, conforme o quadro a seguir:
Valor em Cr$ mil

(Fonte: Banco Central do Brasil)
Item

Outubro de 1976

Parâmetros estabelecidos
pelo art. 2.0 da Resolução n.o 62/75
8. 640. 526,8
2. 831. 497,5
1.135. 800,6
4.320.263,4

Situação posterior às contratações pretendidas

3.551.407,7
444.406,3
1.945.989,8
2.849.881,2

(A)
(B)
(C)
(D)

.sentido da assunção do compromisso ora pleiteado
!Cr$ L808. 400.000,00 pelo Governo do Estado do Rio
.de Janeiro, da seguinte forma:
I - Nada haveria de objetar à concessão de
autorização para que seja realizado o empréstimo junto ao BEG/BNH, no valor de ....... .
Cr$ 1.000.000.000,00;
II -Quanto ao pedido relativo à emissão de
ORTRJ, as atuais condições do mercado dé titulos públicos estaduais não estão a acon.selhar
sua concretização pelo valor global ......... .
(Cr$ 1.835.513.157,00). Admitir.,se-iam, em
1976, apenas a emissão destinada à colocação
junto ao BNH/CEF (Cr$ 500.000.000,00) e,
quando muito, a referente ao giro da dívida
(Cr$ 308.400.000,00), sujeitando-se a novo exame por este COnselho, em 1977, os restantes
Cr$ 1.027.113.157,00, a saber:
Subscrição BNH/CEF em 1976
Giro da divida em 1976 . . . . . .

Cr$
500.000.000,00
308.400.000,00

Emissões em 1976 (Total) . . . . 808.400.000,00
Emissões a serem examinadas
em 1977 .................. 1. 027.113.157,00
1.835. 513.157,00

Outubro de 1976
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6. Cumpridas todas as exigências estabelecidas
no Regimento Interno e nas normas vigentes, concluímos por aceitar o pleito contido na Mensagem
n.o 168, de 1976, do Senhor Presidente da República
na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 106, DE 1976
Autoriza o Governo do Estado do Rio de
Janeiro (RJ) a elevar para Cr$ 1.808.400.000,00
(um bilhão, oitocentos e oito milhões, q~~
centos mil cruzeiros) o montante .de sua dxvida
consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 l!: o Governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ) autorizado a elevar, temporariamente, o p~
râmetro fixado pelo item III do art. 2.0 da Resoluçao
n.O 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que
possa realizar operações de crédito no valor global
de Cr$ 1.808.400.000,00 (um bilhão, oitocentos e oito
milhões e quatrocentos mil cruzeiros), tendo
Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) junto
ao Banco do Estado da Guanabara S.A., na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH) e Cr$ 808.400.000,00 (oitocentos e oito
milhões e quatrocentos mil cruzeiros) mediante a
emissão de Obrigações do Tesouro do Estado do Rio
de Janeiro - Tipo Reajustável - ORTIRJ, destinadas ao financiamento da parte do projeto do Metropolitano do Rio de Janeiro, à manutenção do giro
da dívida do ano de 1976 e à cobertura do déficit
orçamentário do Estado.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de outubro de 1976. Renato Franco, Presidente em exercício - Vasconcelos Torres, Relator - Ruy Santos - Cattete Pinheiro - Luiz Cavalcante - Paulo Guerra - Jarbas
Passarinho.
PARECER N. 0 846, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto -de Resolução n.0 106, de 1976, da
Comissão de Economia, que "autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ) a elevar
o montante de sua dívida consolidada".
Relator: Senador Heitor Dias.
De acordo com o disposto no art. 42, item VI, da
Constituição, o Senhor Presidente da República, aten:dendo Exposição de Motivos (n. 0 319/76) do Sr. Ministro da Fazenda, submete ao exame do Senado
Federal, proposta no sentido de que seja autorizado
o Governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ), a
elevar temporariamente, o parâmetro fixado pelo
item III, do art. 2.0 da Resolução n. 0 62, ·de 1975, do
Senado Federal, a fim de que p·ossa realizar uma
operação de crédito no valor de Cr$ 1.808.400.000,00
(um bilhão, oitocentos e oito milhões e quatrocentos
mil cruzeiros) junto ao Banco do Estado da Guanabara S.A., Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) e mediante a emissão de Obrigações Reajustáveis do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(ORTRJ) - Cr$ 808.400.000,00.
2. A Comissão de Economia, após um exame
minucioso do processado e considerando terem sido
cumpridas todas as exigências contidas na resolução
normativa do Senado Federal (n.o 62, de 1975) e no
regimento interno (art. 106, item ID, concluiu por
apresentar projeto de resolução autorizando o Governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ) a elevar o
seu atual limite de endividamento interno.
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3. A matéria, na área do Executivo Federal, foi
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, tendo o
Sr. Ministro de Estado da Fazenda, em face do que
preceitua
o parágrafo único do art. 3.0 da Resolução
n. 0 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal,
encaminhado o assunto ao Senhor Presidente da República, para posterior envio ao exame desta Casa,
na forma do disposto no art. 42, item VI, da Constituição.
4. Na área da competência desta Comissão constitucionalidade e juridicidade - nada há que
possa ser oposto ao projeto de resolução da Comissão
de Economia, podendo, dessa forma, ter tramitação
normal.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1976. Paulo Brossard, Presidente em exercício - Heitor
Dias, Relator - Renato Franco - Mauro Benevides
- Franco Montoro, com restrições - Henrique de La
Rocque - Gu~tavo Capanema.
PARECERES N.os 847 e 848, de 1976
Parecer n.0 847, de 1976
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 167, de 1976 (n.o 304/76 na origem), do
Senhor Presidente da República, submetendo ao
exame do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, para que seja
~utorizada a Prefeitura Municipal de Ouro Fino
(MG) a elevar em CrS 664.000,00 (seiscentos e
sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Relator: Senador Ruy Santos
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da República encaminha ao
exame do Senado Federal a Exposição de Motivos n. 0
318, de 1976, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada com o pleito da Prefeitura Municipal
de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, no sentido de
obter a necessária autorização para que o Município
possa elevar, temporariamente, em Cr$ 664.000,00
(seiscentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) os parâmetros fixados pelo artigo 2.o da Resolução n.o 62,
de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, a fim
de realiza r operação de crédito junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, destinada ao financiamento dos serviços de construção da Rodoviária
local.
2. As condições básicas da operação são as seguintes:
I - Financiador:
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, em complementação ao financiamento a
ser obtido junto à referida Instituição independentemente de autor'ização específica do Senado Federal;
A -Valor: Cr$ 664.000,00
B- Prazos:
1 - de amortização: 10 (dez) anos, inclusive ut111zação e carência - com reposição em
120 prestações mensais, pelo sistema: SAC;
C- Encargos:
1 - juros de 10% a.a.;
2 - correção monetária idêntica à das
ORTNs;
3 - Taxa de administração: 2% a.a.;
D - Garantia:
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
<ICM);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . ._.. . . . . . . . . . . . . . . . . .~~~-..-. . . . . . . . . .mm. . . .. . . _

~
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E - Destinação de recursos: financiamento
dos serviços de construção da Estação Rodoviária local.
3. Segundo registras da Gerência da Dívida Pública do Banco Central, a s'ltuação da divida consolidada interna do Município de Ouro Fino (MG) apresenta-se conforme o quadro a seguir:
Valor:
(Cr$ mil)
Espécie: Contratos
Cr$
268,8
a) Posição em 31-12-75
854,3
b) Posição em 30-6-76
585,5
c) Aumento ocorrido no período
858,0
d) Operação realizada no período
e) Operação a ser realizada independentemente de autorização do Se521,0
na Federal (*)
664,0
t) Operações sob exame
g) Situação posterior às contratações
2.039,3
pretendidas
4. Na forma dos parâmetros estabelecidos pelo
artigo 2.0 da Resolução n.O 62, de 1975, do Senado Federal, a divida consolidada intern!!- do Município de
Ouro Fino (MG) deveria conter-se nos seguintes limites máximos:
·
"I) montante global: Cr$ 3.873,0 mil;
II) crescimento real anual: Cr$ 1.106,5 mil;
III) dispêndio anual: Cr$ 851,4 mil."
5. COm a operação em pauta, aqueles llm!tes
utens I, II e III do art. 2.0 da Resolução n.0 62/75) seriam os seguintes:
a) - I) montante global: Cr$ 2.039,3 mil
(_ Cr$ 883,7 mil);
b) - II> crescimento real anual: ....... .
Cr$ 1. 770,5 mil (+ Cr$ 664,0 mil) ;
c) - III) dispêndio anual: Cr$ 309,8 ....
(- Cr$ 541,6 mil);
6. O orçamento do Município de Ouro Fino, para o presente exercício, apresenta uma previsão de
receita da ordem de Cr$ 5.621,0 mil (deduzida as operações de crédito), da qual cerca de Cr$ 1.327,8 mil
destinam-se a atender a investimentos com recursos
próprios.

=
=
=
=

=
=
=

(•) =

Operaç4o de crédito a ser realizada junto à Caixa
EconOmlca do Estado de Minas Gerais, dentro da dlsponlbl·
lldade apt·esentada pela Pre!elture. para contra.ta.çOes Independentes de a.utorlzaçllo do Senado Federal
crs 1.106,5 mil
(20% da receita líquida. realizada. em 1975) crs 858,0 mil
(operaç!lo realizada em 2·4·76, junto à Caixa EconOmlca do
Estado de Minas Gerais)
Cr$ 272,5 mil (reduç4o ocorrida até

=

30-6-76).

+

(•) =

Receita total arrecadada. em 1975 reajustada em 30%,
conforme declsllo deste Conselho em. reun!!\o rell.llzada em

16·2·76.

=

(A)
crs 854,3 mil (poslç!lo em 30·6·76) + 521,0 mil
(operaçl!.o a ser contratada junto à Caixa EconOmlca do Es·
tado de Minas Gerais Independentemente de autorlzaçllo especifica do Senado Federal) + Cr$ 664,0 mil (operaçl!.o sob
exame);
(B) :: C1·S 521,0 mil (operaç~o a ser e!etuada junto à Cal·
xa EconOmlca do Estado de Minas Gerais Independentemente
de autorlzaç4o) + crs 664,0 mil (operaçl!.o sob exame) +
Cr$ 585,5 mil (aumento ocorrido até 30·6·76);
(C)
CrS 85,8 mil (dispêndio, para. o ano de 1985, relativo
à divida já existente) + crs 224,0 mil (dispêndio, para o
citado ano, relativo às operaçOes de crédito a serem contratadas nos valores de Crs 521,0 mil e crs 664,0 mil

=
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7. No mesmo documento informa o Banco Central do Brasil que - "a assunção de tais compromissos não deverão acarretar àquela Prefeitura maiores
pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios".
8. o Conselho Monetário Nacional, em sessão de
15-9-76, manifestando-se sobre o assunto, recomendou a adoção das providências necessárias à elevação
pretendida.
9. Como se vê, para que possa ser efet'ivada a
operação sob ex,ame, haverá necessidade de autorização específica do Senado Federal, uma vez que,
após as suas contratações; o endividamento consolidado interno do Município de Ouro Fino - MG ultrapassará o limite que lhe foi fixado pelo item II
do' artigo 2.0 da Resolução n.O 62, de 1975.
10. Cumpridas as exigências estabelecidas rio
Regimento Interno e nas normas v'lgentes, concluímos
por aceitar o pleito contido na Mensagem n.O .167, de
1976, do Senhor Presidente da República, na forma
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 107, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro
Fino (MG) a elevar em Cr$ 664 000,0 (seiscentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 lt a Prefeitura Municipal de Ouro Fino,
Estado de Minas Gerais, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item II do
artigo 2.0 da Resolução n. 0 62, de 1975, do Senado
Federal, a fim de que possa realizar uma operação
de crédito no valor de Cr$ 664.000,00 (seiscentos e
sessenta e quatro mil cruzeiros) junto à Caixa Econ'ômica do Estado de Minas Gerais, destinada ao financiamento dos serviços de construção da Estação
Rodoviária daquela cidade.
Art. 2.0 Esta resolução entra em v'igor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, em 13 de outubro de 1976. Renato Franco, Presidente, em exercício - Ruy Santos, Relator- Cattete Pinheiro- Luiz CavalcanteP~ulo Guerra - Jarbas Pasarinho.
PARECER N.0 848, DE 1976
Da Comisão des Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 107, de 1976, da
Comisão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro Fino (MG), a elevar
em Cr$ 664 000,00 (seiscentos e sessenta e qua.tro mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada".
Relator: Senador Henrique de La Rocque
Com o presente projeto de resolução da Comis'são de Economia, fica a Prefeitura Municipal de Ouro
Fino, Estado de Minas Gerais, autorizada a elevar
temporariamente o parâmetro fixado pelo item II do
artigo 2.o da Resolução n.o 62, de 1975 do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de
crédito no valor de Cr$ 664.000,00 (se'iscentos e sessenta e quatro m!l cruzeiros) junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais destinada ao financiamento dos serviços de construção da Estação Rodoviária daquela cidade.
2. A matéria foi examinada pela Comissão de
Economia, cujo parecer é favorável ao atendimento da
sol'lcitação da Prefeitura .Municipal de Ourn 'Fino
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(MG), contida na Mensagem n.0 167, de 1976 (n.0
304/76 na origem), do Senhor Presidente da República.
3. No âmbito da competência desta Comissão,
há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no
art. 42, item VI, da Constituição, à norma legal <ResOlução n.0 62, de 1975) e o estabelecido no Regimento
Interno (art. 106, item lll).
4. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
Sala das Com'lssões, em 14 de outubro de 1976.Paulo Brossard, Presidente em exercício - Henrique
de La Rocque, Relator - Renato Franco - Franco
Montoro - Mauro Benevides - Heitor Dias - Gustavo Capanema.
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esta Liderança deliberou propor a substituição do
Nobre Senhor Senador Vasconcelos Torres,· pelo Nobre
Senhor Senador Renato Franco, na Comissão Mista
do Congresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem n.0 70, de 1976 (CN) Decreto-Lei n.o 1.481, de
9 de setembro de 1976.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima e distinta consideração. Petrônfo PorteUa, Líder.
Do Lider da Maioria
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal

Em 14 de outubro de 1976.
Senhor Presidente
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Senhor Senador José Lindoso, pelo Nobre Senhor
Senador Heitor Dias, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem
n.0 70, de 1976 (CN) - Decreto-Lei n.O 1.481, de 9 de
setembro de 1976.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima e distinta consideração. Petrônio Portella, Líder.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
São lidas as seguintes
Do Líder da Maioria
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal.
Em 14 de outubro de 1976
Senhor Presidente
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Serão
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regimento Co- feitas as substituições solicitadas.
mum do Congresso Nacional, tenho a honra de coHá oradores Inscritos.
municar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que
esta Liderança deliberou propor a substituição do
Concedo a palavra ao nobre Senador Benj am1m
Nobre Senhor Senador Altevlr Leal, pelo Nobre Se- Farah.
nhor Senador Lourival Baptista, na Comissão Mista
O SR. BENJAMIM FARAB CMDB - RJ. Pronundo Congresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem n.0 70, de 1976 (CN) - Decreto-Lei n.o 1.481, cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
de 9 de setembro de 1976.
Há tempos, ocupei a alta tribuna do Senado FeAproveito a oportunidade para renovar os proderal para comunicar que, neste Pais, na cidade do
testos da mais alta estima e distinta consideração. Petrônio Portella, Líder.
Rio de Janeiro, de 23 a 29 de outubro de 1977, vai realizar-se
o 14.o Congresso Internacional de Radiologia.
Do Líder da ·Maioria
Ao Excelentíssimo Senhor
Já estão inscritos praticamente cinco mil partiSenador Magalhães Pinto
cipantes. Espera-se que outros tantos se Inscrevam.
DD. Presidente do Senado Federal.
Preve-se um total de dez mil participantes nesse
Em 14 de outubro de 1976. grande conclave. Cento e vinte e cinco simpósios com
sete participantes em cada um já. estão organizados.
Senhor Presidente
A nata da radiologia de todos os países vai evidenNos termos do § 1.0 do art. 10 do Regimento Co· ciar-se no Rio de Janeiro. t um acontecimento da
mum do Congresso Nacional, tenho a honra de comu- 'mais alta importância para o Brasil e para o mundo,
nicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que sobretudo nesse terreno em que o mistério é desvenesta Liderança deliberou propor a substituição do dado através dos raios Roentgen.
Nobre Senhor Senador Augusto Franco, pelo Nobre
Sr. Presidente, para honra nossa, neste instante,
Senhor Senador José Guiomard, na Comissão Mista
do Congresso Nacional que dará parecer sobre· a Men- está numa das tribunas desta Casa o eminente Prosagem n.0 70, de 1976 (CN) - Decreto-Lei n.o 1.481, fessor Ni~ola Caminha, que vai presidir esse Congresde 9 de setembro de 1976.
so. O erillnente professor, catedrático da Faculdade
de Medicina da Universidade do Brasil, velo aqui, ao
Aproveito a oportunidade para renovar os pro- Senado
Federal, convidar o nosso caro Presidente,
testos da mais alta estima e distinta consideração. Senador
Magalhães Pinto, para que honre a classe
Petrônio PorteUa, Líder.
médica. do Brasil e dos demais países, com a sua. preDo Lider da Maioria
sença. naquele congresso. t um fato histórico da maior
Ao Excelentíssimo Senhor
relevância, que não podia passar despercebido, e sem
Senador Magalhães Pinto
que, desta tribuna, dele tomássemos conhecimento. :t
DD. Presidente do Senado Federal.
portanto, Sr. Presidente, com o maior orgulho que
Em 14 de outubro de 1976. faço este registro.
Senhor Presidente
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regimento Co- V. Ex.a um aparte?
mum do Congresso Nacional, tenho a honra de comuO SR. BENJAMIM FARAB (MDB - RJ) - Ougo
nicar a Vossa Excelência, para os devidos fins, que o aparte de v. Ex.•, nobre Senador Mauro Benev1clea.

_____'_,______________________________
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O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre
Senador Benjamim Farah, se bem me recordo, V. Ex.a
teve a oportunidade de ocupar a tribuna do Senado
Federal, em outra oportunidade, para registrar a realização, no Rio de Janeiro, desse Congresso Internacional de Radiologia. V. Ex.a., naquele ensejo, ressaltou a notável significação cientifica daquela promoção e mostrou a disposição dos cariocas em oferecerem todas as condições para que o conclave se revestisse de pleno êxito. No momento em que V. Ex.a voO.ta.
a. focalizar o assunto, ressaltando, inclusive, a presença do Professor Nicola Caminha nesse Plenário,
posso, realmente, aferir a satisfação de V. Ex.a., como
representante do Estado do Rio de Janeiro, em saber
que aquela grande terra vai ser palco de import~ntes
debates de natureza científica. As minhas congratulações a V. Ex.a e ao Estado que representa com tanta.
dignidade nesta Casa.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Muito
obrigado, nobre Senador Mauro Benevides, pelo seu
aparte, que vem reforçar a minha breve e modesta
oração.
Mas esse acontecimento, Sr. Presidente, está despertando tal interesse em toda parte como, por exemplo na Alemanha, que vai se fazer representar por
miÍ e trezentas pessoas. Vão fretar um navio, o "Ana
C" para o retomo à Europa. Em toda parte, por
onde tem chegado a delegação brasileira, sobretudo
chefiada pelo Professor Nicola Caminha, há um entusiasmo muito grande por esse acontecimento.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - V. Ex.a me
permite?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Terei
já a satisfação de ouvir o seu aparte.
E é por isso que o Brasll vai ter um papel relevante nessa oportunidade; mas se vai ter esse papel
relevante é devido ao esforço e prestígio dos radiologistas brasileiros, tendo à frente o culto e digno Professor Nicola Caminha, que tem uma bagagem extraordinária - aproximadamente duzentas obras conhecidas em todo mundo- evidência de que o Brasil vai,
naturalmente, marcar brilhante presença nesse conclave, é graças ao trabalho dos nossos raadiologistas,
repito, tendo à frente o Professor Nicola Caminha.
Ouço o aparte do nobre Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - É de se esperar que esse conclave, que vai se realizar no Brasil,
tenha a maior ressonância e o maior eco em todo o
mundo. Sabe V. Ex.a., velho profissional na Medicina
- perdoe chamá-lo de velho - sabe V. Ex.a. como o
radiologista é um auxiliar precioso do clínico geral,
para o diagnóstico das moléstias. Sou multo chegado
aos médicos radiologistas, não só pelos médicos, mas
também porque a legislação que hoje ampara os
radiologistas - sabe V. Ex.a. que era da Câmara dos
Deputados no meu tempo - a legislação da gratificação especial aos trabalhadores de Raios-X é de
minha autoria. De maneira que sou ligado a essa
parte da classe médica que tão assinalados serviços
presta à Ciência e à humanidade.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Muito
obrigado, nobre Senador Ruy Santos, pelo aparte que
V. Ex.a. traz. V. Ex.a. sabe que sua presença aqui representa a Liderança. V. Ex.a. fala em seu nome e em
nome também da sua Bancada. Quando V. Ex.a se
manifesta, nós temos que concluir que a nossa palavra
já não é mais apenas da Bancada do MDB, mas o
próprio Senado que fala através da sua Liderança
maior.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite
um aparte?
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O SR. BENJAMIM FARAD (MDB - RJ) - Com
muito prazer.
O Sr. Paulo Gu~ (ARENA - PE) - Eminente
Senador Benjamim Farah, na hora em que V. Ex.a.
anuncia e registra a realização de um Congresso de
Radiologia no Brasil a se verificar no Rio de Janeiro,
eu congratulo-me com V. Ex.a. E quero também, nesta
hora, juntar a nossa palavra e a nossa homenagem
àqueles médicos radiologistas que, no exercício precioso de sua função, foram vitimas das mesmas e
muito cedo desapareceram vitimados pelo trabalho
que realizavam.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite
um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ) - Agradeço o aparte do nobre Senador Paulo Guerra. Realmente, ele frisa um ponto da maior importância. Não
se trata de uma ciência que apenas nos oferece um
aspecto encantador, tal é a possibilidade que ela tem
de desvendar o mistério que existe dentro do próprio
organismo humano, mas também de uma ciência que
expõe o profissional a grandes riscos. E não foram
poucos aqueles que pagaram um pesado tributo pelo
idealismo, pela dedicação e pelo sacrifício que desempenharam em favor desta ciência. A radiologia, realmente, é uma ciência muito bonita, muito interessante ...
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) -V. Ex.a. me
permite?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - ...
de importância decisiva para a medicina, mas também oferece riscos enormes para o radiologista.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ex.a.
permite um aparte?
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Senador
Benjamim Farah, V. Ex.a. me permite, antes do Senador Heitor Dias, pela oportunidade? (Assentimenro
do orador.) Quando apresentei o projeto a que venho
de me referir, que é hoje, se não me engano, a Lei
n.o 1.234, foi por solicitação do Professor Duque Estrada, um grande radiologista, que me procurou no Pal~
cio Tiradentes, ainda sob o impacto da amputaçao
que o Professor Bruno Lobo, um radiologista, sofrera
no pé, trabalhando em seu gabinete, onde, por uma
dessas fatalidades, a radiação escapava por uma fenda
do aparelho, incidindo e refletindo em seu calcanhar,
que ficava sempre na mesma posição, sob a mesa
onde incidia o raio. De maneira que o Professor Duque
Estrada, trazendo esse assunto, fez-me um apelo para
que introduzisse na legislação brasileira o que já se
concedia na legislação de vários países do mundo. Dai
por que me antecipei ao Senador Heitor Dias, que
já havia solicitado o aparte, pois V. Ex.a. como o nobre
Senador Paulo Guerra falaram sobre os riscos a que
está sujeito todo aquele que trabalha em Raio-X.
Portanto, a antecipação do meu aparte se deveu à
oportunidade do assunto.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Real-:mente, este é um aspecto sério e delicado da radiologia. Não foram poucos os que pagaram com a vida
a Influência - digamos assim - destruidora do
Raio-X. Penso que um dos meus ex-professores, Augusto Paulino Filho, também foi vitima do Raio-X. E
há, também, o célebre caso de Alvaro Alvim, que foi,
também, um mártir da radiologia.
Agora, terei o prazer de ouvir o nobre Senador
Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Associo-me
à manifestação de V. Ex.a e à dos prezados colegas,
de aplauso ao Congresso de Radiologia que se realizará
V.

E~.a.
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proximamente no Rio de Janeiro. Não tenho dúvl~a
do bom êxito do conclave, porque a ele acorremo
professores do melhor gabarito em tão dlffcU campo
da ciência. médica. Seja-me permitido fazer aqui referência à iniciativa de minha parte, em pronunciamentos nesta Casa, apelando para o Governo - por
se tratar de iniciativa exclusiva do Senhor Presidente
da República - no sentido de enviar mensagem alterando o processo de aposentadoria de funcionários
que exercem determinadas atlvidades, entre as quais
inclui a dos radiologistas, entendendo que eles fazem
jus a essa prerrogativa pela perlculosidade do trabalho
inerente ao exercicio de sua atividade. E neste momento, já que não posso fazer referência nominal a
todos os grandes nomes da Radiologia braslleira, vou
fixar-me em um só, ·na certeza de que presto justa
homenagem e não desperto nenhum ciúme. Refirome ao Prof. Manuel de Abreu, que ligou seu nome a
um processo de sua Invenção que tantos e valiosos
serviços presta à coletivldade brasileira e podemos
dizer à coletlvldade mundial, porque aceito e utlllzado
por todas as grandes organizações mundiais de Radiologia. São essas as palavras que Julguei dever proferir,
neste instante, associando-me ao pronunciamento de
V. Ex.a
O SR. BENJAMIM FARAD (MDB- RJ) - Multo
obrigado, nobre Sr. Senador Heitor Dias, pelo aparte
de V. Ex.a.
Como a Casa está vendo e o nobre ProfessorNlcola
Caminha estâ assistindo, os senadores ...
O Sr. Lourival Baptista (ARENA - SE) - Permite-me V. Ex.a. um aparte?

O SR. BENJAMIM FARAII (MDB - RJ) - •••
estão vivamente interessados pelo Congresso. Os Senadores conhecem a radiologia, conhecem os grandes
radiologistas. Ainda agora foi citado Manuel de Abreu,
que conheci pessoalmente, assisti suas conferências,
pois ele mlnlstrou um curso para um grupo de médicos do qual eu fazia parte. Realmente, ele marcou sua
presença, com sua cultura, sua inteligência e, principalmente, com seu método. A abreugrafla facillta,
realmente, a chapa radiográfica em massa, ou seja, os
exames em massa, proporcionando grande facUldade
para o diagnóstico, sobretudo nos casos de doenças
pulmonares, onde a abreugrafla tem tido uma influência extraordinária.

Ouço, agora, o nobre Sr. Senador Lourlval Baptista.
O Sr. Lourival Baptista (ARENA - SE) - Eminente Senador Benjamim Farah, desejo felicitar
V. Ex.a. pelo feliz pronunciamento que faz na tarde de
hoje, referente ao Congresso Mundial de Radiologia,
que deverá realizar-se no Rio de Janeiro, em outubro
de 1977. Bem disse V. Ex.a. o que é a radiologia e o que
representa na classe médica. Médico, como V. Ex.a,
não poderia ficar calado e deixar de associar-me às
suas palavras e as dos ilustres Colegas que me precederam. Bem disse o Senador Paulo Guerra dos perigos
que corre um profissional da medicina que tem a
especialização de radiologista. Eles, multas vezes, salvam vidas e perdem vidas. Nesta hora, quero congratular-me com V. Ex.a e felicitar a classe médica
brasileira que abraçou esta especialidade, na pessoa
deste eminente Mestre, eminente Cientista que é o
Professor Nlcola Caminha.
O SR. BENJAMIM FARAII CMDB - RJ) - Agradeço ao aparte do nobre Senador Lourlval Baptls~a,
que também é médico e .estâ sempre preocupado nao
só com os problemas do seu pequenino e glorioso Sergipe, mas com os problemas braslleiros em geral.
Senador dos mais atuantes, a sua participação neste
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discurso, sobre o registro desse congresso, é realmente
desvanecedora para mim.
Sr. ·Presidente, conforme a casa tem conhecimento, o Congresso vai realizar-se pelo esforço, pela dedicação, pela boa vontade dos radiologistas brasileiros
com a participação dos radiologistas de todo o mundo.
Entretanto, quero manifestar, aqUi, a minha preocupação com o Centro de Feiras e Exposições, que
está sendo construido no Rio de Janeiro. Temo que
até lá não esteja pronto, ainda, aquele grande anfiteatro, para a realização de certames dessa natureza.
Por isso, no instante em que estou aqUi, nessa tribuna,
não escondo a minha preocupação, e faço um ape!o,
nesse sentido, a todos os responsáveis pela execuçao
daquela obra; sobretudo, quero chamar a atenção do
Governador do Estado do Rio de Janeiro para o problema, e, também, dirigir o meu apelo aos Ministros
e, principalmente, ao Senhor Presidente da República,
a fim de que dêem um pouco da sua atenção a essa
obra para que ela possa, no prazo certo, estar em
condições de poder abrigar esse grande encontro _de
médicos que vêm honrar o Brasil e, naturalmente, vem
expor suas pesquisas, suas conquistas, abrindo, assim,
novos campos, novos horizontes para a radiologia.
O Sr. Agenor Maria. (MDB ~ RN) - Permite
V. Ex.a. um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAD (MDB-RJ)- Ouço,
com prazer, o aparte do nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria. (MDB - RN> - Senador
Benjamim Farah, desejo também, na oportunidade,
congratular-me com v. Ex.a pelo registro desse Congresso que vai acontecer no Rio de Janeiro. Na re~
Udade, a presença de radiologistas da maior expressao
de todo o mundo, ao Rio de Janeiro, para discutir
e dialogar sobre radiologia, é de alta. significação ao
futuro da ciência brasileira. Congratulo-me, portanto, pela oportunidade, e acho que esse Congresso
deixará novas luzes no campo da radiologia mundial
e da ciência. Multo obrigado.
O SR. BENJAMIM FARAD <MDB - RJ) - Agradeço ao nobre colega, Senador Agenor Maria, o seu
aparte, que situa perfeitamente a importância. e a
grandeza desse Congresso. Isto prova que o Brasil
está sendo visto, está sendo procurado, está sendo
admirado pelos povos das outras nações.
O Sr. Ru;y Santos CARENA - BA) - Permite
v. Ex.&?
O SR. BENJAMIM FARAD (MDB - RJ) Com
multo prazer.
O Sr. Ruy Santos <ARENA - BAl - Perdoe
mais essa intervenção ...
O SR. BENJAMIM FARAD CMDB - RJ) - 1:
um prazer.
O Sr. Ruy Santos CARENA - BAl - ... as preocupações de V. Ex.a são procedentes, mas acho que
elas se apagam, quando vemos à frente desse Congresso um homem como o Professor Caminha: organizador, com uma uma grande autoridade moral e
enorme prestigio, decorrentes da sua função. D~ modo que, só esse fato de à frente da. organizaçao d<?
Congresso estar o Professor Caminha - a quem, so
hoje, tive o prazer de conhecer pessoalmente no meu
gabinete - já. é fator de êxito indiscutivel desse
conclave.
O SR. BENJAMIM FARAD (MDB - RJ) - Realmente ele é fator de sucesso e de vitória do Congresso: Mas, se tudo dependesse dele, então as nossas
esperanças seriam multo maiores. Há multa coisa
que não depende do Professor Caminha - essas verbas, a construção, a pressa com que se deva fazer esse
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Centro de Feiras e de Exposições, isto está fora do
âmbito da influência e do controle do Professor Caminha. Por isso, e justamente em nome do Professor Caminha, em nome dos radiologistas brasileiros e,
também, homenageando os radiologistas de todo o
mundo, é que faço o meu apelo a todas as autoridades. Estou sentindo uma grande ressonância neste
Senado, refletida nos apartes que recebi do Senador
-Mauro Benevldes, do Ceará; dos eminentes Senadores
Ruy Santos e Heitor Dias, da Bahia; do Senador Paulo
Guerra, de Pernambuco; do Senador Lourival Baptista, do Estado de Sergipe; e do Senador Agenor Maria,
do Rio Grande do Norte. Quer dizer, a solidariedade
vem de toda a parte, vem de todos os recantos deste
Pais através das mais autorizadas representações,
não só do Movimento Democrático Brasileiro, como
da gloriosa Aliança Renovadora Nacional. Vale dizer
que é uma sintonização no próprio Senado da República. Oxalá que este eco chegue aos ouvidos e aos
corações daqueles que são os responsáveis pela realização desse grande Centro de Exposições, pois assim o Congresso poderá se realizar sem maiores dificuldades, porque no que tange ao planejamento e à
organização do calendário, da programação, tudo está
sendo feito de maneira cronológica, com a maior
perfeição, com todo o cuidado, com o maior carinho,
pelo Presidente que vai dirigir esse grande conclave,
que é o Professor Nicola Caminha.
Sr. Presidente, quero, ainda, nesta oportunidade,
endereçar daqui uma saudação aos engenheiros agrô
nomos. Anteontem foi feriado aqui em Brasilla e
ontem foi difícil chegar a esta tribuna, tal o calor dos
debates. Só hoje, portanto, deixo aqui registrada minha homenagem pelo dia consagrado ao engenheiro
agrônomo.
Gostaria, em outra oportunidade, de falar sobre
as escolas de agronomia, sobre a Importância do
agrônomo, sobre o que eles fizeram pelo Brasil e o
que o Pais espera deles. Apenas, para não deixar
Ignorada e sem registro essa data - e tenho para
mim que falo em nome da própria Casa - quero
consignar aqui uma saudação, formulando os melhores votos para toda a família dos engenheiros
agrônomos. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA (ARENA - PE. - Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, venho à tribuna desta Casa para registrar, nesta oportunidade, a passagem do octogésimo
aniversário da Congregação das Damas da Instrução
Cristã no Brasil.
Sabemos Sr. Presidente, tratar-se de uma Ordem
Religiosa, fundada na Bélgica pela Madre Agathe
Vehelle, dedicada exclusivamente à educação feminina em todo o mundo e, de maneira especial, em
nosso Pais. São vinte e três ginásios, colégios e patronatos espalhados nos Estado do Ceará, Paraíba, Pernambuco, .1\lagoas, São Paulo e Paraná, que durante
oitenta anos, isto é, quase um século, vêm contribuindo de maneira patriótica e objetiva na formação
da juventude de nossa Pátria.
·rendo chegado seu primeiro grupo ao Brasil há
oitenta anos passados, chefiado pela figura venerável e virtuosa de Madre Loyola, vem, a cada dia,
pela eficiência e dedicação à causa do ensino, tornando-se merecedora da nossa gratidão e reconhecimento.
Cerca de duas mil alunas cursam anualmente
seus educandários, número que bem exprime sua
contribuição à formação e educação da nossa socie-
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dade, numa hora, em que a familla brasileira, à cada
dia, sente se mail! atingida pelo modernismo dos nossos costumes.
Conheço de perto, como homem público e como
integrante da comunidade, o magnifico acervo de
participação dessa Ordem Religiosa, na formação da
juventude nacional, inclusive porque minha esposa
recebeu, durante anos, a formação moral e cristã
dessas abnegadas criaturas.
Devo a essa Congregação, a educação que tanto
me orgulha, dos meus treze filhos.
.. Ao registrar, no Plenário desta Casa, o octagésimo
aniversário dessa Ordem do Brasil, faço-o consciente
do reconhecimento do meu Estado e do meu Pais,
aqui representado pelo Senado da República.
Na ocasião, renovo à Irmã Loyola as homenagens
que lhe prestei como Governador do Estado, fazendo-a
patronesse de um Grupo Escolar num dos bairros do
Recife.
Assim, a toda a comunidade, às nossas queridas
madres da Congregação da Instrução Cristã, às alunas e ex-alunas, enfim, a todas que fazem este magnifico trabalho de civismo e educação, nossas homenagens.
Concluindo, quero destacar a relevante atuação
das Madres Loyo, Aline, Chanthal e Vitorina, à
frente deste grandioso trabalho educacional e humano em prol da sociedade brasileira entre outras Irmãs
cujos nomes me falham na memória, neste Instante.
Desejo ainda, Sr. Presidente, abordar assunto da
maior importância e da maior significação, ontem já
Iniciado nesta Casa, em aparte ao eminente Senador
Lourlval Baptista.
Trata-se, Sr. Presidente, da situação quase desesperadora em que se encontram os plantadores, trabalhadores e empregadores na Indústria canavieira do
Nordeste.
Tenho em mãos recorte do Diário de Pernambuco,
de ontem, do Jornal do Cornmercio e do Correio Braziliense, de hoje, que passo a ler:
Realizou-se ontem, nesta cidade, a Assembléia-Geral Extraordinária da Associação dos
Fornecedores de Cana de Pernambuco, com o
comparecimento de cerca de 3.000 associados,
contando com a participação dos representantes das Associações da Classe dos Estados de
Alagoas, Bahia, Paraíba e Sergipe, além do
Deputado Federal Ricardo Fluza e dos Deputados Estaduais Antônio Corrêa e José Alfredo
Coutinho. A reunião foi convocada especialmente para examinar os efeitos do Ato n.o
38/76, de 22-9-76, da Presidência do Instituto
do Açúcar e do Alcool, em face do qual foram
alteradas, em detrimento dos legitimes interesses da classe, as bases de pagamento do subsidio estabelecido para a cana-de-açúcar, já definidas no Ato n.0 26/76, de 26-7-76.
No inicio dos trabalhos, a Presidência da
Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco fez detalhada exposição do problema,
fixando aspectos· técnicos e econômicos da matéria. Recordou o Presidente da Assembléia que
o Decreto-Lei n. 0 1.186, de 1971, estabelecendo
o principio da unificação dos preços da cana e
do açúcar em· todo o Pais, previu também, o
suprimento dos recursos para o atendimento
do encargo, ficando as diferenças de preço entre as Regiões Norte-Nordeste e Centro-Sul a
serem cobertas por melo de subsidio ao produtor, de modo a assegurar a manutenção das
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remunerações atrlbuldas aos setores agr1co1as e
Industrial. A parti!-' de então, foi sempre considerada a relação de 90 kg de rendimento
industrial por tonelada de cana moida, fixando-se também o valor unitário do subsidio a ser
pago pelo Governo aos produtores. O Ato n.o
38/76, ao estabelecer novos critérios e subordinando a fixação do valor do subsidio à apuração dos rendimentos Industriais das usinas,
afastou-se do conceito básico adotado pelG Governo ao instituir a equalização de preço, gerando desigualdade de tratamento aos fornecedores. Assim, uma mesma variedade de cana,
remetida para usinas diferentes, embora localizadas numa mesma zona, estaria gerando subsídios e valores diferentes, sem que o fornecedor
tivesse qualquer responsabllldade na ocorrência. Franqueou o Presidente, em seguida, a palavra ao plenário. Falaram vários fornecedores
de cana do Estado e representantes daqueles
órgãos de Classe, todos unânimes em reconhecerem a ilegitimidade no Ato n.0 38/76, que
abandonou o sistema de rendimento padrão de
90 kg. de açúcar por tonelada de cana, comprometendo, dessa forma, o valor de Cr$ 29,76 já
fixado no Ato n.0 26/76, como quantia prefixada para o chamado subsidio de equalização,
que nada mais é do que uma manutenção da
remuneração minima adotada para a matéria
prima.
Nada poderia justificar tal procedimento,
que velo agravar de um modo insuportável a
situação já precária do fornecedor de cana, que
não tem tido preço para o seu produto, compatível com os custos da produção e a indispensável rentabllldade para o seu trabalho. Ademais
disso, o sistema estabelecido pelo Ato n.o 38176
instituiu um processo de apuração de rendimento industrial, como se fosse possivel e justificável atribuir ao setor agricola e, em particular, às canas dos fornecedores, o decesso de
eficiência industrial que se vem verificando.
Ao final dos trabalhos, a Assembléia por
aclamação unânime, aprovou um conjunto de
medidàs, visando: a) a revogação do Ato n.0
38/76, por se manifestar injusto e totalmente
contrário aos legítimos direitos da classe; b)
um pedido de suspensão imediata das retenções
incidentes sobre a cana, de modo a possibllitar
o procedimento da colheita da safra em curso,
dado que os fornecedores não terão condições
nem dlsponibllldade de recursos para o atendimento das despesas de corte e transporte das
canas produzidas, se tal concessão não lhes for
deferida; c) o preparo de um memorial a ser
dirigido às Autoridades competentes, no sentido
de serem estabelecidos novos preços para a cana-de-açúcar, tendo-se em vista os resultados
da pesquis!J. de custo recentemente realizada
pela Fundação Getúlio Vargas, dado que cabe
exatamente e esse organismo elaborar os indices gerais econômicos e financeiros adotados
pelo Governo.
Deliberou, finalmente, a Assembléia ainda
por aclamação unânime, manter-se em Sessão
permanente pelo prazo de 15 dias, na esperança
de que os assuntos focalizados tenham a devida
solução.
A partir de então, foi sempre considerada
a relação de 90 kg de rendimento Industrial
por tonelada de cana moida, fixando-se também o valor unitário do subsidio a ser pago pelo
Governo aos produtores. O Ato n.o 38/76, ao
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estabelecer novos critérios e subordinando a fixação do valor do subsidio à apuração dos rendimentos industriais das usinas, afastou-se do
conceito básico adotado pelo Governo ao instituir a equalização de preço, gerando desigualdade de tratamento aos fornecedores. Assim,
uma mesma variedade de cana, remetida para
usinas diferentes, embora localizadas nUDia
mesma zona, estaria gerando subsidias de valores diferentes, sem que o fornecedor tivesse
qualquer responsabllldade na ocorrência. Franqueou o Presidente, em seguida, a palavra ao
plenário. Falaram vários fornecedores de cana
do Estado e representantes daqueles órgãos de
Classe, todos unânimes em reconhecerem a 1legitlm1dade ·do Ato n.0 38/78, que abandonou o
sistema de rendimento padrão de 90 kg de
açúcar por tonelada de cana, comprometendo,
dessa forma, o valor de Cr$ 29,76 já fixado no
Ato n.o 26/76, como quantia prefixada para. o
chamado subsidio de equalização, que nada
mais é do que uma. manutenção da remuneração minima adotada para a matéria-prima.
Nada poderia. justificar tal procedimento,
que velo agravar de um modo insuportável a
situação já precária do fornecedor de cana, que
tem tido preço para o seu produto, compatível
com os custos da produção e a indispensável
rentabllldade para o seu trabalho. Ademais
disso, o sistema ·estabelecido pelo Ato n.0 38/76
institui um processo de apuração de rendimento industrial, como se fosse possivel e justificável atribuir ao setor agrícola e, em particular, às canas dos fornecedores, o decesso de
eficiência industrial que se vem verificando.
Ao final dos trabalhos, a Assembléia por
aclamação unânime, aprovou um conjunto de
medidas, visando: a) a revogação do Ato n.0
38176, por se manifestar injusto e totalmente
contrário .aos legítimos direitos da classe; b) um
pedido de suspensão imediata das retenções
incidentes sobre a cana, de modo a possibllltar
o procedimento da colheita da safra em curso,
dado que os fornecedores não terão condições
nem disponibilldade de recursos para o atendimento das despesas de corte e transporte das
canas produzidas, se tal concessão não lhes for
deferida; c) o preparo de um memorial a ser
dirigido às autoridades competentes, no sentido
de serem, estabelecidos novos preços para a
cana de açúcar, tendo-se em vista os resultados
da pesquisa de custo decentemente reallza.da
pela Fundação Getúlio Vargas, dado que cabe
exata.mente a esse organismo elaborar os indlces gerais econômicos e financeiros adotados
pelo Governo.
Deliberou, finalmente, a Assembléia ainda
por aclamação unânime, manter-se em sessão
permanente pelo prazo de 13 dias, na esperança
de que os assuntos focalizados tenham a devida
solução."
o que ocorre, Sr. Presidente, é que uma tonelada
de cana, da mesma variedade e enviada no mesmo
dia à usina, recebe um pagamento, porque esta usina
tem maior capacidade de extração; porém o caminhão seguinte, enviado a outra usina, situada em
município vizinho, mas deficiente no seu meio de
fabricação, recebe um subsidio menor. l!: um tratamento desigual para aqueles que trabalham, que
constroem a grandeza nacional.
Por isto, estou na tribuna, em nome, não somente
de três mil fornecedores de cana, de Alagoas, do Rio
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Grande do Norte, de Pernambuco, de Sergipe e da sileiro de Cirurgiões; Membro Correspondente EstranParaíba, como também em nàme de um milhão de geiro da Sociedade Argentina de Ortopedia e Traumapessoas que vivem diretamente do trabalho da cana- tologia; Chefe do Setor Clinico do Hospital Edgar Sande-açúcar, pois sabemos que são duzentos mil ope- tos; Diretor da Faculdade de Medicina, da Univerrários que trabalham dlretamente no plantio e na sidade da Bahia; Membro do Conselho Universitário
colheita dessa graminea, chamada de suco doce.
da Univers'ldade Federal da Bahia; Presidente da
Fundação
do Desenvolvimento da Ciência; Fundador,
O eminente e saudoso Presidente Castello Branco
dizia que não conhecia açúcar mais amargo do que o Diretor-Técnico e Membro da Equipe Técnica da CUdo Nordeste, pelo trabalho e pelas dificuldades que nica Ortopédica e Traumatológica.
ali se encontram para produzi-lo.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite
Por esta razão, transmito da tribuna desta Casa. V. Ex.a um aparte?
o SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Com
as nossas apreensões ao Excelentíssimo Senhor Pre- · ·
sidente da República e ao Ministro da Indústria e do 'multa honra.
Comércio porque, da maneira como vai, dentro de
poucos dias ficarão paralisadas as usinas, em face da
O Sr. Ru,y Santos <ARENA - BA) - Quero asincapacidade de pagamento dos trabalhadores de sociar-me à manifestação de pesar de V. Ex.a que é
cana: os fornecedores, dados os compromissos assu- de toda a Bahia. Benjamim Sales foi meu contemmidos com o Banco do Brasil, não terão condições de porâneo de colégio, de faculdade e, realmente, foi
pagar, no fim de cada semana, o numerário, que é um dos melhores exemplares humanos da classe médevido.
d~ca, na nossa terra.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Multo
São essas as minhas palavras, Sr. Presidente, na
certeza de que o Senhor Presidente da República, que obrigado a V. Ex.a pelo seu aparte que ratifica, pelos
tanto se preocupa com a produção da cana para seus méritos de também antigo Profesor da velha Fatransformá-la em álcool anidro, encontre uma solu- culdade de Medicina, a manifestação de pesar que
ção no sentido de evitar o desestimulo a essa nova estou aqui a transmitir em nome da nossa Bahia.
modalidade de energia de que tanto é. carente o BraContinuando, Sr. Presidente. Se o Professor Bensil. Muito obrigado a V. Ex.a (Muito bem!)
jamim Sales foi sempre o profissional competente e
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Con- o aplaudido mestre, nunca deixou de ser o c~dadão
exemplar e o perfeito cavalheiro.
cedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Pronuncia
Por isso mesmo aos instrumentos de sua atividade
o seguinte discurso.} - Sr. Prt:sidente, Srs. Sena- clinica, .em que a habilidade do manejo evidenciava
dores, os grandes fatos e a vida dos homens ilustres a competência profissional, ele aliava o gesto afável, a
não podem deixar de repercutir nesta Casa, porque conversa atraente, o pensamento lúcido, o convívio
ela é a caixa de ressonância dos sentimentos, das ale- agradável, particulartdades que denunciavam uma exgrias, das tr'lstezas, das aspirações e das ansiedades pressiva sensibllldade que projetava o cidadão e crede toda a Nação.
denciava o médico.
Como vimos, há pouco, o nobre Senador BenSua morte, que foi recebida com surpresa na
jamim Farah fez um longo e substancioso pronuncia- Bahia, marca uma grande perda na vida social do
mento sobre o alto significado do próximo Congresso Estado e nos amaials da medicina brasileira.
de cardiologia que se realizará dentro dos próximos
Seu nome será, portanto, lembrado e sua memódias no Rio de Janeiro.
ria cultuada num preito de reverência a uma vida
Ocupo agora,. Sr. Presidente, esta tribuna, para que se desenvolveu no amor à ciência e na prática do
registrar o sentimento da Bahia com o falecimento, bem.
no dia .10 do corrente, no México, do ilustre ProfesDeixa o Profesor Benjamim Sales, além da viúva,
sor Benjamim Sales, uma das mais notáves expressões do mundo médico baiano. Bem cedo, já dava tes- tão diretamente atingida pela rudeza do golpe, vátemunho do seu valor e da vocação autêntica que o rios irmãos, dois filhos e uma filha, esta casada com
atraíra para o grande campo da Medicina, tomando- o ilustre Prof. Navarro de Brito, ex-Vice-Chefe e,
se livre docente da Cadeira de Clinica Cirúrgica In- posteriormente, Chefe da Casa Civ'il do saudoso exfantil e Ortopédica. De~xou no exercício da sua pro- Presidente Castello Branco.
fissão um marco de realizações, que dão bem a diA sua familla, a quem, por intermédio desta Casa,
mensão do seu valor. Seu nome - como farei sentir dirijo a expressão do mais sincero pesar, recebe um
- não ficou circunscrito à área da Cidade ou aos li- legado de alto vulto pelos méritos indiscutíveis do
mites do Estado. Atravessou fronteiras, porque, como pranteado chefe. E este legado há de ser preservado
homem estudioso, procurou ele buscar em outros cen- não apenas na recordação do grande vulto que a sautros conhecimentos maiores e mais aperfeiçoados para dade emoldura, mas também, e sobretudo, no culto
o exercic1o de sua profissão, e a eles levou as luzes permanente às lições que ministrou, e aos exemplos
de sua experiência e da sua técnica especializada.
com que, honradamente, edificou a sua vida e a sua
profissão. <Muito bem. Palmas.)
Teve, assim, o pranteado extinto atividade intenO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Consa, como se depreende do seu currículo que passo a
indicar: Oficial Médico da Reserva do Exército; Mem- cedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
bro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. PronunTraumatologia; Catedrático da Cadeira de Clinica cia oO seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SeCirúrgica Infantil e Ortopédica, da Universidade Fe- nadores,
deral da Bahia; Presidente da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia; Presidente da Associação
Ao completar, este ano, o seu centenário, a veneBaiana de Medicina; Membro Honorário do Conse- randa Escola de Minas de Ouro Preto, pioneira em
lho Nacional Universitário da República Argentina;
diversos setores do ensino da engenharia, apresenta
Sócio Honorário da Sociedade de Ortopedia e Trau- um acerco de serviços ao Pais que lhe pode ser crematolog'ia do Uruguai; Membro titular do Colégio Bra- ditado como a mais decisiva colaboração para o seu
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desenvolvimento cultural e económico, durante uma
centúria.
Mas a sua part'icipação não se reduziu, apenas,
à capacitação técnico-cultural de uma elite universitâria, projetando-se, paralelamente, na Politica, na
alta administração, no magistério, nas ciências exatas.
A integração do engenheiro no processo de desenvolvimento não se pode, apenas, circunscrever ao
puro aprimoramento do seu curriculo técnico, ou à
execução de obras materia~s. mas precisa ampliar-se
ao serviço integral da comunidade, seja nas tarefas
convencionais da profissão, seja participando da solução de todos os problemas nacionais, como incumbe,
geralmente, a todos os profissionais liberais.
Se assim se afirmaram os seus alunos, a Escola
de Minas de Ouro Preto, hoje Faculdade de Minas e
Metalurgia da Universidade Federal de Ouro Preto,
desde o início das suas atividades, sob a direção do
notável geólogo francês Henri Claude Gorceix, em 12
de outubro de 1876, sempre foi fiel à sua missão humanística.
Já em 1885 conseguia, para os seus diplomados,
regalia de engenheiros civis e, de 1893 a 1967, manteve o seu tradicional Curso Geral, dividido, até 1930,
em Curso Fundamental e Curso Especial, ambos em
três anos. com a extinção do Curso Geral, foram criados os cursos especializados de Engenharia de Minas,
Engenharia Metalúrgica e Engenharia Civil.
Em 1957, instalava um curso de Geologia, mantido pela Campanha de Formação de Geólogos do MEC,
integrado, em 1960, no Curso de Engenharia Geológica. De 1902 a 1929, tinha um Curso de Engenheiros
Geógrafos; e, de 1921 a 1928, um de Química Industr'ial.
De 1878 a 1969, a. Escola de Minas de Ouro Preto
diplomou 1.566 alunos: engenheiros de minas, de metalurgia, civis, geólogos, químicos industriais e geógrafos, além de 131 agrimensores ou topógrafos.
Há, em todos os setores da cultura, no País, a
presença de seus ex-alunos; na literatura., na História, nas ciências, na tecnologia, no magistério, na politica, na admmistração, como também nas empresas
privadas, conferindo à Escola uma posição de liderança no desenvolvimento brasileiro. Ministros e governadores de Estados em Minas Gerais, Goiás e Mato
Grosso, Deputados federais e Senadores, Ministros de
Estado, prefeitos e Deputados estaduais, saíram daquela forja de autênt1cos valores.
A Companhia Siderúrgica Nacional, a Usiminas,
a Belgo-Mineira, a Acesita, a Mannes"man, a Cosipa, a
Vale do Rio Doce, a Meridional, a Petrobrás muito
devem, na composição dos seus quadros técnicos e
administrativos, a ex-alunos daquela fecunda Escola, que se espalham por todo o País, convocados pela
sua capacidade técnica e pelo seu descortino intelectual.
A Universidade Federal de Ouro Preto hoje tem
como Reitor o Dr. Theódulo Pereira, mestre dos mais
insignes, culto e um devotado à causa da. educação e
dos moços.
A data de 12 de outubro é grata não apenas a
Ouro Preto, a Minas, mas ao Pais inteiro, merecendo
a efeméride um conveniente registro nos Anais do
COngresso Nacional.
Outro assunto, Sr. Presidente, que me traz à tribuna, é o reterente ao Estatuto do Magistério do Distrito Federal.

----·
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Recebi da ~ssocia.ção dos Professores do Distrito
Federal um of1cio onde eles mostram que durante
cinco meses pediram uma cópia do anteprojeto do
Estatuto do Magistério às autoridades educacionais
do .Distrito Federal, o que não foi conseguido. Alegaram essas autoridades que só depois de enviado ao
Senado Federal lhes seria dado conhecimento dos dizeres do anteprojeto.
li: o seguinte o oficio, Sr. Presidente:
ASSOCIAÇAO DOS PROFESSORES
DO DISTRITO FEDERAL
ANTEPROJETO DO ESTATUTO
DO MAGISTéRIO
Introdução
A Associação dos Professores do Distrito
Federal, durante cinco meses, tentou conseguir
uma cópia do anteprojeto do Estatuto do Magistério, junto às autoridades educacionais do
Distrito Federal (Secretário de Educação e
Cultura e Assessores) e esta cópia não foi for.neclda, tendo em vista a alegação de .que só
depois que fosse ao Senado Federal, seria dado
conhecimento aos professores. Grande mistério
e sigilo envolveram o referido Estatuto. Não
houve participação dos Professores na elaboração deste documento. Embora, verbalmente, o
Sr. Secretário de Educação e Cultura tivesse
prometido dar à Entidade conhecimento prévio
do conteúdo, o documento foi publicado na imprensa local, sem nenhuma satisfação à Classe,
surpreendendo a todos.
O professorado, em Assembléia-Geral do dia
29-5-76, decidiu constituir o Grupo do Estatuto
do Magistério para conseguir uma cópia do
documento. Em Assembléia-Geral do dia 2 de
outubro de 1976 o mesmo Grupo foi ampliado.
Em audiência do dia 25 de junho de 1976,
com o Sr. Secretário de Educação e Cultura, à
qual estavam presentes os Diretores da APDF,
Assessores da FEDF, Presidente da União dos
Professores do Espírito Santo, Presidente da
Confederação dos Professores do Brasil e VicePresidente do Conselho Mundial de Professores,
a Prof.a Thereza Noronha de Carvalho alertou
sobre a necessidade de participação dos Professores na sua elaboração, pois sem este requisito, poderia ser rejeitado, como aconteceu
com o Estatuto do Espírito Santo.
·
O Anteprojeto do Estatuto do Magistério foi
enviado ao Senado Federal. Convocados para
uma Reunião, pelo Ex.m.o Sr. Secretário de Educação e CUltura, no dia 1 de outubro de 1976,
três Diretores da Associação compareceram e
expuseram a sua apreensão, alegando que o Estatuto é vago e omisso, dentre outros, nos seguintes pontos:
1.0 ) Carreira do Magistério:
- Profissionalização;
- Paridade de remuneração com as demais
profissões de igual nivel;
- Progressão vertical e horizontal;
- Definição clara e explicita:
a) das Classes integrantes da Carreira do Magistério;
·
b) dos Direitos e Deveres dos Professores;
c) dos Critérios de Promoção. (Incentivos)
2. 0 ) Funções dos Especialistas de Educação;
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3.o) Normas de Administração das Unidades
São Udos os seguintes:
Escolares;
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 264, DE 1976
4.0 ) Pr()vlmento e Vacância de Cargos;
Estabelece limite para reajustamentos de
5.0 ) Destinação e regulamentação de maior faialuguéis em locações residenciais.
xa de tempo para coordenação pedagógica, elaO Congresso Nacional decreta:
boração e correção de trabalhos escolares, preparação de aulas, preparação de laboratórios
Art. 1.0 Nas locações residenciais, a elevação do
para aulas de Ciências Exatas, etc.
aluguel não poderá ser superior à metade da. percen6.0) Normas para Licença de Gestante e Tra.: . tagem de aumento no valor do maior salário .minfmo
·-vigente no Pais.
tamento de Saúde: garantia de lotação;
Art. 2. 0 O aluguel reajustado, na. forma do arti7.0) Não observância das disposições do Decreto Federal n.o 71.244, de 11-10-72, que normallza go anterior, somente será exigivel 60 (sessenta) dias
a elãboração do Estatuto do Magistério, em todo após a entrada em vigor do aumento do salário minimo.
o Pais;
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data. da
8.0) Cursos de aperfeiçoamento;
sua publicação.
9.0) Dispon1b1lldade dos Diretores da AssociaArt. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
ção dos Professores do Distrito Federal para
trabalhos de representação da Classe;
J ustifica.çã.o
10.0 ) Estipulação do limite mâximo de horas/
O preço dos aluguéis de imóveis residenciais, soaula excedentes ou supressão das mesmas;
bretudo nos grandes centros urbanos do Pais, tem
atingido valores excessivamente altos, sangrando a
11.0 ) Férias e recesso dos Professores;
economia doméstica dos que não dispõem de casa
12.0 ) :tl:nfase para o trabalho especifico de do- própria para morar. Esse problema assume proporcência.
ções ainda multo 'mais alarmantes, se considerarmos
Diante deste quadro, o professorado sente-se que a maioria da nossa população paga. aluguel.
decepcionado ante a impossib111dade de ProfisPretendemos com este projeto restringir o valor
sionalização, com real reflexo sobre a educação dos aumentos anuais dos aluguéis à metade do perda juventude do Distrito Federal, caso o Esta- centual de reajuste do salário mínimo. Pensamos que
tuto seja sancionado, nos termos propostos no tal providência contribuirá sensivelmente para manAnteprojeto.
ter o preço das locações residenciais em niveis comBrasília-DF, 9 de outubro de 1976. - A DIRE- patíveis à receita do brasileiro de classe média, mais
TORIA: Olimpio Gonçalves Mendes, Presidente. diretamente ferido pela situação de que tratamos.
Esperamos, por isso, que a proposição mereça o
Esse anteprojeto, Sr. Presidente, entrou aqui no
dia 23 de setembro, foi requerida. urgência no dia 7 acolhimento dos nossos eminentes pares.
de outubro e, nesse mesmo dia, foi aprovado. LamenSala das Sessões, 14 de outubro de 1976. - Agenor
tavelmente, face a esse recesso que poderíamos cha- Maria.
mar branco, do Senado Federal, não foi possível uma
(As Comissões de Constttutção e Justiça e
melhor análise do Estatuto do Magistério. A classe
de Economta.)
se julga prejudicada, Sr. Presidente, e considera. que
esse Estatuto deveria ser novamente examinado pelo
PROJETO DE LEI DO SENADO
Senado Federal. É claro que, face ao Estatuto já ter
N.0 265, DE 1976
sido aprovado e encaminhado a Sua Excelência o
Elimina a. exigência do período de carência.
Senhor Presidente da República, isso se torna impospara concessão, pelo INPS, de benefícios em virsível.
tude de incapacidade para o trabalho ou morte
Tentamos mesmo, em nome da classe, um entendo segurado.
dimento com o Senador Petrônlo Portella. S. Ex.a teve
Congresso Nacional decreta:
O
a maior boa vontade, mas, evidentemente, a técnica
legislativa. impede qualquer movimentação na modiArt. 1.0 A concessão dos benefícios por incapaficação desse Estatuto.
cidade· ou morte dos segurados do INPS independerá
Cabe-nos apenas, Sr. Presidente, registrando esse do cumprimento de período de carência.
lamento, - por que não dizer lamento? - da AssoArt. 2.o Entrará esta lei em vigor na data de
ciação dos Professores do Distrito Federal, adiantar sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
que pretendemos, para o ano, apresentar um novo
Justificação
Estatuto do Magistério que corresponda realmente aos
"A finalidade do prazo de carência é evitar a
anseios da. classe. Neste instante, apenas, o protesto
ehamada seleção negativa, ou seja, impedir que muitos
da Associação, o qual endossamos.
f111em à previdência social somente para auferir
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito se
uma
prestação a que, praticamente já fazem jus, assim
bem!)
representando o que na linguagem técnica se conhece
como "maus riscos"; um doente, para receber auxiCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
lio~enfermidade; um ancião, para hab111tar-se à apoJosé Esteves - Jarbas Passarinho - Henrique de sentadoria por velhice; e até, mais dramaticamente,
La Rocque- Fausto Castelo-Branco- Virgilio Távo- alguém às portas da morte, com o propósito de deixar
ra - Augusto Franco - Dirceu Cardoso - Roberto pensão" segundo os autorizados técnicos em seguro
Saturnino - Danton Jobim - Benedito Ferreira. social Celso Barroso Leite e Luiz Assumpção Paranhos
Lenolr Vargas - Otair Becker.
Venoso (Previdência Social, Zahar Editores, Rio, 1963,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre págs. 64 e 65).
a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. l.o-sePode ainda, o prazo de carência justificar-se por
cretário.
outro motivo, como lembra o não menos aballsado
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técnico Armando de Oliveira Assis (Compêndio de
Seguro Social, Fundação Getúlio Vargas, Rio, 1963,
pâgs. 94 e 95), nestes termos:

''0 período de carência, como já vimos, é
um instrumento de seleção de riscos, sempre
necessário quando se trata de sistema de previdência social de campo limitado de aplicação,
e é estipulado ou em função de um número de
contribuições ou de um tempo de seguro."
Técnica e doutrinariamente não mais se justifica,
entretanto, como veremos, a exigência do prazo de
carência para outorga de benefícios decorrentes de
Incapacidade para o traballlo (auxilio-doença e aposentadoria por invalidez) ou morte do segurado (pensão).
De fato, quando promulgada a 26 de agosto de
1960, a Lei Orgânica da Previdência Social não abrangia, nos meios urbanos, os empregados domésticos
e os traballladores rurais, que constituem a maioria
dos assalariados.
Os empregados domésticos, no entanto, ganharam a condição de segurados obrigatórios do INPS
com o advento da Lei n. 0 5.859, de 11 de dezembro
de 1972 e os traballladores rurais a partir da Lei n.o
4.214, de 1963, da Iniciativa do saudoso Deputado Fernando Ferrari alterada por legislação posterior, passaram a ter sistema previdenciárlo próprio.
Toda a população empregada está, dessa forma,
abrangida, hoje, pela previdência social.
Não ocorre, portanto, presentemente, a hipótese
de que fala, com propriedade, Armando de Oliveira
Assis, a que nos referimos antes, porque é abrangente
e não limitado o campo de atuação da previdência
social.
Por outro lado, vale assinalar que, em 1960, ao
ser promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social
que estabeleceu a exigência do prazo de carência,
Indistintamente, para concessão de todo e qualquer
beneficio, a medida, por outros motivos além do anteriormente referido, poderia justificar-se.
Com efeito, na época, não havia a exigência da
idade mínima para que o segurado tivesse direito aos
benefícios previdenciários, havendo, dessa forma, a
posslbilldade de anciãos se fillarem à previdência com
o exclusivo Intuito de "habilitar-se à aposentadoria
por velhice", como acentua Celso Barroso Leite. Tal,
entretanto, já não é mais possível, a partir da edição
do Decreto-Lei n. 0 710, de 28 de julho de 1969 que
estabeleceu o seguinte: "Após completar 60 (sessenta)
anos de idade, aquele que se filiar à previdência social
terá assegurado, para si ou seus dependentes, em caso
de afastamento ou morte, um pecúlio em correspondência com as contribuições ver'iflcadas, não fazendo
jus a quaisquer outros benefícios", matéria na atualidade regulada pelo § 3.0 do artigo da Lei Orgânica da
Previdência Social com a redação que llle deu o art.
1.0 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de .1973.
Não prevalece, por Igual, para justificar a exigência que o projeto elimina.definitivamente, a argumentação de que pessoas doentes possam fillar-se ao INPS
com o objetlvo de obter auxilio-enfermidade. 1t que, a
partir da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973, tal não é
mais admissivel em decorrência do que dispõe seu art.
11, nestes termos:
"Art. 11. Não será concedido auxilio-doença ou aposentadoria por invalidez ao segurado
que, comprovadamente, Ingressar na previdência social portador de moléstia ou lesão que
venha, posteriormente, a ser Invocada como
causa da concessão do beneficio."
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Se doutrinária e tecnicamente, consoante já dissemos, não deve prevalecer o prazo de carência, multo
menos é ele admissivel do ponto de vista social.
A rigor chegam a ser visivelmente antl-sociais as
odisposições legais que negam qualquer amparo ao
trabalhador doente, ignorando-o, pelo fato de não ter
ele, independentemente de sua vontade, pago, no mínimo, doze contribuições ao INPS e este ato de verdadeira desumanidade atinge o paroxismo quando por
idênticas razões o INPS nega o pagamento da pensão
às viúvas e aos órfãos do segurado colllido pela fatalidade da morte, condenando-os, não raro, à mendi'câncla.
Tal procedimento brada aos céus. Não pode continuar, sob pena de negarmos as l'lções perenes e admiráveis do Cristianismo que Informam toda a vida
nacional e devem ser fonte permanente de Inspirações.
Sala. das Sessões, em 14 de outubro de 1976. Agenor Maria.
(As Comtss6es de Constttutção e Justtça e
de Legtslação Soctal.) .

O SR. PRESIDENTE (Magalllães Pinto) - Os
projetas lidos serão publicados e encaminhados às
Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos e aprová.dos os seguintes:
REQUERIMENTO N.0 540, DE 19'76
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Resolução n.o 106, de 1976,
que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro
(RJ) a elevar o montante de sua dívida consolidada,
a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão
seguinte.
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1976. Ruy Santos.
REQUERIMENTO N.0 541, DE 19'76
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos para o Projeto de Resolução n.0 11>7, de
1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro
Fino (MG) a elevar em Cr$ 664. 000,00 (seiscentos e
sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do
Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1976. Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os
projetas a que se referem os requerimentos aprovados,
figurarão na Ordem do Dia da próxima Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- APresidência convoca Sessão Extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetos de Resolução n.C~B 106 e 107, de 1976.
Em conseqüência, a Sessão Conjunta anteriormente convocada para hoje, às 18 horas e 30 minutos,
fica transferida para as 19 horas.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estã
finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. to-secretário.
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ll: lido e aprovado o seguinte;
REQUERIMENTO N.0 542, DE 1976
Nos termos do art. 198, alinea d, do Regimento

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de
que a matéria constante do item 1 seja submetida ao
Plenário em último lugar.
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1976. Ru,y Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pln1io) - Ein
conseqüência, a matéria constante do item 1 da pauta
será submetida ao Plenário em último lugar.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2.
Votação, em turno único, do Requerimento
n. 0 504, de 1976, do Sr. Senador Benjamim
Farah, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do artigo intitulado "Triste
Declaração", de autoria do jornalista Ari CUnha.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
ll: O SEGUINTE O ARTIGO CUJA TRANSCRIÇAO ll: SOLICITADA:
"TRISTE DECLARAÇAO - O ex-senador Flávio
Brito, Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, foi destaque na imprensa de ontem, acusando a Igreja de conter comunistas, e cita a Confederação Nacional dos Bispos do BrasU, para jogar-se,
depois, contra os missionários.
Deverá ser muito triste para um missionário estudar a vida inteira, dedicar sua vida a Deus,
embrenhar-se mata adentro e pregar longe da civilização, longe do conforto que o estudo poderia
dar-lhe, a palavra de Deus, unindo as pessoas,
estimulando o amor ao próXimo, o direito à Justiça,
à vida comunitária entre ricos e pobre.S, através do
trabalho produtivo de todas as classes. E no fim, o
Sr. Flávio Brito, de sua sala, faz declarações à imprensa.
Numa vista pelos jornais do Pais inteiro que
sempre fazemos, logo em seguida à entrevista do
ex-senador, encontramos as declarações de dois
pretos do Maranhão, de Mandacaru, Município de
Matões.
Diziam eles que lá vivem um regime de verdadeira escravidão, trabalhando· sob mira de espingardas, e açoitados por chicotes. Os pretos em
Mandacaru, no Maranhão, não bebem água do mesmo poço que bebem os brancos, e quando procuram
reclamar, apanham e são ameaçados de morte.
Hâ, em Mandacaru, uma expressão corriqueira:
'O direito do ~egro é chicote de relho".
Tudo isto, porque Mandacaru tem terras boas,
agora entregues aos "colonizadores" que espezinham
e terminarão por exterminar seus donos de longos
anos, para a implantação dos seus projetas.
:1!: certo que a Amazônia tem que progredir, tem
que se tornar celeiro de produção agrícola e pecuária
para o mundo inteiro, mas está custando muito caro
a muita gente que ali nasceu e esperava morrer sem
que fosse de surras.
Essa gente pobre e sofredora. tem, na religião,
um amparo amigo, e o Senador há de convir que nem
sempre os conselhos podem ser só de paciência. Mas
daf a acusar um missionário de comunista, é uma
tristeza. Não só os católicos. Veja também o que
fazem os protestantes, subindo e descendo rios em
lanchas-hospitais, o que fazem os luteranos, que são
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homens e mulheres de terras civilizadas européias,
q'!le se embrenham nos confins do Pais para levar a
palavra do Evangelho.
um pastor de almas pode divergir do que esteja
sendo feito, mas jamais semeará a discórdia ou
avUtará a condição humana. E se tal acontecer, deve
ser considerado como uma exceção, nunca uma regra.
Triste declaração.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto - Item 3.
Votação, em turno único, do Requerimento
n.0 505, de 1976, dos. Srs. Senadores· Lourival
Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, por ocasião de
sua visita às cidades de Tubarão, Itajai e Blumenau, no Estado de Santa Catarina.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
ll: O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO
PRESIDENTE ERNESTO GEISEL NA CIDADE DE
TUBARAO:

"Venho. agradecer as manifestações e o acolhimento que me deram ao chegar a esta cidade, bem
como agradecer. as expressões e referências que o
ilustre Presidente da ELETROSUL fez a mim e ao
meu Governo. Há dois fatos importantes que me trazem esta manhã a Tubarão. De um lado, o empreendimento que representa esta usina; são os fatos
relacionados com sua constante ampliação. Tive a
ventura de assistir ao inicio de seu funcionamento,
como hoje tenho a ventura de vê-la crescer e saber
que ela continuará a crescer amanhã. ll: importante
não apenas como instrumento fator de geração de
energia, tão· necessária. à nossa vida ·e ao nosso desenvolvimento industrial; mas importante também
porque ela permite a exploração de uma das grandes riquezas deste Estado. Refiro-me ao carvão, que
nós apenas estamos começando a descobrir, mas que,
pelas perspectivas que se abrem, representa um instrumento extraordinário e promissor para o desenvolvimento não só da área mas de todo o ..Brasil.
Estou informado de que pelas prospecções que estão
sendo realizadas, se ampliam constantemente as
quantidades, as reservas que até então tinham sido
previstas para este produto, não só quantitativamente, mas também qualitativamente, o que nos permite encarar com fundado otimismo os resultados
que poderemos colher no futuro.
Esta usina sem dúvida representa o esforço já
de uma geração. Mas ela continuará e, como eu disse,
crescerá constantemente no aproveitamento econômico de um subproduto que até então estava aqui
solto, prejudicando inclus'ive o meio ambiente.
·
Mas não é só isso. Há um segundo elemento que
me traz a Tubarão. Esta é a constatação da recuperação da cidade da calamidade que a assolou no ano
de 1974. Esta recuperação se fez graças a. uma conjugação de esforços. Foi o esforço do Governo Federal, em recursos financeiros, tecnolQgia, em assistência, em obras e, sobretudo, em crédito. Foi o
esforço do Governo do Estado que, por sua vez, soube
aplicar harmonicamente os recursos do Governo ·Federal e parcelas de recursos próprios.
Mas foi, sobretudo, o esforço do povo, da população que, com ânimo forte, não se deixou vencer pela
calamidade e que, desde então, não só se recuperou

........................................................... ......
..................
&.
............
~

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;io 11)

~

•-.:;:::~

Sexta-feira IS 6921

ção, uma maior participação nas rendas arrecadadas
pelo Governo Federal.
"Sem dúvida que isto é pouco, mas é o que, no
momento.. é possível, sendo que, por outro lado, continuamos a procurar meios e maneiras de aumentar
as rendas dos municípios. Temos, por um lado, uma
limitação natural que é a capacidade do contribuinte
brasileiro.
"Não é possível sobrecarregar ainda mais o povo
com maior tributo, tendo em vista arrecadar recursos
para. realizar obras e outros empreendimentos. Não
há uma limitação natural dos recursos de que podemos dispor.
"Só existe de fato uma maneira de sairmos deste
círculo vicioso. E esta maneira é o trabalho, organizarmos cada vez mais e produzirmos cada vez mais.
Se nós conseguirmos multiplicar a nossa produção
agrícola, se nós conseguirmos desenvolver mais a
nossa pecuária, se nós conseguirmos criar novas indústrias com bases sólidas e não fictícias, se nós
conseguirmos despertar mais, sem dúvida que através desta geração de recursos nós disporemos de melhores rendas . e teremos maiores possibilidades de
criar escolas, de construir estradas, de fazermos portos, de termos aeroportos, de termos hospitais e assim
por diante.
t O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO
"Somos do trabalho e temos procurado em todos
PRESIDENTE ERNESTO GEISEL NA CIDADE
os setores de atividade que estejam ao meu alcance,
DE ITAJAí.
"t com prazer que compareço hoje a esta sessão propagar e sobretudo dar exemplo.
solene de encerramento do congresso da Associação
"Todos somos trabalhadores em diferentes ramos
Catarinense dos Municípios. Tenho já manifestado da atividade que exercemos e todos temos que nos
em várias oportunidades a importância que o meu unir e somar forças para que este .trabalho renda e
Governo atribui aos municípios. Recordo-me que par- produza e, sobretudo, para que não nos deixemos
ticipei de um congresso de municípios no Estado de vencer de um lado pela demagogia e de outro lado
São Paulo, que se realizou na cidade de Guarujá. pelo derrotismo que não tem condições de enfrentar
Participei em Porto Alegre de um congresso de ve- as dificuldades que se apresentam que, ao invés de
readores do Estado do Rio Grande do Sul, particular- lutar para vencê-las, se dedica a propagar este derrotismo no seio do povo. t uma obra sumamentl:_ 1mmente dos vereadores da ARENA.
"E hoje, venho participar do encerramento des- patriótica e sumamente irreal, e que o povo nao se
te congresso da Associação dos Municípios do Estado deixe iludir por este derrotismo.
de Santa Catarina. Com isso, pretendo demonstrar"Ele tem em si r~servas de energia e capacidade
lhes mais uma vez a importância que realmente se suficiente para vencer estes problemas, problemas
atribui, no meu Governo, aos municípios.
que muitas vezes se nos deparam como extremamente
"São os municípios as bases comunitárias da Na- difíceis, mas que se nós os compararmos com os proção, são os municípios as bases em que se formam as blemas vividos no passado, com problemas vividos em
lideranças que dirigem e vão dirigir no futuro, os outras regiões, em outros países, verificaremos que
destinos do País. t no município que as pessoas se eles são realmente pequenos e que nós somos suficonhecem e que se formam os principais vínculos. cientemente grandes para vencê-los e dominá-los
São eles, em suma, as bases fundamentais da nação através· dos tempos.
brasileira. Lutam, sem dúvida, com inúmeras dificul"É fundamental, entretanto, que nos unamos e é
dades, para o desempenho de sua atribuição princi- necessário que o povo continue a ter confiança no
pal, que é o bem-estar dos munícipes, mas, sempre Governo. Acredite neste Governo que está voltado
dentro da evolução natural da humanidade. Hã ne- para os problemas do povo, Governo que tem como
cessidade de maiores recursos disponíveis para aten- objetivo como multas vezes já disse, assegurar o nosdê-la, e o estabelecimento de propriedades para a so desenvolvimento, porque só com o desenvolvimenaplicação dos recursos constitui para um administra- to é que nós podemos transformar uma nação que o
dor um desafio difícil de enfrentar. Isso ocorre na Brasil aspira ser e justamente algum dia há de ser.
área do Município, na área do Estado e ocorre na
temos de lutar unidos, temos de estar uniárea Federal. Sempre nos defrontamos com maior dos "Nós
povo e qoverno, numa confiança reciproca, numa
número de problemas, sem dúvida, problemas cada solidariedade
que .. nos permita atingir realmente
vez mais complexos, muito além das possibilidades de através dQ. tr11ba~o,
do esforço comum, este resultarecursos que nós temos.
do, e eu conto com o povo de Santa Catarina, acre"Governar consiste em aplicar judiciosamente es- dito que ele não me faltará. Muitos criticam o meu
tes recursos e cabe sempre sermos realistas, termos os engajamento neste problema das eleições municipais.
pés no chão e fazermos aquilo que é possível, sobre- Justamente porque eu acho o município importante
tudo empregamos estes recursos adequadamente, com na vida 11-acional, como célula básica, é que me E!ngajo
a necessária economicidade, de modo a evitar o seu e me interesso pelas eleições municipais. Elas nao sao
desperdício e obtermos o máximo de rendimento.
menos ·importantes, que as eleições para as Assem"Tenho me preocupado em dar aos municípios bléias, Câmarà de Deputados, para ~nador ou para
melhores recursos, e promovi, através da ARENA, a· a própria Presidência da República. Elas são fundapromulgação de uma emenda constitucional, que visa mentais e são b.ásicéS. É através delas que nós estruassegurar aos Estados e municípios, gradativamente, turamos o nosso Partido, que é a ARENA, que é o Pardurante quatro anos, uma maior soma de participa- tido da Revolução .

material e moralmente, mas também soube crescer.
Tubarão hoje é bem maior do que era ontem e amanhã será maior ainda.
Mas este esforço conjugado é sem dúvida o milagre que nós realizamos. Não os que demagogicamente, sobretudo nesta campanha eleitoral, nos
apresentam a nós - quando eu falo de nós, eu falo
da ARENA - como sendo apenas Governo, enquanto
os nossos adversários se consideram como o povo,
procurando dissociar o Governo do povo e apresentar
o povo como adversário do Governo. Eu não aceito
esta tese. Pelo contrário, considero esta tese demagógica e impatriótica, porque o Governo é o povo; o
Governo existe para o povo e, desde o inicio do meu
Governo, eu tenho proclamado que o objetivo dele é
o bem-estar do homem. Creio que esta promessa, este
objetivo, até hoje não foi desmentido. Apesar das
dificuldades que enfrentamos, dos problemas naturais que afloram o mundo inteiro, e que também aqui
se manifestam, temos realizado, temos progredido,
temos desenvolvido o País, e sempre voltados para
o homem. Continuaremos assim e, sem dúvida, se
nós soubermos desenvolver esta união, torná-la mais
forte, saberemos vencer os nossos adversários e continuaremos a construir a grandeza do Brasil."
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~ através delas que nós damos ao povo a oportunidade de votar nos nossos candidatos, que, antes
de mais nada, devem ser homens que mereçam o
respeito do povo e que, pelo seu passado, sejam capazes de realizar as obras que realmente a comunidade
espera.
"Eu confio em vós, e acho que podemos realizar
este objetivo, de dar ao povo bons prefeitos, bons vereadores, para que os municípios se desenvolvam e
progridam no interesse local, estadual e, sobretudo,
no interesse do Brasil."
É O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO·
PRESIDENTE ERNESTO GEISEL NA CIDADE DE
BLUMENAU:
"Por diversas vezes, no decorrer da minha vida,
eu tive a oportunidade de vir a Blumenau. Tive contatos com esta cidade e os seus problemas, numa
época de minha vida militar, em. que exerci interinamente, é bem verdade, o Comando da 5.a Região Militar, com sede em Curitiba. Mais tarde voltei aqui,
em companhia do grande Presidente Castello Branco.
Voltei ainda como simples particular, em viagem de
férias para gozar alguns dias de repouso nesta cidade.
Em todas essas oportunidades me capacitei do trabalho que aqui se desenvolve, das qualidades profissionais, morais e nacionais do povo que aqui vive.
"Encontrei sempre patrícios, amigos generosos,
cordiais, voltados ao trabalho pacífico e ordeiro, numa
ânsia de um contínuo progresso. Por isto tudo eu
acho que o povo de Blumenau está intimamente
vinculado ao meu Governo. Porque eu também quero
o progresso. Quero o progresso, porque só através
dele é que o Brasil vai se tornar grande; só através
do trabalho perseverante, suado, do di-a-dia, com o
nosso próprio esforço, é que nós cresceremos; só com
esse trabalho é que nós elevaremos o nível de vida
de nossa população; e poderemos ter o bem-estar que
outros países, que outros povos já mais adiantados,
hoje têm.
"Mas Blumenau é dentro do Brasil em grande
parte uma área privilegiada, pelo seu povo pela sua
natureza. Mas, principalmente, pela vontade, pelo
sentimento coletivo do progresso. Os atos que hoje
aqui foram anunciados, na maior parte da área estadual, mas alguns também na área federal, indicam o
reconhecimento do Governo das necessidades desta
região. E o seu desejo de corresponder a essas necessidades, fazendo dentro dos recursos de que dispõe,
aquilo que é necessário. Vale dizer que esses atos representam a conjugação entre o Governo e o povo,
ambos irmanados num mesmo objetivo.
"Dentre os problemas que mais martirizam esta
região, sem dúvida, está o da enchente. É uma enchente periódica que se verifica, através dos anos, e
que causa malefícios extraordinários e sofridos, sem
dúvida, por toda a sua população. Tivemos, ainda
recentemente, uma nova enchente e novamente Blumenau sofreu. Na emergência, o Governo do Estado e
o Governo Federal, assim como as autoridades municipais e o povo todo, se conjugaram para minorar
esse sofrimento. Acho, porém, que é tempo de se
acabar com isso. É tempo de realizar, em definitivo,
os empreendimentos necessários para que esses males
não mais se verifiquem. Já foram construídas duas
barragens no sentido de diminuir o fluxo das torrentes que desabam sobre o nosso rio e conaeqüentemente sobre a cidade. Desejo anunciar-lhes que a
terceira barragem, a Barragem Norte, já foi iniciada·
as suas obras estão em andamento. Elas serão con~
tinuadas e serão, dentro em breve, levadas a termo.
Estou certo, se não sobrevierem acontecimentos fora
do nosso controle, que em 1978 esta barragem estará
concluída, e se Deus quiser, Blumenau nunca mais
terá enchente.
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"Para tudo isto, porém, é preciso que o povo sinta

o que o Governo faz e ajude; ajude dando seu

apoio ao Governo; compreenda o Governo; acredite na sinceridade do Governo quando ele diz que
o objetivo de sua ação é o bem-estar do homem;
acredite no Governo quando o Governo se esforça
para impulsionar este País para a frente. Que saiba resistir às críticas demagógicas, às críticas dos
irresponsáveis; saiba distinguir o que é sincero do
que é demagogia, o que é otimlsmo do que é pessimismo, o que o Governo faz, por necessidade, usando
os recursos que o povo lhe fornece através dos impostos, para empregá-los devida e honestamente.
Ajudem, e nós levaremos este País para a frente.
Muito obrigado".
.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n.0 58, de 1975 (n.0 1.182-C/73,
na Casa ·de origem), que Inclui Representante
da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA - no Conselho
Nacional de Trânsito, tendo
PARECERES, sob n.os 183 e 532, de 1976,
da Comissão:
- de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas
- 1.0 Pronunciamento: favorável ao Projeto;
- 2.o Pronunciamento: (Reexame solicitado em Plenário), favorável ao Projeto
com a Emenda que apresenta de n.o
1-CT.
Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
li: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 58, DE 19'75
(N.0 1.182-C/73, na. Casa de origem)
Inclui representante da. Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores ANFAVEA - no Conselho Nacional de Trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 o art. 4.o do Código Nacional de Trânsito -Lei n.0 5.108, de 21 de setembro de 1966, com
a redação dada pelo Decreto-Lei n. 0 237>cte 23 de
fevereiró de 1967- é acrescido da seguinte alínea:
"Art. 4. 0 ••••••••••• ' ••••••••••••••••••••
n) Um representante da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores ANFAVEA."
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em
votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) Rejeitada.
O projeto vai à sanção.
li: a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA N. 0 1-CT
Dê-se ao art. 1.0 a seguinte redação:
"Art. 1.o O art. 4. 0 do Código Nacional de
Trânsito- Lei n,o 5.108, de 21 de setembro de
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1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.0
237, de 23 de fevereiro de 1967 - é acrescido
das seguintes alineas e do § 3.0 :
"Art. 4.0 •••.••.••••••.••••••••••••••••••
n) Um representante da Associação Nacional de Fabricantes de Veiculas Automotores ANFAVEA.
o) Um representante da Associação Brasileira de Revendedores Autorizados .de Veiculas
- ABRAiVE."
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§ 3.o As entidades patronais e ·profissionais
de que se referem este artigo são aquelas reconhecidas pelo órgão competente como representantes das respectivas categorias."
O SR. PRIESIDENTE (Magalhães Pinto) - Item 5:
Discussão, em primeiro turno (apreciação
preliminar da constitucionalidade e juridicidade,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n;0 12, de 1976, do
Senhor Senador Franco Montoro, que eleva o
valor de benefícios minimos a cargo do INPS,
dando nova redação ao § 5.0 do art. 3.o da :r..ei
n.O 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECER, sob n.0 351, de 1976, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e juridicidade, como voto
vencido -dos Senhores Senadores Leite
Chaves e Nelson Carneiro.
A matéria constou na Ordem do Dia de 16 de
setembro, tendo a discussão adiada, a requerimento
do Sr. Senador Franco Montoro, para a presente
Sessão.
A Presidência, entretanto, não havendo objeção
do Plenário, deixa de submeter o projeto à deliberação, terido em vista a existência do Requerimento n.O
503, de 1976, através do qual são solicitadas informações ao Poder Executivo a respeito do assunto.
(Pausa.)
O projeto ficará na Secretaria-Geral da Mesa,
aguardando as informações solicitadas.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Peço a pa.
lavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
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O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente, peço a palavra para enaltecer a
atuação da Mesa que, de oficio, determina a providência anunciada por V. Ex.a. Trata-se de um projeto
de alta significação social, introduzindo medida reclamada pela famílla trabalhadora brasileira.
Estabelece o projeto que "o valor mensal dos
beneficias de prestação continuada não poderá. ser
inferior aos seguintes percentuais: de 100%, para os
casos de auxilio-doença e aposentadoria, em relação
ao salário mínimo e de 60%, para os casos de pensão."
O salário mínimo já é uma quantia irrisória. Pela
própria definição constitucional, é assegurada ao trabalhador brasileiro a percepção do salário mínimo. Se
ele se aposenta ou sofre uma enfermidade que lhe
assegure a percepção do auxílio-doença, não se compreende que doente, ele perceba menos que o salário
mínimo. Esta é uma exigência de rigorosa justiça.
Na Comissão de Constituição e Justiça, estranhamente, opinou-se pela inconstitucionalidade do projeto, porque não se indicavam os recursos cabíveis.
Ora, o recurso é Indicado claramente no próprio prõjeto: "os encargos decorrentes çiesta Lei, sem qualquer aumento de contribuição, serão atendidos com
as receitas previstas no art. 60 da Lei Orgânica da
Previdência Social."
Temos em mãos documentos que demonstram
existirem recursos mais do que suficientes para cobrir esse encargo. Mas, a Comissão de Constituição e
Justiça opinou pela lnconstituciçnalldade, admitindo
que não havia, que esses recursos não eram suficientes. Pretendendo demonstrar o contrário, formulamos
um requerimento de informações ao Ministro da Previdência e Assistência Social, para que nos indicasse
se a fonte Indicada tem ou não recursos para Isso.
Passados vários meses,. a resposta não veio. Afinal,
chegou com algum atraso a resposta, mas para estranheza daqueles que a examinaram, ela contém
dados contrários a documentos oficiais do próprio
INPS. Parece que há dois pesos e duas medidas. Para
mostrar que havia recursos formulamos duas perguntas. A primeira: "Qual tem sido a receita e a
despesa do INPS nos últimos anos?" E: "qual aprevisão para. os exercícios futuros?"
Resposta do INPS à primeira pergunta: ''Em relação aos últimos anos:
a.) diferença entre a receita e a despesa nos
3 (três) últimos anos:

1974
1973
1975
31.927.256.787,19
48.775.588.383,08
Receita ................................. .
21.309.457 .1!01,63
28.525.241.420,16
45.433 . 718 .308,09
Despesa ................................. .
19.736.259.411,04
3 .402. 015.367,03
3. 341.870.074,99
Diferença ............................... .
1. 573.198.390,59
Em todos os exercícios verificou-se um superávit
superior a 1 bilhão e 500 milhões; e um superávit que
vem aumentando.
Qual a previsão para o futuro? E aqui é que
causa estranheza completa a qualquer pessoa que
atentamente leia a resposta.
Qual a previsão para receita e despesa nos próximos anos~
1978
1976
1977
Receita
98.074.998.000,00 111.458.843.000,00
64. 785.644.000,00'
Despesa
98.074.998. 000,00 111.458.843.000,00
64.785.644.000,00
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Saldo, zero.
Ora, contraria todas as leis de previsão, de bom
senso, admitir-se que no futuro, quando nos últimos

-·---

anos está havendo um superávit e, nos dois últimos
anos, superior a 3 bilhões de cruzeiros, no próximo
ano, milagrosamente, não vai haver saldo algum.
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O Sr. R~y Santos (ARENA - BA) - V. Ex.a permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
muito prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Enquanto
V. Ex.n lia os dados referentes aos exercícios passados eu fui mentalmente obtendo o percentual, a diferenÇa isto é, quanto representava o percentual na
receita, e notei, pelo cálculo que fui fazendo, que esse
percentual vem diminuindo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB -· SP) - Não ·
é exato.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Bem, então
peço que V. Ex.a. repita, que vou fazer as contas.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Em
1973, o saldo era de 1 bilhão e 500 milhões; em 1974,
3 bilhões e 400 milhões.
O Sr. R~y Santos (ARENA - BA) - Não. Quanto
foi a receita em 1973?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Receita de 1973, 21 bilhões; despesa, 19 bilhões.
O Sr. Ruy Santos (AREN.I\ - BA) - A diferença
é de 2 bilhões.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Diferença de 1 bilhão e 573 milhões. Em 1974; arrecadação, 31 bilhões e despesa, 28 bilhões.
O Sr. R~y Santos (ARENA - BA) - Diferença
de 3 bilhões.
O SR. FRANCO MONTORO <MDB- SP}- Exato. Em 1975; arrecadação, 48 bilhões e despesa, 45
bilhões.
O Sr. R~ Santos (ARENA de 3 bilhões.

BA) -

Diferença

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Exato, Ex.a.

Outubro de 1976

maneira nós vamos ficar? Realmente, é constrangedor.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - V. Ex.a permite?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Se tivesse
que responder futurologicamente, à pergunta de
V. Ex.a., responderia: colocando equilíbrio entre a receita e a despesa. Não posso estabelecer de quanto
será a despesa em 1978 ou em 1979.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Exato. Mas eu falo em 1976.
O .Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Mas, se
passar o projeto de V. Ex.a, desaparece; talvez até
ultrapasse.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) V. Ex.a. se refere ao futuro, e temos em mãos uma
resposta que o contraria. Diz V. Ex.a.: se dependesse
de V. Ex. 8 , diria que a despesa será igual a receita,
ela se igualaria.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) -Pode ser!
Pode ser!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Foi
a resposta de V. Ex.a Mas, acontece que V. Ex.a fica,
aí, mais realista que o rei, porque o Ministério do
Trabalho, no Diário Oficial de 3 de junhO último,
publica a previsão e não fez o que V. Ex.a. disse que
faria.
Diz: "Portaria n.0 308, de 7 de maio de 1976 ...
" CARENA- BA) - Previsão
O Sr. Ruy Santos
para que ano?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - 1976.
"Receita - 68 bilhões; Despesa - 64 bilhões; Superávit - 4 bilhões." Isto está no Diário Oficial, Sr.
Presidente.

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Verá V.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Mas para
Ex.a. que, em 1973, a diferença foi de 2 bilhões e
1976 se compreende, porque estamos em 1976. Agora,
representa, mais ou menos, 10% da arrecadação. No
para 1977 e 1978, como V. Ex.a quer, é que eu não
ano de 1974, a diferença, que foi de 3 bilhões, está
vejo jeito.
em torno de 10%, ainda. Em 1975, em que a arrecadação foi de 48 bilhões, a diferença foi 3 bilhões,
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - :Mas,
representando, mais ou menos, 6%. Quer dizer, o
vamos ver a resposta do Governo, porque V. Ex.a.
percentual - que eu tinha feito de cabeça - em
não está ajudando. Está, na realidade, dando uma
razão da receita, vem caindo.
. resposta contrária à do. Governo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) -Não! Não
quanto seria, no seu entender, a diferença? 10%?
conheço
a resposta do Governo. Estou ouvindo V. Ex.a.
É discutível este dado.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas
O Sr. Ruy Santos CARENA - BA) - Não, não
V. Ex.a. está tentando uma defesa que, na realidade,
sei. Eu apenas acho que os dados não são animanão ajuda o GoveJ:Do.
dores.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Não estou
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas
fazendo defesa.
eu quer·o saber se os dados justificam esta c·onclusão!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O
Na pior das hipóteses, tomando como válida a arguGoverno declara, no Diário Oficial do dia 3 de junho,
mentação de V. Ex.a, a diferença seria de 10%. Ora,
que haverá um superávit de 4 bilhões e 300 milhões
a arrecadação é de 50 bilhões. Então, 10%; a difede cruzeiros em 1976.
rença seria 5 bilhõesr·e eles colocam um zero.
Pois bem! Na informação que mandou ao SeO Sr. Agenor Maria CMDB - RN) - Permite
V. Ex.a um aparte?
nado, o que é que diz o Ministro? Diz o contrário.
Diz que a receita será de 64 bilhões e a despesa de
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
64
bilhões. São duas informações: uma, para o Exeprazer.
cutivo, publicada no Diário Oficial, e outra para o
Congresso Nacional. Na publicação oficial, há um
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - O Senador
saldo. Para o Congresso Naci·onal, não há saldo. E
Ruy Santos, com o seu aparte, nos deixa assustados,
não pode espichar recursos para os projetes de lei.
porque se a receita apresenta superávit, que ele disse
que não é animador, e para o futuro, para o ano de
Existe, Sr. Presidente, algo de muito sério na
1977, não apresenta mais superávit nenhum, de que
resposta mandada pelo Ministério da Previdência e

I.
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Assistência Social. Será que pensam os técnicos do
Ministério que os parlamentares não lêem as respostas aos pedidos de informação que lhes são formulados?·
Existe aqui, Sr. Presidente, uma . vlsivel con~ra
dição, que exige uma explicação do Ministério. Para
servir de· fundamento aos projetas apresentados no
Senado Federal, que exigem uma pequena despesa,
eles dizem: não haverá nenhum saldo. E dá o dado
oficial - 76 - a previsão do Ministério: Receita 64 bilhões, 785 milhões, 664 mil cruzeiros. Chega até
ao milhar de cruzeiros. Despesa - exatamente igual.
64 bilhões, 785 milhões, 664 mil cruzeiros.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ora,
no documento que acabo de citar, publicado no Diário Oficial, o dado é outro. Reconhece-se, como é
normal, como ocorreu em tod-os os anos anteriores,
um superávit. A diferença é a seguinte: está provado
que hã recursos para fazer face a essa despesa prevista no projeto e que o projeto, de forma nenhuma,
é inconstitucional. Poder-se-á discutir o mérito do
projeto, e a Comissão de Legislação Social opinará
sobre isso. Mas, dizer-se, como se disse na Comissão
de COnstituição e Justiça, que o projeto é inconstitucional, porque não há recursos, tem a sua refutação nos dados oficiais, mencionados nessa informação.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex.a
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Nobre Senador, o projeto de V. Ex.a diz o seguinte, no seu
art. l.o, § 5.o:
"§ 5.0 o valor mensal dos benefícios de
prestação continuada não poderá ser inferior
aos seguintes percentuais, em relação ao valor
do salário mínimo mensal de adulto vigente na
localidade de trabalho do segurado:
I - a 100%, para os casos de auxíliodoença e aposentadoria;
II - a 60%, para os casos de pensão."
V. Ex.a, ex-Ministro do Trabalho, sabe que o sàlãrio mínimo aumenta anualmente, e neste período
inflacionário, tem que aumentar ainda mais.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - E a
arrecadação também aumenta, na mesma proporção.
. O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Na mesma
proporção não, porque os gastos também aumentam.
Não é só a receita que aumenta - a despesa também aumenta!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não,
Excelência! A contribuição para o INPS é matemática, proporcional ao salário; se o salário aumenta,
a contribuição aumenta.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - A contribuição é para cobrir a despesa. Se V. Ex.a sugere
100% para os casos de auxilio-doença, com essa elevação anual do salário mínimo, ninguém poderá prever se haverá condições, daqui a 1, 2 ou 3 anos, para
se pagar.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Se o
argumento de V. Ex.a fosse exato, ele valeria, também,
para o Executivo, que, entretanto, manda, para cá,
projetas um atrás do outro, na base da previsão.
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Essa previsão, hoje, constitui objeto de uma ciência
chamada Atuâria, que prevê com rigorosa precisão.
E note V. Ex.a- eu falo em 100% do salário mínimo.
A lei fala em 90%. o aumento é apenas de 10% uma insignificância! :€ evidente que o projeto comporta.
Mas, Sr. Presidente, o que quero destacar no
mom~nto, é a incongruência, para não usar uma' expressao mais forte para, esta informação enviada ao
Congress-o. Como afirmar que não há previsão de saldo.. quando está publicada esta previsão no Diário
Of1cial? Ou será que há dois critérios? Um para o
Legislatiyo, e outro para o Executivo. Para 'o Legislativo, nao há saldo e, portanto, não podem ser apresentados e aprovados projetas; para o Executivo, há
saldo - está no Diário Oficial, na parte do Executivo.
Esta contradição, Sr. Presidente, tem que ser
desfeita. Por isso, encamlnhamos ao Ministério da
Previdência e Assistência Social as ponderações que
acabamos de fazer, para que ele esclareça qual dos
dois dados é válido. Ele nos diz duas coisas diferentes: numa hora, nos diz, "não há saldo", noutra, "há
um saldo de quatro bilhões". A informação do Diário Oficial é uma, a informação ao requerimento formulado pelo Senado é outra.
Assim, Sr. Presidente, iríamos requerer aquela providência que V. Ex.a, antecipando-se a nossa solicitação, acaba de decidir que a matéria fique na Secretaria, aguardando resposta do Ministério, p_ara o
esclarecimento desta contradição, além de outras que
eu me dispenso de salientar, porque estão na mesma
linha de uma argumentação visivelmente tendenciosa que mantém a mesma falta de consideração
para com o Congresso Nacional.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) - Não apoiado!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Esta
é a realidade objetiva!
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Não apoiado!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Tanto que formulamos requerimento, que foi aceito pela
Mesa e devolvido ao Ministério, para que ele esclareça
essa ambigüidade, que, realmente, nos deixa perplexos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - :€ um novo
requerimento.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ao
lado da recusa sistemática de dar informações, como
tivemos, há dias, ao votar-se a Lei dos Acidentes de
Trabalho: no momento da votação, pedimos à Mesa
esclarecimento, e uma solicitação de informações formulada no dia da entrada do projeto no Congresso,
não mereceu uma resposta do Executivo até o dia da
votação. O Congresso precisou examinar todo o projeto de lei, todas as emendas, todas as representações
das confederações de empregados e empregadores,
discutir toda esta problemática em 90 dias, ou em 45
dias no Senado e 45 dias na. Câmara. E o Ministério
da Previdência e Assistência Social não teve tempo
de, neste mesmo período, responder a um simples
requerimento de informações.
Usamos da palavra para salientar, mais uma vez,
em nome da dignidade do Congresso Nacional, que é
preciso uma modificação no processamento dos nossos
requerimentos e da resposta ao Executivo a este pedido.
Isto está na mesma linha, Sr. Presidente, das medidas que aqui estão: Lei dos Acidentes de Trabalho,

M&.aMm. . . . . . . . . ..._..._••_._..__._..a•....
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votada com aquela precipitação e com o protesto de
empregados e empregadores; a Lei das Sociedades
Anónimas - acabo de receber agora representantes
de vários Estados, trazendo emendas, sugestões, da
maior gravidade. As Federações de Indústria, Federações do Comércio, Federações de Empregados e
F!npregadores queriam ter a oportunidade de ir às
Comissões Técnicas levar o seu ponto de vista, para
debater-se a matéria, para que uma Lei das Sociedades Anónimas, de importância tã·o grande para o
País ·obedecesse àquele processamento normal, das
discussões nas Comisões, do esclarecimento. Mas não; ..
o projeto veio em regime de urgência!
Jl: possível admitir-se urgência para a Lei de Acidentes do Trabalho?
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Mas não
veio em regime de urgência!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Veio
em regime de prazo fixado. Refiro-me à urgência
constitucional - não me refiro à urgência regimental, dentro do Senado, pois seria ultrapassar todas as
medidas pretender que o Executivo mandasse para
cá, de acordo com o Regimento Interno, ordens para
que seguíssemos, na ordem regimental, a preferência
ou a urgência prevista no Regimento. Podia-se mandar para debate normal, uma lei dessa importância,
e não em noventa dias! Não durante época de campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, cinco projetos do
maior relevo: Lei das Sociedades Anónimas. Lei do
Mercado Mobiliário, Lei dos Acidentes do Trabalho,
Lei dos Entorpecentes e ainda, acima de tudo, o Orçamento da República.
!!: possível levar-se a sério um trabalho legislativo simultâneo como esse? As coisas são votadas de
afogadilho, e nós nos transformamos numa espécie
de poder homologatório!
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) Mas todo
trabalho legislativo é simultâneo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Insistimos, apesar de dizerem que s·omos repetitivos é preciso repetir, porque a desconsideração para com
o c-ongresso é também repetitiva. Se a desconsideração é repetitiva, a objeção e o protesto têm que ser
repetitivos. E agora demonstramos, mais uma vez,
que, além da demora, de ultrapassarem os prazos, a
resposta é dada com ausência total de seriedade.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Não apoiado! Não apoiado!
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Dizem-nos que não há saldo - ninguém pode sustentar isso, nem V. Ex.11, Sr. Senador Ruy Santos! Dizer
que não há saldo, se todos os anos houve!
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - O titular
da Pasta é um homem dos mais sérios deste País!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não
discuto as pessoas! Discuto os fatos que aqui estão!
Alguém pode sustentar que o INPS não terá saldo,
este ano? Teve em todos os anos passados ...
O Sr. RuySantos (ARENA - BA) - E V. Ex.a
quer dizer que vai.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - E V. Ex.a
se que não vai ter, mas eu mostro o Diário Oficial, onde o próprio Ministério declara que o saldo deste ano
é de 4 bilhões.
Trata-se de um requerimento de informações para Instruir projeto de lei, que é algo de sério. É por
is.>o que devolvemos o requerimento, pedindo que o
esclarecimento seja prestado, e aguardando que isso
aconteça.
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Sr. Presidente, eram estas as declarações que queriamos
fazer, para agradecer a providência de v.
11
Ex. , e mostrar a profunda justificação, não apenas
de ordem social, mas de ordem pública e de defesa
do prestígio do Congre.sso, na medida que V. Ex.a
acaba de determinar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) Item 6.
Discussão, em primeiro turno (apreciação
preliminar da constitucionalidade e juridicidadede, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n. 0 135, de
1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que
estende aos Trabalhadores Rurais o Abono
previsto para os Trabalhadores Urbanos, a ser
pago pelo FUNRURAL dentro de suas disponibilidades financeiras, tendo
Parecer, sob n. 0 518, de 1976, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
A discussão do presente projeto f.oi adiada, em
virtude de requerimento aprovado pelo Plenário
quando de sua inclusão na Ordem do Dia da Sessão
de 15 de setembro.
O Regimento Interno, entretanto, no § 2.o do
art. 310, permite um segundo adiamento por prazo
não superior a 30 dias.
Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
J!: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N. 0 543, DE 1976
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado n. 0 135/76, a fim de ser feita na
Sessão de 11 de novembro de 1976.
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1976. Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De
acordo c.om a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dla da Sessão de 11 de novembro
próximo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passase, agora, ao item 1.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n. 0 102, de 1975-Complementar, do
Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe
sobre a obtenção de empréstimos simples pelos
servidores públicos ao programa de formação
do Património do Servidor Público, tendo.
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 s 4 a 6, de
1976, das Oomissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
A discussão da matéria foi encerrada na Sessão
de 9 de setembro passad·o, tendo a votação adiada, a
requerimento do Sr. Senador Ruy Santos, para a Sessão de 17 de setembro, quando. a requerimento do Sr.
Senador Jarbas Passarinho, teve a votação adiada
para a presente Sessão.
A votação da matéria, nos termos do art. 322,
inciso II, alínea a, e art. 328, do Regimento Interno,
será feita pelo processo nominal, sendo necessário,
para a sua aprovação, o voto favorável da maioria da
Casa.
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) Sr.
Presidente, pela ordem. A matéria requer votação nominal e é evidente a ausência de quorum, em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Sendo
evidente a falta de quorum, a Presidência retira a
matéria de votação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
concedo a palavra ao nobre Senador Vi;gíllo
'l i.vora. (Pausa.)
Sua Excelência não está presente.
o
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte
Ma:ijz. (Pausa.)
Sua Excelência não está presente.
concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. (Pausa.)
Sua Excelência não está presente.
concedo a palavra ao nobre Senador Agenor
Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Antes de tecer considerações a respeito do meu
l)ronunci\amento desta tarde, clesejo registrar que
twda a imprensa brasileira defende a realização do
debate Franco Montoro-Petrônio Portella pela televisão.
Hoje foi publicada a seguinte charge política:
- Rapaz, o Senador Franco Montoro, do
MDB, convidou o Senador Petrônio Portella,
da ARENA, para um debate pela televisão.
- ... E quando é que eles partem para os
Estados Unidos? - foi a indagação do segundo
personagem da charge.
Esta charge retrata o desapontamento da opinião
pública, que pode assistir políticos americanos debatendo problemas internos e externos do seu país,
mas não pode assistir um debate sobre problemas
brasileiros, com a participação de políticos do MDB
e da ARENA.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cheguei ontem do
Nordeste. Percorri mais de sessenta Municípios do
meu Estado e posso afirmar à Casa e à Nação que o
MDB representa uma válvula de escape, o MDB representa a esperança do povo da minha região.
Os jornalistas que acompanharam o Presidente
do MDB em sua visita ao meu Estado, ficaram admirados com as magníficas concentrações nos Municípios de Mossoró, Caicó, Currats Novos. Em Mossoró,
mais de 20 mil pessoas nas ruas, numa passeata desde às 20 horas até às 3 horas da madrugada do dia
seguinte, numa demonstração de efusão, de entusiasmo, de contentamento e de esperança, esperança em
um futuro melhor, esperança de que realmente o
modelo económico nacional possa sofrer modificação
e que a concentração de renda hoje havida neste País
possa modificar-se em benefício dos mais sofridos,
dos mais pobres desta Nação, no sentido de terem
condições do poder de compra.
Sr. Presidente ~ Srs. Senadores, o que observei na
minha região, região sofrida, região que produz fibras
extraordinárias, como o algodão fibroso e o sisai, o
que observei é que no interior do meu Estado há um

verdadeiro empobrecimento, a tributação fiscal Incidindo violentamente nos produtos agrícolas, o Governo arrecadando uma fábula e o povo sem poder
de compra para o alimento.
Em Natal, falta leite. Há filas enormes nas padarias que distribuem esse produto, e os padeiros exigem do comprador de leite que também compre o
pão. Lá está acontecendo o segu..!nte·: o cidadão só
tem o dinheiro para comprar o lrtro de leite. Se não
pode comprar o pão, está impedido de comprar o
leite.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é um verdadeiro
absurdo. Falta leite e vem a coação: aqueles que
dispõem do leite, negociado através da padaria, só
vendem o produto se a pessoa comprar também o
pão. Acontece, muitas das vezes, que o poder aquisitivo do cidadão só dá para comprar o litro do leite
não dispõe do dinheiro para o pagamento do pão:
Assim, fica obrigado a voltar de mãos abanando, pore
que, na realidade, não tem condições de pagar o pãÓ
e o leite.
Sr. Presidente, acredito que precisa haver uma
modificação neste País, uma modificacão no nosso
modelo económico, pois a concentracão ·de rendas aí
está: o rico ficando mais rico. O rico, que é ligado
às multinacionais ou, então, às empresas estatais, a
cada ano que passa ganhando mais, a cada ano que
pasa enriquecendo mais.
Posso afirmar a V. Ex.as que no interior do meu
Estado, em termos de dinheiro, em termos de finanças, estão todos de um lado só.
o
Sr. Presidente, estou encaminhando, à apreciação
das Comissões desta casa dois projetas, e o primeiro
é o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 , DE 1976
Elimina a exigência do período de
carência para concessão, pelo INPS, de
benefícios em virtude de incapacidade
para o trabalho ou morte do segurado.

o

Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 A concessão dos benefícios por incapacidade ou morte dos segurados do INPS
independerá do cumprimento de período de carência.
Art. 2.0 Entra esta lei em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
o segundo projeto, estabelece:
"Art.. 1.0 Nas locações residenciais, a elevação do aluguel não poderá ser superior à metade da percentagem de aumento no valor do
maior salário mínimo vigente no País."
Este projeto é uma norma, é uma disciplina, Sr.
Presidente, porque posso afirmar à Casa e à Nação
que os proprietários de casas estão aumentando os
aluguéis a seu bel-prazer e em determinados Estados,
em determinadas regiões os aluguéis estão aumentando 100, 200%.
Voltando ao assunto referente às distorções sociais recebi várias cartas, entre elas uma que despertou maior atenção, Sr. Presidente, sobre o Conselho Regional de Farmácia. O cidadão dispõe de uma
pequena farmácia num distrito de um Município no
Rio Grande do Norte e se obriga a pagar ao Conselho Regional de Farmácia a mesma importância que
paga uma farmácia instalada - digamos - na Avenida São João, em São Paulo.
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Sr. Presidente, não tem sentido as obrigações de
um proprietário de farmácia instalada na Avenida
São João, em São Paulo, serem as mesmas de quem
tem uma pequena farmácia no interior do Rio Grande do Norte. Essas são as distorções que precisam realmente ser reparadas neste País.
Recebi uma outra carta, Sr. Presidente, de um
aposentado do INPS. O cidadão, na carta, dá conhecimento de que recebe Cr$ 552,00 de aposentadoria.
Quinhentos e cinqüenta e dois cruzeiros, que não
representam hoje, para ele que possui· seis filhos,
condições mínimas de poder manter a família. Foi
aposentado por invalidez, não tem condições de trabalhar, e o que percebe pela aposentadoria não está
dando para manter a família.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - V. Ex.a
permite um aparte, nobre Senador Agenor Maria?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com
prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - O meu
aparte vem atrasado. Deveria tê-lo pedido há dois
minutos, justamente quando V. Ex.a dizia que os proprietários de imóveis vêm aumentando os aluguéis a
seu bel-prazer. Atualmente, o que V. Ex.a disse, talvez
seja no sentido da maioria, da quase totalidade, mas
não da generalidade, porque, no meu caso pessoal,
sou proprietário de dois apartamentos, como vários
outros colegas aqui, que têm também seus imóveis, e
eu e os colegas, e muitas outras pessoas por e.se
Brasil afora, obedecemos rigorosamente à lei, no que
diz respeito à majoração dos aluguéis. Este aparte
quase descabido é apenas para solicitar a V. Ex.a que
não generalize, porque há milhares ou talvez milhões
de exceções. Muito obrigado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Obrigado também a V. Ex.a
O meu projeto, Senador Luiz Cavalcante, tem como objetivo disciplinar, porque o que é necessário
neste País é se encontrar um modus vivendi entre o
capital e o trabalho. o objetivo do projeto que disciplina os aluguéis, acredito ser justo e creio que V.
Ex.a não é contra disciplinar os aluguéis.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que só
poderemos ter um País desenvolvido se o povo evoluir. Posso afirmar que essa evolução só será possível
através da educação de base. O nosso grande problema é de estrutura: o povo, a juventude não têm
condições de se aprimorar. Quem ganha o salário
mínimo, neste País, não está tendo oportunidade de,
pelo menos, manter a família vestida, limpa, asseada.
Aquele projeto meu, encaminhado ao Ministério
do Exército no ano passado, no sentido de profissionalizar a juventude rural, é de alta significação, pois,
sem prepararmos essa juventude, como poderemos
ter, no futuro, um País desenvolvido?
O projeto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, continua parado por falta de verbas.
Outro projeto é o das legislações diferenciadas.
Não entendo um Pais continental, como este, com
uma só legislação regendo todo o continente. É o caso
dessa farmácia, instalada na Av. São João e outra
no interior do Rio Grande do Norte, cumprindo ambas a mesma obrigação. São distorções profundas. No
caso. de ser resolvido o problema de legislação diferenclada, desapareceriam todas essas distorções.
O outro projeto que eu apresentei. ..
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - V. Ex. 11
me permite, nobre Senador Agenor Maria?

-
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O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com
muito prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Já agora estou inteiramente de acordo com V. Ex.11, quando,
mais uma vez, brada por uma legislação diferenciada. Quero apresentar aqui o caso particular da Legislação Eleitoral. As instruções baixadas pela Justiça
Eleitoral são, talvez, da maior oportunidade e de total exeqüibilldade para Campinas, para Sorocaba, para Itu, mas por que generalizar essas resoluções para
aqueles longínquos Municípios do Nordeste? Mais
ainda, para os da Amazônia, onde a agência de Banco
mais próxima está a três e quatro dias de canoa.
Parece-me, nobre Senador, que, aí sim, V. Ex.a tem
carradas de razões quando pede uma legislação diferenciada, inclusive e principalmente no que diz respeito à Legislação Eleitoral. Muito grato a V. Ex.a
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Sou
eu quem agradece, nobre Senador Luiz Cavalcante,
porque venho, há muitos anos, sentindo que a
preocupação do povo não é nem mais a de cumprir
a lei, é de burlar a lei, porque, na sua maioria, ela não
oferece condições de ser cumprida. E, por que não
oferece condições de ser cumprida? Porque é uma lei
só para todo este continente.
A maioria dos empresários e comerciantes que
são obrigados a cumprir a lei ao pé da letra, vive em
dificuldades. Daí a preocupação de muitos em estudar
uma melhor maneira de burlar a lei. Ora, não tem
sentido burlar a lei, o que tem sentido é cumpri-la.
Mas, infelizmente, por faltarem legislações diferenciadas em nosso País, muitas das vezes o que acontece
é o estudo minucioso para ver se se escamoteia ou
se burla a lei.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite
v. Ex.a um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) -Com
prazer nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Senador
Agenor Maria, eu recordo e muito bem, dos primeiros
pronunciamentos de V. Ex.a nesta Casa, defendendo
uma legislação diferenciada para o Nordeste. V. Ex.a
fez, certa ocasião, uma percuciente apreciação em
torno da incidência do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias em vários produtos de primeira necessidade. Hoje, desejo aparteá-lo - em que esses sistemas são novamente focalizados da tribuna e por
v. Ex.a - para destacar um fato que está realmente a
merecer a nossa maior e especial atenção. Há alguns
dias a imprensa divulgou matéria segundo a qual o
Governo estaria inclinado a modificar, através de
Decreto-Lei, a distribuição dos recursos do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias aos municípios brasileiros. Acontece que, decorrido já um apreciável
lapso de tempo, o Decreto-Lei não foi divulgado nem
publicado, e a sistemática usada pelo Governo é agora do Decreto-Lei - apesar do Congresso estar funcionando- e mais do que isso, já se diz que esse novo
decreto não entrará em vigor no corrente ano. Teria
havido, então, um recuo no setor governamental competente em relação à matéria. Então, uma nova expectativa surge em todo o País para se saber se o
Governo vai ou não modificar os critérios de distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
Era o aparte que desejava dar a V. Ex.a que, nesta
casa, tem se preocupado tão fundamente com esse
problema relacionado com a legislação tributária do
País.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) -Muito
obrigado, Senador Mauro Benev!des. O problema preocupa a mim e, acredito, que a todos nós.
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No meu Estado há duas firmas que exploram a
scheellta que é reduzida a tungstênio. Essa scheellta é
exportada, sofrendo uma incidência fiscal de 4~.
Quando o produtor rural vai vender a sua proc;.uçao
- o milho, o feijão, a farinha, etc. - a incidencia
fiscal é de 17,5%. Não entendo; o minério sofrendo
uma incidência fiscal de 4% e o gênero de primeiríssima necessidade pagando 17,5%. Essa tributação
violentou a economia do ruralista brasileiro, especialmente a do nordestino, pois não temos condições
de sofrer uma incidência fiscal da ordem de 17,5%,
recaindo sobre a produção do homem do campo.
Essa incidência fiscal não tem sentido.
Um outro aspecto: não compreendo e não vejo
o menor sentido possa continuar a taxa de ICM de
um aparelho de televisão ser a mesma de um saco
de feijão. A televisão é um bem de consumo, d~ lazer
ao passo que o feijão é um produto de primeinssima
necessidade. Daí, Senador Mauro Benevides, a minha
preocupação com o problema da injustiça tributária.
Acredito que precisa haver uma modificação de critérios, pois não tem sentido haver um só imposto
para coisas diferentes. Como se compreender que uma
geladeira e um aparelho de ar condicionado tenham
a mesma taxa de ICM do gênero de primeira necessidade?
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite
V. Ex.11 um aparte?

que temos, vamos, a cada dia que se passa, empobrecendo mais.
Posso afirmar o seguinte: não conheço, Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje, no Nordeste, nenhum
agricultor que, não tendo se ligado a outros negócios,
não esteja realmente sofrendo muitas dificuldades.
Como podemos segurar o homem do campo se ele
não tiver perspectivas?
Uma casa de porte médio, em Natal, rende de
aluguel, hoje, Cr$ 120.000,00 por ano ou seja, está
sendo alugada à razão de Cr$ 10.000,00 por mês. Não
conheço pequena ou média propriedade no Nordeste,
que renda esta importância.
Como poderemos evitar o êxodo rural, se o homem
do interior está cada vez mais pobre, mais sofrido?
Está sendo favorecido uma minoria em detrimento
da maioria que trabalha e p~oduz neste País.
Aqui ficam as minhas observações e, ao mesmo
tempo, o meu apelo no sentido de que o Governo
acorde para esta realidade, sob pena de se fazer tarde, num futuro bem próximo. Muito obrigado. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com
todo o prazer.
Tenho em mãos um editorial do jornal O Estado
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) -Nobre
de S. Paulo de 6 deste mês, sob o. título "A Esquerda
Reage à Derrota."
Senador Agenor Maria, tive ocasião de, no primeiro
semestre deste ano, fazer uma apreciação em torno ·
Sr. Presidente, é interessante que se repita, nesdo Imposto sobre Circulação de Mercadorias no que ta Casa:
Sempre que a imprensa trate de assunto
tange aos interesses do meu Estado, o Ceará, e com· da importância
esse, que reputo da maior
base em dados fornecidos pelo Centro de Informações atualidade, que secomo
traga,
para que fique registrado
Fazendárias, dei a conhecer à Casa, que o prejuízo,
Anais do Senado Federal, testemunho de aconpara utilizar aqui uma expressão comum, causado nos
ao Estado pela sistemática do ICM, no exercício de tecimentos da atualldade.
1975, chegará à casa de Cr$ 465.000.000,00 confronDiz a referida nota publicada no O Estado de S.
tadas as mercadorias entradas e saídas nos postos de Paulo, no seu editorial:
fronteira do Estado. Veja V. Ex.11 : é uma importância
substância! para um Estado de orçamento minguado,
NOTAS E INFORMAÇOES
como é o do Estado do Ceará. Naquela oportunidade,
A "esquerda" reage à derrota
como agora, quero exatamente chamar a atenção da
Casa, uma vez mais, para a necessidade de se promoA chamada "esquerda" mundial, mais esver imediatamente a reformulação do Imposto Sobre
pecificamente a européia, reagiu com histeria
Circulação de Mercadorias.
à derrota sofrida pela social-democracia nas
recentes eleições legislativas na Suécia e no
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) -- Muito
pleito do último domingo na República Federal
obrigado, Senador Mauro Benevides. Mas não me canda Alemanha. As esquerdas totalitárias esforso de dizer desta tribuna o que precisa ser feito neste
çam-se .por integrar em seu movimento de proPaís é disciplinar todos os problemas, equacionandopósitos monolíticas as esquerdas democrátic!!-s,
os dentro desse espírito de ordem porque só assim
como as sociais-democracias sueca. e alemapodemos encontrar um denominador comum.
ocidental. São dois os objetivos principais da
politica dos comunistas que insistem na formaVeja bem, V. Ex.11, o aspecto dos juros. É o mesmo
ção de "frentes populares" integradas por
paradoxo. Um cidadão vai comprar um Galaxie para
socialistas sociais-democráticos, "progressistas"
o seu status, o outro vai comprar um caminhão para
clericais
elementos da chamada "burguesia
trabalhar, e o juro é o mesmo. Como entender juros
nacional" sob a liderança firme do PC.
iguais para coisas totalmente diferentes? Quem compra um Galaxie para o seu status tem por finaliPrimeiro, a constituição de maioria que ~s
dade passear. o cidadão que compra um caminhão
PSs jamais poderiam conquistar com_ suas propara trabalhar paga o mesmo juro que aquele que
prias forças e em seguida, a absorçao das esestá comprando um carro para manter o seu status.
querdas democráticas pela ideologia das na:cioNão tem sentido! É o mesmo problema do tributo;
nalizações coletivizações, programa do sociaa taxa do ICM da geladeira ser a mesma do feijão, da
lismo
intégral e totalitário, incompatível com
farinha e da rapadura.
a sobrevivência, a longo prazo, das garantias
O que peço desta tribuna, Sr. Presidente e Srs.
constitucionais das liberdades e dos direitos
Senadores, é de que precisamos equacionar o nosso
fundamentais. Segundo, comproriletE;ndo as esproblema, tendo em vista esta realidade. Daí por que
querdas democráticas com os propositos totapeço, desde que aqui cheguei legislações diferenciadas,
litários das "frentes populares", conturbar a
porque com a que ai está, com o modelo econômico
opinião pública e inocular na consciência cole-
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tiva a idéia de que tudo que não for "frentista",
enfim, qualquer programa que não incluir nacionalizações, identificadas com a reforma, com
o progresso, com a generosidade social e exaltação humanista, terá de ser rejeitado como
"reação", "direitlsmo", "nacionalismo chauvinista e pequeno burguês", em suma, como atraso e recaída no obscurantismo capitalista.
Sr. Presidente, achei interessante transcrever este ..
trecho elo cclitorlal do O Estado de S. Paulo. Já tive
oport.unldnde de ocupar esta· tribuna e dizer, na essência, o que está publicado neste editorial.
Quando se propôs aqui mesmo, nesta Casa, que se
formasse uma frente ampla, composta de operários,
de estudantes, de advogados, de classes empresariais,
denunciei, exatamente, que isso era uma idéia comunista, pois ela estava em consonância com o que os
comunistas, lá fora, estavam pregando. Cheguei até
a advertir que tinha receio que o comunismo não
chegasse até nós por gravidade, porque aquilo que
está lá fora, que se trabalha, que se luta, que se vê
em acontecimentos que estavam se desenrolando, então, poderíamos, amanhã ou depois, ser surpreendidos
com a vitória comunista, no Brasil, por gravidade.
Exatamente meses depois, fui criticado; Sr. Presidente. Mas, muitos meses depois é o Estadao, o insuspeito O Estado de S. Paulo, um jornal, sem dúvida
nenhuma, dos mais importantes, senão o mais importante dos que circulam dentro do nosso Pais, que vem
repetir aquilo que já eu disse nesta tribuna. Conseqüentemente, eu não podia deixar de transcrever
aquilo que denunciei, há muitos meses atrás, e quase
fui apedrejado por muitos. Mas, esses são os acontecimentos; essa é a realidade.
Sempre achei que aqueles que se dizem esquerdistas são os que mais escondem, realmente, os propósitos para poderem conviver melhor com o sistema
comunista.
É o que está aqui, realmente, retratado, neste
editorial de O Estado de S. Paulo.
Era só isso, Sr. Presidente, que eu desejava deixar
registrado, nos Anais da Casa, nesta tarde. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. IUAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Após longo período sob regime de intervenção, o
Conselho Regional de Técnicos de Administração da
3.a Região, que abrange os Estados do Ceará, Piauí e
Maranhão, voltou a realizar eleições para a escolha
de seus novos dirigentes, em clima de entusiástica
movimentação.
Durante dois anos, os componentes da valorosa
classe aguardaram a sustação da medida intervencionista, preparando, por outro lado, as chapas que,
ao restabelecer-se a normalidade, deveriam concorrer
ao pleito.
A inexpllcá vel demora ocorrida para a fixação da
data em que a competição efetuar-se-la, não arrefeceu o ânimo de luta dos líderes das duas correntes
então ali existentes, levando-os a elaborar um programa de diretrizes e metas, como meio de assegurar
a preferência dos técnicos de administração registrados no Conselho e em condições, assim, de exercitarem o direito de voto.
No dia 23 de setembro passado, com fiscalização
oficial, a eleição teve lugar dentro das normas legais
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pertinentes, logrando expressiva maioria a chapa denominada "Francisco Aniceto de Carvalho Neto", composta pelos seguintes profissionais:
Presidente: Luis Carlos Aires Barreira Nanan
Vice-Presidente: Stenio Rocha Carvalho Lima
1. 0 -Secretário: Humberto Vitorino Dantas
2. 0 -Secretário: José Eribaldo Campos Lima
1. 0 -Tesoureiro: Luis Holanda Costa
2. 0 -Tesourelro: Plácido Castelo Sobrinho
Conselheiros: Paulo Aguiar Frota - Idelsuite Tavares Carneiro - Cesar Claudio Rabelo Cavalcante.
Membros Suplentes: Carlos Isidoro Sanford Paracampos - Ronaldo Santiago Nunes - Sarnir Youssef
Jereissatl - José Eoaci Soares Lima- Maria do Socorro Ferreira de Miranda - Vera Lúcia de Pontes
Gondim - Antônio Claudio Camara Montenegro José Alves de Oliveira.
Candidatos de Chapas Individuais (Representantes junto ao CFTAO: Carlos Mauro Cabral Benevides
-· Ilailson Silveira de Araujo.
Ressalte-se que os eleitos, que se empossarão oportunamente, deram a conhecer o sumário das atividades
que desenvolverão, numa prova de que se ·acham imbuídos dos melhores propósitos à frente do Conselho
da 3.a Região.
São os seguintes os principais itens da programação de trabalho já definitivamente assentada pela
nova diretorla:
1. Desenvolver campanhas de divulgação da
Profissão, com o propósito de tornar amplamente conhecido o campo de atuação e elevar cada vez mais o
conceito dos Técnicos de Administração.
2. Exercer ação de esclarecimento junto às organizações públicas e particulares, tendo em vista
resguardar os interesses e direitos dos Técnicos de Administração, consoante a legislação em vigor.
3. Desenvolver trabalho em prol da difusão das
técnicas de organização e racionalização administrativa nas empresas públicas e particulares.
· ~. Ampliar o número de técnicos filiados ao
Conselho e exercer fiscalização para normalizar a situação daqueles que vêm exercendo a profissão sem
o competente e necessário registro.
5. Realizar estudos e programas de trabalho, visando a identificação e o desenvolvimento do mercado
de trabalho do Técnico de Administração.
6. Favorecer a integração e associativismo entre
os Profissionais de Administração.
7. Imprimir e fazer distribuir o Regulamento da
Profissão e criar órgão periódico para divulgação do
Conselho e de assuntos técnicos de interesse para seus
filiados.
8. Celebrar acordos e convênios com entidades
públicas e particulares para a divulgação das técnicas e processos da racionalização administrativa.
9. Manter efetivo intercâmbio com os demais
Conselhos Regionais e com o Conselho Federal de Técnicos de Administração.
10. Analisar criticamente as disposições legais
vigorantes alusivas à Profissão, encaminhando ao
Conselho Federal as proposições e sugestões cabíveis.
Ao destacar, desta tribuna, a eleição dos dirigentes do Conselho Regional de Técnicos de Administração, desejo estimulá-los ao cumprimento dos nobres misteres a que se propuseram, detentorea que
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passaram a ser da confiança de quantos integram,
naqueles Estados, a conceituada classe.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Conselho Estadual de Educação de Sergipe,
através de sua Câmara de Educação Moral e Cívica,
realizou ontem, em Aracaju, no Instituto de Educação
Rui Barbosa, a 1o.a Maratona Intelectual, que contou
com a participação de cerca de 25 estabelecimentos
educacionais, onde tomaram parte mais de 100 alunos.
Dois foram os ternários da Maratona:
Jackson de Figueiredo e suas obras, para os
alunos do 1.0 Grau; e Recursos Minerais de
Sergipe, focalizando: sua variedade e quantidade, os minérios que estão sendo explorados
e os que se acham em perspectivas de exploração, para os alunos do 2. 0 Grau.
Foi com enorme satisfação que tomei conhecimento do assunto, através da Professora Yvone Mendonça de Souza, que me informou também do vivo
interesse da juventude sergipana, pelos temas que foram abordados e, de maneira especial, o referente
aos minérios.
Tenho procurado me somar na vida pública aos
que têm batalhado pela exploração das vastas riquezas minerais do meu Estado, algumas delas conhecidas desde muitos anos. Nunca temi, e não temo, insistir no assunto, reclamando medidas que permitam
a eficaz exploração das riquezas minerais sergipanas.
Esta insistência pode ser mal compreendida por alguns e até mesmo parecer enfadonha a outros. Nada
me importa senão manter a luta, nela insistindo
sempre, ora recordando promessas e compromissos do
Governo Federal, ora incentivando as autoridades a
maior esforço no setor. Através dos anos tenho aludido com persistência sobre a questão, mostrando ser
ela fundamental para o meu Estado, e, também, para
o Brasil.
Quando Governador do Estado, tive a ventura de
levar ao saudoso Presidente Costa e Silva a notícia
da descoberta de petróleo na plataforma continental
de Sergipe, em Porto Alegre, quando da inauguração
da Refinaria Alberto Pasqualini, e depois a de entregar em Brasília, no mês de agosto de 1969, ao grande
Presidente, amostras das várias riquezas minerais
descobertas pela PETROBRAS. Infelizmente, numerosos percalços impediram, até agora, que os evaporitos sergipanos estejam contribuindo para o enriquecimento brasileiro. Mas, com a recente criação da
MINEROBRAS, subsidiária da PETROBRAS para explorar e industrializar o potássio, acredito que a luta
para aproveitamento dessa nossa grande riqueza se
aproxima do desfecho.
Sr. Presidente, no seu pequeno tamanho, Sergipe
dispõe de riquezas minerais diversas e em quantidades excepcionais. A sua exploração e industrialização
são indispensáveis à transformação econômico-industrial do Estado, como, igualmente, para o engrandecimento do Brasil. O erguimento econômico de
Sergipe está na dependência dessa exploração. Nas
jazidas sergipanas estão riquezas gigantescas, que podem enriquecer Sergipe e o Brasil. Plenamente justificada, portanto, a luta a que me dou há tantos anos,
com persistência que malogro algum faz esmorecer.
E sempre advirto que não basta a exploração dos minerais sergipanos, pois imprescindível é que eles se-
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jam industrializados no Estado, a fim de que este se
torne formidável pólo industrial, a que está destinado por suas variadas e grandes riquezas minerais. No
dia em que isso se der, Sergipe terá alcançado realizar
sua vocação, tornando-se um Estado economicamente poderoso e contribuindo para o enriquecimento
brasileiro.
Sr. Presidente o entusiasmo com que a mocidade
estudiosa de Sergipe se preparou para a 1o.a Maratona Intelectual vem comprovar o definitivo amadurecimento do pensamento sergipano em torno de questão que é decisiva para o futuro do Estado. :G: que os
moços do meu Estado estão conscientizados sobre a
importância do ternário, o que é reconfortante, pois,
mais revigora a confiança que sempre tivemos no desenvolvimento econômico, industrial e cultural do
Estado de Sergipe - uma terra abençoada por Deus,
que a ela proporcionou riquezas !mensuráveis!
Expresso aqui minha satisfação pelo júbilo e afã
com que a mocidade de Sergipe se embrenha em estudos e pesquisas, o que deu maior realce à 1o.a Maratona. Vejo, no caso, a confirmação de que Deus deu
a Sergipe riquezas diversas e muito grandes, dentre
elas se destacando seu povo, trabalhador, ordeiro e
inventivo, proporcionando-lhe, hoje, uma mocidade
que é garantia da grandeza do futuro próximo que
aguarda o Estado de Sergipe!
Quero, também, nesta oportunidade, ressaltar a
figura do operoso Secretário de Educação e Cultura,
Professor Everaldo Aragão Prado, que deu todo o apoio
a esta feliz e oportuníssima iniciativa, assim como
congratulo-me com os ilustres membros da Câmara
de Educação Moral e Cívica do Conselho Estadual de
Educação que permitiram aos estudantes sergipanos
amplo estudo e debate sobre os vastos recursos minerais do Estado, base segura para o engrandecimento
quase ilimitado do menor Estado da Federação!
E tão feliz a iniciativa, tanto com ela me rejubilo,
que necessário se torna mencionar os nomes dos integrantes da Câmara de Educação Moral e Cívica:
Padre José de Carvalho, Presidente; Cônego Claudionor de Brito Fontes, Professoras Bernadete Galrão
Leite Maria Augusta Lobão e Professor Cândido AugustO Sampaio. Ao convocarem a mocidade serglpana
·para uma Maratona que teve como um dos temas
os recursos naturais de Sergipe, adotou iniciativa da
maior importância, pois reveladora do grau de conscientização do povo sergipano em torno dos problemas e interesses do nosso Estado.
Sr. Presidente, o entusiasmo e ardor cívic? com
que os estudantes de meu Estado responderam a convocaçao para tão decisivo debate, deixam por demais
evidente que Sergipe já ingressa em nova fase de sua
história: aquela que o tornará um Estado rico e desenvolvido, seu engrandecimento contribuindo poderosamente para que o Brasil se torne o quanto antes
a grande potência a que foi destinado e em que se
tornará bem mais cedo do que muitos supõem!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
Sessão, designando para a Extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de R~solu
ção n.o 106, de 1976 (apresentado pela Comissao de
Economia como conclusao de seu Parecer n.0 845, de
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1976), que autoriza o Governo do Estado do Rio de
Janeiro (RJ) a elevar em Cr$ 1.808.400.000,00 (um
bilhão, oitocentos e oito milhões, quatrocentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n. 0 846, de 1976; da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

-2Dlscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 107, de 1976 (apresentado pela Comissão de
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Economia como conclusão de seu Parecer n.o 847, de
1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro
Fino (MG) a elevar em Cr$ 664.000,00 (seiscentos e
sessenta e quatro mll cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n. 0 848, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada a Sessão.
(Levanta-se a Sessão às 16 horas e 30 minutos.)

ATA DA 185.a SESSÃO EM 14 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da 8.a Legislatura
EXTRAORDINARIA
PRESIDiNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
.As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes
os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - José Esteves - Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La
Rocque- Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella
·-Mauro Benevides- Virgílio Távora- Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de Mello - Lulz
Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista
- Heitor Dias - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rezende - Roberto Saturnino - Benjamim
Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro
- Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Lenoir
Vargas - Otair Becker - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 37 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 PRIMEmO-SECRETARIO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS
0
· N. 444/76, de 14 do corrente, comunicando a
aprovação das emendas do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n. 0 57, de 1976, que dispõe sobre medidas
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras
providências. (Projeto enviado à sanção em 14 de outubro de 1976.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O Expediente lido vai à publicação.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n.0 106, de 1976 (apresentado pela
Comissão de Economia como conclusão de seu
Parecer n. 845, de 1976), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ) a elevar
em Cr$ 1.808.400.000,00 (um bilhão, oitocentos
e oito milhões, quatrocentos mil cruzeiros) o

montante de sua dív'lda consolidada, tendo
PARECER, sob n.0 846, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucio.
nalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da
palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)
Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n.0 107, de 1976 (apresentado pela
Comissão de Economia como conclusão de seu
Parecer n.o 847, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro Fino (MG) a elevar
em Cr$ 664. 000,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n.o 848, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da
palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de
Resolução números 106 e 107, de 1976, aprovados na
Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos termos
do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno,

I
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se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo
Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER N.O 849, DE 1976
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n.0
106, de 1976.
Relator: Senador Renato Franco
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Resolução número 106, de 1976, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em
Cr$ 1.808.400.000,00 (um bilhão, oitocentos e oito
milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1976. Danton Jobim, Presidente - Renato Franco, Relator
- Virgílio Távora.
ANEXO AO PARECER N. 0 849, DE 1976
Redação final do Projeto de Resolução n.0
106, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VI da constituição, e eu,
.................... , Presidente promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N.0

,

DE 1976

Autoriza o Governo do Estado do Rio de
Janeiro .a elevar em Cr$ 1.808.400.000,00 (um
bilhão, oitocentos e oito milhões e quatrocentos
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 :é o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o par~
metro fixado pelo item m do art. 2.0 da Resoluçao
n.0 62, de 1975, do senado Federal, a fim de que possa
realizar operações de crédito, no valor global de Cr$
1.808.400.000,00 <um bilhão oitocentos e oito milhões e quatrocentos mil cruzeiros), sendo ......•..
Cr$ 1. 000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) junto
ao Banco do Estado da Guanabara S.A., na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH) e Cr$ 808.400.000,00 (oitocentos e oito milhões
e quatrocentos mil cruzeiros) mediante a emissão de
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
- Tipo Reajustável - ORTRJ, destinadas ao financiamento da parte do projeto do ~etropoJ.!tano do
Rio de Janeiro, à manutençao do g'iro da d1vida do
ano de 1976 e à cobertura do deficit orçamentário do
Estado.
Art. 2.o Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N.0 850, DE 1976
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n.0
107, de 1976.
Relator: Senador Virgílio Távora
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n.o 107, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipàl de Ouro Fino (MG) a elevar em Cr$
664.000,00 <seiscentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1976. Danton Jobim, Presidente - Virgílio Távora, Relator
- Renato Franco.

ANEXO AO PARECER N. 0 850, DE 1976

Redação final do Projeto de Resolução n.0

107, de 1976.

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 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro
Fino, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
664.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 :m a Prefeitura Municipal de Ouro Fino,
Estado de Minas Gerais, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item II do artigo 2.0 da Resolução n. 0 62, de 1975, do Senado Federal
a fim de que possa realizar uma operação de crédito,
no valor de Cr$ 664.000,00 (seiscentos e sessenta e
quatro mil cruzeiros), junto à Caixa Económica do
Estado de Minas Gerais S.A., destinada ao financiamento dos serviços de construção da Estação Rodoviária daquela cidade.
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -As redações finais lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:

REQUERIMENTO N.0 544, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n.0 106, de 1976.
Sala das Sessões, em 14 de outubro de 1976.
Ruy Santos.
REQUERIMENTO N.0 545, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interz:o,
requeiro dispensa de publicação, para im.ediata dlScussão e votação, da redação final do ProJeto de Resolução n.o 107, de 1976.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1976. - Ruy
Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De
acordo com a deliberação do Plenário, passa-~e à
imediata apreciação das redações finais dos ProJetos
de Resolução n. 0 s 106 e 107, de 1976.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n. 0 10&, de 1976. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto> -Vai-se
passar, nesta oportunidade, à apreciação da redação
final do Projeto de Resolução n. 0 107, de 1976.
Em discussão a redação final anteriormente lida.
<Pausa.)

22

·----

6934 Sexta-feira 15

--DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;io 11)

Outubro de 1976

Não havendo quem queira discuti-la,. ~~~l~ro-a ......... .
-3encerrada.
REQUERIMENTO N,0 50'7, DE 19'76
Em votação.
<Tramitando em conjunto com o Requerimento
n.o 506, de 1976)
Os Srs. Senadores que a ap~ovam permaneçam
Votação, em turno único, do Requerimento n.o
sentados. <Pausa.)
507, de 1976, do Sr. Senador Virgíllo Távora, soliciAprovada.
. tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do pronunciamento feito pelo Ministro das Relações
Exteriores, Azeredo da Silveira, por ocasião da aberA matéria vai à promulgação.
tura da XXXI Assembléia-Geral das Nações Unidas.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães PintO) -Nada
_
_
4
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente
Sessão, designando para a Ordinária de amanhã a
Votação, em turno único, do Requerimento n.o
seguinte
529, de 1976, do Sr. Senador Accioly Filho, solicitando
sejam anexados aos Projetos de Lei do Senado n.oa
ORDEM DO DIA
128, de 1974; 89, 164, 189, 197, 198 e 22&, de 1975; e
15, 79 e 200, de 1976, que já tramitam em conjunto,
-los de n.0 s 47 e 251, de 1976, dos Srs. Senadores Franco
Montoro
e Nelson Carneiro, que dispõem sobre o FunVotação, em turno único, do Projeto de Lei do. do de Garantia
do Tempo de Serviço.
0
Senado n. 192, de 1975 - Complementar, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção
-5de empréstimos simples pelos servidores . públicos ao
Discussão, em turno único, da Emenda da CâmaPrograma de Formação do Patrlmônio do Servidor ra dos· Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.o 26,
Público, tendo
de 1968 (N.0 1.867-B/68, naquela Casa), que dá nova
redação
ao § 1.o do art. 449 da Consolidação das Leis
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 s 4 a 6, de 1976, do Trabalho, tendo
·
das Comissões:
PARECERES FAVORÃIVEIS, sob n. 0 s 571 e 572, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Constituição e Justiça; e
- de Serviço Público Civil; e
- de Legislação Social.
- de Finanças.
-6Discussão, em segundo turno, do Projeto. de Lei
-2do Senado n. 0 190, de 1976, do Sr. Senador Italívio
0
REQUERIMENTO N. 506, DE 19'76
Coelho, que dispõe sobre · a não incidência aos Vice. Prefeitos Municipais da incompatib111dade prevista no
(Tramitando em conjunto com o Requerimento n.o art. 84, item I da Lei n:0 4.215; de'27 de abril de 1963,
507, de 1976)
tendo
·
PARECER,
sob
n.O
800,
de
1976,
da
Comissão
Votação, em turno único, do Requerimento n.o
506, de 1976, dos Srs. Senadores Lourival Baptista e - de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos ·Anais do
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Minis- encerrada a Sessão.
tro Azeredo da Silveira, por ocasião da abertura da
(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 45
XXXI Assembléia-Geral da ONU.
mtnutos.)

l

·----------------------------------------------------------~----·--------
~
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MESA

LIDIRANÇA DA ARENA
IDA MAIORIA

Presidente:
Magalhães Pinto IARENA-MGI

J9.Secretário:
lourival Baptista !ARENA-SEI

líder
Petrónio Portella
Vice-líderes
Eurico Rezende
Jarbas Passarinho
José lindoso
Maltas leõo
Paula Guerra
Ruy Santos
Saldanha Derzi
Virgílio Távora

19. Vice-Presidente:
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI
49-Secretório:
lenolr Vargas IARENA-!>CI
. 29-Vice-Presidente:
1.\pnjÓmim Farah IMDB-RJI

LIDIRANÇA DO MDI
IDA MINORIA
)9.Secrfltório:
Dinorte Mariz 11\RENA-RNI

Suplentes de SecretóriOS:

líder
Franco Montara
Vice-líderes
Mauro Benevides
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Evandro Carreira

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-P.Al
Alexandre Casto IARENA-M"'
Mendes Canele IARENA-MTI

29-Secretório:
Mcircos Freire IMDB-PEI

COMISSOIS

COMISSlO DI ASSUNTOS REGIONAIS- (CAl)
17 Membros!

Diretor: José Soares de Oliveira filho

·

COMPOSIÇÃO

local: Anexo 11- Térreo

Presidente: Callete Pinheiro
Vice-Presidente: 1\genor Maria

Telefones: 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257

A) SIRYIÇO DI COMISSOIS PIRMANINTIS

ntutarea
I.
2i
3.
4.

Chefe: Claúdio Cbrlos Rodngues Costa
local: Anexo 11- Térreo

5.

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313

S11111entea

ARENA
Callete Pinheiro
José Guiomard
Teotónio Vilela
Renato Franco
José Esteves

I. Saldanha Derzi
·2. José Sarney
3. Benedito Ferreira
MDB

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA)
17 Membros!

1 Evelósio Vieira
2. Gilvan Rocha
Assistente: ljda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas.
\ocal: Sala "Epitócio Pessoa" -Anexo 11- Ramal615.

COMISSlO DI CONSTitUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)

COMPOSIÇÃO

11 'J Membros'
COMPOSIÇÃO

Presidente: Orestes Quércla
Presidente: Accioly filho
19. Vice-Pr~sidente: Gustavo Capanemó
29-Vice-Presidente: Paulo Brossord

•Vice-Presidente: Benedito Ferreira

ntutarel

Suplente•
ARENA

I. Vasconcelos Torres

1. Altevir leal

2. Paulo Guerra

2. Otalr Becker

3. Benedito Ferreira

3. Renato franco

( ltalivio Coalhe>

5. Mendes Canele
MD8
I. Agenor Marlu
2. Orestes Quércia

1. Adalberto Sena
2. Amoral Peixoto

.Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga- Ramal 706
ReuniOe11 Quartal·lejral, à1 10r30 horas.
local: Sala "Epitóclo Pessoa"- Anexo 11- Ramal615

Titular••
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Accioly Filho
José Sarnéy
José lindoso
Helvídio Nunes
ltalívio Coelho
Eurico Rezende
Gustavo Ca panema
Hllitor Dias
Henrique de La Rocque

I.
2.
3.
.S.

Dirceu Cardoso
l~lte Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Brossard

5.

Suplerttea
ARENA
I.
2.
3.
4.

Maltosleõo
Oito Lehmann
Petrónio Portella
Renato franco
5. Osires Teixeira

MDB

I. Franco.'Montoro
2. Mauro Benevides

Assi1tente: Maria Helena Bueno 8ranac1o- Ramal305.
ReuniOelr Quartal·.leiras,llis lOrOO hr;1ra1
localr Sala "Cidvls Bevilacqua" - Anexo 11-.Ramal623.
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIIAL- (CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA - (CIC)

111 Membros!

l-9 -Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outra

Vice.Presidente: Adalberto Seno

Vice.Presidente: Henriaue de La Rocque

Suplente• ·

Titulare•

I. Helvídro Nunes

I. Augusto Franco

I. Tarso Ou trá

2. Eurico Rezende
3. Renato Franco

2. Luiz Cavalcante
3. José lindoso

2. Gustavo Capanema

7. Helvidio Nunes

3. João Calmon

4. Virgílio Tóvoro

4. Henrique de Lo Rocque

3. José ~arney
4. Ruy Santos

Titulare•

Suplente•
ARENA

ARENA

4. Osires Teixeir~

Arnon dA Mella

5. Mendes Canele
6. Otto Lehmann

5. Saldanha Derzi
6. Heitor Dias

MDB

7. Henrique de Lo Rocque

I. Evelásio Vieira

1. Franca Montara

8. Otair Becker

2. Paulo Brassard
3. Adalberto Sena

2. Itamar Franco

MDB

I. Adalberto Sena

2. Lázaro Bnrbozo
3. Ruy Carneiro

Ramal 598.

I. Evandro Carreira.

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz -

2. Nelson Carneiro

Reuniões: Quintas.feiras, às 10:00 horas.
Local· Sala "Cióvrs Bevrlácqua" -Anexo 11- Ramal623.

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira -

Ramal 306.

Reuniões: Quintas.feiros, às 9:00 horas.

COMISSlO DIPINANÇAS- (CP)

Local Sala "Rlly Barbosa" -Anexo li -Ramais 62 1 e 71 6.

117 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Amarai Peixoto

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)

Vice-Presidente: Teotónio Vilela

111 Membros!

Suplente•

Titulare•
ARENA

COMPOSIÇÃO

I. Saldanha Derzi

l. Daniel Krieger

Presidente: Milton Cabral

2. Benedito Ferreiro

2. José Guiomard

Vice.Presidente: Renato Franco

3. Alexandre Costa

Suplente•

4. Fausto Castelo-Branco
5. Jessé Freire

l José Sa rney
4. Heitor Dias
5, Cattete Pinheiro

6. Virpilio Távora

6. Os ires Teixeira

I. Milton Cabral

I. Benedito Ferreiro

7. Monos Leão

2. Vasconcelos Torres
3. Jessé Freire

2. Augusto Franco

B. Torso Outra

3. Ruy Snntos

4. Luiz Cavalcante

4. Cottete Pinheiro

5. Arnon de Mello

5. Helvídio Nunes

Titulare•
ARENA

6. Jarbos Passarinho

9. Henrique a.: l.a Rocque
10. Helvidia Nunes
11. Teotónio Vilela
12. Ruy Santos

7. Paulo Guerra

MDB
1. Amarai Peixoto

B. Renato Franco
MDB

2. Leite Chaves

I. Danton Jobim
2. Dirceu Cardoso
3. Evelósio Vieira

I. Franco Montara

I. Agenor Maria

3. Mauro Benevides

2. Orestes Quêrcio

2. Amaral Peixoto

4. Roberto Saturnino

3. Roberto Saturnino

5. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza -Ramal 675.

Assistente: Marcus Vinicius Gaulart Ganzaga- Ramo1303.

Reuniões: Quartas. feiras, às 10:00 horas.

Reuniões, Quintos.feiras, às 10r30 horas.

Local: Solo "Epitócio Pessoa"- Anexa 11- Romal615.

LocDI SDiü "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramars 621 o 716.
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COMISSAO DI LIGISLAÇlO SOCIAl.- (CLS)

COMiSSlO DI RILAÇOU IXTIIIORIS- (CRI)

17 Membrosl

115 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneiro
Vice-Presidente: Jessé Freire

Presidente: Daniel Krieger
J9.VIce-Presidente: l~lz VIana
29-Vice-Presldente: Virgílio Távora

Suplente•

ntulare•

Suplente•

ntular••

ARENA
I. Virgílio Tóvora
2. Eurico Rezende
3. Accloly Filho

1. Mendes Canal e
2. Domício.Gandim
3. Jarbas Passarinho
4. Henrique de la Rocque
5. Jessé Freire
MDB

1. Lãzaro Barboza
2. Ruy Carneiro

1. Franco Montara
2. Nelson Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza ..l. Ramal 675
Reuniões: Quintas.feirus, às li :00 horas.
local: Sola "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal 623.

ARENA

1. Accioly Filh(!
2. José llndoso
3. Cattete Pinheiro
4. Fausto Castela-Branco
5. Mendes Canal e
Helv:dio Nunes

1. Daniel Krieger
2. luiz Viana
3. Virgílio Távora
4. Jessé Frelr&
5. Arnon de Mello
6. Petr6nio Portella
7. Saldanha Derzi
8. José Sarney
9. João Calmon
1O. Augusto France

6:

COMISSAO DI MINAS IINIRGIA- (CMI)
17 Membrosl

MDB

COMPOSIÇÃO
~residente: João Calmon
Vice-Presidente: Domício Gondim

Suplente•

ntular••
ARENA

1. Milton Cobrai ·

1. Pau[o Guer~o

2. Arnon de Meilo
3. 'luiz Cavalcante
4. Domício Gondim
5. João Calmon

2. José Guiomard
3. Virgílio Távora

I.
2.
3.
4.
5.

I. Nelson Carneiro
2. Paulo Brossard
3. Roberto Saturnlno

Danton Joblm
Gilvan Rocha
Itamar Franco
leite Oaves
Mauro Benevides

Assistente: C6ndldo Hlppertt- Rama1676.
ReuniOes: Quartas-feiras, às 10:30 horas.
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ram.als 621 e 716

MOB

1. Gilvan Rocha
2. leite Chaves

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMIS5l0 DI SAilDI- (CS)
17 Membros!

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romal306.
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas.
local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Branco
Vlce-Presidente: Gllvan Rocha

COMISSAO DI RIDAÇlO (CR)
15Membrosl
COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Donton Joblm
Vice-Presidente: Renato Franco

Suplente•

Titulare•
ARENA

1. Virgílio Távora
2. Mendes Canele

1. José lindoso
2. Renato Franco
3. Otto Lehmann

1.
2.
3.
4.
5.

1. Saldanha Oerzi
• ·. 2•. Mendes Canale

Fausto Castelo-Branco
Cattete Pinhelio
Ruy Santos
Otalr Becker
Altevlr leal
MDB

MDB

1. Danton Jobim

Suplente•

ntular••

1. Dirceu Cardoso

2. Orestes Quércia
Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal134.
Reuniões: Quartas·feiras, às 11:00 horas.
local: Sala "Clóvis Bevllacqua"- Anexo 11- Romal623.

1. Adalberto Sena
2. Gilvan Rocha

···. I; Evandro Càrr~lro ·
2. Ruy Carneiro

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha -Ramal 312.
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas.
local: Sala "Epltóclo Pessoa"- Anexo 11.,.- Rama161~:

_ _ _......_

Em

--------~--------------------------------·-----------------------~--~
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COMISSlO DI 'IGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSAO DI! TRANSPORTES, COMUNICAÇOIS
EOBRAS PUBLICAS - (CT)

17 Membros I
COMPOSIÇÃO
Presidente: José Guiomord
Vice-Presidente: Vasconcelos Torres

'Titulare,1

Outubro de 1976

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Costa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

Suplentea
ARENA

I.
2.
3.
4.

Luiz Cavalcante
José Lindosa
Virgílio Távoro
José Gulomord
5. Vasconcelos Torres

Titulare a

1. Jorbos Passarinho
2. Henrique de Lô"Rbcque
3. Alexandre Costa

MDB

I. Amoral Peixoto
2. Adalberto Seno

1. Agenor Mo rio
2. Orestes Quórcio

Suplentea
ARENA

I.
2.
3.
4.

Alexandre Costa
Luiz Cavalcante
Benedito Ferreira
José Esteves
5. Paulo Guerra

1. Otto Lehmann
2. Mendes Canal e
3. Teotónio Vilela

MDB

I. Evaridro Carreiro
2. Evelásio Vieira

Assistente: Lêdo Ferreiro do Rocha- Romol312.
~euniOes: Quartas-feiras, às 11:30 horas.
Local: Sala "Clóvis Bevilocqua"- Anexa 11 -Ramal 623.

I. Lázaro Bolbozo
2. Roberto Soturnino

Assistente: Claudio Carlos R. Costa - Ramal 301
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas.
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romal621

COMISSAO DISDVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC)
17 Membros)

I) SERVIÇO DE COMI5S0ES MISTAS, ESPECIAIS
I DE INQUIRITO

COMPOSIÇÃO
Presid'ente: Lázaro Barbozo
Vice·Presidente: Otto Lehmonn

Tltularea

Comlaaõea Temporárlaa
Chefe: Ruth de Souza Castro.
Local: Anexo 11- Térreo.
Telefone: 25-8505 - Ramal 303
1J Comissões Temporárias poro Projetas do Congresso Nacional.
21 Comissões Temporárias poro Apreciação de Vetos.
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentário lart. 90 do Regimento
Comum!

Suplentea
ARENA

I.
2.
3.
4.

Augusto franco
Oito Lehmonn
Heitor Dias
Accloly Filho
5. Luiz Viana

I. Mattos Leão
2. Gustavo Caoanemo
3. Alexandre Casto
MDB

1. Itamar Franco

1. Donton Jobim
2. Mouro Beoevides

2. Lázaro Borbozo

Assistente: Sania Andrade Peixoto- Ramal 307
ReuniOes: Quintos-feiras, às I 0:00 horas.
Local: Sola Epitácio Pessoa -Anexo li -Ramal 615

Assistentes de Comissões: Harotdo Pereira Fernandes - Ramal 671.:
Ai leu de Oliveira - 67 4; Cleide Mo ria B.F. Cruz- Ramal 598; Mouro Lopes
de Só- Romol310
SENADO FEDERAL
SUBSBCRETARIA DE COIIISS0ES
SERVIÇO DE COIIISSOES PERMANEN~ES

HO!URIO DAS REUNIOES DAS COM!SSOES PERI!ANBNTES DO SENADO FEt~J!!!!
PARA O ANO DE 1976
HORAS

10:00

TERÇA
C.A.R,

S. ·A

L A

ASSIS~ EN~ E

EPIUCIO PESSOA
Ramal - 615

HORAS

QUA~A

5 A L A

LEDA

HORAS

QUIN~A

09:00 C.D.F,

c.c.J.

C.E.

s

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 6tl

ASSIS~EN~E

C.E.C

C.R.E,

C.R.

ROY BARBOSA

c.s.N.

CANDIDO
MARCUS
VINICIUS

CLdVIS EEVIL.oiCQUA

MARIA

CLdVIS BEVI LACQUA
Ramal - 623

C.F,

RONALDO

CLEIDE

EPITACIO PESSOA
Ramal - 6],5_

SONIA

ROY BARBOSA

MARCUS

C.M.E,

EPI ~ACIO PESSOA
Ramal - 615

RONALDO

C.L,S,

CLdVIS EEVIL.<CQUA
Rllma1 • 623

DANIEL

ll:OO c.s.

CARMEM
LEDA

CLdVIS BEVII.ICQUA

Ramais - 621 o 7l6 VINICIUS

10:30

EPITACIO PESSOA
Ramal • 615

Rllmal • 623

ll:30

ASSIS~EN~E

Ramal • 623
c.s.P.c.

DANIEL

Ramais .- 62l o 716
C.A,

ll:OO

MARIA
HELENA

EPIUCIO PESSOA
Ramal - 615

10:30

A L AS

RameJ.o - 621 o ?l6'

10:00
10:00

s

ROY BAREOSA

EPI~~CIO

PESSOA

LEDA

Ramal • 615
C,T,

ROY EAREOSA
CLAUDIO
Ram•is • 621 s 716 COS~A

i
li

i

J

:i
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ANO XXXI -

N9 133

SABADO, 1fj OUTUBRO DE 1976

BRASíLIA -

DF

1
ti

I

SENADO FEDERAL

i
1
I
í

SUMÃRIO
1
1.1
1.2

-ATA DA 186.a SESSAO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1976
- ABERTURA
- EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República.
Restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado:

- N.o 171/76 (n.o 314/76, na origem), referente
ao Projeto de Lei do Senado n.0 243/76-DF, que
dispõe sobre o Estatuto do Magistério Oficial do
Distrito Federal. (Projeto que se transformou na
Lei n. 0 6.366, de 15 de outubro de 1976.)

1.2.2 - Ofícios do Sr. 1.0 -Secretário da Câmara
dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógra-

fos dos seguintes projetas:

-Projeto de 'Lei da Câmara n.o 87/76 (n.0
407-B/75, na Casa de origem>, que dispõe sobre a
aplicação obrigatória, em atividades agrícolas, de
parte dos recursos destinados a proj etps na área da
Amazônia Legal, e dá outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n.0 88/76 (n.O
1.106-B/75, na Casa de origem), que dá nova redação aos §§ 3.o e 4.o do art. 2.0 da Lei n.0 5 .584,
de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas
de Direito Processual do Trabalho, altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 89/76 Cn.0
2 .214-B/76, na Casa de origem), que autoriza a
doação à Universidade Federal da Bahia do imóvel que menciona, situado na cidade de Salvador,
Estado da Bahia.

-Projeto de Decreto Legislativo n. 0 38/76 (n. 0
72-A, de 1976, na Câmara dos Deputados), que
aprova as contas da Rede Ferroviária Federal
S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao exercício
de 1974.
1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 184/76, que
permite aposentadoria voluntária, nas condições
que especifica, aos funcionários públicos do Distrito Federal incluídos em Quadro Suplementar ou
postos em disponibilidade.
- Emenda nQ 1, de Plenário, ao Projeto de
Lei da Câmara n.o 72/76 (n. 0 2.600-A/76, na Casa
de origem), que dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
-Projeto de Decreto Legislativo n.0 36/76 (n.O
67-B, de 1976, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção Internacional .de Telecomunicações, assinado, pelo Brasil, em MalagaTorremolinos, em 1973.
1.2.4 - ~uencrnento
N.0 546/76, subscrito pelo Sr. Senador Otair
Becker, de transcrição, nos Anais do Senado, do
artigo Uma Ovelha Tresmalhada, de autoria do
jornalista Edison Lobão, publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 12 de outubro último.
1.2 .5 - Discursos do Expediente
SENADOR ITAMAR FRANCO- Considerações
sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 266/76, que
encaminha à Mesa, criando o Conselho de Integração de Investimentos, destinado a av~liar 9Perações de qualquer natureza, referentes a fusao e
incorporações, aquisição de controle acionário e
cessão de ativo; dimensionar o impacto do inves:timento externo direto de capital estrangeiro, e da
outras providências.
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SENADOR RUY SANTOS -

"Dia do Profes-

sor".
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- 'Escolha do
Senador Magalhães Pinto como "Homem Visão
de 76".
SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder
- "Dia do Professor".
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Assassinato
do Padre João Bosco Penido Burnier, ocorrido no
Município de Barra do Garça-MT.

1. 3

- ORDEM DO DIA
- Requerimento n. 0 506/76, dos Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Ministro Azeredo da Silveira, por ocasião da abertura da XXXI Assembléia-Geral da ONU. (Tramitação conjunta com o
·
Requerimento n. 0 507/76.) Aprovado.
-Requerimento n.0 507/76, do Sr. Senador Virgílio Távora, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo
Ministro das Relações Exteriores, Azeredo da Silveira, por ocasião da abertura da XXXI Assembléia-Geral das Nações Unidas. (Tramitação conjunta com o Requerimento n. 0 506/76.) Prejudicado, em virtude da aprovação do Requerimento n.0
506/76.
- Requerimento n. 0 529176, do Sr. Senador
Accioly Filho, solicitando sejam anexados aos Projetes de Lei do Senado n.os 128, de 1974; 89, 164,
189, 197, 198 e 226, de 1975; e 15, 79 e 200, de 1976,
que já tramitam em conjunto, os de n.os 47 e 251,
de 1976, dos Srs. Senadores Franco Montoro e
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Temp·o de Serviço. Aprovado.
- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.0 26/68 (n.O 1.867-B/68, na
Câmara), que dá nova redação ao § 1.0 do art. 449
da Consolidação das Leis do Trabalho. Discussão
adiada para 12 de novembro próximo, nos termos
do Requerimento n. 0 548/76.
- Projeto de Lei do Senado n.0 190/76, do Sr.
Senador Italívio Coelho, que dispõe sobre a não
incidência aos Vice-Prefeitos Municipais da incompatibilidade prevista no art. 84, item I, da Lei
n.o 4.215, de 27 de abril de 1963. Aprovado, em segundo turno. A Câmara dos Deputados.

U)

Outubro de 1D76

- Projeto de Lei do Senado n.o 102/75-Complementar, do Sr. Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção de empréstimos simples pelos Servidores Públicos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Votação adiada por
falta de quorum.
1.4

- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA

SENADOR VIRG!LIO TAVORA, como LíderPosição do Governo Federal sobre a transação realizada pelo Instituto Brasileiro do Café com a empresa Alpha de café solúvel, tendo em vista pronunciamento do Senador Dinarte Mariz sobre a
matéria.
SENADOR DINARTE MARIZ - Aduzindo novas considerações sobre o assunto focalizado pelo
seu antecessor na tribuna.
SENADOR VIRG!LIO TAVORA - Lisura da
participação das instituições governamentais envolvidas na operação focalizada por S. Ex.11 ·e pelo
Senador Dinarte Mariz, na presente Sessão.
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Irregularidades que teriam ocorrido na aquisição, pela
COHAB, de terrenos para loteamentos urbano no
Estado do Espírito Santo.
SENADOR OTAIR BECKER - Editorial do
jornal A Notícia, sobre a inclusão do Joinvile x,.
porte Clube no Campeonato Nacional de 1977.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- :G:xito alcançado pelo V Festival de Arte, recentemente
realizado no Município de São Cristóvão - SE.
Discurso proferido pelo Professor José Aloísio de
Campos, por ocasião do ato de abertura daquele
festival.

1.5
2
na
3
4
5

- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSAO ANTERIOR
- Do Sr. Senador Franco ·Montoro, proferidos
Sessão do dia 29-9-76.
- MESA DIRETORA
- LíDERES E VICE-LíDERES DE
PARTIDOS
- COMPOSIÇAO DAS COMISSõES
PERMANENTES
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ATA DA 186.a SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da 8.a Legislatura
PRESID~NCIA

DO SR. MAGALHÃES PINTO

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Cattete P'inheiro - Renato
Franco - Mauro Benevides - Virgílio Távora Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz
- Ruy Carneiro - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante
- Teotônio Vilela - Ruy Santos - Dirceu Cardoso
- Danton Joblm - Gustavo Capanema - Itamar
Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro Otair Becker.
O ~R. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Se-

t1

i'

iÍ

l,ji
;J
'i

nadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
o Sr. 1.o-secretário vai proceder à le'itura do Expediente.
É lido o seguinte

!i

EXPEDIENTE

,,i

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N.o 171/76 (n. 0 314/76, na origem) de 15 do corrente, referente ao Projeto de Lei do Senado n. 0

li

j,

ili
i!

,,li
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243/76-DF, que "dispõe sobre·o Estatuto do Magistério Oficial do mstrito Federal". (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.366, de 15 de outubro de 1976).

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na. data de sua
publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.

OFíCIOS

LEGISLAÇA.O CITADA

Do Sr. 19-Secretário da Cd.mara dos Deputados,
encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 87, DE 1976
(n. 0 407-B/75, na Casa de origem)
Dispõe sobre a aplicação obrigatória, em
atividad'es agrícolas, de parte dos recursos destinados a projetes na área da Amazônia Legal,
e dá outras providências.
o congresso Nacional decreta:
Art. 1.o Vinte por cento (20%), pelo menos, do
total de recurs·os destinados a. projetas a serem implantados na. Amazônia. Legal, mediante utilização de
incentivos fiscais, serão aplicados obrigatoriamente na
exploração de atividades agrícolas.
Parágrafo único. O atendimento da. exigência
cont1da neste artigo é condição fundamental para
aprovação dos projetas pela SUDAM, inaplicável tãosomente aos projetes apresentados até a data da. publicação desta lei.
Art. 2. 0 A aplicação de parte dos recursos do projeto na agricultura., na forma do artigo anterior, depende também de planejamento específico, obedecidas as exigências da SUDAM.
Art. 3.0 O Poder Executivo regulamentará esta.
lei dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 4.0 Esta lei entrará em vigor na. data da
sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.

rAs

Comissões de Agricultura, de Assuntos
Regionais e de FinançasJ

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 88, DE 1976
(n.0 1.106-B/75, na. Casa de origem)
Dá nova redação aos §§ 3.0 e 4. 0 do artigo
2.o da Lei n.0 5. 584, de 26 de junho de 1970, que
"dispõe sobre normas de Direito Processual do
Trabalho, altera dispositivos da. Consolidação
das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e
prestação de assistência jurídica na Justiça do
Trabalho, e dá outras providências''.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os §§ 3.0 e 4. 0 do Art. 2.0 · da Lei n.O
5.584, de 26 de junho de 1970, passam a. ter a seguinte redação, mantida. a forma ~tual do caput e dos
demais parágrafos:
"Art. 2. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 3.0 Quando o valor fixado para a causa,
na forma deste artigo, não exceder de 4 (quatro)
vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos
devendo constar da ata a conclusão da junt~
quanto à matéria de fato.
§ 4. 0 Nos dissídios da alçada, mencionados
no parágrafo anterior, somente serão admitidos recursos que versarem sobre matéria constitucional, ou impugnarem decisão da junta
contrária a prejulgado ou súmula do Tribunal
Superior do Trabalho."

LEI N.O 5.584, DE 26 DE JUNHO DE 1970
Dispõe sobre normas de Direito Processual
do Trabalho, altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras providências.
o o o 0 o o o
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Art. 2.o Nos dissídios individuais, proposta. a conciliação, e não havendo acordo, o Presidente da Junta ou o Juiz, ant~s de passar à instrução da causa,
fixar-lhe-á o valor para a determinação da. alçada,
se este for indeterminado no pedido.
§ 1.0 Em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer das partes impugnar o valor fixado e,
se o Juiz o mantiver, pedir revisão da decisão, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente do
Tr'ibunal Regional.
§ 2.o O pedido de revisão, que não terá efeito
suspensivo, deverá ser instruído com a petição inicial
e a. Ata da Audiência, em cópia autenticada pela Secretaria da Junta, e será julgado em 48 (quarenta e
oito) horas, a partir do seu recebimento pelo Presidente do Tribunal Regional.
§ 3.0 Quando o valor fixado para. a causa, na
forma deste artigo, não exceder de 2 (duas) vezes o
salário mínimo vigente na. sede do Juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da
Ata a conclusão da Junta quanto à matéria de fato.
§ 4. 0 Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso (CLT, a.rt. 893), caberá das
sentenças proferidas nos dissídios da. alçada a que
se refere o parágrafo anterior.
o •• o o • • • • o • • • • • • • • o.

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

DECRETO-LEI N.O 5.452, DE 1.0 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
o •• o •• o ••• o o •• o o. o. o • • • • • o. o.

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

TíTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho
o •• o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o o •••• o • • • • • o. o o • • • • • • o o • • • • • •

CAPíTULO VI
Dos Recursos
Art. 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos:
I - embargos;
II - recurso ordinário;
III - recurso de revista;
IV- agravo.
§ 1.0 Os incidentes do processo serão resolvidos
pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias
somente em recurso da decisão definitiva.
§ 2. 0 A interposição de recurso para. o Supremo
Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado.
Art. 894. Cabem embargos, no Tribunal Superior do Trabalho, para o Pleno, no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da publicação da conclusão do acórdão:
a) das decisões a que se referem as alíneas b e c
do inciso I do a.rt. 702;
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b) das decisões das Turmas contrárias à letra
da le~ federal ou que divergirem entre si, ou da decisão proferida pelo Tribunal Pleno, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com prejulgado ou com jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo único. Enquanto não forem nomeados e empossados os titulares dos novos cargos de
juiz, criados nesta Lei, e instaladas as Turmas, fica
mantida a competência res~dual de cada Tribunal na
sua atual composição e de seus Presidentes, como definido na legislação vigente.
•• o o.' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' •••••• o o ••• ' o • • • • • • • • • • • • •

Art. 896. Cabe recurso de revista das decisões
de última instância, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo legal interpretação diversa da que lhe houver dado o mesmo ou outl'lo Tribunal Regional, através do Pleno ou de Turma,
ou o Tribunal Supenor do Trabalho, em sua c·omposição plena, salvo se a decisão recorrida estiver em
consonância com prejulgado ou jurisprudência uniforme deste;
b) proferidas com violação de literal disposição
de lei ou de sentença normativa.
§ 1.0 O recurso de revista será apresentado no
prazo de quinze dias, ao presidente do Tribunal recorndo, que poderá recebê-lo ou denegá-lo, fundamentando, em qualquer caso, a sua decisão.
§ 2. 0 Recebido o recurso, a autoridade recorrida
dirá o efeito em que o recebe, podendo a parte inter~ssada pedir carta de sentença para execução proviseria, dentro do prazo de quinze dias, contados da
data do despacho, se este tiver dado ao recurso efeito
meramente devolutivo.
• § 3.0 Denegada a interposição do recurso, podera o requerente interpor agravo de instrumento no
prazo de cinco dias, para o Tnbunal Superior do Trabalho.
. § .4. 0 Das decisões proferidas pelos Tribunais Reglona:s. ou po_r suas Turmas, em execução de sentença, nao cabera recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho.
•
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Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N.0 118, DE 1976
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Nos termos do artigo 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 Fazenda, o anexo
projeto de lei que "autoriza a doação, à Universidade
Federal da Bahia, do imóvel que menciona, situado na
cidade de Salvador, Estado da Bahia".
Brasilia, em 11 de maio de 1976. - Ernesto Geisel,
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 129, DE 20 DE ABRIL
DE 1976, DO MINIS'J.1:RIO DA FAZENDA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
No anexo processo, pleiteia a Universidade Federal da Bahia a transferência para seu património
do terreno nacional interior com a bea. de 107.265,56
m2 e prédios nele existentes, situado na Vila Santa
Angela, antiga Quinta da Ondina, com acesso pela
Estrada de São Lázaro e Avenida Presidente Vargas,
no Subdistrito da Vitória, cidade de Salvador, Estado
da Bahia.
2. O pedido tem fundamento no Decreto n.0
71.713, de 16 de janeiro de 1973 (fls. 117), que declarou extinto o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de Salvador, do Ministério_ da Educação e Cultura e autorizou a doação, àquela Universidade, dos
bens imóveis até então destinados às atividades do
referido Centro.
3. De conformidade com o Parecer L-045, de 31
de dezembro de 1974, da Consultoria-Geral da República, aprovado por Vossa Excelência, a doação de
imóveis da União depende de prévia autorização
em lei.
4. Diante do exposto, não obstante os termos do
citado Decreto n. 0 71.713/73, opina o Serviço do Património da União, com apoio da Secretaria-Geral do
Ministério da Fazenda, pelo encaminhamento de anteprojeto de lei autorizando a medida .

•• o

(A Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 89, DE 1976
(N. 0 2.214-B/76, na Casa de origem)
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA
REPúBLICA
Autoriza a doação à Universidade Federal
d.a Bahia do imóvel que menciona, situado na
cidade de Salvador, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica a União autorizada a transferir,
por doação, à Universidade Federal da Bahia, o imóvel constituido de terreno nacional interior com área
de· 107.265,56 m2 (cento e sete mil, duzentos e sessenta
e cinco metros quadrados e cinqüenta e seis decímetros quadrados), e prédios nele existentes, situado na
Vila Santa Angela, antiga Quinta da Ondina, com
acesso pela Estrada de São Lázaro e Avenida Presidente Vargas, no subdistrito da Vitória, cidade de
Salvador, Estado da Bahia, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n.o 0580-098, de 1975.
Art. 2. 0 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

5. Concordando com os pareceres, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência os anexos projeto de mensagem ao Congresso
Nacional e anteprojeto de lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Mário Henrique Simonsen, Ministro da Fazenda.
LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO N. 0 71.713, DE 16 DE JANEIRO DE 1973
Extingue o Centro Regional de Pesquisas
Educacionais de Salvador, e dá. outras providências.
O Presidente da República, no uso da competência que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição decreta:
Art. 1.0 É extinto o centro Regional de Pesquisas Educacionais de Salvador, instituído pelo Decreto
n.o 38.460, de 28 de dezembro de 1955, junto ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Ministério
da Educação e Cultura.
Art. 2. 0 Fica o Ministério da Educação e Cultura
autorizado a transferir à Universidade Federal da Ba-
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hla, a titulo de doação, os bens móveis e imóveis até
então destinados às atividades do Centro Regional de
Pesquisas Educacionais de Salvador.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 16 de janeiro de 1973; 152.0 da Independência e 85.0 da República. - EMíLIO G. Mm>ICI Jarbas G. Passarinho.
(As Comissões de Constituição e Justtça e
de Finanças.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 38, DE 19'76
(N.0 '72-A/'76, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas da Rede Ferroviária Federal S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao
exercício de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 São aprovadas as contas prestadas pela
Rede Ferroviária Federal S.A. e de suas subsidiárias,
AGEF - Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. - e ENGEFER - Empresa de Engenharia
Ferroviária S.A., relativas ao exercício de 1974, na
forma do parágrafo único do art. 34 da Lei n. 0 3.115,
de 16 de março de 1957, ressalvadas as responsabilidades por contas ou valores que eventualmente venham a ser apurados junto a responsáveis, ordenadores de despesas e gestores de fundos.
Art. 2.0 Este DecretO' Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N. 0 3.115, DE 16 DE MARÇO DE 1957
Determina a transformação das empresas
ferroviárias da União em sociedades por ações,
.autoriza a constituição da Rede Ferroviária
S.A., e dá outras providências.
•• o • • • • • • • o • • • • • • o • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o ••• o • • • • • o.

Art. 34. O relatório anual da Diretoria da
RFFSA, os balanços; as contas de lucros e perdas da
Sociedade e de suas subsidiárias, em cada exercício,
acompanhados do parecer do Conselho Fiscal serão
encaminhados, até o dia 15 de março, ao Conselho
Consultivo, que se manifestará sobre o relatório, formulando críticas e sugestões que reputar convenientes sobre a gestão das empresas. Com ou sem parecer
do Conselho Consultivo, o relatório, balanços e contas serão· remetidos ao Tribunal de Contas da União
até o dia: 31 de março de cada ano.
Parágrafo único. O Tribunal de Contas examinará e dará parecer sobre as contas e balanços, considerando-os à luz dos princípios e normas da administração e contabilidades privadas, e os enviará ao
Congresso Nacional; para julgamento, até 30 de junho
impreterivelmente. Julgados pelo Congresso Nacional,
adotará este medidas tendentes a melhorar o funcionamento da RFFSA e restituirá as contas e balanços ao Poder Executivo para que este promova
imediatamente as providências necessárias contra os
responsáveis pelas irregularidades e abusos verificados.
•••
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(As Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças.)

J

I]

II)

Sábado 16 6943

PARECERES
PARECERES N.os 851, 852 e 853, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 184,
de 1976, que "permite aposentadoria voluntária,
nas condições que especifica, aos funcionários
públicos do Distrito Federal incluídos em Quadro Suplementar ou postos em disponibilidade".
PARECER N.0 851, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Heitor Dias
O Projeto sob exame, dispondo sobre a concessão
de aposentadoria com proventos proporcionais ao
tempo de serviço, em favor dos funcionários públicos
do Distrito Federal, incluídos em Quadros Suplementares ou postos em disponibilidade, originou-se da
Mensagem n.o 101, de 1976 (n.o 206/76, na origem),
submetida à apreciação desta Casa pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
A Mensagem Presidencial fez-se acompanhar de
Exposição de Motivos, na qual o Senhor Governador
do Distrito Federal, depois de salientar que a implantação do novo Plano de Classificação de Cargos na
área do GDF, provocou, em razão de aspectos qualitativos e quantitativos, um excedente de "cargos que,
embora ocupados, já não mais são necessários", e aos
quais somam-se aqueles outros "cujos ocupantes foram considerados inabilitados no processo seletivo a
que se submeteram ( ... ) ou que dessa inclusão expressamente desistiram", sugere, no interesse da Administração e seguindo o modelo adotado pelo próprio
Poder Executivo Federal em relação ao seu funcionalismo, sejam extintos os Quadros Suplementares, oferecendo-se a seus ocupantes, tanto quanto àqueles
colocados em disponibilidade remunerada, o direito à
aposentadoria em causa.
A medida, que não é inovatória, e tem, como acima citado, precedente em procedimento idêntico da
União, está amparada no art. 103 da t:arta Magna,
que estabelece:
"Art. 103. Lei Complementar, de iniciativa
exclusiva do Presidente da República, indicará
quais as exceções às regras estabelecidas, quanto ao tempo e natureza de serviço, para aposentadoria, reforma, transferência para a .!natividade e disponibilidade."
Diante do exposto, e por inexistirem óbices quanto aos aspectos da juridicidade e constitucionalidade,
somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1976.
- Gustavo Capanema, Presidente, em exercício Heitor Dias, Relator - Helvídio Nunes - Leite ~ba
ves - Nelson Carneiro - Otto Lehmann - Hennque
de La Rocque - Italivio Coelho - José Lindoso.
PARECER N.0 852, DE 1976
Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Henrique de La Rocque
O Projeto de Lei complementar que vem a exame
desta Comissão preconiza a aposentadoria voluntária,
com proventos proporcionais ao respectivo tempo de
serviço, aos funcionários públicos do Distrito Federal,
ocupantes de cargos integrantes do Quadro Suplementar de que trata o art. 14, parágrafo único, da
Lei n. 0 5.820, de 19 de setembro de 1973.
Tal aposentadoria é aplicável aos funcionários
postos em disponibilidade, em decorrência da extinção ou desnecessidade dos cargos que ocupavam.
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Com a ressalva, porém, do disposto no art. 99, §
4. 0 , da Constituição, o projeto estabelece que os aposentados de acordo com a Lei Complementar preconizada não poderão adquirir, a qualquer titulo, sob
pena de cassação da aposentadoria, outro vinculo
com a Administração do Distrito Federal.
Somente aos que a requererem, será concedid&.
aposentadoria voluntária. O pedido deverá ocorrer no
prazo de um ano, a partir da vigência. da Lei Complementar.
A Proposição foi submetida pelo Presidente da
República ao Senado Federal, nos termos do art. 51,
combinado com o art. 42, item V, da Constituição.
Está acompanhada de exposição de motivos em que o
Governador do Distrito Federal esclarece:
"Os trabalhos de elaboração e implantação
do novo Plano de Classificação de Cargos do
Serviço Civil do Distrito Federal e de suas autarquias, instituído pela Lei n. 0 5. 920, de 19 de
setembro de 1973, obedecem, por força de dispositivos legais em vigor, às mesmas diretrizes
básicas e à mesma sistemática adotada na elaboração e implantação do Plano de Classificação de cargos do Serviço Civil da União e de
suas autarquias, instituído pela Lei n. 0 5.645,
de 10 de dezembro de 1970."
Dessa forma, os problemas de execução do Plano
de Classificação dos servidores do DF se assemelham
aos do Plano de Classificação do funcionalismo da
União. Isso é resultado na exposição de motivos, na
qual o Governador mostra, como exemplo, a "excedência, sob aspecto qualitativo ou quantitativo, de
inúmeros cargos que, embora ocupados, já não mais
são necessários ao desempenho das atuais atividades
do serviço público".
Tais cargos, na forma das Leis n. 0 5.645/70 e
5. 920/73, "somados àqueles cujos ocupantes foram
considerados inabilitados no processo seletivo a que
se submeteram, para inclusão nesses novos planos, ou
que dessa inclusão expressamente desistiram, passaram a integrar Quadros Suplementares, na categoria
de cargos extintos, a serem suprimidos à medida que
vagarem".
Ora, a Administração tem interesse em fazer desaparecer os cargos acima referidos. E a forma encontrada pela União foi a aposentadoria voluntária, objeto de Lei Complementar. Tal solução é agora apanhada para solucionar o problema da Administração
do DF, "cujo Quadro Suplementar, com a próxima
ultimação da implantação do Plano, deverá abrigar
cerca de cinco mil funcionários" - de acordo com a
exposição de motivos.

o Projeto é, como se vê, da maior importância
para o Governo da Capital da República, razão por
que opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 30 de setembro de 1976. Heitor Dias, Presidente - Henrique de La Rocque,
Relator - Adalberto Sena - Saldanha Derzi - Ruy
Carneiro - Lázaro Barboza.
PARECER N. 0 853, DE 19'76
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Henrique de La Rocque
É submetido ao exame desta Comissão, o presente
Projeto de Lei Complementar, encaminhado ao Senado Federal, com a Mensagem n. 0 101, de 1976 (n.o
206, de 1976, na origem) do Senhor Presidente da República, permitindo a aposentadoria voluntária aos
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funcionários públicos do Distrito Federal, incluídos
em Quadro Suplementar ou postos em disponibilidade.
A Mensagem Presidencial é acompanhada de Exposição de Motivos do Governador do Distrito Federal,
na qual se diz, em resumo, que certos problemas, decorrentes da execução do Plano de Classificação de
Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, são idênticos àqueles resultantes da. implantação do Plano
de Classificação de Cargos do Serviço Civil da União,
pois desse foram originadas as diretrizes daquele.
Entre os problemas surgidos está "o da excedência, sob aspecto qualitativo ou quantitativo, de inúmeros cargos que, embora ocupados, já não mais são
necessários ao desempenho das atuals atividades do
serviço público".
Para solucionar a situação, é proposta, com o presente Projeto, a permissão da aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de serviço,
não somente para os servidores integrantes de Quadro
Suplementar, com mais de 10 anos de serviço, senão
também, para aqueles que tenham sido colocados em
disponibilidade remunerada, em face da extinção ou
desnecessidade dos respectivos cargos, a exemplo da
solução já adotada pela União, em relação aos seus
servidores em idêntica situação, consoante a Lei Complementar n.o 29, de 5 de julho de 1976.
Nesse sentido, é o Projeto de Lei Complementar
ora examinado, que se assemelha, em todos os seus
termos, àquela Lei Complementar mencionada.
Não há qualquer obstáculo de ordem financeira.
Ante o exposto, somos pela aprovação do presente
Projeto de Lei Complementar.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1976. Ruy Santos, Presidente, em exercício - Henrique de
La Rocque, Relator - Ruy Carneiro - Cattete Pinheiro- Mauro Benevides- José Guiomard- Heitor Dias- Benedito Ferreira- Danton Jobim.
PARECERES N.os 854, 855 e 856, de 1976
Sobre a Emenda n.0 1, de Plenário e o
Projeto de Lei da Câmara n. 0 72, de 1976 (n.o
2.600-A/'76, na Casa de Origem), que "dispõe
sobre o mercado de valores mobiliários e cria
a Comissão de Valores 1\:lobiliários - CVM.
PARECER N.0 854, DE 1976
(Da Comissão de Constituição e Justiça)
Relator: Senador Helvídio Nunes
O Projeto de Lei n.0 72, de 1976 (Projeto de Lei
n. 0 2.600-A, de 1976, na Câmara dos Deputadcs), que
"dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria
a Comissão de Valores Mobiliários - CVM", vem a
esta Gomissão em virtude de emenda que lhe foi
oferecida, em Plenário, pelo nobre Senador Vasconcelos Torres.
A proposição visa a introduzir acréscimo no art.
37, que, infelizmente, não existe no texto aprovado
pela Câmara dos Deputados, muito menos no original do Poder Executivo.
Ao que parece, a emenda pretende alterar dispositivo inserto no subst~t)ltivo apresentado_ à Casa
congênere, e que foi reJeltado nas Comissoes técnicas e no Plenário daquele Colegiada.
De outra parte, ao atribuir exclusivamente às
sociedades de Autores Independentes, registradas na
Comissão de Valores Imoblllários, a função de dar
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parecer. sobre as demonstrações financeiras de companhia aberta, o projeto em exame intenta conferir
a tarefa, apenas, aos auditores com elevado grau de
especialização, inclusive atribuindo-lhes responsabilidade civil por prejuízos causados a terceiros, em virtude de dolo ou culpa, no exercício das funções específicas.
Em uma palavra, ainda que a proposição do Senador Vasconcelos Torres não possa ser acoimada de
inconstitucional ou injurídica, padece de grave defeito de técnica legislativa, pois que quebraria, se
adotada, toda a sistemática do projeto de lei em
causa.
Quanto ao mais, o projeto de lei não merece reparQs no que se relaciona aos aspectos da constitucionalidade e juridicidade.
E no que tange à emenda, o parecer é por que,
no mérito, a emenda n. 0 1 de Plenário seja declarada
inconveniente.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1976. Paulo Brossard, Presidente em exercício - Helvídio
Nunes, Relator - Renato Franco - Heitor Dias Mauro Benevides - Franco Montoro, com restrições
- Henrique de La Rocque - Gustavo Capanema.
PARECER N. 855, DE 1976
0
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(Da Comissão de Economia)
Relator: Senador Ruy Santos.
1. Ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 72, de 1976,
que "dispõe sobre o mercado de valores mobiliários
e cria a CQmissão de Vaiores Mobiliários", o nobre
Senador Vasconcelos Torres apresentou, em plenário,
a seguinte emenda:
"Acrescente-se, no art. 37, a expressão ':'Contábil", depois de "Somente as empresas de auditoria" e "cont~dores autônomos", entre vírgulas, após a expressão "ou auditores independentes".
2. Houve engano porém, do nobre representante
fluminense, pois o projeto só tem 32 artigos, não
havendo o n. 0 37; à leitura da proposição, entretanto
verifica-se que a intenção do autor da emenda foi
emendar o art. 26 que tem a seguinte redação:
"Art. 26. Somente as sociedades de auditores
independentes registradas na Comissão de Valores Mobiliários poderão, para os feitos desta
lei de sociedade por ações, dar parecer sobre
as demonstrações financeiras de companhia
aberta.
§ 1. 0 A Comissão estabelecerá as condições para
o registro e o seu procedimento, e definirá os
casos em que poderá ser recusado,.suspenso ou
cancelado.
§ 2. 0 As sociedades de auditores independentes
responderão civilmente pelos prejuízos que causarem a terceiros em virtude de dolo ou culpa
no exercício das suas funções . "
3. O propósito do nobre Senador Vasconcelos
Torres é de ser atendido, já que não podem ser excluídos da lei os técnicos a.utônomos. Assim sendo
apresento a Emenda n. 0 1, de Plenário, a seguinte
redação:
SUBEMENDA N.0 1 - CE
"Ao caput do art. 26 e seu § 2. 0 , dê-se a seguinte
redação:
Art. 26. Somente as empresas de auditoria
contábil ou auditores contábeis independentes,
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registrados na Comissão de Valores Mobiliários
poderão auditar, para os efeitos desta Lei a5
demonstrações financeiras de companhias abertas e das institutições, sociedades ou empresas
que integram o sistema de distribuição e intermediação de valores mobiliários.
§ 1,0

••••.•..•..•...••....•••.......•..•.•••.•

§ 2.
As empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes responderão civilmente pelos prejuízos que causar:em a terceiros em virtude de culpa. ou dolo no exercício
das funções previstas neste artigo."
A matéria ficará, assim. melhor disciplinada.
Salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1976. -Rçnato Franco, Presidente, em exercício - Ruy Santos, Relator - Luiz Cavalcante - Paulo Guerra Jarbas Passarinho - Cattete Pinheiro.
0

PARECER N.0 856, DE 1976
(Da Comissão de Finanças)
Relator.· Senador Henrique de La Rocque
Propõe o ilustre Senador Vasconcelos Torres a
:Emenda n.O 1, de Plenário, ao Projeto de Lei que
dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria
a Comissão de Valores Mobiliários.
Justifica assim a sua emenda:
"Fixar atribuições para Auditorias. em assunto
de tanta importância como este de que trata
o Projeto, sem explicitar que são Aud!tores Contábeis e que os auditores independentes devem
ser, necessariamente, contadnres autónomos,
abriria caminho a abusos. Vamos evitar, pois,
que isso aconteça.
Estamos, no caso, no terreno bem definido de
prerrogatvas fixadas em lei, para o exercício de
uma profissão. É privativo do contabilista, assinala-se, a prestação de auditoria contábil e
não convém q,ue o projeto em referência, aludindo a. auditorias, silencie sobre isso."
Inicialmente devemos dizer que, no projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, só existem 32 artigos, sendo portanto, impossível emendar o art. 37,
conforme deseja o autor da emenda.
Além disso, a alteração contraria a sistemática
adotada no projeto que, ao <l.eferir a atribuição às
sociedades de Auditores independentes, procurou dar
a função de emitir pare.cer sobre as demonstrações financeiras de companh1as abertas a elementos altamente espectalizados em a~ditoria e registra<l.os na
comissão de Val.9res Mobiliarios.
Entendemos inoportuna a inclur<io das expressões
"'contábll" e "contadores autônomos" n(. texto d~a
proposição por não se adequar ao capitulo VII que
tu:spoe sobre os Auditores lndependemes, lionsu1tores
e Analistas de Valores Mobiliários.
Diante destas razões, opinamos pela rejeição da
Emenda n. 0 1, de Plenário, ao Projeto de Lei da
Câmara n.o 72, de 1976.
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1976.
Ruy Santos, Presidente, em exercício - Henrique de
La Rocque, Relator - Ruy Carneiro - Cattete Pinheiro - Mauro Benevides - José Guiomard - Heitor Dias - Benedito Ferreira - Da.nton Jobim.
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PARECERES N. 0 857 E 858, DE 1976
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo ...
n.0 36, de 1976 (n.0 67-B, de· 1976, n.a. origem),
que "aprova o texto da. Convenção Intemaciona.l de Telecomunicações, assinado, pelo Brasil,
em Málaga-Torremolinos, em 1973.
PARECER N.o 85!, DE 1976
Da Comi.ssá9 de Relações Exteriores
Relator: Senador Mauro Benevides
O Senhor Presidente da República encaminhou,
pela Mensagem n.O 212/76, para ser· aprovado pelo
Congresso Nacional, na forma do art. 44, inciso I,
da Constituição Federal, o texto da Convenção Internacional de Telecomunicações, celebrada em Mãlaga-Torremolinos, em 1973, e assinada pelo Brasil,
como participante da Conferência de Plenipotenciários da União Internacional de Telecomunicações UIT, sediada em Genebra, .na Suíça.
Na Exposição de Motivos, que acompanha a Mensagem Presidencial, o Senhor Ministro das Relações
Exteriores informa que, de acordo com os esclarecimentos prestados pelo Ministério das Comunicações,
"o depósito do instrumento de ratificação deverá ser
feito no prazo mais curto possível, pois as disposições
do art. 45, combinado com o art. 52 da referida Convenção, estabelecem que, a partir de 1.0 de janeiro de
1977, os países que não tiverem depositado o instrumento de retificação poderão estar impedidos de votar
em qualquer Conferência da União, em qualquer
reunião dos órgãos permanentes ou sobre qualquer
matéria submetida a voto por correspondência".
Cabe destacar, ainda, o fato de o Brasil ocupar,
presentemente, a Vice-Presidência do Conselho de
Administração, devendo assumir a Presidência, em
1977, estando previstas, no âmbito da União Internacional de Telecomunicações, para os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano, as Oonferências
Administrativas Mundiais de Radiocomunicações sobre Radiodifusão por Satélite e sobre o Serviço Móvel
Aeronáutico. ·
·
Pelo citado art. 45 da Convenção, sua ratificação
deverá ser feita por cada um dos governos signatários, segundo as normas constitucionais vigentes nos
respectivos países e os instrumentos homologatórios
precisam ser remetidos com a maior brevidade, sob
pena de perder o respectivo Governo "a qualidade
para votar", como ficou dito acima.
O mesmo dispositivo, porém, assegura que, durante um período de dois anos a partir da data da
vigência da Convenção, todo governo signatário, que
não tenha depositado instrumento de ratificação,
goza dos direitos conferidos aos Membros da UIT,
ou seja "direito a voz em todas as consultas efetuadas por correspondência" e o direito de participar
das Conferências da União e de ser elegível, bem
como o direito a um voto nas Conferências e reuniões
dos Comitês Consultivos Internacionais.
A Convenção entrou em vigor em 1.0 de janeiro
de 1975, como estabelece o art. 52, entre os membros
cujos instrumentos de ratificação de adesão tenham
sido depositados antes daquela data.
Ocorre que, nos termos do número 157, do art. 45,
depois de 1.0 de janeiro de 1975, cada instrumento
de ratificação passa a produzir efeito na data de seu
depósito, com o Secretário-Geral, na sede da União,
razão por que se impõe a urgência reclamada pelo
Ministério das Comunicações para o depósito de ratificação por parte de nosso Governo, a fim de serem
assegurados os direitos previstos no texto da Convenção.
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o objetivo fundamental da convenção é facilitar
as· relações e a cooperação entre os povos, através
do bom funcionamento das Telecomunicações.
A União Internacional de Telecomunicações é a
instituição, de âmbito mundial, incumbida de manter
e ampliar a cooperação entre as nações para melhoria e uso racional das telecomunicações de todos os
tipos.
A presente Convenção trata de sua !ilStrutura,
da Conferência dos Plenipotenciários, das Conferências Administrativas, do Conselho de Administração
e dos Comitês Consultivos Internacionais, bem como
da organização dos trabalhos e condução das atlvidades das conferências e demais reuniões.
. O seu texto confere ao público o direito de utilizar o serviço internacional de correspondência pública, sendo idênticos os serviços, as taxas e as garantias, em cada categoria de correspondência, para
todos os usuários, sem qualquer prioridade ou preferência.
· Foram estabelecidas, também, normas atinentes
à interceptação das telecomunicações, suspensão de
serviços, sigllo das telecomunicações, estabelecimento, operação e proteção de canais, bem assim, às
prioridades para a Segurança da vida humana e preferências dos telegramas, chamadas e conversações te·
lefônicas dos Governos.
No capítulo referente às disposiÇões especiais de
radiocomunicações, a Convenção prevê o uso racional
do espetro de radiofreqüências e da órbita dos satélites geoestacionários, chamadas e mensagens de socorro, instalações dos serviços de defesa nacional e
relação com as Nações Unidas e demais organizações
internacionais.
O Brasil é signatário, também, do Protocolo Adici·onal Facultativo à Convenção Internacional. de Telecomunicações, firmada em Málaga-Torremolinos,
em 1973.
A Comissão de Relações Exteriores, à vista da
importância da referida Convenção e da conveniência e necessidade de ser aprovado o respectivo texto,
opina favoravelmente ao presente Projeto de Decreto
Legislativo.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1976. Virgílio Távora, Presidente em exercício - Mauro
Benevides, Relator - Itamar Franco - Paulo Brossard - Arnon de Mello - Cattete Pinheiro - Danton Jobim - Petrônio Portella.
PARECER N.0 858, DE 1976
Da Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas
Relator: Senador Alexandre Costa
1. De conformidade com o disposto no art. 44,
inciso I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente
da República submete à consideração do Congresso
Nacional, o texto da Convenção Internacional de Telecomunicações, assinado pelo Brasil em. MálagaTorremolinos, em 1973.
2. Na Exposição de Motivos, que informa a iniciativa presidencial, o Ministro de Estado das Relações Exteriores argumenta o seguinte:
"O Brasil participou da Conferência de
Plenipotenciários da União Internacional de
Telecomunicações - UIT - e assinou a Convenção Internacional de Telecomunicações. Es-
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clarece o Ministério da.s Comunicações que o
depósito de instrumento de ratificação deverá
ser feito no prazo mais curto possivel, pois as
disposições do art. 45, combinado com o art. 52
da referida Convenção, estabelecem que, a partir de 1.0 de janeiro de 1977, os paises que não
tiverem depositado o instrumento de ratificação
poderão estar impedidos de votar em qualquer
conferência da União, em qualquer sessão do
Conselho de Administração, em qualquer reunião dos órgãos permanentes ou sobre qualquer
matéria submetida a voto por correspondência.
O Brasil ocupa, atualmente, a Vice-Presidência do Conselho de Administração, devendo
assumir a Presidência em 1977. Estão previstas,
no âmbito da UIT, para os meses de janeiro e
fevereiro do próximo ano, as Conferências Administrativas Mundiais de Radiocomunicações
sobre Radiodifusão por Satélite e sobre o Serviço Móvel Aeronáutico."
3. A Câmara dos Deputados, após examinar a
proposição, aprovou o presente Projeto de Decreto
Legislativo.
4. Do ponto de vista da política nacional de
comunicações, cumpre lembrar que a aludida Convenção é o instrumento fundamental da União Internacional de Telecomunicações, que visa à cooperação internacional e ao desenvolvimento dos meios
técnicos e à sua exploração mais eficaz. Destarte,
co:m a finalidade dle harmonizar os esforços das
nações, a União efetua a distribuição de freqüências
do espectro radioelétrico, o registro dessas assinações
e coordena esforços a fim de eliminar toda interferência prejudicial entre as estações de radiocomunicações dos diferentes paises e melhorar a utilização
do referido espectro de freqüência.

O art. 52, citado na Exposição de Motivos, é o
do seguinte teor:
"A presente Convenção entrará em vigor
em 1.0 de janeiro de 1975 .entre os Membros
cujos instrumentos de ratificação ou de adesão
tenham sido depositados antes da referida
data."
Ante o exposto, verifica-se que é de todo conveniente seja ratificada esta Convenção, motivo por
que opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1976. Luiz Cavalcante, Presidente em exercício - Alexandre Costa, Relator - Paulo Guerra - Benedito Ferreira- Roberto Saturnino.
·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
l!l lido o seguinte
REQUERIMENTO N.0 546, DE 1976
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a transcrição, nos Anais
desta Casa, da nota publicada no jornal Correio
Braziliense, edição de 12 de outubro último, sob o
titulo "Uma Ovelha Tresmalhada", de autoria do jornalista Edison Lobão.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1976. Otalr Becker.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De
acordo com o art. 233, § 1.o, do Regimento Interno,
o requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concede a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco .
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Estamos encaminhando à Mesa, projeto de lei
assim consubstanciado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 266, DE 1976
Cria o Conselho de Integração de Investimentos, destinado a. avaliar operações de qualquer natureza, referentes a. fusão e incorporações, aquisição de controle acionário e cessão
de ativo; dimensionar o impacto do investimento externo direto de capital estra.ngeiro, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 l!l criado o Conselho de Integração de
Investimentos, vinculado à Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 2.0 As operações de qualquer natureza, referentes a fusões e incorporações, aquisição de controle acionário e cessão do ativo, de que participem
uma ou mais sociedades, deverão ser previamente
submetidas e aprovadas pelo Conselho de Integração
de Investimentos, ao qual compete analisar, em todos
os casos, o seguinte:
a) a nacionalidade das pessoas jurídicas participantes das mencionadas operações;
b) o setor a que pertencem as respectivas sociedades, bem assim a participação percentual do capital brasileiro e do capital estrangeiro estabelecida
para o setor, dentro dos limites e vedações fixados
nesta Lei;
c) o alcance e a adequação à politica brasileira
de capitais dessas operações.
Art. 3.o Compete, igualmente, ao Conselho de
Integração de Investimentos, no caso de investimento externo direto de capital estrangeiro, dimensionar -·
o impacto deste sobre a economia brasileira, tendo.
em vista os seguintes aspectos:
a) a contribuição à economia do País, em termos
de emprego de mão-de-obra, por unidade de capital
investida, ou a investir;
b) o grau de absorção tecnológica e de geração
interna de tecnologia, decorrente desse investimento;
c) a localização geográfica do investimento, CO!)-slderando a política bra.sileira de desconcentraçao
espacial do desenvolvimento;
d) a compatibilidade do investimento com a politica bra.sileira de proteção ao meio ambiente.
Art. 4.o O Conselho de Integração C!e Inve~ti.:
mentos publicará, em órgão oficial da Uniao, parecer
conclusivo a respeito dos processos a ele submetidos,
considerando os aspectos enumerados nesta Lei, num
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar
do recebimento da consulta.
Parágrafo único. Em casos especiais, ouvido o
plenário do Conselho esse prazo poderá ser ampliado,
não podendo exceder a 180 <cento e oitenta.) dias.
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Art. 5.0 O Conselho de Integração de Investimentos será composto de representantes dos Ministérios da Fazenda, Agricultura, da Indústria e do Comércio, das Relações Exteriores e da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, do Estado-Maior das Forças Armadas, e das Confederações
Nacionais da Indústria, do Comércio e da Agricultura, tanto de empregadores quanto de trabalhadores.
§ 1.° Cada entidade mencionada no caput deste artigo indicará 1 (um) representante, cujo mandato será de 2 (dois) anos, improrrqgáveis;
§ 2.0 O afastamento, por qualquer motivo,· do
representante indicado pelas entidades supramencionadas, implica em nova indicação de um substituto,
num prazo máximo de 15 (quinze) dias.
Art. a.o Dentre os membros do Conselho de Integração de Investimentos serão escolhidos, em votação secreta, um Presidente e um Secretário, cujos
mandatos serão de 2 (dois) anos.
§ 1.0 A eleição será por maioria absoluta, exigida a presença de todos os membros designados para o Conselho, pelas respectivas entidades;
§ 2. 0 Vagando quaisquer dos cargos, estes serão
reocupados por indêntico processo de escolha interna,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a data em
que se der a vacância.
Art. 7.° Compete aos membros da direção do
Conselho de Integração de Investimentos organizarem o seu regimento interno.
Art. 8.0 Será considerada nula a operação de
qualquer natureza, referente a fusões e incorporações, aquisição de controle acionário e cessão de ativo, de que participem uma ou mais sociedades, em
que o capital, pelo menos de uma das sociedades, seja
superior a 10.000 (dez mil) salários mínimos, que não
tenha sido submetida à apreciação do Conselho de
Integração de Investimentos.
Parágrafo único. Ao Conselho caberá declarar
a nulidade prevista no caput deste artigo. sustando os
efeitos da operação já realizada e aplicando, no que
couber, o disposto no artigo 9. 0 desta Lei.
Art. 9. 0 Na aquisição de empresa brasileira por
empresa estrangeira, a operação não poderá exceder
ao limite de C·ompra de 30% (trinta por cento) das
ações com direito a voto ou 49% (quarenta e nove
por cento) da cessão do ativo.
§ 1.0 O Conselho providenciará o direito de preferência para o capital de nacionalidade brasileira.
§ 2. 0 Durante 90 (noventa) dias correrá o prazo
do direito de preferência, prorrogáveis por mais 90
(noventa) dias, a pedido de interessados.
§ 3.0 No caso de não se apresentarem capitais
de nacionalidade brasileira, a União participará até
os limites deste artigo do capital das sociedades visando garantir a nacionalidade brasileira.
'
Art. 10. Quando a participação do capital estrangeiro em determinado setor já atingir a 49%
(quarenta e nove por cento), não será permitida nenhuma fusão ou incorporação.
§ 1.0 A fusão ou incorporação será permitida
entre sociedades das quais participem capitais de nacionalidade brasileira, atendida a proporção estabelecida no art. 9.0 desta Lei.
§ 2. 0 Quando a participação do capital estrangeiro, no conjunto do setor, exceder a proporção estabelecida no caput deste artigo, o Conselho procederá a estudos no sentido de viabilizar o aumento
da participação de sociedades de capital de nacionalidade brasileira.
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Art. ·u. A cada período de 3 (três) anos o Conselho de Integração de Investimentos publicará a lista dos setores reservados aos capitais brasileiros, bem
assim os abertos ao capital estrangeiro, no interesse
da economia brasileira.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação.
Justificação
Devemos observar que o sentido do projeto é restritivo em relação ao capital estrangeiro, mas àquele
dispensável e que se dirige, parasitariamente, para
atividades nas quais a iniciativa brasileira foi pioneira. o projeto observa características acautelatórias.
A criação de um Conselho de Integração de Investimentos é uma necessidade imperiosa. Revela maturidade nacional, pois não basta estabelecer mecanismos capazes de permitir o desenvolvimento da empresa de capital brasileiro, sem que haja oportunidades de investimento reais, em setores exclusivos, os
quais, por terem sido pioneiros, provaram a eficiência
brasileira. O investimento direto de capital estrangeiro fica assegurado nos campos em que, devido ao
seu dinamismo, maiores podem ser os benefícios para
o desenvolvimento económico do País.
Quatro são as atribuições básicas do Conselho de
Integração de Investimentos:
1. estudar as operações de qualquer natureza,
referentes a fusões e incorporações, aquisição de controle acionário e cessão do ativo, segundo critérios
de proteção nacionalista ao parque produtivo brasileiro;
2. dimensionar o impacto do investimento externo direto de capital estrangeiro sobre a economia
brasileira, em termos de emprego, tecnologia, desconcentração geográfica e proteção do meio ambiente;
3. providenciar o direito de preferência para o
capital de nacionalidade brasileira, quando os limites
de proteção nacionalista ao parque produtivo brasileiro estejam para ser ultrapassados, nas operações
discriminadas no item 1.
4. publicar as listas de reserva de setores económicos abertos com exclusividade ao investimento de
capital brasileiro, os livres ao capital estrangeiro.
Não resta dúvida que são amplas as atribuições
destinadas ao Conselho de Integração de Investimentos. Estas, contudQ, são de molde a se artiiular, doutra parte, à estratégia mais geral, definida em modelo alternativo de desenvolvimento, assim proposta:
1. planejamento descentralizado a nível regional
e estadual, antecedendo ao planejamento nacional;
2. desconcentração produtiva, sem especializações rigorosas;
\
3. distribuição da renda, no processo de crescimento, por intermédio de mecanismos diretos e coerentes.
Evidente que a base para a consecuç'ão desses objetivos mais gerais descansa na atividade empresarial. Esta, a nosso ver, deve ter um conteúdo nacional
brasileiro cada vez maior, buscando um desenvolvimento equilibrado, em termos individuais e regionais
de renda, com participação integrada de todas as
inicia tivas.
Desse ponto de vista, o Conselho de Integração
de Investimentos é uma alternativa também à atual
política brasileira em relação ao capital estrangeiro,
porquanto este, dispondo de vantagens qu~ escapam
às empresas nacionais atuando num só pa1s, vencem
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facilmente a concorrência, que se pode considerar
mais do que nunca imperfeita.
Cabe-lhe, assumindo as quatro atribuições básicas
a ele asseguradas, estabelecer o planejamento da atividade empresarial, a fim de dar suporte a um conjunto maior, cujo objetivo é garantir um desenvolvimento brasileiro com independência e justiça social.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1976. Itamar Franco.
Sr. Presidente, não seria demais lembrar que a
criação desse Conselho de Integração de Investimentos que estamos propondo já encontra similar nos
próprios Estados Unidos, pois ainda em maio deste
ano, o Presidente Gerald Ford comunicava ao congresso a criação, por decreto execut_i.vo, junto à carteira de Comércio Exterior Americana do Conselho
que verificaria o fluxo de capital estrangeiro que deveria entrar nos Estados Unidos, e que indicaria também qual o caminho que a economia americana poderia permitir em relação a esse fluxo de investimento estrangeiro.
O Sr. Virgílio Távora. (ARENA-CE) - Permite
V. Ex.11 um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO CMDB-MG) - Com
muito prazer.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA-CE) Pelo que dado nos foi apreender - chegamos agora ao plenário
-, a proposta de V. Ex.11 é mais uma das contribuições da nobre Oposição. Será ela examinada com a
devida atenção. Não temos a menor dúvida de que
em toda idéia que se ouve, em todo livro que se lê, en{
toda viagem que se faz, em todo fato de que conhecimento se toma, sempre algo de bom se extrai. Esperamos que obtenhamos do projeto de v. Ex.a, pelo
menos, a grande maioria de suas idéias. Infelizmente
sobre elas, não podemos, hoje, nos manifestar, por
termos chegado neste momento ao recinto. Mas felicitamo-nos por ver que a Oposição, ao invés dé deblaterar, constrói. Pode construir de uma maneira
que não aceitamos, porém constrói, traz a sua. contribuição.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) - Agradeço o aparte de V. Ex.11 A Minoria, nesta Casa, tem
sempre construído, desde que aqui chegamos. v. Ex.a
é testemunha disso. De qualquer forma, ao apresentarmos esse projeto que cria o Conselho de Integração de Investimentos, estou certo de que sobretudo
V. Ex.11 há de examiná-lo com muito carinho com
muita atenção, porque estamos propondo realÍnente
medidas que visam a determinar qual o fluxo de investimento estrangeiro que deve ser dirigido à economia brasileira.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA-CE) - Pela forma que produz, pelo assunto de que trata.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG) -Muito
obrigado a V. Ex.a Veja-se, por exemplo o que acontece com a indústria farmacêutica, 100% da qual se
encontra nas mãos do capital estrangeiro. E ainda
poderíamos enumerar vários setores da economia nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. <Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O
projeto de V. Ex.11 será publicado e encaminhado às
Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e
de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (ARENA-BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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A passagem do Dia do Professor, corro para trás
na minha vida, e me revejo à frente da minha professora primária. Era uma preta velha e gorda seiúda: Dona Vicência. Não guardei nem o seu sobrenome. Nem sei, nem apurei depois, se diplomada. Mas
foi a minha Mestra, que me punha a seu lado a ler
um livro de leitura de Felisberto de Carvalho. Sem
me olhar, ela como que se encolhida, humilde, à sua
incapacidade. Corrigia-me, como aos outros meninos
quanto à pronúncia merecedora de correção. E nos
dias de. sabat!_na, colocava-nos em semicírculo, a palmatória à mao, a cantar - cantar é o termo _ a
tabuada:
- Quatro vezes cinco ...
E se a resposta não vinha pronta indicava com
a palmatória, o aluno seguinte, e o ohtro, e o outro,
para resposta ... E o que acertava tinha o direito de
dar um bolo nos que erravam. E ai daquele que tivesse pena do colega: a Mestra castigava-o. Mas se
a resposta vinha pronta, indicava o aluno vizinho e
gritava:
'
-Nove fora, seis ...
E assim era apurado o nosso conhecimento na
multiplicação, a que estavam afeitos os mais adiantados.
O ensino limitava-se à leitura, à escrita e à tabuada. A escrita era a cópia e o ditado, ditado que
a preta velha, com voz cansada, nos fazia ao seu
jeito.
'
Além da palmatória, entretanto, havia sobre a
mesa uma régua, com que nos batia nos braços ou na
cabeça, e um peso, que servia para o aluno utilizar à
hora de atender a qualquer das necessidades a que
todos estamos sujeitos.
- Posso ir lá fora, professora?
-Não pode, não ... Já tem um .. .
·Pouco importava a necessidade ... Era a sua postura disciplinadora. Era esse o regime da escola, a
minha escola, como a do estudante alsaciano "risonha e franca". Riso e franqueza que são próprios da
infância. O riso aberto, quase que de orelha a orelha; e franqueza que, quando ausente, trai, à vista
de qualquer, o hino cantado, no início e no fim da
aula, dele nunca mais me esqueci. Tinha um verso:
- "Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós."
O Sr. Ruy Carneiro (MDB-PB) - Permite V.
Ex.a um aparte?
O SR. RUY SANTOS (ARENA-BA) - Com muito
prazer.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB-PB) - Senador Ruy
Santos, também a bancada do MDB, através da palavra do nosso Líder, Senador Mauro Benevides, falará sobre o Dia do Professor. Mas, quando v. Ex.11
começou a fazer elogios à sua professora, na Bahia,
não pude conter-me, deixei a Mesa para vir à tribuna, a fim de solidarizar-me com V. Ex.11, pela homenagem que o Senado está prestando, hoje, pela palavra de seus representantes àqueles que lançam luz
no espírito da mocidade brasileira. E queria focalizar, também, assim como V. Ex.a, a figura do meu
velho e querido Professor Newton Pordeus Selxas, de
saudosa memória, pertencente a uma importante e
tradicional família do progressista município de
Souza, que na minha terra natali ,a cidade de Pombal, na Paraíba, exerceu o magistério, educando várias gerações de jovens, os quais, recebendo seus lúcidos ensinamentos, obtiveram êxitos e sucessos notáveis nas carreiras a que se dedicaram. Diga-se, de
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passagem, foi ele bastante rigoroso comigo, que não
era um aluno muito assíduo, além de conversar muito na classe, criando-lhe, por isso, sérios problemas.
Era ele um emérito mestre, sabendo ministrar suas
aulas com uma maestria inigualável e muito querido dos seus discípulos, sendo por eles bastante respeitado. Portanto, no momento em que V. Ex.a presta esta homenagem à classe dos professores, não poderia deixar de aplaudir o seu discurso, aproveitando a oportunidade para render, na pessoa do Professor Newton Pordeus Seixas, um preito a todos os
professores do Brasil e, especialmente, aos denodados e sacrificados mestres paraibanos que com uma
extraordinária abnegação, se entrega'm, de corpo e
alma, à difícil missão de ensinar. Sem dúvida. alguma, quando os professores não forem prestigiados
e aplaudidos, tudo, neste Pais, estará acabado, pois,
a ignorância. então campeará e, aí, será o verdadeiro
caos. Muito grato a V. Ex.a, pelo aparte.
O SR. RUY SANTOS (ARENA-BA) - Agradeço
o aparte de V. Ex.a, mas o rigor dos velhos mestres
sempre nos foi benéfico.
Dizia eu, Sr. Presidente:
Hoje, tanto tempo decorrido, é como se tivesse
à minha frente a Professora Vicência. Talvez má pro•
fessora, mas uma professora feita de bondade. Simples. Despretensiosa. Sem muito dengue com o aluno,
mas sem um ar de hostilidade. E foi revendo-a que,
muitos anos depois, eu já homem público, recebi em
meu gabinete de Secretário de Estado outra preta.
Apresentou-se.
- O Senhor não se lembra, mas sou filha da
Professora Vicência ...
Levantei-me e a abracei; e fi-la esntar-se ao meu
lado, com um rapazote que a acompanhava. A mãe
já havia morrido. Disse-me que se lembrava ainda
de mim. Talvez. E de tal modo a deixei à vontade,
afastando a distância das posições em que nos encontrávamos, que me deu a razão da sua visita.
- Queria um favor do senhor ...
- Nlo me chame de senhor ...
Eu buscava o nivelamento da saudade.
Continuou a me tratar por senhor.
- Eu soube que há uma vaga na sua Secretaria
e queria pedi-la para o meu filho ... Tem 16 anos ...
um lugar para menino. . . - Acho que não me falou
- talvez não se usasse naquele tempo - que era para
ser boy.
Encarei o garoto que também me encarava com
olhos tímidos. Busqiei dentro deles ver a velha mestra de quarenta e poucos anos atrás, se tanto. E dentro deles, como ela, me estendia um olhar súplice, a
velha Yicência da minha saudade. Sem palmatória.
Sem regua. Gorduchona. Modesta, humilde.
- Fique certa de que vou fazer tudo por nomeá-lo.
E o nomeei. Tenho para mim que foi a minha vell:~a mestra que nomeei. Se é possível pagar-se afeiçao, paguei-lhe um pouco do que, na minha alma, deixou. A simplicidade, a bondade, a humildade. Fiquei
ainda a lhe dever muito.
Mas, Srs. Senadores, terminada a escola primária,. fui para Salvador, para fazer o ginásio. Fazer o
ginasio, como se dizia naquele tempo - e me perdoem V. Ex. as, como V. Ex. a Sr. Presidente - po:r
estar dando vazão à saudade. Estive dois anos no
Colégio Ipiranga, donde passei ao Antônio Vieira, dos
Jesuítas. E foi ai que minha alma se modelou, meus

Outubro de 1976

sentimentos se aprimoraram, dei os passos mais fortes na minha maneira. de ser. E dos mestres que ai
tive, entre tantos bons e admiráveis, há um que carrego comigo, mais leve, bem leve como o seu andar,
no meu coração: o Padre Luis Gonzaga Cabral.
Português. A testa. larga. Cabeleira rala. O ventre crescido. A fala lisboeta. Um dos maiores oradores sacros a que me foi dado ouvir. Vivia sumido no
seu quarto, cercado de livros, donde só saía à hora da
aula. Ensinava-nos Português. Não me lembro como
dele me aproximei. Talvez atração de sentimento. Só
sei que, em poucos, eu era um dos alunos a que ele
dispensava mais atenção. A hora do recreio, mormente em dias feriados, chamava-me a mim e a mais
dois ou três colegas, em quem - dizia - notava
grandes qualidades e se punha a discutir conosco os
clássicos portugueses. Foi nesse tempo, adolescente
ainda, que entrei em contato com Alexandre Herculano e com Almeida Garret, antes mesmo, bem antes, de ter lido José de Alencar. Punha-nos a interpretar o texto. Exigia-nos destacar o melhor da construção da frase. Obrigava-nos, por vezes, a analisar
Camões, ·enfrentando a ordem indireta de que tanto
abusou o autor de Os Lusíadas. Pedia-nos redações.
Chamava-nos a atenção para a ressonância de certas frases, a evitar. Corrigia-nos. Estimulava-nos.
Descobriu, principalmente em mim, certa tendência
para o rabiscar em que hoje vivo. E lhe devo, não
resta a menor dúvida, a vocação para as Letras, que
não sei se é vocação em verdade. Só não lhe fiz uma
vontade, e não me arrependo de não ter feito: não
o atendi em querer me fazer padre jesuíta. Que péssimo padre eu seria, Sr. ·Presidente! Do meu tempo,
conseguiu arrebanhar, porém, para a sua Ordem, o
Francisco Bragança, que, no segundo ano de Medicina, se separou de mim, vida de alguns anos, para
ser o mestre admirável em que se tomou de Fisica,
morando atualmente, se não me engano, no Recife.
Foi lá, pelo menos, que o vi pela última vez, há poucos anos.
Triste, porém, Srs. Senadores, foi a minha última
visita ao Padre Cabral. Eu sabia que ele andava muito doente, mas jamais esperava encontrá-lo como o
encontrei. Indiferente a tudo. Abúlico. Amné.sico. Falei-lhe e ele me olhou como se não estivesse vendo
ou de mim não se lembrasse. Nada daquele brilho
nos olhos, daquele sorriso nos lábios. O padre que
me acompanhava disse que ele estava assim há vários dias. Não me demorei na visita, era doloroso
vê-lo naquele estado. E eu queria falar-lhe dos meus
possíveis êxitos, das coisas que estava escrevendo, do
gosto pelo trabalho que ele sempre me recomendou,
da sép.sibilldade que ele sempre me aguçou. Lamentavelmente, era um morto-vivo.
Ao tempo de curso secundário, tive outros ótimos mestres e bons amigos como o Padre Torrand,
um francês, admirável naturalista. O Padre Cabral,
porém, foi o que deixou marcas mais profundas na
minha formação.
E a mesma coisa se daria no meu curso médico.
A congregação da Faculdade de Medicina era constituída e sempre foi de grandes valores, mestres que
se davam ao ensino, o dar-se que é o fator de êxito
na educação. E aqui começo a ficar em dificuldade
sobre qual o melhor entre todos, tantos eram os melhores. Professores que me escancararam os olhos à
beleza da fisiologia, ou ao intrincado da patologia.
Atentos à curiosidade maior do a:Iuno para qualquer
problema; e respostas a afastar dúvidas. Estimuladores do gosto pela profissão a que eu pretendia me
devotar. Não lhes sou injusto todavia, fazendo de
Martagão Gesteira o maior dentre todos. Era baiano
de nascimento, amorenado como tantos outros bala-
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nos, pela mistura do sangue africano. Melhor dito:
um mulato. Professor de Pediatria, um dldata primoroso, surdo, porém. Um dia, eu já doutorando, estando de plantão na Maternidade Climério de Oliveira um ex-interno da casa, clínico no Sul do País,
indo em visita à família, residente no interior, adoeceu-lhe a filha. Vários especialistas em doenças de
crianças que foram chamados não davam com o mal.
Num daqueles dias de aflição de pai, Martagão chega de viagem ao estrangeiro. O jovem médico vai recebê-lo e pede para ir ver a sua filhinha. O grande
mestre levou a sua família até em casa e atendeu ao
apelo. Eu estava na maternidade, de plantão, e acompanhei o Professor Gesteira ao quarto da doentinha.
Gesteira examinou-a percutiu-lhe o tórax e encontrou a anormalidade: O tato, para o grande médico
surdo, compensava-lhe a deficiência auditiva. Tirou
da pasta um giz para pele e desenhou um pequeno
círculo no peito da garotinha, dizendo: "Há liquido
aqui, é só fazer a punção." Esta hipótese havia sido
levantada e fora afastada frente à prova radioscópica. "Mas é isto, - repetiu Martagão - só isto". E
como sentisse a dúvida no pai da doente, médico
também, pediu-me que providenciasse uma agulha de
punção: "Vamos tirar a prova". Funcionou. Havia liquido. Tinha sido confirmado o seu diagnóstico e a
menina ficou boa.
As aulas de Gesteira eram sempre magistrais,
simples ou complexo o problema ventilado. A frase
bem construída, uma dicção perfeita, uma mímica
mais de fisionomia que de braço, que lhe completava
o pensamento. Parecia-nos estar vendo tudo o que
ele dizia. Deve-lhe a Bahia a instalação de serviços
pioneiros na assistência à criança, como o Brasil,
quando foi convocado a dirigir o Departamento Nacional da Criança e o Instituto de Puericultura, cuja
construção inspirou e orientou na Ilha do Fundão. O
Professor de Pediatria dava-se por inteiro ao serviço
das moléstias de infância e assistência à criança.
Quando. Deputado, acompanhei-lhe, de perto, o trabalho no Rio de Janeiro. o que fez na Bahia, buscava fazer no Brasil. A sua morte, falei-lhe à beira
do túmulo. O discípulo permanente mal conseguia
vencer a emoção. Abri-lhe, pela última vez, a alma
de aluno e de discípulo.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB-ES) - Permite V.
Ex.a. um aparte?
O SR. RUY SANTOS (ARENA-BA) - Pois não.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB-ES) - Ilustre Senador Ruy Santos, a efeméride de hoje, consagrada
ao heróico e anônimo batalhador que é o Professor,
não podia ter mais .destacada figura para seu intérprete no Senado. A efeméride é um grande tema, e
V. Ex.a. um grande orador. Repassou aqui, para o
Senado, desde a cera virgem da escola primária, a
figura da velha professora, até ao padre da escola
secundária, o velho e consagrado nome nacional de
Martagão Gesteira, ilustre e aureolado professor. Em
meu nome, quero associar-me a essas homenagens
justas que V. Ex.a. presta ao Professor no dia de hoje.
A este que, encontrando a cera virgem das nossas
inteligências, as amolda, as amassa e as prepara para
as grandes revelações da vida. Quero crer que não
poderia ter o Senado orador mais expressivo e eloqüente do que v. Ex.a. Há páginas que o Senado tem
ouvido com embevecimento, saídas da sua pena, da
sua alma e do seu coração. Quero crer que, quando
as luzes dessa cúpula se apagarem na sua vida pública e se acender a luz da sua granja de "Teixeira
Moleque", à margem da BR-101, perto de Feira de
Santana, o Senado vai perder um grande Senador,
mas o Brasil vai ganhar um grande literato, que escreve com a tinta do coração, com a senslb11ldade de
uma alma tão cheia de brandura e de bland!cia.
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O SR. RUY SANTOS (ARENA-BA) - Obrigado
a V. Ex.a Se já não conhecesse a grandeza do seu coração, estaria agora feita a prova, no aparte que me
vem de ser dado.
Hoje é o Dia do Professor Srs. Senadores. E a
homenagem que posso prestar 'à classe que já integrei, é evocar figuras de mestres que marcaram a
minha formação. Perdoe-me V. Ex.a, Sr. Presidente,
essa página de evocação. Saudade de velhos mestres,
de parte de um velho discípulo que não terminou sua
aprendizagem, aprendizagem principalmente do exemplo, aprendiz, sempre, eu continuo a ser. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte discurso.> -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minha presença na Tribuna pode ser, até, constrangedora para V. Ex.a., Sr. Presidente Magalhães
Pinto. É que não resisto à tentação de tomá-lo como
tema deste meu pronunciamento.
Soube, ontem à noite, e os jornais de hoje confirmam, que o Grupo Visão elegeu V. Ex.a. "Homem de
Visão" de 1976. Se a escolha tivesse se processado
através de consulta popular, por certo o resultado não
seria outro. Dificilmente se encontraria, neste País de
mais de cem milhões de criaturas, personalidade capaz de competir com as tantas e tão excelsas credencias que o tornam merecedor do título.
Desde a juventude, V. Ex.a se revelou homem de
abrasadas crenças visionárias. Foram elas que o levaram ao sucesso tanto na vida particular como na
pública. O boy de banco, que se tornou fundador de
poderoso grupo financeiro tinha de possuir a fé dos
fortes, daqueles que acreditam na sua própria capacidade; tinha de possuir a visão dos que enxergam
através do muro opaco dos acontecimentos e da muralha compacta dos caracteres humanos.
Crença visionária foi o manifesto dos mineiros, o
primeiro grande golpe vibrado, pelos democratas, na
ditadura instalada no País em 1937. Crença visionária
foi lançar-se à governança das Minas Gerais numa
conjuntura politica aparentemente adversa. Crença
visionária foi a decisão histórica de deflagrar a Revolução de 1964, impedindo que se se instaurasse a ditadura· comuna-sindicalista. Nestes, como em tantos
outros episódios, foi V. Ex.a. homem de visão, conhecia
os riscos das decisões, sabia que arriscava bens, liberdade, a vida até. Deu, todavia, os passos ousados, por
possuir aquela sabedoria de que nos fala Virgílio:
"Feliz aquele que pode conhecer as causas das coisas,
e todos os medos, e o destino inexorável."
Em outras palavras, feliz aquele que, através qo
conhecimento dos homens-e das coisas, traça o proprio destino e corrige os destinos da Pátria.
E agora atendo ao antecipado pedido de aparte
do eminente Senador Gustavo Capanema.
O Sr. Gustavo Capanema (ARENA - MG) Sr. Senador Luiz Cavalcante, V. Ex.a está prestando
homenagem cem por cento merecida. Homem de visão
não pode ser considerado apenas aquele que tem o
talento ou o gênio de ver claramente as coisas do
presente e também as do futuro. Esse homem assim
capaz de discernir as coisas presentes ou em expectativa pode ser um grande talento e mesmo um gênio.
Mas o homem de visão é o que tem a capacidade de
ver claro no presente e no futuro, mas que, além
disto, já deu demonstração de possuir as qualidades
das realizações do presente e do futuro. Esse, sim, é
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o homem de visti.o: ele vê claro no presente e no futuro c tem as qualidades para l'calizar as coisas necessária:; elo presente c elo futuro. V. Ex." aponta, cm
J\1agalhiics Pinto, um htJmcm de visão. V árias ocorrências ela sua vich part.ir:ular c da sua vida pública
demonstram esta t;•::c ele n;1c homem r.lr: visão é o
que ve claro e Lem J.pLidões parn. realizar certo.
v. Ex.n., cita. na vida partieul.nr ele Magalhães Pinto,
o fato de ele ter-se tornado. pelo próprio esforço pessoal, um empresário de grande fortuna. Eu acrescento
que tornar-se C:ono rle uma gra_nde fortuna pode ser
coisa fácil: pode bast:1r a contmuad;:t esperteza. sem
escrúpulo, basta lançar mão elos· grandes negóé!os
desonestos possíveis. Mas, Magalhães Pinto chegou a
este cume honradamente: niio há neste País homem
mais honrado do que ele. Fc~ a fortuna sem deslize,
sem nenhum deslize. Nem mesmo, quando governador, apareceu quem ? .acusas~ e ela mínima gestão
incorreta de seus negocws porque, a este respeito, a
sua conduta era pautada por invariável honradez.
V. Ex.n cita ainda outro caso, este da vida pública de
Maaalhães Finto, em qne ele revelou grande visão:
a Revolucão de 196·4. Tenho para mim que este foi o
maior ac'ontecimento da vida de Magalhães Pinto,
acontecimento em que ele revelou, na verdade, ser
homem de visão.
O Sr. Ruy Santos (ARENA -- BAJ - E de coragem.
O Sr. Gustavo Capanema IARENA- MG) - Repito que o homem de visão tem de, ver claro e haverá
de ter a capacidade de realizar certo. Ora, naquele
momento, havia os afoitas. que queri8.m logo sair com
as armas para a rua. Magalhães Pinto relutava, para
esperar o melhor momento da ac;ão. Mas havia também os que não queriam a rev.oluc;ão, que esperavam
por outros acontecimentos. Magalhães Pinto, homem
de vistas cet·tas e de proceder seguro. queria a revolução, mas soube escolher a _hora certa para sua
arrancada. Deflagrou a re\·o!ur;ao na hora em que ela
poderia ser vitorio~:a c iria tmz2r o governo capaz de
realizar as medidas imprescindíveis para debelar o
caos económicos que no:,~ levaria à dcsgrar:a e arrasar
a crise politica c:ue anwac:a\'a aft:ndar-nos no comunismo. Nessa circunstância apontada no seu discurso,
vejo outro exemplo ele romo !,1o.galhftrs Pinto é em
verdade um hon'.cm de vis0.o. ''Tnma palann:, Sr. Senador Luiz Cavalcante, o seu discurso me d:í a oportunidade nara cs~2 esbc(~O de uma clefinic~w elo homem de visão, e d:i a V. Ex.a n oportunidacle de, com
a maior das jnstiras. apontar. no Presidente da nossa
Casa, um verdadeiro homem ele visão. Muito obrigado.
O SR. LUIZ CJWALCANTE (ARENA- AL)- Eminente Senador Gustavo Cap::mema. a primeira vez em
que ingres:,ei no recinto - n:::o no recinto, mas nas
galerias - ela Cümara elos Deputados, V. Ex.n ocupava
a tribuna.

Longe estava eu ele admitir, em que pese o meu
grande otimismo, que um dia eu teria a honra de
receber um aparte ele V. Ex.a Pela. profundidade elos
conceitos agora emitidos por V. Ex. a e por sua inexcedível autoridade, eu, com humildade, mas com absoluta sinceridade, incorporo o meu discurso ao aparte
de V. Ex.n
Esta é uma homenagem que presto a uma figura
da vida pública nacional a quem tanto prezo c a
quem tanto admiro.
O Sr. Gustavo Capanema f.",RENA - MGl _Eu
é que me sinto profundamenl.c honrado por ter dado
a V. Ex.n o meu apnrte.
1\JG 1 -- Permite
O Sr. Itamar Fr:H~c·o 'i11ljj3
V. Ex.n um aparte? (Assentimento do orador.) É mui-
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to difícil aparteá-lo .depois de ouvirmos o grande
Senador Gustavo Capanema. Mas, ele qualquer forma
nüo poderia me calar quando V. Ex.n presta home~
nagem ao Senador Magalhães Pinto pela sua escolha
como Homem de Visão. Espírito liberal, democrático,
o i:enador Magalhães Pinto honra as mais belas traclicces das Minas Gerais. V. Ex.u falou em consulta
popular; que se houvesse, Magalhães Pinto seria escolhido. Eu complementaria, com a devida licença de
V. Ex.n., dizendo que este homem que já chegou a
Deputado. Governador e Senador, pela vontade do
povo, quem sabe, se houvesse a consulta popular, poderia chegar a Presidente da República. (Muito bem!)
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BAl - Permite
V. Ex.n um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Permito, depois de responder ao aparte do eminente
Senador Itamar .Franco.
Quanto eu me rejubilaria se chegasse esse momento que V. Ex.u vislumbrou! Com que enorme satisfação, com que emoção eu iria às urnas depositar o
meu voto a Magalhães Pinto para primeiro mandatário da República brasileira. (Muito bem!) Muito
obrigado, eminente Senador Itamar Franco, pela
oportunidade que me deu de fazer esta confissão.
Ouço o Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Se Minas
Gerais está unida no proclamar os méritos de Magalhães Pinto, - e com justiça - fique certo V. Ex.n de
que o Brasil inteiro está unido. A Nação brasileira reconhece suas incontestáveis virtudes, o muito que
S. Ex." jú tem feito pelo Brasil e o muito que ainda
poderá fazer.
O Sr. Agenor !l'íaria (MDB - RN) - Senador Luiz
Cavalcante, V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Agora, o discurso não é meu, é do Senado inteiro.
Ouço V. Ex.'t, nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agcmor Maria IMDB- RN) -Senador Luiz
Cavalcante, quero me congratular com V. Ex.! e ao
mesmo t::mpo chamar a atenção da Casa para o aparte elo Senador Itamar Franco. Itamar Franco, homem
ela Oposir;5o, do Estado de Minas Gerais; o nobre
Scnac\or Magalhães Pinto, da ARENA, também de
!\finas Gerais. O aparte do Senador Itamar Franco
demonstra que o Senador Magalhães Pinto está acima
elos Partidos, pois, no aparte, S. Ex.a demonstrava que
o Sr:!nador Magalhães Pinto, como candidato a Presidente da República, teria, realmente, do povo brasileiro, a atcnçilo dispensada para ter nas urnas a
sagraçf,o, ou seja, a consagração da vitória como Presidente da República. Congratulo-me com V. Ex.a,
porque quanto a um homem dessa dimensão, que consegue ficar acima dos Partidos, a escolha do mesmo
para Homem Visão de 1976, para mim não, é surpresa,
pois isto era esperado. Para mim, a grande satisfar.§.C' é que esta escolha l10nra demasiadamente o Senado. a que todos nós pertencemos, junto com Magalhães Pinto. Muito obrigado a V. Ex. a
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Eminente Senador Agenor Maria, então, na verdade,
já chegamos à conciliação, nós da ARENA e V. Ex.as
elo MDB, à conciliação em torno de Magalhães Pinto.
O Sr. l\Ia.uro Benevi!les (MDB - CE) - Permite
V. Ex.n um aparte, nobre Senador Luiz Cavalcante?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Ouço o nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr.l\tauro Benevides (MDB- CE) -A Bancada
elo Movimento Democrático Brasileiro, através da manifestação dos eminentes Senadores Itamar Franco e
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Agenor Maria, já se solidarizou com V. Ex.a. nesta
homenagem que deseja tributar ao Senador Magalhães Pinto, por sua escolha como Homem de Visão de
1976. É indiscutível que nesta escolha foram apreciados todos aqueles atributos que exornam a personalidade do Presidente desta Casa. Como homem de empresa, as suas organizações têm desfrutado sempre
de fases auspiciosas e de absoluta tranqüil!dade graças, sobretudo, ao seu equilíbrio e à sua extraordinária clarividência. Como político, a sua visão pode
ser constatada em numerosos episódios da história nacional. Mas, para me deter especificamente em um
fato recente, chamaria a atenção de V. Ex.â e desta
Casa para aquele memorável pronunciamento de
Magalhães Pinto na abertura dos trabalhos desta Sessão Legislativa, no dia 1.0 de março. Naquela ocasião
Magalhães Pinto, além da sua autoridade pessoal:
mas com a autoridade que a investidura do cargo lhe
confere, afirmava, diante de Senadores, Deputados e
autoridades do Corpo Diplomático, que, nesta hora a
meta democrática era uma constante insubstituí~el
a ser perseguida com pertinácia, obstinação e destemor. Veja V. Ex.a., nobre Senador Luiz Cavalcante que
extraordinária visão de político e de estadistá do
ilustre Senador Magalhães Pinto!
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)
Sem desdouro para os colegas que anteriormente me
honraram com seus apartes, o aparte de V. Exa. Senador Mauro Benevides, tem peso dois. Um peso' pelo
valor intrínseco do Senador Mauro Benevides e um
peso igual por sua qualidade de Líder eventual do seu
Partido. Muito honrado fico eu com a sua intervenção.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - (Com
assentimento do orador.) Senador Luiz Cavalcante,
as palavras iniciais não poderiam fugir daquilo que
salta aos olhos de todos: V. Ex.a está interpretando o
pensamento de toda a Bancada a que pertence à
qual, aliás, se juntou a da nobre Oposição. Afir~ar
isto é quase um lugar comum. Mas, gostaríamos de
abstrair-nos da posição de Líder em exercício da Maioria para, voltando ao passado, lembrar aquele homem
do "Manifesto dos Mineiros": aquela figura exemplar
que deixou os postos maiores que ia galgando face a
seu trabalho e que, por um imperativo de consciência,
assinou aquele documento que honra a História da
América do Sul; lembramos da serenidade do representante já vitorioso como ~estar princinal de uma
outra organização bancária, filha do seu esforço, quando chegou ao Palácio Tiradentes, a sua postura sempre retilínea, a defesa intransigente que fazia do
primado da iniciativa privada, como alavanca básica
do nosso desenvolvimento; da altivez com que suportou as incompreensões que não eram poucas em nosso
partido àquela época, a pertinácia com que perseguiu
a mudança de rvmos exageradamente jacobinistas,
que vez por outra lá eclodiam mercê de minorias ilustres, mas muitas vezes divorciadas da realidade; a
placidez com que via as campanhas se desencandearem contra o homem, que para nós seus amigos e
adeptos, representava o bom senso tão característico
do mineiro e que dev.eria ser a nossa posição de então;
daquele que teve a firmeza de, enfrentando as incomnreensées tomar a chefia de nosso partido; travar a
batalha considerada perdida no plano estadual e enfrentar pari passu, todas as agruras que uma
campanha nacional nem 100% afinada com as
ss suas idéias o obrigava a suportar; lembramo-nos
d.epois da po~ição deste varão como a estrela guia qu-e
tmhamos nos, Governadores nordestinos inclusive
V. Ex. a, em dias que não vão muito longe as peripécias de uma renúncia, a assunção de um Governo em
circunstância:; por todos nós conhecidas e sempre a
figura deste homem de visão enxergando além, aquilo
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que ele considerava o bem da Pátria e que nós hoje
todos unânimes que o era. Vimos sempre esta figura dar os delineamentos maiores dos caminhos a seguir. E, no Governo de Minas depois
quando se insurgiu contra o estado vigente, jogando
todo seu destino e haveres por uma causa, as injustiças que soferu após, tão grandes quanto aquelas que
havia recebido de nosso Partido. E, no dia de hoje,
aureolado pela confiança, pelo respeito de todos nós,
cercado da confiança do empresariado brasileiro que
vê nele não só um seu membro, como seu membro que
galgando as maiores posições não se esqueceu de onde
veio, só podemos dizer a ele que nos sentimos honrados de tê-lo como Presidente e, agradecer a V. Ex. 8
por sua feliz iniciativa.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Nobre Senador Virgílio Távora, em relação a certa
passagem do seu aparte, creio que poderíamos relembrar o conceito - se não me engano - do insuperável Vieira, quando diz: "Se servistes à Pátria e ela
vos foi ingrata, vós fizestes o que devíeis e ela o que
costuma."
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Talvez
como civil tenha sido isso.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL) Talvez tenha sido isso o que se passou em relação ao
eminente Senador Magalhães Pinto.
O Sr. Dinarte 1\lariz (ARENA - RNl - V. Ex.a.
dá licença para um aparte?
O Sr. Danton Jobim (MDB - RJ) - Estou esperando na fila.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Com muito prazer. Desculpe Senador Danton Jobim,
eu não o havia notado.
O Sr. Danton Jobim (MDB - RJ) - Realmente,
espero pacientemente na fila para solidarizar-me
com V. Ex.a. pela felicíssima idéia de registrar, com
palavras admiráveis, o acontecimento da escolha do
nome do Senador Magalhães Pinto para o Homem
de Visão de 1976. - Homem de Visão ele sem dúvida
o é, e todos sabemos porque: pelo seu passado, pelas
boas causas que sempre esposou, sentindo que no
futuro havia, evidentemente, algo que necessitava de
ser parturejado por todos aqueles homens que exerciam a verdadeira liderança na opinião pública do
País. E homem de visã:o ele o é quando, em todas as
oportunidades que se lhe antolham, procura mostrar
que o caminho que o Brasil tem de trilhar é o da
democracia, é o caminho da abertura democrática,
é o caminho da redemocratização. Devo dizer que,
em abono das opiniões emitidas por V. Ex.a e por
nossos ilustres colegas - inclusive pelos companheiros do MDB - acompanhei pari passu a vida de
Magalhães Pinto. É difícil que nos acerquemos dele
sem nos tomarmos seu admirador e amigo. Assim,
apreciei sen- pre a moderação que ele trouxe, sem dúvida, da sua formação, ali, ao lad·o do fogão mineiro.
Mas, apreciava mais ainda a coragem que Magalhães
Pinto tinha de, em determinados momentos, tomar
decisões difíceis, assumir atitudes, não fugir absolutamente àquilo que ele julgava ser de seu dever. Não
o acompanhei na preparação da Revolução de 1964.
v. Ex.a. sabe onde eu estava nessa ocasião. Jamais
fui partidário de golpes de Estado ou de revoluções.
Achava que o Brasil teria possibilidades .de sair daquelas grandes dificuldades em que se encontravo.
sem recorrer, talvez, à quebra do molde constitucional. To.lvez me enganasse. Magalhães Pinto pensava
de outro modo e agiu resolutamente. Agora, porta-se
com uma independência exemplar; sabe conciliar
perfeitamente os seus deveres partidários com suas

reconh~cemos
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idéias, suas convicções, que nã,o são as de um partido
mas aquelas de todos nós que formamos o Sem.do
Federal. Quero, pois, congratular-me com V. Ex.11 pela
feliz idéia de registrar, aqni, o acontecimento que foi
a escolha do nosso Presidente, Senador Magalhães
Pinto, para "Homem de Visã·o".
O SR. LU!Z CAVALCANTE (ARENA - AL) Muito grato. Senador DZ!.nt~n Jobim. V. Ex. 11 apr·oveita
a oportunidade para, mais uma vez, frisar a sua
condição de impertérrito democrata que é. E eu. sigo
na sua esteira, eminente Senador. Pelo menos tento
·
seguir.
Atendo, ag·ora, ao impávido Senador Dinarte
Mariz, representante do Rio Grande do Norte.
O Sr. Dinarte 1\:Iariz (ARENA - RN) - Ao congratular-me com V. Ex.n, pela feliz Idéia de prestar
essa homenagem ao nosso Presidente Magalhães Pinto, eu o faço destacando a atitude de visão ao escolher, duplamente, duas lideranças para que lhe preste
a homenagem devida. Magalhães Pinto, sem dúvida
alguma, foi o grande líder vitorio~o na empresa, o
grande empresário; não só vitorios·o, mas o benfeitor
de uma clas.se, porque a sua organização é das mais
perfeitas e das mais úteis que possa existir neste País,
em relação ao setor creditício. E Magalhães Pinto é,
também, o grande líder politico. Tem a sabedoria mineira, podemos as.sim dizer, condensada na sua personalidade. Ele, que desambicio.samente tem galgado
tod::s os postos da vida política deste País - de.sde
Deputado Federal, Ministro de Estado e Governador
do seu Estado - sempre soube aliar o bom-senso ao
seu patriotismo. E S. Ex.a é, hoje, dentro dos acontccimento.s nacionais, uma daquelas raras figuras que
tem o direito de se considerar um conselheiro, toda
vez que o Brasil entrar em dificuldade e precisar
daqueles grandes mestres que olham para frente, sem
pedir e sem di.~cutir a sua nersonalidade, mas vendo
bem alto a imagem da Pátria.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Muito grato, eminente Senador Dinarte Mariz. V. Ex.a,
que não é homem de penumbra, vem para o sol e
as~ocia-se a·os seus camarada.s, nesta homenagem que
prestamos, agora, ao Pre.sidente Magalhães Pinto.
E prossig·O, Srs. Senadores.
Sr. Presidente Magalh5.es Pinto, embora .simples
coincidência, verdade é que o Grupo Visão, ao eleger
V. Ex.n "Homem Visão 1976" matou c-omo diz o br·ocardo popular, doi.s coelhos' com uma só cajadada:
hot~enageou as classes empresariais e prestou significatiVa homenagem ao Congresso Nacional, neste ano
de comemorações de seu Se.squicentenário.
Da iniciativa privada, não ouso t·ornar-me portaV?Z, mas te~ho para mim que, no .seu seio, será unâmme, tambem, o aplauso à escolha procedida pelo
Grupo Visão.
Quanto à classe política, nã·o me arrece!o de
nfirmnr - ~o~retudo agora, depois de tantos apartes
-:que a ~letçao de V. Ex.a para "Homem Visão 1976"
nao lhe e causa, apenas, de regozijo. 1!:, também, de
orgulho. Todos nós nos vemos homenageados na pessoa de V. Ex.n
Sr. Presidente, não vou congratular-me com
V. Ex. 11 Prefiro congratular-me com o Grupo Visão,
pelo acerto da e.scolha.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)
V. Ex. 11
permite um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA
AL) Com muita honra.
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O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Quero crer,
nobre Senador, que a escolha de Magalhães Pinto
como "Homem de Visão" é um justo título a uma vida
aure·olada de virtudes. Não é o título que vai honrar
o agraclad·o, é o agraciado que está honrando o título.
A escolha do "Homem de Visão" deve recair no homem do amanhã, no contemporâneo do futuro. Magalhães Pinto - permita-me V. Ex.n que o diga é c:om? ~e diz na fil.osofia andeja do nosso interior:
"nao e arvore que engabela vento", não é daqueles
vegetais que se curvam à passagem do vento, que se
flexionam e se abaixam. Ele é como o jequitibá:
erecto ·e desafiador, que enfrenta a tempestade. Em
dois momentos da sua vida - dos grandes momentos dessa vida cheia de realizacõe.s - ele mostrou
ser o contemporâneo do futuro: primeiro, quando, na
ditadura passada, muitos .seguiam a filosofia do avestruz e enfiavam a cabeça na moita para se defender
da força da ditadura, ele assinou aquele famosíssimn
manifesto dos mineiros, que criou um caminho no
nos.so Pais: depois, Governad-or de Minn Gerais, com
responsabilidades imensas no Paí.s e nas suas empresa.s, ele arrancou comandando a Revolução. P·ortanto,
é um homem que desafia e cria esquinas na sua vida.
Daí por que nos congratulamos com a homenagem
que V. Ex.a presta a Magalhães PintQ, cujo título nó.s,
Senadores, somos 1/65 das honras com que ele o recebe. Esperamos que amanhã um outro título, também, em outra posição, o Brasil possa escolhê-lo para
outras jornadas tão gloriosas, tão beneméritas como
as grandes jornadas que realizou. Ele não encontrou
caminho, foi um homem que abriu caminho para os
outros.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Senador Dirceu Cardoso, bem avalio a sinceridade das
suas palavras. V. Ex.a, além dos nossos, tem o seu
motivo pessoal para exaltar a figura do Senador Magalhães Pinto. 1!: que, no primeiro dia em que V. Ex.a
veio para este Plenário, levantou uma questão de
ordem, que a muitos pareceu intempestiva, desarrazoada mesmo, como a mim próprio. Mas, assim não
entendeu o nosso Presidente, que, meses decorridos,
promoveu modificações no Regimento Interno, tal e
qual advogava ·O novel estreante Senador Dirceu Cardoso, naquela tarde.
Muito obrigado a V. Ex.a pelo aparte.
O Sr. Teotônio Vilela (ARENA - AL) - V. Ex.a
permite um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Ouço o nobre Senador Teotónio Vilela.
O Sr. Teotônio Vilela (ARENA - AL) - Nobre
f'.~nadot· Lniz Cava.lr.ante, e~tamo.~ hoje numa tarde
de festa. A revista Visão já proporcionou um encontro de correntes de opiniões; a revista Visio, antes
de .solenizar a proposiçã·o, já fez com que esta Ca.sa
desse uma demonstração de unidade de pensamento,
desse uma demonstração de respeito à política, encontrando-se todos nós na pessoa de um real líder Senador Magalhães Pinto. E, sobretud·o, porque ele
foi exaltado em função da sua linha. retilínea de
liberal. E ao ouvir estes apartes, ao ouvir o discurso
de V. Ex. 1.l., nobre ~en~'~.dcr Lu!">: Cavslc:mte, estava
aqui me lembrando do lirismo de Cecília Meireles ao
cantar o "Romanceiro da Inconfidência", ao lembrar
os heróis mortos, ao lembrar a grandeza da força, da
brasilidade nascida. nas montanhas mineiras para a
História. Naquela época, os homen.s faziam História.
E, hoje, estou verificando que é posshel que os homens, em vez de contarem História no Congresso,
ainda tenham condições de fazer História. O reconhecimento dessa liderança, da parte da ARENA e
da parte do MDB, merece destaque especial - o
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destaque de que nós não estamos mortos; o destaque
de que a consciência nacional está aqui realmente
representada e que essa representatividade tem que
ter prosseguimento e, sobretudo, copteúd~. O conteúdo é a ação liberal de Magalhaes Pmto. Aq?i
mesmo se trouxe à consideração· a figura incontestavel do líder civil de uma Revolução que ainda hoje
não traçou as suas diretrizes estáveis. Já há 12 a.nos
procuramos alguém capaz de nos conduzir a-o estuario
comum A minha homenagem a S. Ex.a o Presidente
desta éasa reside exatamente na exaltação do liberalismo mineiro, na História Política de Minas, nos
homens de Minas que morreram ontem e precisam
morrer também hoje, porque o amanhã vai depender
de hoje. Não é possível que a História do Brasil fi9ue
sem heróis! A revista Visão - eu, como empresario
que sou, solidarizo-me com ela - acho que ~ncontrou
no político e no empresário a união necessaria para
a hora presente, o entendimento indispensável para
a busca dcs enigmas, dos paradoxos, dos desencontr·o.s.
Congratulo-me, nobre Senador Luiz Cavalcante, com
a grande oportunidade que teve de trazer, para esta
tarde no Senado, um tema político, o eterno tema
político da normalidade política em que se resumem
todos os apartes aqui ouvidos.
O SR. LUIZ CAVALCANTE CARENA - AL) Gratíssimo, meu eminente conterrâneo, pelo seu
aparte. Gratíssimo, também, por ter me lembrado
Cecília Meireles. Tenho alguns versos dela de cor, uns
poucos, inclusive este:
"Não sou dos que levam,
Sou coisa levada
E nem sei daqueles que me levarão."
Tal e qual o Luiz Cavalcante, modéstia à parte.
Mas não tal e qual o nosso eminente Presidente. Ele
é dos que levam, é líder mesm-o, exercendo, porém,
aquela forma ideal de liderança - a liderança consentida.
O Sr. J~Jsé Guicmard (ARENA -- AC) - Permite
um aparte, nobre Senador?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Com muito prazer, nobre Senador, mas muito mesmo,
porque havia notado que V. Ex.a estava no Plenário
e seria, talvez, a exceção única a este coro de louvores ao nosso querido Presidente.
O Sr. José Guiomard CARENA - AC) - Nobre
Senador Luiz Cavalcante, depois deste desfile de elogios ao Presidente Magalhães Pinto, não era necessário nenhum aparte a mais, já que se· manifestaram
aqueles políticos de alta envergadura, representantes
de todos os Estados braslleiros nesta Casa. Contudo,
talvez, o único aparte de origem sentimental que
pod·e ser acrescentado a esse desfile a que acabei ele
me referir seja o meu como conterrâneo do Presidente Magalhães Pinto, nascidos ambos no minúsculo
Município de Minas Gerais, de Santo Antônio do
Monte, de apena.s 20 mil habitantes. Assim, não quero
que falte a este coro de homenagens a homenagem
que essa pequena cidade de Santo Antônio do !\·!ente
trnz a.o maior ct.e seus filhos --·O Presidente Magalhõ.e~·
Pinto.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) Muito grato, eminente colega José Gui·omard. Com
seu aparte podemos dizer com absoluta pr·opriedade
que o Brasil, do Oiapoque ao Chuí e do Rio Grande
do Norte ao Acre, rende homenagem ao Presic1·ente
Magalhães Pinto.
Concluo, Sr. Presidente.
Nã-o vou me congratular com V. Ex.a Prefiro estender minhas congratulações ao Grupo Visão pelo
acerto da escolha.

Prefiro congratular-me com o Senado e com o
Congresso Nacional, que vêem encerrar-se o ano de
seu sesquicentenário c-om um acontecimento que traduz a sua perpetuidade através dos grandes homens
que se vão sucedendo no ofício parlamentar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. (Multo bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães IPinto) - Não
posso deixar de dizer uma palavra aos meus eminentes colegas após o discurso do nobre Sr. Senador Luiz
Cavalcante e dos apartes dos Srs. Senadores presentes.
Recebi a notícia da minha escolha, como "Homem
de Visão do ano" co,n hmnllcl.a.de. Mas confe.sso que,
agora, estou altamente sensib1lizado porque notei, nos
apartes que aqui foram dados, que não sou homem de
visão. Sou apenas um homem de responsabilidade, um
homem que não pode esquecer as suas origens e, ao
mesmo tempo, não pode esquecer que, na vida pública deste País, tem de estar sempre atento para que os
seus atos representem aquilo que a Nação deseja, aquilo que o nosso País almeja para o seu futuro.
Vou meditar sobre esses apartes. Vou ler cada um
deles mas, desde já, apresento aos caros colegas a
minha imorredora gratidão e a certeza de que tudo
farei para corresponder à expectativa tão generosa
de homens públicos que honram e dignificam o Parlamento brasileiro. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides,
como Líder.
O SR MAURO BENEVIDES CMDB- CE. Como Lír!er pron~ncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
São por demais justas as manifestações de júbilo,
em todo o Território Nacional, pelo transcurso do Dia
consagrado ao Professor - esse extraord~:r_:ári:o orie:r:tador social, engenheiro de almas e conc1enc1as, CUJa
missão tem o valor e a grandeza das cousas imperecíveis e eternas.
Não há, ao longo da História, função mais importante do que essa. Plasmador de caracteres, aperfeiçoador de personalidades e construtor de caminhos
que se ampliam no espírito humano, repercut;ndo em
todos os ângulos da civilização e da cul~u.ra, e o Professor, por todos os títulos, um benemerlto da coletividade, um apóstolo do saber, um timoneiro da esperança.
Sua nobre figura, por isso mesmo, d~ve ~er reverenciada permanentemente, como o fo1, ha poucos
instantes pelo Senador·Ruy Santos, com o seu estilo
primoroso e embevecedor, num perene ?e~t~ de gratidão da comunidade - a grande 'benef1ciana de sua
ação renovadora e rendimencionadora do homem.
No Brasil, sua presença se faz senti: desde as primeiras horas da vida nacional, atraves do trabalho
desenvolvido pelos sacerdotes da Companhia de Jesus, que plantaram em solo fértil as sementes d~ educação e da cultura, germinadas, através dos seculos,
cm me.sses magníficas.
Dir-se-á, sem temor ou embargo, que tudo aquilo
que somos no contexto mundial devemos, em grande
parte, aos educadores de todos os te_!llpO~, que souberam com desprendimento e dedicaçao c1vica, despertar ~s potencialidades de nossa Inteligência para os
prélios difíceis da existência.
Fazer, pois, o elogio do Professor, neste dia que
lhe é dedicado, será repetir-se, talvez, o que milha-
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res de vezes já se disse, em todos os !Paises, sobre a
significação de seu labor fecundo e construtivo.
Infelizmente, o que vemos em nossa Pátria, como
retribuição de tão alto munus, é uma classe sacrificada financeiramente, a enfrentar, nas asperezas do
quotidiano, empecilhos sem fim.
Mesmo os professores universitários estão muito
abaixo de outros níveis· salariais fixados pelo governo, o que é inadimissível diante das tarefas que realizam.
E o que não dizer dos Irrisórios ·vencimentos
atribuídos aos professores primários e secundários,
sobretudo em regiões como o Nordeste, onde as dl:ltorções nesse sentido são aberrantes e já deveriam
ter sido corrigidas?!
o magistério primário. intermediário ou superior, é uma categoria profissional injustiçada.
Os pequenos benefícios que lhe concedem, em
tardias compensações por frustações sucessivas, quase
sempre chegam atrasados, como na recente reclassificação de cargos.
Na realidade, por.ém, a situação da, classe é, por
vezes, .dramática, registrando-se, ultimamente, milhares de deserções em todos os Estados.
E isso se faz em favor das empresas privadas que
absorvem mão-de-obra altamente qualificada 'cuja
ausência, porém, das salas de aula é contrária aos superiores interesses nacionais.
O fenômeno não é de hoje, mas nos dias que correm essa evasão tem sido consideravelmente aumentada, criando um problema que exige do governo espírito de decisão e de justiça.
É imperioso que os órgãos federais estudem medidas urgentes para atender aos veementes apelos e
reclamos desses profissionais, que merecem tratamento condigno no serviço público e nas instituições
particulares.
o esvazia.ment·o da carreira do magistério, em ambos os casos, é notório e não se justificam providências protelatórias e superficiais.
O assunto tem que ser encarado frontalmente de
maneira correta, eficaz e definitiva, pois se trata' em
'
última análise, de um pr·oblema nacional.
Nesta data, portanto, ao lado dos louvores lembremo-nos da justiça.
'
. ~ magistério brasileiro está lamentavelmente em cris~. Um~ t~emenda crise financeira que traz, em conseqüênCia, desammo, desesperança, descompassas profissionais.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB V. Ex~ um aparte?

ES) -

Permite

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE) -Com
prazer, nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr.

Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Nobre
Mauro Benevides, a sua palavra é sempre
OUVlda com respeito e acatamento no Senado. Hoje
V. Ex.a aborda um tema, já aqui explorado brilhan~
te~ente pelo Senador Ruy Santos, no aspecto econômiCO, que torna altamente explosivo. Nós, que representamo~ Estados onde alguns .professores ainda vencem salarios de fome, outros, salários de necessidade
e outros ainda não percebem nem o salário núnlmo
encontramos nas suas palavras um estímulo à lutá
pela melhoria dos vencimentos do professor no Brasil.. No nosso Estado, por exemplo, há monitores que,
apos receberem o grau de professor normalista nas escolas normais, onde o Estado promete colocá-los com
Sen~dor
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ordenados condignos, são nomeados com salários de
fome .e níveis abalx:o. do salário mfnlmo. Neste setor
há injustiças bramantes contra o infeliz professor brasileiro, principalmente o professor primário que deixando o conforto da sua família, vailecionar no' interior às vezes inóspito dos nossos municípios e percebendo um salário que nem dá para comprar as utilidades com que exerce esse magistério. Conforme
disse, no principio, o dl:lcurso de V. Ex.a tem profunda significação.
Tudo que V. Ex.a diz tem profundidade e é ouvido
com respeito e acatamento pela Casa.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE) -Nobre
Senador Dirceu Cardoso, a grandeza que V. Ex.a atribui ao meu discurso ele acaba de conquistar com sen
aparte e, sobretudo, pelo testemunho que dá ao Plenário do Senado Federal do quadro de dificu1dades vivido pelo professorado brasileiro, de fo.rma p~.rticular
por aqueles que lecionam ho glorioso Estado do Espírito Santo.
Continuo, Sr. Presidente:
Mais que isso: avilta uma classe numerosa e digna, que deve ser remunerada, se não com os mais altos, pelo menos com os mais justos salários.
Esse é um iniludível dever e uma obrigação urgente do Pais.
Com estas palavras, Sr. Presidente, a Bancada
do MDB nesta Casa homenageia o professorado brasileiro de todos os níveis! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS. OS SRS. SENADORES:

José Guiomard- José Esteves- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Paulo
Guerra - Augusto Franco - Lourival Baptista Heitor Dias - Eurico Rezende - Roberto Saturnino
- Benjamim Farah - Benedito Ferreira - Lázaro
Barboza - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1.o.secretário.
~ lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N.0 547, DE 1976
Nos termos do art. 198, alinea d, do Regimento
Interno requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim
de que à matéria constante do item n. 0 1 seja submetida ao Plenário em último lugar.
Sala das Sessões, em 15 de outubro de 1976. - Ruy
Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De
acordo com o voto do Plenário, passa-s~ ao item 2:
REQUERIMENTO N.0 506, DE 1976
(Tramitando em conjunto com o Requerimento n. 0 507, de 1976.)
Votação, em turno único, do Requerimento
n.o 506, de 1976, dos Senhores Senadores Louri-
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val Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito pelo Ministro Azeredo da Silveira,
por ocasião da abertura da 31,& AssembléiaGeral da ONU.
Em votaçã.o o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Com sua aprovação, fica prejudicado o Requerimento n.o 507/76, constante do item 3 da Ordem do
Dia, que trata de matéria idêntica.
Será feita a transcrição solicitada.
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E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANSCRIÇAO
É SOLICITADA:
Senhor Presidente,
Senhores Delegados,
Seja-me permitido inicialmente manifestar a
grande satisfação que tenho por ver o Embaixador
Hamilton Shirley Amerasinghe investido na presidência da XXXI Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas. Figura de grande prestígio nos foros
internacionais, em que tem representado com particular distinção o Governo de seu nobre país, Sri
Lanka, a presença do embaixador Amerasinghe na
direçã.o dos trabalhos da Assembléia Geral é penhor
de serenidade e proficiência no exercício das altas
funções para as quais a comunidade internacional o
convocou.

Desejo, outrossim, dirigir ao ilustre Ministro dos
Negócios E.strangeiros do Grã-Ducado do Luxemburgo, Gaston Thorn, uma palavra de sincero reconhecimento pela relevância da contribuição que trouxe à
Assembléia Geral, na qualidade de presidente de sua
XXX sessão.
Sinto-me ainda feliz em poder dar as boas vindas
à República de Seychelles, no momento em que esse
Estado ingressa n['.s Nações Unidas. A delegação do
Brasil deseja aproximar-se amistosamente da delegação de Seychelles e com ela colaborar de forma estreita no encaminhamento dos temas de nossa agenda.
Senhor Presidente,
Nos últimos anos, a Organização das Nações Unidas vem sendo alvo de crescentes críticas quanto a
sua atuação. Seguramente, é chegada a hora de colocar essas críticas, por vezes contundentes, em sua
verdadeira perspectiva. Não será difícil verificar
quanto têm de argumentação em causa própria. Não
consulta essa atitude os interesses mais esclarecidos
das nações, aqueles mesmos que justificaram a criação da ONU e a sua posterior vocação para a uni'versalidade. Por isso, é sempre oportuno reafirmar,
construtivamente, que a responsabilidade internacional desta Organização decorre de compromissos
livres e espontaneamente contraídos pelos estados na
Carta das Nações Unidas, compromissos esses que não
admitem exceção ou reservas.
A Organização das Nações Unidas é um organismo politico imerso num mundo também politico.
Constitui, na real.idade, o único foro politico de amplitude universal de que dispõem os estados. Além
de cumprir as funções normativas inscritas em sua
Carta, a Org·::mizacüo elas Nações Unidas deve deliberar sobre os nr:1b!cmas internacionais que os estados membros lhe trazem no intuito de resguardar,
no plano internacional, seus interesses nacionais.
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Na agenda da Assembléia Geral figuram, por
tanto, os mais variados problemas internacionais os
quais deverão ser discutidos segundo os procedim'entos previstos na Carta e no Regimento Interno. Sua
discussão, como é natural, gera comportamentos e
atitudes caracteristicamente parlamentares. Seria
ilusório pensar que esses procedimentos e os comportamentos a eles associados puderam ser isolados das
circunstâncias políticas que geraram os problemas e
das que envolvem o seu debate. As Nações Unidas não
operam num universo distinto do universo real em
que os fatos políticos ocorrem. Os acontecimentos
nesta sala não são independentes do contexto real
das relações internacionais. Ao contrário. O que aqui
se passa reflete a realidade política mais ampla. E
é essa realidade que explica, melhor do que as palavras, a atmosfera de frustração e de tensão que às
vezes domina os trabalhos neste foro. Os debates da
Assembléia Geral e as resoluções, que este, mais do
que qualquer outro órgão principal das Nações Unidas tem a capacidade de adotar, deixam transparecer' tanto as esperanças quanto as desilusões dos estados membros e retratam tanto os avanços quanto
os recuos no processo político internacional.
Nos últimos anos, a vida internacional muito ganhou em complexidade. Não só novos estados foram
admitidos às Nações Unidas, mas também se vem verificando que assuntos cada vez mais variados são
submetidos à disciplina internacional, como testemunha o ciclo, ora em andamento, das grandes conferências temáticas realizadas sob a égide das Nacães Unidas. Esse alargamento da faixa de negociaéões multilaterais pode ou não ser benéfico à maioria
dos estados. Em muitos casos o é. Em outros, pode
servir também, para desviar, na direção de problemas secundários, as atenções que deveriam prioritariamente concentrar-se nas questões fundamentais
da seguranca internacional e do de$envolvim~nto
harmónico das nações. Para que o processo de negociação universaf possa p~oduzir frutos ~u_radouros, é
necessário. porem, mante-lo sob o impeno do princínio da igualdade soberana, princípio que assegura
?,os estados participação equitativa nas decisões internacionais que afetam o futuro de cada um e de
toda a humanidade.
Forçoso é reconhecer que, enquanto organismo·
precipuamente orienta~o para p;omov~r a p~z e a
seguranca internacionals, as Naçoes Umdas nao oferecem uin panorama de ganhos importantes a registrar. o quadro é, antes, de impasses institucional~ e
operacionais. Os mecanismos de segurança colet1va
parecem travados, as decisões tardam e, quando tomadas, encontram freqüentes obstáculos à sua transformação em realidade.
Esse esvaziamento da função central da Organização é simbolizado pelos impasses que caracterizam
0~ trabalhos do Conselho de Segurança. A utilização
irrestrita da faculdade de veto continua a dar margem à apreensão, particularmente quando não se nota especial empenho por parte de alguns dos membros permanentes do Conselho de Segurança em buscar solucões negociadas para as delicadas questões
submetid'as àquele órgão. Não deixa de ser um parad·oxo a atual coexistência de duas tendências apar~n
temente antagónicas: a do relaxamento das tensoes
internacionais, em especial entre as superpotências e
a do esvaziamento do mecanismo de segu))ança coletiva das Nações Unidas.
Esses impasses estão presentes em quase todos
os esforces multilaterais no campo da segurança internacional, como ilustram os que, através dos anos,
dominam as negociações seja sobre desarmamento especialmente desarmamento nuclear - seja sobre
as operações de paz.
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Os impasses no campo político são um aspecto
da estratificação que caracteriza a presente estrutura
internacional. Talvez, apenas os avanços no caminho
da descolonização permitam hoje vislumbrar uma
tendência oposta a essa estratificação, uma tendência que antecipa novas possibilidades de convivência e
de um ordenamento internacional mais justo.
Vivemos uma era marcada pela dissensão e pela
persistência de focos de tensão internacional, assim
como pela permanência de condições generalizadas
de subdesenvolvimento. Não pretendo fazer aqui o
inventário dessas áreas de tensão, mas logo salta à
vista o que vem ocorrendo na Africa e no Oriente
Médio.
A Africa meridional, onde persiste a opressão racial, está hoje não apenas tomada pela intranqüilidade e pelo temor, mas assolada pela violência e pelo
morticídio. Os itens ora em nossa agenda sobre os
problemas que afligem aquela região ganham importância inusitada diante dos ac·ontecimentos recentes. O Brasil sempre favoreceu soluções pacíficas
para esses problemas e sempre esteve convencido de
que não havia tempo a perder. Nossa opinião, inúmeras vezes manifestada através dos anos, era a de
que, caso tais soluções não pudessem ser prontamente alcançadas, fatalmente a região caminharia para
rever esse diagnóstico, mas queremos ainda crer que
a unânime repulsa internacional às injustiças cometidas servirá de grave advertência aos que consideram
possível a preservação da opressão racial. É nossa esperança que os povos de Zimbabue e da Namíbia,
que ainda não lograram sua independência, possam
realizar livremente; e em curto prazo, sua autêntica
vontade nacional.
No Oriente Médio, a par da tragédia libanesa,
que o Brasil especialmente lamenta, tendo em vista
laços de toda ordem que nos unem ao Líbano, subsistem os mesmos problemas básicos que há anos vêm
desafiando a capacidade política da comunidade internacional e cuja reativação é uma possibilidade
sempre presente e inquietante.
A experiência dos últimos anos confirma a percepção amplamente partilhada de que, na ausência
de soluções rápidas e justas para os conflitos ou
disputas regionais, estes acabam por internacionalizar-se, propagando-se, assim, a outras regiões e ao
sistema internacional como um todo, a intranqüilidade antes J.ocalizada. Ao contrário do que se poderia
esperar, a presente situação de relativo equilíbrio estrat.égi~o .internacional não tem criado condições favoravels a pro~ta correção dessas situações localizadas. A delegaçao do Brasil está convencida de que,
no ~ncami~hamento dessas delicadas quejstões, as
Naçoes Umdas devem ser utilizadas mais intensamente, não apenas porque podem oferecer oportunidades de negociação para as partes, mas também,
po;9ue, _entre os princípios da carta, figura o da não
ut1llzaça9 d8: força, ou de sua ameaça, nas relações
in ternac10na1s.
Senhor Presidente,
É tristemente significativo que hoje se considere
lugar comum a afirmativa de que a disparidade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos se tornou
flagrantemente insustentável e de que urge negociar
medidas conc~etas para corrigi-la. Já se realizaram
qua trQ conferencias mundiais sobre comércio e desenvolvimento e, ironicamente não uma mas duas
décadas seguidas fot:am decla~adas décadas de desenvolvimento. Variados formatos de negociação foram tentados, durante esse período. Participamos
no plano internacf.onal, de abordagens caso a casei
negociamos programas de trabalho sobre diferentes
temas: estivemos presentes à aprovação de inúmeras
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declarações genéricas. Todos esses esforços conduziram a resultados de tal forma escassos que sua parcimónia é hoje universalmente reconhecida.
O que se percebe, tanto no plano prático quanto
no teórico, é que uma frustração crescente cobre toda a vasta e essencial temática do comércio internacional e do desenvolvimento económico e social dos
países menos desenvolvidos. Se excluirmos os países
produtores de petróleo de nossa análise, fácil é verificar que a transferência líquida de capitais das áreas
desenvolvidas par)a as menos desenvolvidas vai-se
tornando um mito. Em termos líquidos, esse fluxo logo poderá correr do Sul para o Norte. E enquanto
míngua a participação relativa dos menos desenvolvidos no comércio mundial, cresce de forma desproporcional a sua presença na geração do superávit que
se acumula na balança de pagamentos dos principais
parceiros mundiais.
Tudo isso é mais supreendente ainda quando é
possível comprovar que as transferências financeiras
dos desenvolvidos para os países em desenvolvimento,
se orientadas para setores produtivos, não se fazem
em detrimento das possibilidades de crescimento económico dos próprios países desenvolvidos. Estudos
preparados por setores técnicos das Nações Unidas
demonstram que se, P.Qr hipótese, os fluxos líquidos
de capital destinados aos países em desenvolvimento
não exportadores de petróleo chegassem a atingir,
nos próximos anos, montantes compatíveis com o.s
objetivos da II Década do Desenvolvimento - isto é,
uma taxa média de crescimento do Produto Interno
Bruto de, pelo menos, 6 por cento - a renda dos
próprios países desenvolvidos membros da OCDE
cresceria mais velozmente. Ao contrário do que um
raciocínio superficial poderia indicar, a efetiva implementação de medidas destinadas a manter o poder internacional de compra dos países em desenvolvimento não teria efeito negativo sobre os países desenvolvidos, mas os beneficiaria com aumentos em
sua renda e taxa de emprego. Ainda mais, é possível prever que essa expansão ocorreria precisamente
nos setores menos inflacionários de suas economias.
O próprio debate sobre a essência do problema
do subdesenvolvimento tem perdido impulso, embora
persistam atitudes que parecem querer imputar ao.s
países em desenvolvimento uma pretensa culpa por
sua situação de retardo económico. Essa averiguação
de culpa histórica não tem sentido e não deve servir
para evitar ou postergar negociações concretas, nem
para levar os países a deixarem de assumir comportamentos mais construtivos nas negociações económicas internacionais. As chamadas confrontações estéreis nascem precisamente da frustração generalizada dos países subdesenvoLvidos com o imobilismo
diplomático que tais atitudes engendram ou estimulam.
A esse negativismo fundado em pretensas razões
fornecidas pelo passado veio agregar-se r.ecentemente outro voltado para preocupações futurológicas.
Alega-se que, por motivos ecológicos, o desenvolvi:
mente económico dos países hoje subdesenvolvidos ja
nã~ é mais praticável. Ora, a estagnação das áreas
mais pobres do globo não pode ser o preço da conservação do meio ambiente. o que é preciso, sim, é
que se proceda a uma ampla reorganização da economia mundial, de modo a corrigir as agudas dispa,!'idades tanto na distribuição dos meios de produçao,
quanto nos padrões de consumo. A invocação de motivos ecológicos para frustrar as expectativas de desenvolvimento constituiria uma nova e inaceitável
forma de dominação, que contaria com a oposição de
todos os povos que estiveram submetidos ao colonialismo e que, apesar de todos os vaticínios em contrário, souberam organizar-se politicamente para alcan-
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çar sua independência e para preservá-la, bem como
para lutar por sua autonomia económica.
Neste final de século, o desenvolvimento sócioeconómico é um direito dos povos e um direito de
que estes não estão dispostos a abrir mão.
Senhor Presidente,
A outra face da luta pelo desenvolvimento é a
crescente interdependência dos estados. Ao inaugurar
o debate geral da sessão passada, tive o grato ensejo
de expor à Assembléia Geral a distinção que o Brasil
considera necessário fazer entre a atual interdependência vertical, isto é, baseada numa rígida e discriminatória estratificação internacional e uma desejável interdependência horizontal que se fundaria
numa legítima comunidade de interesses e na participação equitativa de todos os estados na riqueza mundial.
Hoje, desejo acrescentar que a persistência do
subdesenvolvimento, ao acarretar a continuada marginalização política e económica da maioria dos países em desenvolvimento, forçosamente freará a própria evolução do processo de interdependência dos
estados.
É especialmente inquietante registrar que, embora o intercâmbio externo seja cada vez mais significativo para n economia do conjunto dos países
em desenvolvimento, a participação desses países, excluídos naturalmente os exportadores de petróleo, nos
fluxos comerciais internacionais é cada vez menos
importante. em termos percentuais. Os países em
desenvolvimento, na sua grande maioria, vêm perdendo terreno nes trocas globais de bens e serviços e
também, até mesmo, como fornecedores de matériasprimas dos países desenvolvidos, os quais comerciam
cada vez mais entre si. A continuar essa tendência,
serão os países subdesenvolvidos empurrados mais e
mais para a margem do sistema económico internaCional.
A integração da economia mundial vem, em conseqüência, sendo realizada à custa de um desequilíbrio radical que urge corrigir. Não se pode aceitar
que a interdependência acentue indefinidamente apenas a expansão das potencialidades dos grandes centros industriais, onde se concentra o essencial da capacidade tecnológica e económica mundia:l.
É necessário dar sentido novo, mais aberto e mais
justo, à dinâmica da interdependência. O desequilíbrio que a viela precisa ser urgentemente eliminado
e a única maneira de fazê-lo, consentânea com o interesse geral, é a criação de condições internacionais
que propiciem a superação real e não apenas aparente do subdesenvolvimento económico. Uma faceta
essencial dos esforços conjuntos que, nesse sentido,
devemos fazer é o estreitamento do hiato tecnológico,
por meio não só da transferência de tecnologia no
sentido Norte-Sul, mas também pelo estabelecimento
de uma estrutura internacional que facilite aos países em desenvolvimento a produção autóctone da tecnologia de que necessitam.
A consciência dessas novas necessidades se está,
fel!zmente, disseminando. Há quem pense, porém,
que a obsolência dos estados será a contrapartida fatal do processo geral de interdependência. Assim não
penso. A integração económica mundial não poderá
dispensar o papel dos estados, que longe de s.:rem
meras realidades cartoe;ráficas, retratam realidades
políticas inarredáveis. Pelo contrário, para prosseguir em seu curso, com um mínimo de atrito e como
processo consciente, consensual e harmónico, a interdependência só poderá fundar-se na independência
dos estados e na gradual eliminação das disparidades
económicas entre eles.

Sábado 16 6959

Senhor Presid;~·te,
Espero ter logrado demonstrar que o desequilibrio
e as. disparidades não se limitam ao campo sócioeconomico, mas permeiam igualmente a esfera das
negociações políticas multilaterais. Tais disparidades
subsistirão enquanto perdurar a rígida oposição entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, enquanto
a transição deste para aquele estágio económico for
obstada por fatores externos, enquanto persistirem,
neste e em outros foros, os impasses que impedem
entendimentos operativos para a remoção dos obstáculos internacionais ao desenvolvimento.
É nesse contexto, Presidente, que as Nações Unidas devem ser mais do que simples reflexo da realidade internacional e, no cumprimento das funções
que lhes defere a Carta, devem desempenhar papel
positivo na transformação das atua!s estruturas internacionais. Apesar de todas as dificuldades, o Brasil
ainda espera que essa tarefa, possa ser cumprida pelo
caminho da c-ompreensão e do entendimento entre
os estados um entendimento e uma compreensão com
base na igualdade soberana, na eqüidade e no respeito mútuo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Votação em turno único, do Requerimento
n.0 529, de' 1976, do Senhor Senador Acci?lY
Filho, sol!cltando sejam anexados aos PrOJetes de Lei do Senado n.os 128, de 1974; 89, 164,
189, 197, 198 e 226, de 1975; e 15, 79 e 200, de
1976, que já tramitam em conjunto; os de n.os
47 e 251 de 1976 do.s Srs. Senadores Franco MontÓro e NelsÓn Carneiro, que dispõem sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão em turno único, da Emenda da
Câmara dos Deputados ao Proj etc de Lei do Se- nado n.o 26, de 1968 (n.o 1. 867-B/68, naquela
Casa), que dá nova red~ção ao § 1.0 do art. 449
da Consolidação das Lels do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORáVEIS, sob n.os 571 e 572,
de 1976, das Comissões
- de Constituição Justiça; e
- de Legislação Social.
A discussão do presente projeto foi adiada, . e:n
virtude de requerimento aprovado p~lo Plenar:o
quando de sua inclusão na Ordem do D1a da Sessao
de 17 de setembro.
O Regimento Interno, entretanto, no § 2. 0 do a~t.
310, permite um segundo adiamento por prazo nao
superior a 30 dias.
·Com esse obj etlvo, foi encaminhado à M~sa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1. 0 Secretario.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N.0 548, DE 1976
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento
Interno, requeiro adiamento da dis_cussão da _Emenda
da Câmara dos Deputados ao ProJ etc de Lel d~ Senado n.o 26, de 1968, a fim de ser feita na Sessao de
12 de novembro próximo. ·
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1976. - Ruy
Santos.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De
acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da Sessão de 12 de novembro
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado n.0 190, de 1976, do Senhor Senador Italívio Coelho, que dispõe sobre a não
incidência aos Vice-Prefeitos Municipais da incompatibilidade prevista no art. 84, item I da
Lei n.o 4. 215, de 27 de abril de 1963, tendo
PARECER, sob n. 0 800, de 1976, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do
vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra, encerr'o a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
o projeto é dado como defintivamente aprovado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
o projeto irá à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ·projeto aprovado:
Redação do vencido, para o 2.0 turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n. 0 190, de
1976, que dispõe sobre a não incidência aos Vice-Prefeitos Municipais da incompatibilidade
prevista no art. 84, item I, da Lei n. 0 4.215, de
27 de abril de 1963.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ao Vice-Prefeito Municipal não se aplica
a incompatibilidade referida no art. 84, item I, da Lei
n.o 4.215, de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil), salvo quando no exercício
do cargo de Prefeito.
Parágrafo único. Ao Vice-Prefeito Municipal
apilca-se o disposto no art. 85, item III, da referida
Lei.
Art. 2.o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, de acordo com requerimento aprovado
anteriormente, ao item 1:
:Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n. 0 102, de 1975- Complementar, do
Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe
sobre a obtenção de empréstimos simples pelos
Servidores Públicos ao Progama de Formação
do Patrimõnio do Servidor Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 4 a 6, de
1976, das Camissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
A votação da matéria exige "quorum" qualificado.
Sendo evidente a falta de número em plenário, fica
sua votação adiada.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Tem a palavra, como Líder, o nobre Senador Virgílio Tá vara.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA-CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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Hoje, face o respeito que nos merece o Senador
Dinarte Mariz, companheiro de tantos anos de luta,
desde o nosso ingresso na vida pública, estamos, aqui,
saldando compromisso assumido perante esta Casa
em nome do Governo, aduzindo a parte que demos
a S. Ex.a, em discurso pronunciado em 23 do mês transato, trazendo as explicações que se fazem mister para colocar no devido lugar a posição do Executivo no
chamado caso ALPHA de Café Solúvel S.A.
Dissemos àquela época ao eminente representante do Rio Grande do Norte:
"Doa a quem doer, sejam nocivas as declarações a quem for, o que transmito nos for terá
V. Exa. conhecimento por intermédio desta tribuna. Apenas gostaria de dizer que se não o fazemos hoje f.oi, exatamente, pela impossibilidade material, por afastado do País estarmos todo
esse tempo."
E imediatamente, após a resposta de S. Exa., que
continha o seu agradecimento:
"Perfeito, Ex.a Vamos, então, dar as razões
e quero saber se houve, se a operação está consumada ou não, as razões que levaram o Governo a fazê-la, os documentos que o Governo tem em sua defesa, de tudo isso V. Exa. tomará conhecimento."
Hoje nos desencumbiremos dessa missão e inicialmente, solicitamos, Sr. Presidente, que anexo fosse a
nosso pronunciamento um ctossiê contendo, primeiro,
documentos talvez um pouco despiciendos por já estarem alguns apensos ao pronunciamento do eminente Senador Dinarte Mariz, mas que formam um todo coerente para quem desejar ler.
o dossiê anexo contém cópia dos documentos enumerados a seguir.
1. Voto do Ministro da Indústria e do Comércio, aprovado pelo Conselho ~oz:et~rio Nacional em 4-11-74, propondo ass1stenc1a especial à indústria do café solúvel, para saneamento do passivo. Dessa forma ficou garantido às
empresas do setor o suprimento de cafés de
baixa qualidade dos estoques do IBC, por 3 anos,
em quantidade eqüivalente ao consumo nos 12
meses imediatamente anteriores. Para os cafés
fornecidos no primeiro ano ficou estabelecido
que o pagamento seria ~eito em 12 I?resta9ões
mensais e iguais, a part1r do 25. 0 mes apos a
primeira parcela fornecida, sendo pagas à vista as compras restantes.
2. Ofício GP-DF 28/75, de 4-7-75, do IBC
ao Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel - ABICS, comunicando as condições conseqüentes à resolução linhas
atrás mencionada, vendo-se ali consignado que
o fornecimento global se cingiria a um máximo
ao redor de 2 milhões de sacas por ano, a distribuir entre as 11 fábricas que compõem a indústria nacional de solúvel. E entre elas figura
a Cia. Industrial de Café Solúvel Dínamo, com
um cota de 200 mil sacos.
3. Estudo da assessoria técnica do I~C, de
10-1-75, sobre pedido formulado pela Dmamo,
para retirada de sua cota e pagamento a prazo,
que concluiu pela inviabilidade da venda de café a crédito por faltar à Interessada, na época,
capacidade 'de pagamento e idoneidade empresarial, além de não dispor de garantias suficientes para oferecer.
4. Ofício GP 202/75, de 1. 0 .. 8-75, ao M. Juiz
de Direito da 2.a Vara de Petrópolls, expondo
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a situação critica da Dínamo e os impedimentos
por que o IBC não podia efetuar a venda do café
a prazo, a menos que o quadro exposto no parecer citado no item anterior se modificasse.
5. Alvará de 9-2-76 do Juizo de Direito da
2.a Vara Cível de Petrópolis, requerida no processo de concordata da Dínamo, autorizando a
empresa Alpha Café Solúvel S/A a receber a cota anual da concordatária.
6. Parecer da Procuradoria Jurídica do
IBC em torno dos aspectos juridico, legal e de
garantia, no exame da pretensão da ALPHA de
ser-lhe transferida a cota da Dínamo, agora como nova proprietária do parque industrial desta, datando dito parecer de 22-7-76.
7. Voto do Ministro da Indústria e do
Comércio, levado ao Conselho Monetário Nacional e aprovado em Sessão de 18-8-76, propondo
a transferência da cota da Dinamo para a
Alpha, limitada a venda de café a crédito a
Cr$ 70 milhões e exigida, na operação, fiança
bancária.
a. Questionário sobre a Alpha, enviado ao
IBC pelo Excelentíssimo Senador Dinarte Mariz
e Ofício GP-DF n.0 80/76, de 31-8-76, do Presidente do IBC ao Ministro da Indústria e do
Comércio, respondendo a cada um dos quesitos
formulados.
Sobre este questionário vamos nos permitir, logo
após enumeração do último item do dossiê, trazê-lo ao
conhecimento do eminente Senador e do Plenário.
9. Contrato de fornecimento de café celebrado em 17-9-76, entre o me e a Alpha.
Sr. Presidente, o eminente Senador Dinarte Mariz,
a 27 de agosto, enviou Telex-questionário ao Presidente
Camilo Callazans, do Instituto Brasileiro do Café,
cujas respostas constantes do ofício retromencionado
passaremos a ler nos itens maiores.
1) Se empresa denominada Alpha Café Solúvel solicitou compra de 200.000 sacas de café.
Amparada em alvará do Exmo. Sr. Juiz da
2.a Vara da Comarca de Petrópolis, por onde
corre o processo de concordata da Cia. Industrial de Café Solúvel Dínamo, a Alpha Café Solúvel S.A. solicitou lhe fossem vendidas pelo IBC
as 200.000 sacas de café anteriormente destinadas à fabricação de solúvel no parque industrial da Dínamo, que estava sendo objeto de
negociações para compra pela Alpha.
2) Caso afirmativo, se referida empresa já
tinha tradição nessa atividade.
- A Alpha Café Solúvel S.A. é empresa
constituída em 27-10-75, pretendendo utilizar,
na fabricação e venda de café solúvel, o conjunto industrial da Dínamo, por ela adquirido
mediante autorização judicial, o qual, em atividade há vários anos, tem capacidade instalada
para trabalhar anualmente 320.000 sacas e no
período de 1-11-74 a 31-10-75 (considerado no
exame de sua proposta), embora mal administrado, industrializou cerca de 200.000 sacas.
3) No caso de ser solicitante deste beneficio
pela primeira vez, se à sua organização preenche
todos os requisitos legais, inclusive se a mesma
se acha devidamente registrada na Associação
Comercial.
- O pedido inicial, de 210.000 sacas, foi
apresentado pela Dínamo em 12-11-74, com base
no plano de assistência especial à indústria do
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café solúvel, aprovado pelo Conselho Monetário
Nacional em 19-11-74. O pleito, entretanto, foi
indeferido por falta de atendimento às condições e'Xl.giveis, relativamente à idoneidade dos
dirigentes, garantias e capacidade de pagamento. A Dínamo estava, àquela altura, em situação
de insolvência e veio a paralisar atividades em
maio de 1975, impetrando concordata em junho
do mesmo ano. A Alpha adquiriu o conjunto
industrial da Dinamo e pleiteou do IBC lhe
fossem fornecidas, para fabricação de solúvel
por aquele conjunto- que estava paralisadoas 210.000 sacas de café anteriormente destinadas à industrialização pelo mesmo parque
fabril. A Alpha juntou comprovante de autorizações judiciais para as transações, objetivadas,
ata de constituição, registro na Junta Comercial
e outros, que dependerão de exame da Procuradoria Jurídica do IBC, como condição prévia
à contratação da operação.
Lembramos apenas que o ofício é do dia 31 de
agosto de 1976, ao Sr. Ministro da Indústaria e do
comércio, da parte do Sr. Presidente do IBC, dando
esses esclarecimentos.
4) Se existe da parte do Governo recomendação para não serem fornecidas quotas a novas
.
empresas exploradoras desse ramo.
- Embora não exista a recomendação mencionada, era orientação governamental - antes
das geadas de julho de 1975 - evitar ampliação
do parque fabril já instalado de café solúvel pelo
processo spra.y dry ing, porque vinha apresentando capacidade ociosa. No caso em tela, não
se tratava de concessão de nova quota, mas,
sim, do aproveitamento de quota já destinada. a
conjunto industrial existente, que apenas mudou
de proprietários, não implicando, portanto, em
ampliação. É de assinalar que a evolução do
mercado do solúvel, os graves problemas de
nossa balança comercial e os decorrentes da paralisação da Dínamo - inclusive os de cunho
social - justificariam se procurasse, em termos
adequados, contribuir para reinício da atividade
do referido conjunto industrial e subseqüente
exportação de seus produtos.
5) Caso afirmativo, quais as razões alegadas para modificação das instruções emanadas
pela autoridade competente.
-Prejudicado, pela resposta ao item precedente.
6) Como a referida empresa, ainda em
organização, justifica ter encampado outra empresa em concordata, denominada Dinamo Café
Solúvel S.A.
-Embora o assunto fuja ao âmbito do IBC,
cabe o esclarecimento de que não houve encampação. A Alpha Café Solúvel S.A., constituída
em 27-10-75, apenas adquiriu, mediante autorização do Exmo. Sr. Juiz da 2. 6 Vara de Petrópolis o parque fabril da Cia. Industrial de Café
Solúvel Dínamo, cujo processo de concordata.
corre naquele juizado.
7) Se existe débito da empresa concordatária para com o IBC e S_!! esse débito se acha
judicialmente em execuçao.
- A Dínamo responde, junto ao IBC, por
multas no total de Cr$ 33.270,12, oriundas de
autos de infração, e por dívidas relativas a cafés
que o IBC lhe vendeu a prazo em 1973 para ser
torrado e moído, dívidas essas objeto de composição (com base em autorização de 4-2-74, do
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Conselho Monetário Nacional), pelo valor de
Cr$ 865.685,92, até hoje sem qualquer amortização, apesar dos esforços desenvolvidos administrativa e judicialmente pelo IBC para cobrança. Com vista a regularizar tais pendências,
foi estabelecido que qualquer fornecimento de
café que o IBC viesse a fazer à Alpha ficaria
condicionado à prévia e integral liquidação de
tais responsabilidades da Dínamo, acrescidas
dos acessórios cabíveis.
·
8) Se, estando inadimplente a Dínamo, inclusive perante o IBC, pode a mesma servir de
base para uma transação de tamanho vulto.
- Exatamente pela situação em que se
encontrava - conforme resposta ao terceiro
quesito - a Dínamo teve indeferida sua proposta de 12-12-74. o aproveitamento da respectiva quota pela Alpha foi autorizado pelo Exmo.
Sr. Juiz da 2.a Vara da Comarca de Petrópolis,
mediante alvará revestido das formalidades
legais necessárias, conforme parecer da Procuradoria Jurídica do IBC.
9) Se a quota de café solicitada é de produção nacional ou de importação.
- O café destinado pelo Conselho Monetário Nacional às indústrias de solúvel dentro do
plano de assistência a que se refere a resposta
ao quesito n. 0 3 faz parte dos estoques governamentais adquiridos pelo Governo aos cafeicultores nacionais e não se ·destina à exportação
devido a sua qualidade inferior, aconselhandose .0 seu aproveitamento para fabricação de
soluvel, capaz de gerar divisas adicionais mediante venda no mercado internacional.
. 10) E se existe estoque desse produto que
JUstifique o atendimento ao pedido solicitado.
- Prejudicado pela resposta ao item precedente.
Existe bastante, até.
11) No caso do atendimento, se o pagamento é contra entrega da mercadoria ou a
prazo.
- O pedido de empréstimo da Alpha, no
v~lor da ordem de Cr$ 240 milhões, foi apreCiado em 18-8-76 pelo Conselho Monetário Nacional, que autorizou o IBC a:
Il transferir à Alpha a quota anual de café
antes destinada à Dínamo, pelo total de 204.000
sacas, a serem fornecidas em parcelas de 17. 000,
para pagamento à vista, nas mesmas condições
atualmente fixadas para as demais indústrias
do setor;
II) admitir que o fornecimento das três primeiras quotas mensais de 17.000 sacas seja feita
para pagamento em 12 prestações mensais, vencendo-se a primeira a 730 dias da data do contrato- em condições semelhantes às anteriormente proporcionadas às demais empresas do
ramo- observados os preços vigorantes na data
da entrega e o limite global de Cr$ 70 milhões.
Essas 51.000 sacas, industrializadas e vendidas
proporcionariam à. Alpha capital de giro bas~
tante para pagar à vista os fornecimentos subseqüentes.
A venda de 51.000 sacas para pagamento a
prazo seria garantida exigido que foi pelo IBC
p~r fiança bancária de instituição financeira
nao ligada direta ou indiretamente à Alpha
Café Solúvel S.A. e, subsidiariamente, fiança dos
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maiores acionistas e dos principais dirigentes da
Alpha.
Outrossim, qualquer fornecimento de café
à Alpha, à vista ou a prazo, foi condicionado à
prévia e integral liquidação das responsabilidades da Dínamo junto ao IBC, a que alude
a resposta dada ao 7.o quesito, acrescida dos
acessórios cabíveis.
Aquele tempo, isto é, a 30 de agosto quando
enviada a resposta.
A operação não foi ainda realizada, encontrando-se o processo sob o exame da Procuradoria Jurídica do IBC para verificação do prévio e
pleno atendimento de todos os requisitos indispensáveis a sua concretização. Acrescentamos
que a operação já foi realizada.
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12) Qual o preço a ser entregue e o preço
real do mercado para exportação.
- Cada parcela será paga ao preço vigente
na data de entrega, o qual é fixado mensalmente
pelo IBC para as vendas às indústrias do solúvel, em função da evolução dos mercados nacional e internacional, consoante critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
Para as entregas do findante mês ·de agosto a
todas as indústrias do ramo foi fixado o preço
de Cr$ 1. 200,00 por saca.
. O tipo de café destinado à fabricação de
soluvel e de qualidade inferior à exigida para
exportação, não havendo, pois, correlação de
preço no mercado internacional.
13) Se a transação foi a prazo, quais as
condições e as garantias exigidas.
- Atendido na resposta ao n.o quesito.
14) Em que data foi solicitada a quota, qual
sua tramitação, inclusive a remessa para o Ministério da Indústria e do Comércio.
- O pleito inicial foi apresentado pela Dínamo em 12-12-74. o pedido da Alpha foi
formalizado em 29-4-76. Examinado pelos órgãos
técnicos do IBC, foi submetido ao Exmo. Sr.
Ministro da Indústria e do Comércio em 30-7-76,
e encaminhado, em 2-8-76, ao Conselho Monetário Nacional, que o apreciou em 18-8-76, decidindo autorizar o IBC a proceder como esclarecido na resposta ao n.o quesito.
15) Finalmente se houve substancial recuperação da produção que justifique essa
transação e quais as vantagens advindas para

o me.

- As vendas de café realizadas nos termos
do plano de assistência especial à indústria do
solúvel, aprovado pelo Conselho Monetário Nacional em 19-11-74, vêm proporcionando a recuperação do setor e substancial aumento de
nossas vendas de solúvel no exterior, as quais,
no ano em curso, de janeiro a julho renderam
já US$ 107,888,000.·00, quase atingindo, em ap-enas 7 meses, os US$ 115,966,000.00 .obtidos em
todo o ano de 1974 e ultrapassando largamente
os US$ 79,631,000.00 conseguidos em 1975, dee
modo que o produto figura hoje como um dos
principais itens de nossa pauta de exportações.
As operações da espécie não foram instituídas
com propósito de trazer vantagem de qualquer
espécie diretamente para o IBC. O objetivo básico foi o de possibilitar-se a recuperação de um
setor capaz de contribuir substancialmente para
o incremento de nossa receita cambial, objetivo
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esse que vem sendo alcançado. No caso da Alpha,
acidentalmente, haveria para o IBC a vantagem
de obter a liquidação das dívidas da Dínamo a
que alude a resposta ao quesito n. 0 7.
Prestados esses esclarecimentos, submetemos o assunto à consideração de V. Ex.a, que
melhor decidirá.
Aproveitamos o ensejo para renovar-lhe
nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Camilo Calazans de Magalhães,
Presidente.
Sr. Presidente, poderíamos, então, deixar, também conio contribuição nossa, um resumo do que I:o_uve. Talvez um resumo não muito aprofundado d1rao,
mas um roteiro. Os documentos aí estão para exame
do eminente representante potiguar. Mas, um resumo muito mais de um engenheiro, com exame cartesiano do problema.
Que houve? a Dínamo cuja fábrica no Estado
do Rio de Janeiro foi Instalada em 1967, faz'ia jus de acordo com resolução do Conselho Monetário Nacional e levantamentos do IBC - a uma cota anual
de 200 mil sacas de café. A Justiça autorizou - e, neste ponto, queremos deixar bem claro ao eminente Senador pelo Rio Grande do Norte que separamos perfeitamente a ação do Executivo da ação judiciária;
não estamos aqui, no caso, apreciando o justo ou não
do proceder do juiz de Petrópolis, mesmo porque 'isso
foge à nessa consideração - a Justiça - repetimos autorizou a adjudicação da cota da Dínamo a Alpha.
O assunto foi esgotado em parecer da Procuradoria
Jurídica do IBC. O voto do Ministro da Indústria e do
Comércio limitou o crédito da Alpha a Cr$ 70 milhões
e..isto significa que, aos novos preços (Cr$ 1.200,00 por
saca- e que tende a subir), sua capacidade de compra a prazo se reduziu, ao invés de 200 mil sacas, a 51
mil. Quando antes a Dínamo teria podido retirar,
também a prazo - vamos repetir, embora nos tomemos um pouco redundantes - 200 mil sacas, referentes à sua cota anual.
O desempenho da Dínamo, desde que iniciou atividades até sua paralisação em novembro de 1974, já
então com capacidade instalada para industrializar
320 mil sacas-ano, foi o seguinte:
Industrialização/sacas
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Total

Exportação/sacas

11.064
70.934
114.963
127.820
124.489
103.067
166.058
153.963

4.162
56.185
97.294
120.898
113.691
95.403
162.317
167.203
23.862

872.358

841.015

E exportou, - não vamos tomar tempo dos Srs.
Senadores, que terão ocasião de ler Isso, no anexo
que fizemos na nossa apreciação, -- exportou 841.015
sacas, praticamente exportou quase tudo que produziu.
Como se vê, não houve qualquer privilégio. A Dínamo existiu desde 1967, produziu e exportou solúvel
que lhe assegurava a cota de 200 mil sacas. Apenas
acontece que a fábrica passa a ser operada por outro
grupo económico, sem alteração do parque já bem
antes Instalado, não cabendo ao IBC, muito menos
a nós, questionar a mudança do controle acionário
ocorrida.
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Observe-se, de passagem, que as exportações brasileiras de solúvel vêm evoluindo, como mostra a comparação entre os anos de 1975 e 1976, computada a
quantidade pelo equivalente em sacas de 60 kg.
Poderemos dizer que em .1975 exportamos 955 mil,
503 sacas, com o valor de 50 milhões, 341 mil dólares;
em 1976, - isto até setembro, estamos comparando
com o dado atual, deste mês, outubro, não podemos
apresentar dados - até setembro, exportamos 1 milhão, 603 mil, 307 sacas, num valor de 145 milhões,
564 mil dólares.
Finalmente, merece ser ressaltado que o IBC
fornece às fábricas de solúvel cafés velhos, inexportáveis, que representam um ónus para a Autarquia,
no que tange à sua guarda e conservação.
A indústria do solúvel, em fins de 1974 e inicio
de 75, - repetimos - se encontrava em dificuldades,
perto da insolvência, sem condições de competir, em
vista de elevados custos financeiros, com seus concorrentes estrangeiros. Alcançada a plena recuperação, em decorrência do auxíl'io governamental, concedido a todas as fábricas, podemos anunciar à Casa
que o setor produzirá, em 1976, receita cambial da
ordem de US$ 200 milhões, sendo o item da pauta de
exportação brasileira o que teve maior incremento relativo (189%).
Por outro lado, é bem de ver que os cafés destinados pelo IBC à indústria do solúvel foram adquiridos - desculpem-nos os srs. Senadores na repetição -, na sua maior parte, na década de 60, por pr.eços até inferiores a Cr$ 100,00 por saca, enquanto que
agora, estão sendo vendidos a Cr$ 1.200,00, com grande lucro para o erário.
Essas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Senador Dinarte Mariz, a quem tanto nos ligam laços de
amizade, são as explicações que havíamos que dar a
V. Ex.as da parte do Executivo, que tem V. Ex.a como
um dos batalhadores maiores do Partido que o apóia.
Deixamos bem claro aqui que a parte da Justiça, isto
é, o comportamento do 3.o Poder, quanto a essa transferência de controle acionário não pode, como não
poderia ser, em qualquer país civilizado, posto el!l dú. vida pelo Executivo, já que se trata de questao de
entidades privadas, objeto de apreciação nossa. O
Poder competente e o lugar apropriado para o fazer.
Mas, não gostaríamos, Sr. Presidente, numa homenagem a este instituto, numa época em que as cassandras se avolumam em quantidade e nem sempre
em qualidade, quanto à apreciação do que ocorre em
nossa economia, deixar de aqui consignar que, até ao
dia lO de outubro, com embarques programados para
este mês, novembro e dezembro, apuramos o total
global estimado só na exportação de café -pasmem
os Srs. Senadores, pasmem os da imprensa que, por
ventura, se dêem ao trabalho de ler estas notas:
1.911.711.000 dólares, dos quais 1.728.884.000 dólares
para o café em grão (verde), e .182. 827.000 dólares,
para o solúvel. Vê-se que a exportação brasileira de
café, neste ano, representará recordes de nossa exportação do produto, em toda a sua história, e recorde de todos os outros produtos, uma vez que as maiores cifras, anteriormente verificadas, quanto ao café,
se situaram em torno de 1 bilhão de cruzeiros. Mas,
ainda, Srs. Senadores, não estão aqui computadas
as exportações de solúvel nestes meses, até o fim do
ano, e o que de café em grão - café verde como é
chamado - saindo, ainda, em exportaÇão, nestes últimos três meses, geralmente negócios fechados, para
o início do ano que vem, razão pela qual, aqui, não
consideramos. Então, não há exagero, não há nenhu-
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fornecimento de café, aceitar ou impugnar
cláusulas e condições;
- 2.0 ) a assumir compromissos;
- 3.0) dar garantias reais, principalmente
a primeira hipoteca de todo seu ativo imobilizado, bem como;
- 4.o) a dar a caução de 51% das ações
constitutivas do capital social da empresa; e
- 5.0) a praticar, enfim, sem restrição de
qualquer natureza, todos os atos jurídicos e formais necessários ao perfeito cumprimento des-·
ta autorização judicial, e à cabal efetivação da
transação com o IBC, ainda que aqui tenha sido
eventualmente omitido qualquer poder expressamente julgado indispensável, ficando, nesta
h1pótese, suprida a omissão pela mera expedição deste alvará, que reveste a autorizada de
todos os poderes e requisitos necessários.
2.4 Permito-me louvar o brilhantismo da peça,
que está muito bem feita e, por isto, reputo-a até
impecável; porém, como já o disse, desnecessária!
2. 5 SIM, desnecessária, porque:
a) nos termos do edital de seleção das indústria<;
de café solúvel, foram selecionadas 12 (doze) empresas, inclusive a DíNAMO, as quais, por esse pro ..
cesso seletivo, tinham uma expectativa de direito de
receber café do IBC, cujo direito só se consubstanciaria mediante assinatura de um contrato de fornecimento, sob determinadas cláusulas e condições
de pagamento, incluindo-se a garantia desse pagamento, o qual, como já dito, não se efetivou pela
superveniência da Concordata; todavia, ressalvo que,
se já o tivesse efetivado, então, sim, seria um direito
da DíNAMO e, como tal, poderia ser arrolado como
um bem da massa concordatária, hipótese em que
seria necessário o profllgado alvará a quem satisfizesse os requisitos ibceanos;
b) a ALPHA não é sucessora da DíNAMO (·pois
não assumiu seus ativo e passivo), tendo sido constituída após a impetração da Concordata, é empresa
autônoma e capaz de contratar diretamente com o
me, desde que satisfaça os prefalados requisitos e
desde que, como demonstrarei a final, o IBC obtenha
prévia autorização do CONSELHO MONETARIO NACIONAL, pois a ALPHA, sendo empresa nova, não se
enquadra como empresa que esteja sofrendo crise
financeira e que careça de ser amparada pelo plano
de "Assistência Especial à Indústria do Café Solúvel
para Saneamento do Passivo";
c) os cafés dos estoques governamentais, sob
guarda e manipulação do IBC, como órgão executor
da política do café, no país e no exterior, para serem
negociados, com as indústrias do -café solúvel não
necessitam, mormente no caso, de alvará judicial de
autorização, uma vez que o IBC, nos termos da sua
lei instituidora, é a única autoridade em matéria de
café.
3.0 Aspecto Jurídico
3 .1. O Faço algumas restrições, data venia do
Meritíssimo Juiz da Concordata, em dois pontos:
3 .1.1 Entendo que Sua Excelência não poderia
deferir o processamento da Concordata, como o deferiu pela respeitável sentença, face à existência de
títulos protestados para efeitos cambiários. A Lei de
Falências (Decreto-Lei n. 0 7. 661, de 21-6-45) estabelece, além dos impedimentos do artigo 140, que cu.ui.pre ao devedor satisfazer, dentre outras condições,·
não ter titulo protestado por falta de paga.:mento ·
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(art. 158, I\7). Esta disposição não distingue entre o
pr<ltesto cambiário (Lei n.0 2. 044) e o protesto para
fins de falência (art. 10 da Lei de Falências), nem
tão pouco faz distinção entre os protestos cambiários
efetuados na Comarca da Concordata ou em outra
Comarca.
3 .1. 2 Contra a focalizada sentença, entretanto,
ninguém usou do recurso de embargos, que é o recurso apropriado. Somente um credor - a MACAn
- a destempo, entrou com uma reclamação, que o
Egrégio Conselho de Justiça julgou improcedente,
porque a sentença reclamada fez preclusão.
3. 2 .1 O respeitável despacho que deferiu a expedição dos três alvarás, para a DíNAMO realizar as
diversas transações - para que todo o patrimônio
que era dela passasse para a ALPHA - foi estribado
no art. 123 da Lei de Falências, quando entendo que
deveria ter por fundamento o art. 149, da mesma Lei.
É que este, referindo-se à massa concordatária., exige
a concordância de TODOS os credores admitidos; ao
passo que aquele, que se refere à massa falida e
exige o quorum de apenas 2/3 dos credores.
3.2.2 É sabido que a MACAn discordou da
transação, que culminaria com o IBC vendendo as
200.000 sacas de café à ALPHA; tal discordância foi
manifestada ao IBC, por via de uma Notificação Judicial e, também à Justiça, através do competente e
tempestivo Agravo de Instrumento. Este recurso, se
provido, tornaria sem efeito as diversas transações,
que retornariam ao statu quo ante; porém, do dito
Agravo de Instrumento, a própria Agravante desistiu,
ainda na primeira instância, cuja desistência já foi
homologada por sentença. Estas (desistência e homologaçã~) foram constatadas in loco, por mim, na
inspeçao pessoal realizada em Petrópolis, e das quais
trouxe cópias xerox anexas ao presente.
3.2.3 Então, a prevalecer o mencionado art. 149,
já existe a concordância de todos os credores admitidos, uma vez que o único credor impugnante desistiu da impugnação.
3. 2. 4 Esta desistência, quero ressaltar, é de
grande valia, não apenas por completar o quorum
(de todos), mas e principalmente, face ao parágrafo
único do mesmo art. 149 que, no caso de rescisão da
concordata <convolação em falência), inquina de
ineficazes relativamente à massa "os atos praticados
com violação deste artigo".
'
3.2.5 Logo, a contrario sensu, mesmo na hipótese da convolação da concordata em falência, são
eficazes relativamente à massa os atos praticados
com observância desse artigo. '
3.2.5 Se me fosse indagado, a respeito da concordância, ou não, de outros credores declarados mas
ainda não admitidos, seja por impugnação do crédito
habilitado ou por habilitação retardatária, responderia que, quando da inspeção pessoal, tais processos
ainda não havia. sido julgados e, portanto, os respectivos credores ainda não haviam sido admitidos. De
conseqüência, somente quando forem admitidos (se o
forem) é que terão voz ativa, e apenas quanto aos
atos futuro.s, pois, quanto aos atos pretérioos, só
através de ação rescisória poderia ser tentada a ineficácia dos mesmos.
3.3 Precisamente, para ressalvar a possibilidade
de uma eventual ação rescisória, por parte de qualquer interessado, é que abordo estes aspectos jurídicos, os quais justificam a sugestão, que farei adiante,
no que diz respeito à substituição das garantias previstas por fiança bancária.
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3.4 Outrossim, acrescento a informação, no que
diz respeito ao pagamento da. primeira parcela, o
qual foi proposto pela DíNAMO ao requerer a Concordata, de que os autos estão no Contador Judicial,
para elaboração dos cálculos desse pagamento e dos
respectivos juros de cada credor, conforme requerimento que a DíNAMO apresentou antes do vencimento do prazo.
4. O. O Aspecto Legal
4 .1. O A documentação oferecida pela ALPHA,
quanto à sua constituição é plenamente satisfatória,
enquadrando-a, portanto, como empresa capaz de
contratar, cujos contratos, para obrigar a empresa,
deverão ser assinados por seus Diretores Presidente e
Operacional, ou por seus substitutos estatutários.
4.2.0 As duas glebas do terreno, as quais são
vizinhas entre si, e nas quais foram construídas as
edificações e montadas as instalações de seu parque
industrial, têm a competente documentação em ordem, mediante várias transações originadas no patrimônio da DíNAMO, a saber:
4.2.1 Uma das glebas, com suas edificações e
instalações, foi dada em pagamento à CIA. BRASILEIRA DE ROUPAS que a incorporou aos bens da
ALPHA, estando devidamente registrada.
4.2 .2 A outra gleba, também com suas edificações e instalações, por semelhante forma, foi dada em
pagamento ao BANCO INDEPEND~NCIA DECRED
DE INVESTIMENTOS S/A que, por seu turno, o vendeu à ALPHA, estando por igual modo devidamente
registrada.
4.3.0 Nestas condições, nada há que a impeça
de contratar, tanto faz para comprar café à vista,
quanto a prazo, com garantia hipotecária de seus
bens e/ou caução de ações por seus acionistas e/ou
fiança de seus diretores.
5 •O Aspecto de Garantia
5.1 Em que se pese o fato de a proposta de
compra, pela ALPHA, ser, como já disse, mais ou
menos igual à que o DíNAMO teria contratado com
o mc;a correspondência trocada entre os interessados; o parecer do Sr. OTHON PINTO CARDOSO; o
pronunciamento do Dr. J. LAPORT; os alvarás judiciais; as diversas transações havidas; circunstâncias somatórias do esforço comum objetivando regularizar tudo, a fim de que a ALPHA pudesse, como ·
pode, hipotecar/caucionar/dàr fiança, como garantias
da pretendida compra; permito-me ponderar, data
venia;
5.2 Que, por um lado, há três meses, precisamente em 19-4-76, os técnicos do Banco do Brasil
S/A, por solicitação do IBC, avaliaram o parque fabril que era da DíNAMO pelo valor global de .....
Cr$ 44.305. 419,00, distribuindo-o em CrS 13.500.000,00
para os bens imóveis e em Cr$ 30.805.419,00 para as
instalações industriais; logo, seu valor global representa apenas menos da quarta parte do valor da
pretendida transação, que superará a casa dos ....
Cr$ 200 . 000. 000,00.
5.3 Que, por outro lado, sendo a ALPHA, uma
sociedade anônima, do tipo de capital autorizado, de
apenas Cl'$ 120.000.000,00 e parcialmente integralizado, suas ações - ainda que tenham 51% caucionadas ao IBC - segundo entendo, não apresentam
a solidez necessária para garantir uma transação do
porte previsto, máxime levando-se em conta a flexibllldade do capital do tipo focalizado.
5.4 Que, embora essas garantias sejam iguais às
que foram estabelecidas pelo esquema do financia-
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menta concedido às 12 (doze) empresas de café solúvel, inclusive às que seriam exigidas da DíNAMO
se tivesse assinado o contrato de fornecimento de
café, não é lícito ao IBC aceitá-las, no caso, sem nova
audiência do CONSELHO MONETARIO NACIONAL,
que foi quem aprovou, em 19-11-74, o plano de "Assistência Especial à Indústria do Café Solúvel, para
Saneamento do Passivo", e, não lhe é lícito, porque,
como já dito, a ALPHA, como empresa recém-constituída, não está em crise financeira e, por isto mesmo, não se enquadra nos objetivos do referido plano,
isto é, nas Resoluções do IBC, basedas nas decisões
daquele Conselho.
5. 5 Que, nestas condições, pennito-me sugerir,
data venia de V. s.a, Sr. Procurador-Geral, e, principalmente, da Superior Administração do IBC, a substituição de tais garantias por fiança bancária, dando
completa cobertura a todos os compromissos que a
ALPHA venha a assumir para com o IBC, por ocasião da assinatura do contrato de compra e venda
das pretendidas 200.000 sacas de café.
5. 6 Tal substituição, também está prevista no
referido plano de "Assistência Especial à Indústria
do Café Solúvel, para Saneamento do Passivo"; muito
embora, a transação focalizada tenha outro prisma,
que não o saneamento do passivo.
5. 7 Na hipótese de a Superior Administração d~
do IBC deliberar pela aceitação da substituição, ora
sugerida, essa substituição não implicará em "mu.:
danças das regras do jogo", e, não terá essa implicação, em virtude de tal substituição já ter sido indicada como uma hipótese possível pela correspondência abaixo indicada:
a) Ofício D. Ad. n. 0 420/75, de 22-12-75, do
Sr. Diretor do Patrimônio e Finanças do me
ao Sr. Diretor Presidente do Banco Independência-Decred de Investimentos S/A;
b) Ofício GP-DF n.0 43/75, do Sr. Presidente do me ao mesmo destinatário, do ofício
supra, o qual é o Dr. JOSÉ LUIZ MOREIRA DE
SOUZA, cujo casal outorgaria a fiança pessoal.
5. 8 Assim sendo, ainda na hipótese do subi tem
5. 7, dita fiança bancária poderá vir a ser outorgada
pelo próprio BANCO INDEPEND~NCIA-DECRED DE
INVESTIMENTO ou por outro estabelecimento bancário de primeira ordem.
6 . O Conclusão
6 .1 Tanto pelo aspecto jurídico, quanto pelo aspecto legal, a ALPHA tem capacidade para contratar
e, na qualidade de senhora e legitima possuidora dos
seus bens imóveis tl instalações industriais, pode
aliená-los ou dá-los em garantia hipotecária e/ou
fiduciária, inclusive seus acionistas poderão caucionar
suas ações e/ou prestar fianças pessoais.
6. 2 Considerando o vulto da transação preconizada, pela perspectiva da assinatura, pela ALPHA,
do contrato de compra e venda de 200.000 sacas decafé, cuja transação superará, durante 12 (doze) me:..
ses, a casa dos CrS 200 . 000 . 000,00 (duzentos milhões:~
de cruzeiros); considerando, mais, que as garantias
programadas são insuficientes para cobrir toda a
transação, a despeito da idoneidade moral dos acio.:!
nistas que, pessoalmente se obrigassem; permito-me
sugerir a substituição, de todas as garantias progra,1r::
madas, simplesmente por fiança bancária, que cubr~!
todos os compromissos que a ALPHA VENHA A AS;-u
SUMIR.
~··I
6.3 Considerando a existência de débitos da Dt-·1
NAMO para com o IBC sendo um de CrS 865.685,52
que foi declarado no p'assivo da Concordata, porém,
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erroneamente em o nome do Ministério da Indústria
e do Comércio; e, outros menores, somando uns ...
Cr$ 30.000,00 (a ser apurado pelo setor competente),
R.rovenlente de multas por infrações diversas, os quais
não me constam ter sido declarados, por omissão,
certamente Involuntária, do anexo relacionado, os débitos fiscais e trabalhistas; pois bem, tomo a liberdade de sugerir que, o pagamento, desses débitos da
DíNAMO, seja exigido da ALPHA, mediante quitação
ou mediante cessão de direitos do IBC.
6.4 Exabundantia, permito-me lembrar que,
como já foi dito, não sendo a ALPHA sucessora da
DíNAMO, não lhe é assegurada a pretenção, de sucedê-la, assim como não lhe reconheço o direito de
sucessão na transação das 200.000 sacas de café,
também não deve o IBC conceder-lhe os registres de
indústria e de torrefadora, facultando-lhe obtê-los
diretamente e, desde que satisfeitos os requisitos do
IBC, assim como já obteve o de exportadora.
6.5 Finalmente, considerando que se trata de
uma operação inusitada para fornecimento, em condições excepcionais, de cafés dos estoques governamentais para produção do solúvel - dos quais o
IBC é guardião e manipulador - dependendo a sua
cessão, no caso, de diretrizes superiores que escapam
da competência prevista na Lei n.O 1. 779, de 22-12-52;
e considerando, mais, que essa transação envolve uma
política creditícia, que extrapola das normas das Resoluções desta autarquia sobre a matéria, as quais
mereceram, em 19-11-74, coordenação prévia do
CONSELHO MONETARIO NACIONAL, entendo que,
nos termos da Lei n. 0 4. 595, de 31-12-64 (inciso III,
do artigo 3. 0 ), qualquer deliberação definitiva do IBC
sobre o atual pedido da ALPHA deverá ser precedida
de decisão elo aludido CONSELHO MONETARIO NACIONAL.
É o que me parece e que submeto à sua elevada
consideração, Senhor Procurador-Geral, colocandome às suas ordens para quaisquer esclarecimentos
complementares.
Brasília, DF, 22 de julho de 1976. - Arnaldo
Brandão, Procurador de 2.a categoria.
De pleno acordo com o meticuloso e bem elaborado parecer do Dr. Arnaldo Brandão. - Emilio Rabelo Barbosa Filho, Procurador de 1.B categoria.
Sr. Diretor do Património e Finanças,
De acordo com o parecer, que aborda os aspectos
jurídicos e legais do pedido,
Concordo, outrossim, com a condição de ser 0
assunto submetido à decisão do Conselho Monetário
Nacional, órgão competente para deliberar sobre a
matéria.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Presidência
Presi-342/76
Brasília, 19-8-76
A Sua Senhoria o Senhor
Doutor Jair Massari
DD. Chefe do Gabinete do Presidente do
Instituto Brasileiro do Café
Senhor Chefe do Gabinete,
Refiro-me ao voto CMN n. 0 231/76 - Alpha-Café
Solúvel S.A. - pedido de fornecimento de 200.000
sacas de café, anteriormente destinadas à Cia Industrial de Café SOlúvel Dínamo, anexo por cópia.
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2. A propósito, comunico a V. s.a que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão de 18-8-76, aprovou o
mencionado voto, decidindo ainda que a fiança bancária de que trata o seu 21. 0 parágrafo não poderá
ser concedida por instituição financeira ligada, direta ou indiretamente, à Alpha-Café SOlúvel S.A.
Valho-me do ensejo para reiterar a V. s.a os protestos de minha elevada estima e consideração. Alfredo Martins de Oliveira, Chefe de Gabinete.
CONSELHO MONET.AR.IO NACIONAL
Alpha-Café Solúvel S. A., pedido de fornecimento de 200. 000 sacas de café, anteriormente destinada à Cia. Industrial de Café
Solúvel Dínamo.
Senhores Conselheiros.
Em 19-11-74, o Conselho Monetário Nacional
aprovou o "plano de assistência especial à indústria
do café solúvel, para saneamento de passivo".
De acordo com tal plano, o IBC forneceria às
onze empresas do setor cafés crus dos estoques governamentais, em quotas fixadas para cada uma conforme normas então estabelecidas.
No primeiro ano os fornecimentos seriam feitos
em parc-elas mensais, bimensais e trimestrais com
carência de dois anos para liquidação, sem juros, e
nos anos subseqüentes o café seria pago à vista.
A Cia. Industrial de Café Solúvel Dínamo pleiteou, em 12-12-74, a quota anual de 210.000 sacas a
que faria jus dentro do esquema aprovado, estimando-se o valor total do fornecimento, naquela época,
em tomo de Cr$ 70 milhões.
O pedido, entretanto, foi indeferido por falta
de atend~mento às condições exigíveis, relativamente
à idoneidade dos dirigentes, garantias e capacidade
de pagamento.
Em situação de insolvência, com sérios problemas
administrativos, económicos e financ.eiros, veio a Dínamo a pedir e obter concordata em junho de 1975,
depois de haver, em maio do mesmo ano, paralisado
sua atividade industrial.
Foi nomeado comissârio da concordata um dos
maiores credores, o Banco Independência- Decred de
Investimentos S.A., integrante do grupo económico
liderado pela União de Empresas Brasileiras S.A., da
qual é presidente o Sr. José Luiz Moreira de SOuza.
Desde logo, referido grupo económico pa;ssou a
promover en tend~mentos entre as partes interessadas,
com vista a operar o parque industrial paralisado.
Com base em. autorizações do Juizado por onde
corre o processo da concordata e em acordos feitos
com credores que, em conjunto, representam cerca
de 80% dos débitos da Dínamo, aquele grupo económico decidiu constituir uma empresa nova, que, inicialmente arrendaria e, posteriormente, adquiriria o
conjunto industrial da Dínamo.
A nova empresa foi constituída em 27-10-75, sob
a razão social Alpha-Café Solúvel S.A., tendo como
principal acionista a União de Empresas Brasileiras
S.A., que, após adquirir o conjunto industr~al em
questão, incorporou-o à Alpha, para integralização
de sua quota de capital.
A fim de operar em condições satisfatórias o
conjunto industrial, que tem capacidade para trabalhar anualmente 320.000 sacas, pretende a Alpha lhe
sejam fornecidas pelo IBC as 200.000 sacas de café
correspondentes à quota a que faria jus a Dinamo,
para pagamento em condições semelhantes às inicialmente adotadas para as indústrias do ramo.
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Sa.b;Ulv lc; o!n:f
==~-----------------------------------------------o reinício de atividades da fábrica paralisada presa necessitará, por certo, ter seu patrur.ó.:u.:, l~v~·e
há mais de ano é de interesse para o País, tanto ma.is de ônus reais, a garantia da operação ~2rb ~•Jn.Jll·
que poderá contribuir para imediato aumento de tuída por fiança bancária idônea e, St.ú~ •.::l;,;1.u:•..:J.1~
te, por fiança dos maiores aclonistas e a0~ ,):l;:-,c,p .. ,~·
nossas exportações.
dirigentes
da Alpha.
Parece-me, assim, que, uma vez comprovado junTendo em vista, finalmente, que a Dí11nmo, alt::ÍJ:;
to ao IBC estar a Alpha na plena posse e domínio
do citado parque fabril, poder-se-la transferir à no- de indústria de solúvel, operava também co;.1,; ~urre
va empresa a quota anual de 210.000 sacas antes des- fação e moagem de café para consumo int~::c·.;,, :.:.:::.tinadas à Dínamo, para fornecimento nas condições pendendo junto ao IBC por multas no v,,.,, .:1•'
atualmente em vigor, inclusive quanto à exigência Cr$ 33 .270,20, oriundas de autos de infr:;,.r,:..:... .; por·
dívidas relativas a cafés que o IBC lhe ven(lc.: ~ 11ro.~~
de pagamento à vista.
ZO em 1973 para Ser torradO e moido, diVJc; •• ~ o:.:.~:J:l.
Quanto a fornecimentos para pagamento a prade composição - com base cm aJ•vt;.:~· .:.,:, de
zo, na forma pleiteada, há três aspectos a conside- objeto
4-2-74
do c-onselho Monetário Naciona! - r"'"; '!<dor
rar.
de Cr$ 865.685,52, até.h~je sem amort..:;..;;l\... ·I·~· létUCI' ·
o primeiro diz respeito às garantias reais ofere- fornecimento de cafe a Alpha, à vbra ou a prazo,
cidas (o conjunto industrial que pertencia à Dína- ficaria condicionado à prévia e integra, l~QLJlC~ .. ,:ac cte
mo), estimadas em Cr$ 44,3 milhões em recente ava- tais responsabiiidades, acrescidas do::; :ice:;,..,t';r!c:; caliação que o Banco do Brasil S.A. mandou fazer, a bíveis.
pedido do IBC, e que, portanto, não representariam
Em 2 de agosto de 1976. :- Severo F'::.g..::.~c,. Golastro suficiente para as 200 . 000 sacas de café.
mes.
Nos termos da decisão de 19-11-74, do Conselho 08 27.1704
Monetário, as operações feitas com as demais indústrias de solúvel tiveram garantias reais, inclusive 61139415CA BR
caução de ações, ou fiança bancária, a critério do 611659SEFE BR
IBC, conforme o aconselharam as particularidades De Senado Federal, Brasília - DF 3404 ::!':" -3~76
de cada caso.
Presidente Camilo Callazans
Em relação à Alpha, tendo em vista parecer da Instituto Brasileiro do Café
Procuradoria Jurídica do IBC quanto à possibilidade
de futuras contestações relacionadas ao processo de Brasília - DF
concordata da Dínamo, e por se afigurar lastro mais Encareço Ilustre Presidente prezado :.:.n'.Jgo prestar
conveniente ante as peculiaridades apontadas, seria seguintes informações:
preferível a fiança bancária para o valor total do
fornecimento e, subsidiariamente, a fiança dos prin1) se empresa denominada ALPHA C::di: Solúvel
cipais dirigentes e dos principais acionistas da Alpha. solicitou compra de 200.000 sacas café PTVC
O segundo aspecto é que, não tendo a Alpha
2) caso afirmativo, se referid:t emprt:sa .i..:. lmha
passivo a sanear, nem aplicações de vulto programa- tradição nessa atividade PTVG
das para novos investimentos, os recursos gerados
3) no caso de ser solicitante desse bt:neficiu pcl::1
pela industrialização e venda do café que obtivesse primeira
vez, se a sua organização preenche todos
do IBC a prazo ficariam sem justificável aplicação os requesitos
legais, inclusive se a mesma se ach:J
específica imediata.
devidamente registrada na Assocbção Comercial
O terceiro, finalmente, é que, em face do tempo PTVG
decorrido e dos sucessivos aumentos verificados no
se existe da parte do Governo recomendação
preço do café, aquelas 200. 000 sacas que, em princi- para4)Hão
serem fornecidas quotas a novas empresas
pio de 1975, eram estimadas em cerca de Cr$ 70 milhões, valem hoje Cr$ 240 milhões, ao preço unitário exploradoras desse ramo PTVG
de Cr$ 1.200,00 estabelecido, já em condições favore5) caso afirmativo, quais as razões aler;adas para
cidas, para venda ao setor contra-pagamento à vista. modificação das instruções emanadas pt:l::i autoridaTudo isto ponderado, proponho se autorize o de competente PTVG
6) como a referida empresa, ainda em organiIBC a:
zação,
justifica ter encampado outra empresa em
I - transferir à Alpha a quota anual de café concordata,
denominada Dínamo Café Solúvel S/A
antes destinada à Dínamo, pelo total de 204.000 saPTVG
cas, a serem fornecidas em parcelas mensais de 17.000,
para pagamento à vista, nas mesmas condições atual7) se existe débito da empresa concordataria pamente fixadas para as demais indústrias do setor;
ra com o IBC e se esse débito se acha judicialmente
em execução PTVG
II - admitir que o fornecimento das três pri8) se, estando inadimplente a Dínamo, inclusive
meiras quotas mensais de 17.000 sacas seja feito para pagamento em 12 prestações mensais, sem juros, perante o IBC, pode a mesma servir de base para ·
.·
vencendo-se a primeira a 730 dias da data do con- uma transação de tamanho vulto PTVG
trato - em condições semelhantes às anteriormente
9) se a q,uota de café solicitada é de produproporcionadas às demais empresas do ramo - ob- ção nacional ou de importação PTVG
servados os preços vigorantes na data da entrega e
10) e se existe estoque desse produto que justi-·
o limite global de Cr$ 70 milhões. Essas 51.000 sacas
fique
o atendimento ao pedido solicitado PTVG
·' ,~
industrializadas e vendidas, proporcionariam à Al'Pha capital de giro bastante para pagar à vista os
11) no caso do atendimento, se o pagamento em
fornecimentos subseqüentes.
contra-entrega da mercadoria ou a prazo PTVG
Um.a vez que a hipoteca oferecida não seria sufi12) qual o preço a ser entregue e o preço real
ciente para cobrir o valor de venda a prazo, e con- do mercado para exportação PTVG
· -',
siderando que, segundo parecer da Procuradoria
13) se a transação foi a prazo, quais as conJurídica do IBC, seria preferível sua substituição
por fiança bancária, para cuja obtenção a em- dições e as garantias exigidas PTVG
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14) em que data foi solicitada a quota, qual sua
tramitação, Inclusive a remessa para o Ministério da
Indústria e do Comércio PTVG
15) finalmente, se houve substancial recuperação
da produção que justifique essa transação e quais as
vantagens advindas para o IBC PT
Atenciosas saudações - Senador Dinarte Mariz,
1.0 -Secretárlo Senado Federal
Of. GP-DF N.o 80/76
Brasília, 31 de agosto de 197tl'
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Severo Fagundes Gomes
DD. Ministro de Estado da Indústr'ia e do comércio.
Senhor Ministro,
Recebi do Ex.mo Sr. Senador Dinarte Mariz, em
30-8-76, telex de que junto cópia, no qual S. Ex.a, em
15 itens, faz diversas indagações relativas à empresa
Alpha Café Solúvel S.A.
2. Em se tratando de informações que ferem o
sigilo comercial e que envolvem matéria objeto de decisões do Conselho Monetário Nacional, parece-me que
só poderiam ser prestadas mediante interpelação oficial do Senado, endereçada diretamente a V. Ex.a, ou
ao Ex.mo Sr. Ministro da Fazenda, como Presidente
do refer'ido Conselho.
3. Não obstante, como subsídio para eventuais
esclarecimentos que sejam considerados cabíveis, penso que, item por item, as indagações formuladas ensejariam as respostas seguintes:
1> Se empresa denominada Alpha Café Solúvel
solicitou compra de 200.000 sacas de café ...
- Amparada em alvará do Ex.:mo Sr. Juiz da 2.a
Vara da Comarca de Petrópolis, por onde corre o processo _de concordata da Cia. Industrial de Café Solúvel Dmamo, a Alpha Café Solúvel S.A. solicitou lhe
fosse!? vendidas pelo IBC as 200.000 sacas de café
antenormente destinadas à fabricação de solúvel no
parque industrial da Dínamo, que estava sendo objeto de negociações para compra pela Alpha.
2) _Caso afirmativo, se referida empresa já tinha
tradlçao nessa atlvidade.
. - A Alpha Café Solúvel S.A. é empresa constit.\llda em 27-10-)5, p:etendendo utilizar, na fabricação
e ·~enda de cafe soluvel, o conjunto industrial da Dínamo, por ela adquirido mediante autorização judicial
o qual, em atividade há vários anos, tem capacidade
instalad~ para trabalhar anualmente 320.000 sacas
e no penedo de 1.0 -11-74 a 31-10-75 (considerado no
exame de sua proposta), embora mal administrado
industrializou cerca de 200. 000 sacas.
'
3) No caso de ser solicitante deste benefício pela
primeira vez, a sua organização preenche todos os
requisitos legais, inclusive se a mesma se acha devidamente registrada na Associação Comercial.
- O pedido Inicial, de 210. 000 sacas, foi apresentado pela Dínamo em 12-12-74 com base no plano
de assistência especial à indú~tria do café solúvel
aprovado pelo Conselho Monetário Nacional em
19-11-74. O pleito entretanto, foi indeferido por falta
~e atendimento às condições exigíveis, relativamente
a Idoneidade dos dirigentes, garantias e capacidade de
pagamento. A Dínamo estava, àquela altura em situação de insolvência e veio a paralisar atividades
em maio de 1975, impetrando concordata em junho
do m~smo ano. A Alpha adquiriu o conjunto Industrial
da Dmamo e pleiteou do IBC lhe fossem fornecidas
para fabricação de solúvel por aquele conjunto - que
estava paralisado - as 210.000 sacas de café ante-
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riormente destinadas à industrialização pelo mesmo
parque fabril. A Alpha juntou comprovante de autorizações judiciais para as transações objetlvadas, ata
de constituição, registro na Junta Comercial e outros,
que dependerão de exame da Procuradoria Jurídica
do !BC, como condição prévia à contratação da operaçao.
4) Se existe da parte do Governo recomendação
para não serem fornecidas quotas a novas empresas
exploradoras desse ramo.
- Embora não exista a recomendação mencionada, era orientação governamental - antes das
geadas de julho de 1975- evitar ampliação do parque
fabril já Instalado de café solúvel pelo processo spra-y
dey ing, porque vinha apresentando capacidade ociosa. No caso em tela, não se tratava de concessão de
nova quota, mas, sim, do aproveitamento de quota
já destinada a conjunto industrial existente, que apenas mudou de proprietários, não Implicando, portanto, em ampliação. ~ de assinalar que a evolução do
mercado do solúvel, os graves problemas de nossa
balança comercial e os decorrentes da paralisação
da Dínamo -inclusive os de cunho social - justificariam se procurasse, em termos adequados, contribuir para reinício da atlvidade do referido conjunto
industrial e subseqüente exportação de seu produtos.
5) Caso afirmativo, quais as razões alegadas para
modificação das instruções emanadas pela autoridde
competente.
- Prejudicado, pela resposta ao item precedente.
6) Como a referida empresa, ainda em organização, justifica ter encampado outra empresa em concordata, denominada Dínamo Café Solúvel S.A.
- Embora o assunto fuja ao âmbito do IBC,
cabe o esclarecimento de que não houve encampação.
A Alpha Café Solúvel S.A., constituída em 27-10-75,
apenas adquiriu, mediante autorização do Exmo. Sr.
Juiz da 2.a Vara de Petrópolis, o parque fabril da Cla.
Industrial de Café Solúvel Dínamo,· cujo processo de
concordata corre naquele juizado.
7) Se existe débito da empresa concordatárla para
com o IBC e se esse débito se acha judicialmente em
execução.
- A Dínamo responde, junto ao me, por multas
no total de Cr$ 33.270,12, oriundas de autos de infração, e por dividas relativas a cafés que o IBC lhe
vendeu a prazo em 1973 para ser torrado e moido,
dívidas essas objeto de composição (com base em
autorização de 4-2-74, do Conselho Monetário Nacional) pelo valor de Cr$ 865.685,92, até hoje sem qualquer amortização, apesar dos esforços desenvolvidos
administrativa e judicialmente pelo me para cobrança. Com vista a regularizar tais pendências, foi estabelecido que qualquer fornecimento de café que o IBC
viesse a fazer à Alpha ficaria condicionado à prévia
e Integral liqüidação de tais responsabilidades da Dínamo, acrescidas dos acessórios cabíveis.
8) Se, estando inadimplente a Dínamo, inclusive
perante o IBC, pode a mesma servir de base para
uma transação de tamanho vulto.
- Exatamente pela situação em que se encon.trava - conforme resposta ao terceiro quesito - a Dmamo teve Indeferida sua proposta de 12-12-74. O aproveitamento da respectiva quota pela Alpha foi
autorizado pelo Exmo. Sr. Juiz de 2.a Vara- da Comarca
de Petrópolis, mediante alvará revestido das formalidades legais necessárias, conforme parecer da Procuradoria Jurídica do IBC.
9) Se a quota de café solicitada é de produção
nacional ou de importação.
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- O café destinado pelo Conselho Monetário Naclonai às indústrias de solúvel dentro do plano de
assistência a que se refere a resposta ao quesito n.o 3
faz parte dos estoques governamentais ~dquirldos
pelo Governo aos cafeicultores nacionais e nao se destina à exportação devido a sua qualidade Inferior,
aconselhando-se o seu aproveitamento para fabricação de solúvel, capaz de gerar divisas adicionais mediante venda no mercado internacional.
10) E se existe estoque desse produto que justifique o atendimento ao pedido solicitado.
- Prejudicado pela resposta ao item precedente.
11) No caso do atendimento, se o pagamento é
contra entrega da mercadoria ou a prazo.
- O pedido de empréstimo da Alpha, no valor da
ordem de Cr$ 240 milhões, foi apreciado em 18-8-76,
pelo Conselho Monetário Nacional, que autorizou o
IBC a:
n transferir à Alpha a quota anual de café
antes destinada à Dínamo, pelo total de 204. 000 sacas, a serem fornecidas em parcelas de 17.000, para
pagamento à vista, nas mesmas condições atualmente
fixadas para as demais indústrtas do setor;
II) admitir que o fornecimento das três primeiras quotas mensais de 17.000 sacas seja feita para
pagamento em 12 prestações mensais, vencendo-se a
primeira a 730 dias da data do contrato - em condições semelhantes às anteriormente proporcionadas
às demais empresas do ramo observados os preços v'igorantes na data da entrega e o limite global de
Cr$ 70 milhões. Essas 51.000 sacas, industrializadas e
vendidas, proporcionariam à Alpha capital de giro
bastante para pagar à vista os fornecimentos subseqüentes.
A venda de 5.1.000 sacas para pagamento a prazo
seria garantida por fiança bancária de instituição financeira não ligada direta ou indiretamente à Alpha
Café SOlúvel S.A. e, subsidiarlamente, fiança dos
maiores acionlstas e dos principais dirigentes da
Alpha.
Outrossim qualquer fornecimento de café à Alpha, à vista Óu a prazo, foi condicionado à prévia e
integral llquidação das responsabilidades da Dínamo
junto ao IBC, a que alude a resposta dada ao 7. 0 quesito, acrescida dos acessórios cabíveis.
A operação não foi ainda realizada, encontrandose, o processo sob o exame da Procuradoria Jurídica
do IBC para verificação do prévio e pleno atendimento
de todos os requisitos indispensáveis à sua concretização.
12) Qual o preço a ser entregue e o preço real
do mercado para exportação.
- Cada parcela será paga ao preço vigente na
data de entrega, o qual é fixado mensalmente pelo
IBC para as vendas às indústrias do solúvel, em função da evolução dos mercados nacional e internacional, consoante critérios estabelecidos pelo Conselho
Monetário Nacional. Para as entregas do findante mês
de agosto a todas as Indústrias do ramo foi fixado
o preço de Cr$ 1. 200,00 por saca.
O tipo de café destinado à fabricação de solúvel
é de qualidade inferior à eXIgida para exportação,
não havendo, pois, correlação de preço no mercado
ln ternacional.
_ 13) Se a transação foi a prazo, quais as condiçoes e as garantias exigidas.
- A~tmdido na resposta ao 11.0 quesito.
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14) Em que data foi solicitada a quota, qual sua
tramitação, inclusive a remessa para o Ministério da
Indústria e do comércio.
- O pleito inicial foi apresentado pela Dínamo
em 12-12-74. O pedido da Alpha foi formalizado em
29-4-76. Examinado pelos órgãos técnicos do IBC, foi
submetido ao Exmo. Sr. Ministro da Indústria e do
Comérc1o em 30-7-76, e encaminhado, em 2-8-76, ao
Conselho Monetário Nacional, que o apreciou em
18-8-76, decidindo autorizar o IBC a proceder como
esclarecido na resposta ao 11.0 quesito.
15) Finalmente se houve substancial recuperação da produção que justifique essa transação e quais
as vantagens advindas para o IBC.
- As vendas de café realizadas nos termos do
plano de ·assistência especial à indústria de solúvel,
aprovado pelo Conselho Monetário Nac1onal em ....
19-11-74, vêm proporcionando a recuperação do setor
e substancial aumento de nossaS vendas de solúvel no
exterior, as quais, no ano em curso, de janeiro a
julho renderam já US$ 107,888,000.00, quase atingindo, em apenas 7 meses, os US$ 115,966,000.00 obtidos
em todo o ano de 1974 e ultrapassando largamente os
US$ 79,631,000.00 conseguidos em 1975, de modo que o
produto figura hoje como um dos principais itens de
nossa pauta de exportações. As operações da espécie
não foram instituídas com propósito de trazer vantagem de qualquer espécie diretamente para o IBC. O
objetivo básico foi o de possibilitar-se a recuperação
de um setor capaz de contribuir substancialmente para o incremento de nossa receita cambial, objetivo
esse que vem sendo alcançado. No caso da Alpha, acidentalmente, haveria P.ara o IBC a vantagem de obter
a l,lquidação das dividas da Dínamo a que alude a
'
resposta ao quesito n.o 7.
Prestados esses esclarecimentos, submetemos o
assunto à consideração de V. Ex.a, que melhor decidirá.
1
Aproveitamos o ensejo para renovar-lhe nossos
protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Camillo Calazans de Magalhães, Presidente.
22.0 OFlCIO DE NOTAS- TABELIAO BALBINO
Rua Senador Dantas, 84 - Loja C
Rio de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro
Livro 1666
Folhas 186
Traslado
Escritura de fl':<necimento de café, na forma
abaixo:
Saibai:n quantos esta virem que os dezassete (17)
dias do mês de setembro do ano de mil novecentos
e setenta e seis nesta cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, em meu Cartório à Rua Senador
Dantas, n.o 84, loja c, e perante mill}, Dr. Edvard
Carvalho Balbino, Tabelião do 22.o Of1cio de Notas,
compareceram partes entre si, justas e contratadas,
de um lado, cÓmo primeiro contratante, neste instru- .
mento abreviadamente denominado IBC (ou fornecedor o Instituto Brasileiro do Café, autarquia federal
vinéulada ao Ministério da Indústria e do Comércio,
com sede provisória na Avenida Rodrigues Alves, 129, '
no Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro, repre- ··
sentada pelo seu Presidente em exercício, Sr. Delauro
de Oliveira Baumgratz e seu Diretor Fernando Baptista Martins, e, de outro lado, como segundo contratante daqui por diante chamada simplesmente Alpha,
ou compradora, a Alpha - Ca!é Solúvel S.A.1 com
sede na Estrada do Contorno, n.0 55.595, Petropolis,
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RJ inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o ó.o 29.158.656/0001-19, representada pelos seus Diretores, Senhores Aluízio Alves, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro (RJ),
à Rua Alexandre Ferreira, n.o 410, portador da identidade n. 0 1.101.140 do IFP, inscrito no CPF sob
o n.o 005. 8n5. 084-87 e Ruy de Oliveira Santos, brasileiro rJ,.,:~rmit.ndo. advogado, domiciliado na cidade do
Rit~
r- ... ~:ro. IRJ), à rua Santa Clara, n.O 296, ap.
1:01
-~ · ·.!:-r Cnrtelra de Identidade n. 0 406.407 do
11'1
··r_, CPF sob o n.0 001.501.187-91, na formu p•r.· ,.,, •:··trrtutariamente; com a interveniência
dn Compnn lün. Brasileira de Roupas, sociedade anónimn. eom 08clc fi. Av. N. S. de Fátima, 22-A, Rio de
.Jnnriro rR.Jr, C.G.C. n. 0 33.386.921/0001-93, representada por sc1:~; cliretores, Srs. Aluízio Alves, acima qua-:
lificaclo .•~ Fernando Luiz de Albuquerque Lima, brasileiro. solt~irn. economista, domiciliado à Av. Epitácio Prsr.,-,·r. ,-,,o 1.410, ap. 501, Rio de Janeiro (RJ),
Cnrlrim ri· Identidade emitida pelo Ministério do
Exérrit·· ''· · 'G-137.413, CPF n. 0 006.969.277-72; União
de Er""'·-··~.o:· Brasileiras S.A. Comércio e Indústria,
Socieclarlr :\n0nima, com sede à Av. N. S. de Fátima,
n.'' 2:!-.\. Rio de Janeiro, (RJ), C.G.C. número
34. !J!lG. ::!G:VDC01-68, representada por seus Dlretores,
Srs. Josr:• Luiz Moreira de Souza e Aluízio Alves; este
acinw qualificado e aquele adiante qualificado; Be.morcir:r -- Cin. Nacional de Utilidades, sociedade anóHlma. cem seclf' ü Av. N. S. de Fátima, n.o 22-A, Rio
dr .T:11Wiro. RJ. C.G.C. n. 0 33.226.325/0001-46, repre.srnl.nda por 5r.us Diretores Enio Quadros Moretzsohn,
bmsileirco. desquitado, advogado, domiciliado e residente i1 Prnin elo Flamengo, n.0 144, ap. 101, nesta cida;ll' (i0 Rio de .Janeiro, <RJ), identidade do IFP n. 0
39o.r-: C?F. n. 0 021.614.787-53 e Paulo Affonso Vasconcr·. · C? rvnlho, brasileiro, casado, comerciante, domir;il ·(:o ·~ r'õsidente à rua Paulo Cesar de Andrade,
n." 232. ;1p. 401, Rio de Janeiro, (RJ), identidade do
IFP n.n 528.545, CPF n.O 003.328.107-53, e, ainda, com
a mtervrniência: a) do casal de, José Luiz Moreira
de Som~a. banqueiro, e sua mulher Maria Carmen Mart.ins Mor!'ir:J. de Souza, de prendas do lar, brasileiros,
c:1sados. domiciliados e residentes na Av. Vieira Souto,
n.o :2:i8. :~p. :102. nesta cidade, CPF n. 0 007.254.477-53
e identlcl:lcl•·· n. 0.~ 567.028 do IFP e 1.055.140 do IFP,
respcctiv::tt'1'"'' ~- ela representada neste ato por seu
mariclo .Tr:>~' ,t;iz Moreira de Souza, nos termos do
instl'11nv:nt" .,,blieo de procuração lavrado no livro
n.o ~:~s. n" . .., "'l. no Cartório do 13.0 Oficio de Notas,
desta ·:··~ '-·. r::m 22-4-76, que se registra nestas
Not:t.s, ·, .. ~ ·n do livro n. 0 44; b) o Senhor Aluízio
Alve~ ..i:·,. (""' '' ·t~ado no inicio da presente escritura, e
sua c.•.posn ·:\•one Lira Alves, brasileira, casada, de
prenclas dP lar, domiciliada no endereço declarado
pelo marido c por ele é, neste ato, representada nos
termo.-' elo instrumento público de procuração lavrado
em N•:•tas do 22. 0 Oficio, livro 301, fls. 68v 0 , no dia
6 de setembro de 1976, registrada nestas notas, às
fls. 128 do livro 44; e c) Ruy de Oliveira Santos, já
qualificado, e que manifestam sua concordância, todos
es~es intervenientes fiadores, que a este ato comparer:~rm para prestação de fiança; os presentes, pessoas
rr•. rmhecidas como as próprias por mim, Tabelião, e
pcl:u; testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, de
cuja identidade e capacida.de jurídica dou fé, bem
como de que da presente será enviada nota ao competente Registro de Distribuição, na forma da Lei. E,
perante as testemunhas, por eles foi dito que acordaram o que se contém nas cláusulas seguintes: cláusula primeira - Tendo em vista a proposta apresentada pela segunda contratante e de acordo com a
autorização do Conselho Monetário Nacional, o IBC
fornecerá à Alpha, para pagamento a prazo, até 51.000
(cinqüenta e uma mil) sacas de café cru dos estoques
governamentais, pelo preço mensal vigorante para

as indústrias de solúvel, na época de cada fornecimento. Cláusula segunda - A compradora poderá
retirar o café, dentro de um período de 12 (doze) meses a contar da assinatura do presente instrumento,
em quotas mensais, com limite máximo de 17.000
sacas, cada uma, sendo que o valor global dos fornecimentos não poderá ultrapassar Cr$ 70.000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros). Cláusula terceira - O
pagamento da importância correspondente ·a cada
fornecimento será feito através o resgate de 12 (doze)
notas promissórias, de emissão da compradora, acompanhadas de respectiva Carta de Fiança outorgada
por banco idóneo, sem ligação direta ou indireta com
a Alpha, aceito pelo IBC, vencendo-se a primeira a
730 dias da data da assinatura deste contrato, e as
demais em igual dia dos meses subseqüentes, títulos
esses que deverão ser entregues pela compradora ao
Banco do Brasil S.A., em Petrópolis, Estado do Ri-o de
Janeiro, contra recibo passado pelo Banco e que será
encaminhado pela compradora ao IBC, a fim de que
este autorize a entrega da quota respectiva. A Carta
de Fiança, referida na presente cláusula, deverá ser
outorgada nos seguintes termos: "ao Instituto Brasileiro do Café. Rio de Janeiro- RJ. Senhor Presidente.
Com referência às notas promissórias emitidas pela
Alpha Café Solúvel S.A., de n. 0 s (em branco), respectivamente, de valor/es (em branco), vencimentos em
(em branco), na importância total de Cr$ (em branco)
para pagamento do preço correspondente a (em branco) sacas de café cru, a serem fornecidas pelo Instituto Brasileiro do Café, em virtude do contrato celebrado em (em branco), por escritura pública lavrada no 22.o Ofício de Notas, livro 1666, fls; 186, declara
o banco (em branco), com sede em (em branco), representado por (em branco), por este instrumento de
fiança, que se constitui fiador e principal pagador da
Alpha Café Solúvel S.A., com desistência dos favores
do artigo 1.503 do Código Civil e artigo 262 do Código Comercial, e solidariamente se responsabiliza pelo
pontual pagamento dos títulos acima caracterizados,
resultantes do contrato de fornecimento aludido, do
qual a presente carta de fiança passa a fazer parte
integrante, como um todo uno e indivisível. "Cláusula
quarta: Além da obrigação de resgatar nos vencimentos as notas promissórias de sua responsabilidade, a
Alpha assume, ainda, e em caráter .especial, as seguintes obrigações: a) utilizar o café cru fornecido,
exclusivamente na fabricação de café solúvel, proibida
expressamente a sua utilização no consumo interno
ou em outros fins; b) apresentar trimestralmente
relatório de sua atívidade industrial e situação económica financeira, prestando, necessariamente, as
seguintes informações: I - data, quantidade e valor
do café recebido; II- quantidade e valor do café industrializado no trimestre anterior; III- quantidade
e valor do café solúvel produzido, destino dado à
produção, e aplicação do produto da venda; e IV estoques de matéria-prima e de produto acabado; c)
permitir que o IBC, ou o Banco do Brasil S.A., por
pessoa credenciada, fiscalize, durante a vigência do
contrato, com a freqüência e da maneira que lhe
convier, sua atividade industrial e situação econômicofinanceira; d) pagar ao Banco do Brasil S.A., por ocasião da entrega das notas promissórias correspondentes ao fornecimento, a comissão de 0,5 (meio por
cento) sobre o valor do mesmo, devida como remuneração dos serviços do Banco pertinentes a este contrato, Inclusive cobrança dos títulos. Cláusula quinta
- Para assegurar a satisfação das responsabilidades
pecuniárias assumidas pela compradora neste Instrumento, os intervenientes fiadores, nomeados e qualificados no preâmbulo, declaram que se obrigam como
fiadores, devedores solidários e principais pagadores
das responsabilldades pecuniárias assumidas pela
compradora, renunciando todos eles ao beneficio de
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ordem e à faculdade que lhes outorgam os artigos
1. 500 e 1. 503 do Código Civil e 262 do Código comercial. Cláusula sexta - A falta de pagamento de qualquer das notas promissórias referidas na cláusula segunda, na data de seu vencimento, ou o descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pela
Alpha, ou ainda, a ocorrência de qualquer dos casos
de antecipação legal do vencimento, propiciam fundamento para o IBC considerar vencido extraordinariamente o contrato, e exigir o total do débito existente, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, débito esse que será sempre
certo e líquido. Cláusula sétima - Se o IBC tiver que
recorrer aos meios judiciais, ainda que em processo
concordatário ou !alimentar, para haver o pagamento
do seu crédito, terá direito à pena convencional de
10% (dez por cento) do que a Alpha lhe dever, inclusive juros legais, desde que despachada a petição inicial, ou entregue em cartório a declaracão de crédito.
Cláusula oitava - O presente contratá só terá validade jurídica e produzirá os seus efeitos após o pagamento dos débitos que a Cia. Industrial de Café
Solúvel Dínamo tem para com o IBC, nas importâncias de Cr$ 865.685,52 (oitocentos e sessenta e cinco
mil, seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros e cinqüenta
e dois centa·•os), dívida relativa a fornecimentos de
cafés realizados pelo IBC àquela empresa, e ....... .
Cr$ 33.270,20 (trinta e três mil, duzentos e setenta
cruzeiros e vinte centavos), provenientes de multas e
autos de infração, tudo acrescido dos acessórios cabíveis, referentes aos débitos acima mencionados.
Cláusula nona - O foro para dirimir quaisquer dúvidas e questões decorrentes deste contrato é o do
Rio de Janeiro, capital do Estado do mesmo nome,
salvo, todavia, ao IBC optar pelo de Brasília, Distrito
Federal. Pelos contratantes me foi dito que aceitam
a presente como está redigida. Assim o disseram, do
que dou fé, e me pediram a presente, que lhes li,
aceitaram e assinam com as testemunhas Norma Barros e Breno Bonin. Eu, Mauro de Araújo Góes, escrevente autorizado, a escrevi. Foram apresentados os
Certificados de Regularidade de Situação expedidos
pelo INPS, em nome da Alpha - Café Solúvel S.A.,
de n.o 951.898 •. série A, em nome de Companhia Brasileira de Roupas, de n.0 342.172, série B, em nome de
União de Empresas Brasileiras S.A., Comércio e Indústria, de n.o 342.043, série B, em nome de Bemoreira - Cia. Nacional de Utilidades, de n. o 013.974,
série B. que ficam arquivadas nestas notas. Novamente lida, foi por todos aceita. Eu, Mauro de Araujo
Góes, escrevente autorizado, a escrevi. E eu, Edvard
Carvalho Balbino, Tabelião, a subscrevo e assino. (a)
Edvard Carvalho Balbino (a) Delauro de Oliveira
Baumgriitz (a) Fernando Baptista Martins (a) Aluízio
Alves (a) Ruy de Oliveira Santos (a) Aluízio Alves (a)
Fernando Luiz de Albuquerque Lima (a) José Luiz
Moreira de Souza (a) Aluízio Alves (a) Enio Quadros
Moretzsohn (a) Paulo Affonso Vasconcelos carvalho
(a) José Luiz Moreira de Souza (a) P. P. José Luiz
Moreira de Souza (a) Aluízio Alves (a) P. P. Aluízio
Alves (a) Ruy de Oliveira Santos (a) Norma Barros
(a) Breno Bonin. Trasladada na mesma data. Mauro
de Araujo Góes, escrevente autorizado, a conferi. E
eu,
Tabelião, a subscrevo e assino, em
público e raso.- Ressalvo as rasuras em "interveniência", (em branco), "Além" e "dito". - e "concordância".
Em testemunho da verdade. - Mauro de Araujo
Góes, Escrevente Autorizado.
O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN) -Gostaria
de usar da tribuna, já que fui citado.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pintol ·-·V. Ex.n
tem direito de usar da tribuna, para uma explicação
pessoal.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ CARENA - RN. Para
uma explicação pessoal, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
·
Ouvi, atentamente, o discurso do nobre Senador,
representante da Liderança do Governo nesta Casa,
sobre um assunto que venho debate:1do da tribuna do
Senado e, até, pela imprensa do País.
S. Ex.a parece-me que se equivocou, quando ele
disse que veio fazer a defesa do Governo.
Sr. Presidente, não acusei o Governo, desta tribuna. Eu trouxe, sim, um depoimento, que não se
esgotou ainda, sobre o fato. Eu vim depor perante o
Senado por pertencer ao sistema do Governo e, via
de conseqüência, defensor, também, daqueles princípios revolucionários a que estou vinculado - não
depois da vitória da Revolução, mas dt' muito antes,
quando senti que o meu País caminhava para o caos.
Não tenho por que renunciar ao depoimento que
prestei, às informações que solicitei. E, hoje, elas
serão adicionadas a outras. Daqui, qurro fazer um
apelo à Liderança do Governo para que se instale
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a
única maneira de se servir ao Governo da Revolução,
num caso tão vergonhoso para este País.
Sr. Presidente, hoje, já sabemos que um dos
elementos que mais se destaca nesta incompreensível
transação, em que estão em jogo milhões de cruzeiros
da Nação, é o Banco Independência - DECRED de
Investimentos S/A.
Ora, Sr. Presidente, nã·o há nada que se passe
neste Pais, por reservado que seja, de que a opinião
pública não tenha conhecimento; às vezes. numa dose
homeopática, em outras ocasiões em dose exagerada,
mas sempre o assunto vem à baila. E já se sabe, hoje,
que é cogitada a incorporação d·o Banco Independência a outros bancos, pela situação de dificuldade em
que se encontra.
Só isso, Sr. Presidente, seria suficiente para que
as autoridades, que devem ter dentro de si algum
motivo mais alto e não os que acabaram de ser lidos
da tribuna do Senado pelo nobre Senador Virgílio
Távora, tomassem as providências. Dizer que essa
transação é benéfica para o interesse do Pais é irrisório, porque o próprio Presidente da República foi
quem proibiu nova firma para a e;:portação do café
solúvel. E se atentarmos para o café que está estocado desde 1960, verificaremos que só o valor do armazenamento vale muito mais do que os 1.200 cruzeiros por que está sendo, hoje, vendido.
Bastaria essa despesa, Sr. Presidente, para que
não se falasse em transação vantajosa. E vantajosa,
sr. Presidente, não é sequer para os que a estão pleiteando, porque a situação de dificuldades a que eles
estão chegando não é segredo para ninguém; as químicas que estão in.sertas no depoimento dado pelo
nobre Senador Virgílio Távora quase nada trouxeram para acrescentar, porque todos os dados já constavam do meu discurso.·
Está aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um
despacho do Juiz, e S. Ex.a fez muito bem qua11c1o
não quis ser avalista da sentença do Juiz.
O Sr. Virgílio Távora rARENA - CE) - Eminente Senador, procuramos. em nome do Governo,
com toda a calma, com toda n 8cren!dade, apresentar. tal qual a nosso ver se reallzo11, essa transação.
v. Ex.n disse que não quisemos .ser a val!stas da sen-
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.tença d9 Juiz, nem o poderíamos, porque se trata
de·decisao de um Poder independente.
~
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN} - Aí
está o engano de V. Ex.a Esse Juiz é um Juiz dÓ
~terior. Nós só poderíamos realmente citar o Juiz
·
5cbmo última instância. . .
Mas
O Sr. Virgílio Távora <ARENA - CE)
não como última 'instância.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - ... se
·essa ação tivesse sido levada até o cerne. Aí, sim,
-s. Ex.a poderia chegar e dizer que essa ação era
irrecorrível.
- · Mas, Sr. Presidente, aqui estão os interesses do
.:Pai~;. aqui está o Banco do Brasil. Vou ler - apesar
de Ja constarem do meu discurso - os documentos.
Basta V. Ex.a ler este parágrafo para se escandalizar,
para ver o que existe de impreensível dentro desta
transação:
"Alvará autorizando a Concordatária a dar
em pagamento à Companhia Brasileira de Roupas, concessionária do crédito hipotecário do
Banco do Brasil S/ A, todos os bens garantidos
mediante escritura pública, a fim de que esses
bens sejam incorporados ao capital social da
Al~ha _- Café Solúvel S/ A, com ampla e geral
qUltaçao."
_sr. ~residente, aqui está a Nação interessada;
aqm csb. o Banco do Brasil. credor hiDotecário das
r.I(Hi<linas da Dínamo. Bastaria o interesse do Banco
úc: Bras:!. levando esse despacho· do Juiz - incomN'e.:·n.3:,-:-1. c vou analisá-lo - para outra instância,
oar<t LJ cl s tivesse sido evitada essa ruinosa transação.
. :R.u:rosa. Sr. Presidente, não só pelo valor; ruiD_O:l~l. Si. Presidente, pelo exemplo, por aqueles prineJpJr•s que defendo, pois o Presidente Ernesto Geisel
t.r!m 1icLJ o cuidado para ·deixar como exemplo a
:!"ur:1 c1< Movimento que Sua Excelência hoje chefi:~.
: ': n :1 rúpria Justiça, há poucos dias, um juiz foi
._,,;ido. :-.Ião sei até onde esse Juiz foi maléfico na
JL<L rr:is~i:o de Julgar; não vou dizer que esse Juiz
exorbitou dn sua função de julgar.
:Mas, aqui, Sr. Presidente, existem duas coisas que
n8o há .::wmem de bom senso que aceite. São duas
.·;ent':nc~s. c1')is despachos do Juiz. Um. do dia 2 de
fe1•ereiro. ·:!'!'. que S. Ex.a manda que a Companhia
Dínamo dt. por aluguel, simbolicamente, as máqui.nas a essa C·ompanhia que se ·organizava, porque na
realidade da nf,o existia, como não existe até hoje.
É apenas t: '11a meneira de se conseguir .-. o que, hoje,
já estou verificando, com esse processo - dar di.nheiro da Nação para salvar das dificuldades em
· _que a Companhia se encontra,· e com o qual ela se
. salvará, deixando, porém, um péssimo exemplo para
o País, ele ter merecido de autoridades governamentais a complacência, senão o comprometimento, de
tão escandglosa transação.

-' . Aqui está, Sr. Presidente: no dia 2 de fevereiro,
'dava 45 dias. É irrisório um despacho judicial man. dando alugar máquinru. por 45 dias!
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Permite
V. Ex.a um aparte?
.';J'l
O SR. DlNARTE MARIZ (ARENA - RN) - Ulll
...<-momento. Permita-me concluir o meu raciocino.
··;;: · Sr. Presidente, no dia 6 de fevereiro, quatro dias
_,,após o primeiro despacho, novo despacho, desta vez
mandando entregar tudo à companhia. Quer dizer,
dentro de quatro dias, houve mudança de despacho
sobre a mesma matéria, com fatos inexplicáveis.
r~·,

"1
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Já disse desta tribuna que não sou formado em
Direito, nem dado a estudos jurídicos, nem sei se
aqueles que entedem do assunto conseguirão explicar tais fatos. Mas, Sr. Presidente tenho bom senso
e se não bastasse isso, bastariam' as informações
os documentos, para que não se aceitasse isso de maneira alguma, pois quem vai perder é o País, quem
realmente, ficará em má situação somos nós que de:
fendemos o Governo - não o estou acusando· pelo
contrário, o que quero é defender o Governo cia Revolução, o que desejo é que se apurem as responsabilidades, porque tenho a certeza de que o eminente Presidente da República jamais deixará de
punir aquele que for apanhado em situação pouco
correta, em relação aos destinos do País. O que desejo
é que se constitua uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, que se procure saber por que o Banco do
Brasil emprestou 30 milhões de cruzeiros a uma firma
qu_a~e falida e que~ posteriormente, autorizou que esse
cred1to fosse destmado a outra firma também em
~~ficuldades. E essa hipoteca, Sr. Presidente, parece
Ja estar sendo negociada.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE} - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Um
momento, por obséquio, porque não dei nenhum
aparte a V. Ex.a
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE} - Com
muito pesar para nós.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Estou mostrando o que está ocorrendo, hoje, como a
hipoteca do Banco do Brasil a essa firma; o fato de
se estar hipotecando essas máquinas pelo Banco do
Brasil a RIONORTE - banco oficial, para levantar
o dinheiro exigido no acréscimo dos 70 milhões de
cruzeiros.

e

Então, é o dinheiro desta Nação que vira, dá um
gl!o, porque os outros Bancos oficiais não quiseram,
nao foi aceito nenhum Banco idôneo, não houve Banco particular. Portanto, a transação é exclusivamente
oficial, e não podemos fugir disso. Tenho a certeza
de que o Presidente da República, que é um homem
da verdade, jamais fugirá à apuração de fatos dessa
natureza.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador
Virgílio Távora falou como se estivesse defendendo
o Governo. Ora, não acusei o Governo; estou trazendo fatos; estão aqui com os documentos. Não vim
aqui acusar o Governo; ao contrário, estou defendendo-o. Se há homem que defende o Governo, neste
País, e que tem deveres para isso, sou eu. Agora, não
vou é justificar por elementos que estejam servindo
ao Governo, sejam eles quem forem, erros que, a
meu ver, são prejudiciais, sob todos os aspectos. Já
disse que o pior não é o material, e sim, o moral,
porque se não apurarmos, realmente, o que está ocorrendo, amanhã, que autoridade teremos nós para
defender, de outros, erros e absurdos que possam haver neste País?
Não me venham dizer que por isso estar selado
por determinadas repartições, a operação está líquida
e certa, assim como o Juiz do interior, com uma sentença que todos têm medo de dizer que não está
certa - eu não tenho; não acredito que essa sentença, esse despacho esteja certo. Todos têm medo de
afirmar e não se pode afirmar, porque nunca na
primeira instância uma questão de importância, envolvendo milhões de cruzeiros, os interesses mais altos do País, morre no interior de um Estado, em que
se vai entregar grande parte de um setor da economia
a uma firma notadamente especulativa - nã.o tinha
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tradição; jamais entendeu do assunto- e achou por
bem, em uma química, organizar uma firma praticamente fictícia. Realmente, a firma teve apenas o registro, mas não teve data, etc., para se apossar da
maquinaria e receber de presente setenta milhões de
cruzeiros a serem pagos daqui a dois anos.
E há, ainda, a dívida do Banco do Brasil, que
monta a mais de vinte milhões de cruzeiros.
Pergunto ao País se há realmente alguma coisa
que possa ser defendida dentro dessa operação. Não
adianta dizer que o Banco Central, o Banco de Desenvolvimento, o Banco do Brasil, assinaram. Se todos
assinàram, que primeiro venha a se provar. Que se
constitua uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para que amanhã possamos realmente, de viseira erguida, dizer que houve outro interesse, que não está
claro, até hoje, para a minha inteligência nem para
a minha sensibilidade de homem público.
Há o apelo para defendê-la, senão pará acusá-la,
se exige que se apure, realmente, o que está documentadamente neste discurso.
Perdoem-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mas
voltarei à tribuna. Lerei o discurso do nobre Senador
Virgílio Távora, que falou durante tanto tempo, para
poder, realmente, trazer o depoimento. Estou dizendo
que essa maquinaria está hipotecada ao BANRIO que é do Governo do Estado do Rio de Janeiro - e
esse Banco é o principal.

\

i

I

I

Ora, Sr. Presidente, ia me passando a análise
de uma coisa mais grave: é que esse Banco que está
em dificuldades - dizem que o Banco Central está
procurando outros grupos para encampá-lo - por
ironia da sorte, esse Banco é o comissário, é a quem
está entregue, exatamente, tudo sobre essa concordata; é o Banco comissário. Então, eu nã·o sei, não entendo mais nada. É o aventureirismo predominando
numa hora de crise.
Há pouco tempo, esse mesmo grupo recebia da
Caixa Econômica Federal oitocentos milhões de cruzeiros, para uma especulação imobiliária, no Rio de
Janeiro. Alguma coisa está errada ou, então, precisamos saber, realmente, o que está havendo para que
possamos defender o Governo. Não estou aqui para
acusar o Governo; estou aqui para defendê-lo. E o
maior amigo do Governo é aquele que tem a coragem
de chegar a dizer como estão as coisas se passando.
Tenho a certeza - porque o conheço de perto - de
que jamais o Presidente Ernesto Geisel, tomando conhecimento de coisas dessa natureza, poderá apoiar
essa idéia, a não ser que, dentro disso, haja muita
coisa que precisa ser explicada.
Sr. Presidente, eram essas as palavras que eu tinha de pronunciar sobre os dois despachos do Juiz;
um do dia 4, outro do dia 6.
O Banco do Brasil está entregando a hipoteca
da maquinaria, para que se possa incorporar aquilo
como capital da sociedade. Está aqui neste documento.
Mas, Sr. Presidente, eu nunca tive dúvidas sobre
isso. Quando eu dei o primeiro aparte, aqui, e recebi
uma quase agressão de um dos componentes desse
grupo, eu sabia que, pessoalmente, alguma coisa estava sendo feita, porque não é possível a uma empresa, que sabidamente estava em dificuldades, implantar no Pais 14 subsidiárias. Implantar, para, depois, então, poder pôr em execução. Então, não era
possível, era uma aventura, que eu, como homem que
fui de empresa, jamais pude admitir que os acontecimentos se passassem diferente.
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Para que não se diga como nesse discurso que
à mão, que um dia eu serei lembrado, para
nao se dizer, acusado, como um homem que está falando, levado por ódio ou por outro sentimento mesquinho, por isso, Sr. Presidente, defendo, como um
homem que pensa mais alto, os interesses mais legítimos deste País, notadamente pelo vínculo a que me
sinto ligado ao Movimento que veio para regenerar
os costumes políticos deste País. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Para
explicação pessoal, concedo a palavra ao nobre Senador Virgíllo Távora.
t~nho

O SR. VIRGíLIO TAVORA CARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Esperamos também um dia sermos lembrado
pela defesa daquilo que aqui fizemos, serenamente,
sem paixão, das atitudes do Governo que, até prova
em contrário, consideramos certas e dignas.
Ouvimos o emocionado discurso de há pouco e
queremos dizer, mais uma vez, que da forma como
apresentado por S. Ex.a, até nós que defensores fomos da atitude do Governo, com toda serenidade
com a exibição dos documentos necessários e o histórico do fato, ficaríamos também convencidos, se
não conhecêssemos alguns dos seus detalhes.
O Banco tão incriminado - e não vamos entrar
no mérito da questão, apenas apresentá-la - era
comissário de uma concordata. Concordata que aliás
não poderia ter havido. Estamos voltando e situando
exatamente a posição do Governo no caso. Como
principal credor, este Banco foi o comissário da concordata: solicitava a atenção dos eminentes Senadores para a exposição aqui feita, sem nenhuma alteração para mais nem para menos, daquilo que conhecimento nos é dado ter do assunto.
Este comissário obtém, por alegações feitas perante o Juiz competente onde corre a concordata,
que seja passado à responsabilidade da Cia. Alpha,
àe seu Grupo, a maquinaria e, ao mesmo tempo, os
seus gravames, firma que ficaria responsável também pela compra que fazia e, portanto, pelo dinheiro
que daria à massa concordatária os recursos necessários para cumprir a concordata.
O Banco do Brasil - vamos nos ater à parte
oficial - em concordando que faltava aquelas garantias do que ele tinha emprestado daquelas máquinas, que já estavam com a primeira hipoteca e
com hipoteca especial em cima, e recebendo o que
seu era ou a garantia por intermédio do grupo q~e
não era concordatário desta de tal importância, nao
tinha por que - estamos examinando a posição do
Governo -julgar a transação como ruinosa para si.
Quanto à parte do IBC, parece perfeitamente
explicável. Quanto ao que houve na Justiça e da
discussão entre os diferentes credores e a Comissári~
da concordata, isso diremos em liguagem comum, e
questão a ser discutida entre eles.
O Procurador Jurídico do IBC examinou o que era
apresentado - estamos absolutamente adstritos à
parte do Governo - deu o parecer escudado no qual a
Presidência do IBC apresentou-se ao Ministério da
.Indústria e Comércio, cujo titular tem acesso e assento ao Conselho Monetário Nacional, e encamin~ou,
por esse intermédio, a proposta, a seu ve,r válida,
segundo seu Procurador Jurídico. Essa que _e a questão colocada do ponto de vista das instituiçoes governamentais envolvidas no assunto.
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Agora, nós que somos leigos, prejulgar a ação do dois clubes ali existentes - Caxias FC e América FC
Sr. Juiz de Petropólis é que não o fizemos do plenário - foram extintos, uara criação do JOINVILE EC,
e acreditamos que, até qualquer outra Instância Su- fruto, assim, da fusão daqueles dois. O desapareciperior julgue em contrário temos que tê-lo por digno, mento das duas agremiações visou a fundação de oumesmo porque não houve na ação do Juiz lesão à tra poderosa, que somasse esforços e recursos, possibiparte referente ao Governo, ao património nacional litando a Joinvile ter um clube capaz de alcançar
que é aquele que estamos discutindo.
projeção estadual e, em seguida, nacional. E, simulSe os demais credores da concordata acham boa taneamente, habilitado a proporcionar à população
ou má a solução, existem os caminhos legais a per- daquela grande cidade catarinense um centro desportivo de proporções, consoantes a politica traçada pelo
correr.
Ministério da Educação e Cultura.
Isto é o que deixamos bem claro: aqui o que vieNo dia 9 de março deste ano, o novo clube fazia
mos mostrar, com documentos que remetemos à leisua
estréia, jogando contra o Vasco da Gama, do
tura de todos os Srs. Senadores, foi o procedimento
·· Estado do Rio, alcançando, de logo, o resultado de
dos órgãos oficiais.
um glorioso empate: 1xl. Esse início auspicioso veio
Esta, sr. Presidente, era a explicação adicional a ser confirmado durante o ano, tornando-se o
que fizemos e certos estamos de que, também, nada JOINVILE EC campeão no Est::tdo de Santa Catariescondemos do eminente representante potiguar, do- na, realizando uma belíssima campanha: foi o pricumento por documento, assinalamos na leitura, e na meiro em tudo. Liderou as fases de classificação, a
sua enumeração, aliás, aqueles que já constavam dos semifinal e alcançou o campeonato. Realizou 36 j odepoimentos no discurso de S. Ex. a t' aqueles outros gos, perdendo 4, empatando 10 e vencendo 22. Alcanque não constavam. Será escorreita a atitude gover- çou a maior média de arrecadação, o melhor saldo de
namental.
gols e os dois artilheiros do campeonato!
Sr. Presidente, sem paixão, colocado o problema
São resultados que consagram, em definitivo o
neste ponto, remetemos S. Ex.11 à leitura do vasto JOINVILE EC, tornanc!o-o merecedor de esr incluídossié que apresentamos a seu exame e, depois, com d·o no próximo Campeonato Nacional, conform;! comprazer, ouviremos novas dúvidas, novas increpações promisso assumido pelo Almirante Heleno Nunes, que
levantadas por quem tanto já tem batalhado pelo tanto contribuiu para a fusão dos dois clubes anteBrasil e pelo seu Partido, que é o Senador pelo Rio riores e o êxito excepcional da nova agremiação.
Grande do Norte. (Muito bem! Palmas.)
que se concretize a inclusão d:l JOINVILE
O SR. P·RESIDENTE (Magalhães Pintol - Con- EC Para
no
Campeonato
segundo promessa do
cedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. ilustre Presidente daNacional,
CBD, resta dar ao novo clube
<Pausa.)
um estádio à altura. Este o problema que está sendo
objeto de estudos e será em breve solucionado, talvez
S. Ex.11 desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu com o aproveitamento de um dos dois estádios existentes na cidade.
Cardoso.
Pesquisa realizada em Joinvile, com uma popuO SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO lação superior a 250 mil habitantes, grande centro
QUE, ENTREGUE A REVISA.O DO ORADOR,
industrial e estudantil, mostrou que 93,2% tem preSERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE ..
ferência pelo futebol, o que dá sólida base ao novo
clube. De outro lado, trabalhadores, estudantes, empresários, toàa a população de Joinvile está emO SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Conpenhada em proporcionar ao seu clube um estádio à
cedo a palavra ao nobre Senador Otair Becker.
altura e que lhe assegure a participação no próximo
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC. Pronuncia Campeonato. ~acional. Nec_essá:io se. to~a,. também,
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
que o Ministeno da Ed~caç!lo de S}la mest1mavel co~a
A inclusão de clubes interioranos no campeonato boração para a concret1zaçao de .t~o grande aspiraçao.
nacional de futebol constitui uma medida de grande E esta estamos seguros, nos v1ra com segurança e
acerto, parte que é de uma política global do Minis- rapide~. pois confiamos plenamente no Ministro Ney
tério da Educação e Cultura, visando sempre maior Braga e no Almirante Heleno Nunes.
integração das cidades do interior brasileiro. A muitos
Antes de concluir estas considerações, secundano assunto poderá parecer de somenos importância. do-as com um apelo ao eminente Ministro Ney Braga,
Mas, na realidade sua significação é bem grande, pois leio editorial publicado em A Notícia, prestigioso órconstitui peça de uma política que vem sendo exegão da imprensa catarinense, em sua edição d:~
cutada, com firmeza e constância, pelo Governo Feúltimo dia 12 tornando-o parte integrante deste meu
deral, sobretudo após 1964.
pronunciamento, através do qual transmito ao preBrasília, capital construída como instrumento ue sidente da CBD o anseio do povo de Joinvile para q,ur.
integração nacional, nos permite avaliar bem a im- seu clube já campeão no Estado, participe do próportância imensa dessa política de integração, que ximo Cardpeonato Nacional - ao que faz jus e do que
não poderia deixar de abranger o setor desportivo, precisa para sua ?ef~nitiva consolidação, nos termos
como com tão grande acerto sentiu o ministro Ney desejados pela propna CBD:
Braga, encontrando este no almirante Heleno Nunes,
É o seguinte o teor desse editorial:
presidente da CBD, auxiliar da maior eficiência para
"Terminado o campeonato catarinense de futebol
a consecução dos novos objetivos de interiorização do
de 1975, em que ·O JEC - JOINVILE ESPOR!E CLUfutebol brasileiro, com os quais está o ilustre preBE por direito e justiça, sagrou-se campeao, duas
sidente da CBD de inteiro acordo.
gra'ndes empreitadas passam a desafiar os seus diriOs efeitos dessa política têm sido copiosos e os gentes e a comunidade. O melhor argumento, a melhor credencial para o interior catarinense pleitear
m:1is proveitosos. Exemplo disso se deu em Joinvile
grande centro económico e industrial do Estado dé uma vaga no campeonato nacional de futebol, está
Santa Catarina. Com a disposição de conquistar o justamente com o JEC, representado pelo merecido
clirelto de se ver incluída no Campeonato Nacional, os
titulo de campeão estadual.
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"Para fazer prevalecer esse direito, .no cntantr,
impõe-se uma obrigação à jovem agremiat;<J.o cs),J~·
tiva, ou seja: a construção de um grande c~1 úr'. r.,
ou a ampliação de um dos dois já existentes em .10:> ·
cidade, o do América ou o do Caxias. E isso com 1111"
ta urgência, diga-se, pois lá se vão três meses desa
que se começou a falar sobre a possibilidade do JEG
entrar no Campeonato Nacional deste ano, como se
sabe.
"De lá aos dias de hoje, realizaram-se conversações, gestões, estudos, projetas, mas a verdade é que
o empreendimento continua em regime de teoria,
sem uma definição, sem entrar no terreno da praticidade. É claro que. uma realização como a que se
estuda para Joinvile requer análise de todos os detalhes, para que não se façam investimentos erradamente e, adiante, fique-se a pagar o ônus da prer:ipitação, o que é ruim para todos. Ocorre, todavia, qu!:
o JEC tem contra si o tempo, necessitando apoiar a
sua inclusão no Nacional não só no título de campt:ão
estadual que ostenta, não só na própria filosolw cio
Ministério da Educação e Cultura, de interiorizar;ão
do futebol, mas, também, e especialmente na existência de um estádio à altura das exigências da CBD,
para que outras forças não vejam nisso um impec!imento. O JEC tem tudo e poderá vir a ser um do:;
representantes de Santa Catarina no campeonatu
brasileiro de 1977, traduzindo a afirmação e tambén-:c
a aspiração do interior barriga-verde, no que lhe aj u··
da o vice-campeão, o Juventus, de Rio do Sul, reforçando a bandeira de luta do interior catarinense.
Mas só isso não basta: há necessidade de deflnir.ãcJ
do problema do estádio, que o JEC precisa resolver
já, com urgência".
Sr. Presidente,
esse editorial de A Notícia, vibrante jornal c:c
Joinvile, bem traduz a força do espírito de com~:nJ
dade que propiciou a criação do JEC, tornando-u
campeão estadual em seu primeiro ano de existêncüt.
De uma comunidade que congrega esforços e realiza
sacrifícios, para o alcance de um anseio, que é a
participação no Campeonato Nacional.
E essa união de forças e propósitos há de tornarse vitoriosa, já com a inclusão do Joinvile EC Hu
Campeonato Nacional de 1977, para o que, reitermuo::;,
confiamos no YJnistro Ney Braga e no almirance
Heleno Nunes, que apoiarão tão magnífico exemplo
de espírito comunitário, propiciando a Joinvile a
ajuda necessária para a concretização final de um
firme propósito! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE <Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bal!tista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - Si.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
No dia 9 de setembro, nesta tribuna, aludi ao
V Festival de Arte de São Cristóvão, que deveria iniciar-se no dia 24, mostrando sua significação cultural
e artística, não só para o Estado de Sergipe, mas
para todo o Nordeste.

O êxlto dessa grande . e bela festa de cultura,
realizada durante 3 dias, no magnífico cenário de
São Cristóvão, ultrapassou a expectativa, na confirmação do renome que alcançou em todo o Pais incluída que está em nosso calendário turístico. '
A organização do Festival, iniciativa da Universidade Federal de Sergipe, contando com o apoio elo
Governo do Estado, foi primorosa, como nos nnus
anteriores. Mas, graças à reputação conquistnda llUS
quatro festivais já realizados, desta ve~ maior tol o
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númerQ ~;e or:;~.ni<:ações e entidades culturais a dis:Jl:!:.:: r :.:.:tlr;!;)at;ão no intenso programa elaborado
· ·.'.··. ':>•;·,- ':c:.í'" Drg~.;!.'.zadora, que teve à sua frente
r >n: ,.,_,:; · ~~C'C1.c<~:c'•) Alencar Fiiho, Isso torna de
·, •:·
'Jé'
r: ·•.'..s i[·C!! ;: p.repara':ii.O, mas, de OUtro
:•
f'' ;:.>rJr,~ :· .l:rillc ade dos promotores
iJJ " . ~.
;::: ;i::s:: seu ircr.ssante aprimora-·
mer:to, )'~'!'• ; . u:Ll ~o:ctdbczem r~ntidadcs de todo o
Paí:;. Partir-ipo1: \;St'O <tr..o o Teat...-o rla Aliança Francesa, com duas peças encenadas :w TPatro do Centro
Rccro:1 tivn

lndu~tr!::tl.

o iv!Jr.i.>tm Ney Braga designou para representálrJ, üa ~>olc:1idade de aber·;ura, à qual estive presente,

o Dr. José C[mdldo de Carvalho, presidente da Fundaçáo Nacional de Ar';e.
~~:.lir:i t j ~ tlJào.:; üS cpe contnbuíram para o su, .. ,,, ,,j rp e; fui r. V Fc~;·.::val de Arte de Solo Cristóvão,
•JIIC , .. ~\,fJi:cl·•l: dJa.; d~ alr::gria e enc(lnto artístico ao
p NO .::cq,;l,:rai!,, e aos :r.rmerosos turistas, cerca de
r1 u~tn.:nta ;nU, riuc, para dr.le participar, nos três dias
rlc ~1ua diic~çao, rleslocar(lm-se parn ~~ antiga capital
.:;crglp:.(rJa.

O c-nr:!:lT:rm<:!l :.; :·,,i fr::ito pelo Governador José
ilullümlJ<·rg Lcd.t,, quC: a:-1~es visitou os stands de arte,
''xpmiçõcs i::;ri·jas e 1:;arracas de artts:mato, tendo
lamilt:rn a~.;Ltirl(, a e:o~w:ácdo de arte ela Bandinha
do Zutic., < s'" c/)ngr:lt!tc:..tdo com os promotores da
fe:::ta, ji in•·rll por:Lrh a·:r c::dendári;1 attistir.o e cultu-·
ral de; Seq;ip~. Afirnwc~ CJ.Ul' o seu Governo, reconhet;endo :1 impiiit 5 nCJ.l r.: o !?r:s':iva~. c!::trá sempre todo
o ~cu ap<lio i.. 1•nivcrsJélado que o organi~a e aos que
colabc.ram :."m L("J importan·:e movimento.
S ·. Pt-c,tdr:nte, solh:o q•.1e seja feito parte integrante, r!<:f;tt: meu pror'.'.lr'.ciamen:o o discurso proft'l'ic!o pr:lo J\l~,í~T:ifico Reitor, Prcies.sor José Aloísio
,;,, c.:.mpi!s r.u :; t,J c!~ r.t:.~::-tura do V Festival de Arte
d~

s:,u ijri;,t.,)v,·w. (!\'.h!i•o bem!)

Dí;CIJ,;ft,;•:!'O .l (JUE sr:; REFERE() SR. LOURIVAL
E-~J-'1'/S!' •. i:.'M SEU DISCURSO:
Di.Sé:lll:1~'.n

Di~

fi.BERTU:tP. DO V FESTIVAL DE
;E E'úO CI'i.~STó\'AO PHONUNCIADO
?!.!:LO "ü.l'i'OH DA U.F.S. PROF. JOSÉ ALOíSIO
I;E C.'\illPUS. El':f S:'i.O CRISTóVÃO, AS 20

H.·.TJ:

i

HOiU,:.J DO DlA ~4-9-75.

Das

comcmor~ções

cl.o Sesquicentenário da Inde-

peudêneh, -.·::. 1~72, surg!u o Festival de São Cris-

tuvao. crL,.:iu pt"io Rt!iLu!· Lniz Bispo, que procurou
projetá-lo, no âml,ito nacional, como a g~ande festa
da cultura do povo set-gJp'l!10, desia amoravel pequena-gr:màe Pro1·íneia de Se~gipe Del R.ey. onde são
'""timulacl:l~ t valori~<,d:t3 as ar~es em suas mais varbcla::; manif<-,';taçõ.::s, t;Ol110 a expressão de sentimento áo JWVO e du seu poder criativo, da sua fecunda
e ine~gotá vel capacidade de aperfeiçoamento, da sua
gwnde sensibilidade e ela constante caminhada à
procum da Harmonia, do I:~eal e do Belo.
Este é o encontro do povo com a cultura.
É, principalmente, uma . festa da _i_nteligência
onde a juventude vem haurlr a experlencla, vem
sentir cm toda sua plenitude, o desabrochar dos mais
sublimes sentimentos populares.
É aqui, neste Santuário da arte colonial, nesta
secular Cidade de Cri.stôvão de Barros, que o povo
sergip:mo se reúne para festejar suas m~iores conquisüls no campo da cultura, nc• desenvolvlmento das
artes e na 1weservação das suas mais caras tradições.
1•: ;,qui r. e•K••nlrll da jllVl'nLLlde inquieta, transLH)l'cbnl.e d,: tnt.u:;iasmo e de viela, para esse contacto,
essa troca. de mensagens, essJ. fraternal e acolhedora
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união de pessoas vindas de todos os recantos, de toda
parte, de todo o Brasil.
:É o chamamento da hospitaleira gente sergipana
aos seus irmãos de todos os Estados para aqui confraternizarem, para enriquecimento da nossa. cultura,
para aprimoramento dos nossos conhecimentos.
E a Universidade está aqui presente. Não somente a clt! Sergipe, mas as de Alagoas, da Bahia, de
Brasília, do Espírito Santo, do Maranhão, da Paraíba, tio Piauí, do Rio Grande do Norte. São estudantes
e professores universitários, intelectuais e artistas
que aqu~ vieram, trazendo-nos o seu apoio, suas manifcstaçoes de amizade e de brasllidade para fortalecimento do nosso trabalho. São portadores de uma
mensa.gcm de cultura e de amor.
O Festival de Arte de São Cristóvão abre, de maneira extraordinária, as possibilidades de encontro
dos intelectuais e das autoridades com o povo e com
sua cultura imensamente rica e dinâmica.
Sr.; a Universidade pretende realmente um trabalho de penétração na comunidade, ela deve voltar-se
para o povo. Deve saber escutar seus anseios e sentir
sua problemática. E uma das formas previlegiadas
disto se fazer é aproximar-se da expressão autêntica
e genuína do povo, manifestada na cultura popular.
Deve aprender com o povo no sentido literal da palavra, para poder oferecer-lhe depois, seus serviços, a
fim de que estes, não se tornem arbitrários, destituídos de sentido e até contraprodutlvos.
O apoio às manifestações folclóricas, concorre,
de maneira insofismável, para o fortalecimento de
uma cultura autenticamente nacional, visto que,
qualquer produção artística e intelectual só não estagna e regride, se está profundamente enraizada e
constantemente revigorada por aquela força vital que
emana da consciência popular. Folclore não pode ser
concebido como algo estático, mas sim como um processo eminentemente dinâmico que evolui e se transforma e é capaz de se contrapor a uma transplantação cultural alienante.
Por outro lado, é preciso descobrir talentos.
1!: preciso estimular talentos no caminho das
artes.
A cultura humanística está também, e de maneira insofismável, ligada ao desenvolvimento e à
busca do bcm-estar e da felicidade humana.
A Universidade não forma máquinas, mas homens.
O incentivo ao amor pelas manifestações artísticas e culturais, é indispensável ao desdobramento
da sensibilidade, da imaginação criadora, do pensamento divergente e inovador, da possibilidade de expressão, qualidades indispensáveis a qualquer ser
humano, seja qual for a sua profissão ou posição
dentro da comunidade.
Desenvolver é evoluir. A evolução exige revisão
constante de certos valores e o esforço contínuo para
evitar sua cristalização.
Desenvolver é não ter medo, é quebrar tabús é
transformar-se. Não significa isto o abandono ou a
negação das nossas origens culturais. Mas ao contrãrio, a busca do progresso parte exatamente do amor
pelo que é nosso e da valorização de nós mesmos.
Aqui estamos.
Povo, artistas, inclectuais, estudantes, professores, autoridau<'s, unidos na busca do bem. Na busca
da Arte c da cultura. Somo centenas, milhares certamente, em busca do saber.
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Em busca deste Festival que deflagrou um movimento cultural que resulta no surgimento de vários
grupos artísticos e que projetou, de maneira brilhante, o nome de Sergipe no cenário artístico nacional
No campo do turismo a sua importância também
é das maiores. Se estes fatos fazem brilhar o nosso
orgulho de sergipanos, devem também estimular a
nossa inteligência o nosso bom senso, a nossa. responsabilidade.
:É preciso aprimorá-lo.
1!: preciso dar-lhe uma estrutura mais realista. e
mantê-lo.
Ele reflete uma parte importante da vida e, onde
estiver a vida aí deve estar a Universidade.
Este Festival só se tornou possível -graças ao
apoio recebido do Ministério da Educação do Governo do Estado, através de seus variados Órgãos, dos
Governos dos Municípios de São Cristovão e de Aracaju, das várias entidades públicas e privadas que
conosco colaboraram e ao entusiasmo da equipe de
professores e servidores da nossa Universidade que
não mediram sacrifícios no sentido de alcançarmos
os objetivos previstos.
Que este Festival repita o sucesso dos anos anteriores são, os nossos votos e os daqueles que por
ele sempre trabalharam.
A todas as nossas boas vindas e os nossos sinceros agradecimentos. - Prof. José Aloísio de Campos,
Reitor.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está
esgotada a lista de oradores.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar . a
presente Sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado N. 0 102, de 1975 - Complementar, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção
de empréstimos simples pelos servidores públicos ao
Programa de Formação do Património do Servidor
Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 s 4 a 6, de 1976,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
-2Votação, em turno único, do Requerimento N.0
510, de 1976, do Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
relatório divulgado pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom
Adriano Ipólito, sobre o atentado de que foi vitima
e da nota da Conferência Nacional dos Bispos doBrasil a respeito do mesmo atentado.

-3Votação, em turno único, do Requerimento N.0
532, de 1976, do s.r. Senador Accioly Filho, solicitando
sejam anexados aos Projetes de Lei do senado n.os
88, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1975, e 72, 81 e 126, de
1970, que já tramitam em conjunto, os de n.Os 207 e
232, de 1976, dos Srs. Senadores Roberto Saturnino e
Fausto Castello-Branco, que dispõem sobre a Legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza.
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-4Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n. 0 89, de 1974, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, que dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação e dá
outras providências, tendo
PARECER, sob n.o 799, de 1976, da Comissão
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está
encerrada a Sessão.
(Levanta-se a Sessão às 18 horas)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FRANCO
MONTORO NA SESSAO DE 29-9-76 E QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente:
A gravidade deste projeto é evidente e, principalmente, o processo de tramitação urgente que vem
sendo adotado de forma repetitiva. Lembro à nobre
Maioria que estamos com quatro projetos da maior
gravidade, neste regime, tramitando pelo Congresso,
num período de campanha eleitoral, da qual os Parlamentares são obrigados a participar, por dever de
ofício. A eleição é algo de sério na vida pública do
País, os Partidos são pessoas jurídicas de Direito Público e os Parlamentares têm o dever de acompanhar
o processo eleitoral.
Pois bem, neste período eleitoral, Sr. Presidente,
temos em andamento a Lei das Sociedades Anônimas,
com modificações da maior gravidade. Professores
ilustres vieram a esta Casa e mostraram que o projeto apresentado contraria, inclusive o ll PND, que
quer defender o pequeno acionista, enquanto toda a
orientação do projeto é em sentido de favorecer os
conglomerados .e tirar o direito que o pequeno acionista deveria ter assegurado. A Lei que cria o Merc~do Mobiliário, também uma inovação, talvez louvavel, mas que mereceria um exame mais atento e
cuidadoso. A Lei de Acidentes do Trabalho, também
traz inovações da maior gravidade. Esta lei restringe
o direito do trabalhador acidentado. Demonstramos
na última semana, apontando dez casos de direitos
assegurados e que passam a não ter mais esta segurança: diminui-se o valor do benefício pelo acidente,
restringe-se o prazo de prescrição - que é de cinco
anos e passa a dois - tudo contra o trabalhador,
contra o trabalhador acidentado; e, ao mesmo tempo, eleva-se a arrecadação do INPS. São centenas de
milhões de cruzeiros que vão contribuir para aumentar o recurso do INPS. Mas isto vai significar o aumento dos custos, porque todas as empresas públicas
e particulares vão ter aumentado o seu custo com este
aumento da contribuição para o seguro. Os cálculos
feitos pelos órgãos técnicos revelam que só a indústria
automobilística pagará mais setenta milhões, ou seja,
setenta bilhões de cruzeiros antigos, anualmente. Só
uma indústria! Isto vai significar, conseqüentemente,
o aumento do custo, e portanto do preço, aumento do
custo de vida e o da inflação.
Vejam, Srs. Senadores, a gravidade dos projetos
que estão se acumulando um sobre o outro.
E agora vem esse projeto de entorpecentes.
Será possível admitir que, em noventa dias, uma
lei desta gravidade seja examinada, discutida, emendada e votada simultaneamente com essas outras?
Eu pergunto: o Executivo levou apenas noventa dias
para preparar esta lei? A resposta que nos dão fre-
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qüentemente é a seguinte: não; mas agora o projeto
está pronto, é só aprovar ou 'rejeitar. l1: contra. isto
que protestamos. E esse protesto tem sentido eminentemente político. O Líder da Maioria diz que abordamos apenas aspectos técnicos; não é exato. O motivo fundamental da nossa intervenção é política. l1:
"política" com todas as maiúsculas, o que significa a
defesa da "polis", da comunidade nacional, especialmente da sua vida pública. Este deve ser ·o Poder
Legislativo, mas não está-sendo; está sendo simplesmente o Poder homologatório, porque não há prazo
para melhor exame das matérias. O Executivo levou
pelo menos um ano preparando esta matéria, e nós,
em noventa dias, vamos ter que dizer sim ou não.
Isto não será feito com a anuência do Movimento
Democrático Brasileiro.
Quero acentuar o aspecto politico, para mostrar
a gravidade do problema. o memorial é assinado por
penalistas consagrados- e eu acentuo, Sr. Presidente, nenhum deles pertence ao Movimento Democrático
Brasileiro, o problema não tem qualquer sentido partidário, tem sentido político sim,· mas não partidário
- penalistas que são na especialidade, alguns dos
mais ilustres professores do Brasil, são examinadores
convidados, sistematicamente, para os concursos de
cátedra em qualquer Faculdade do Pais. O Presidente
desse Instituto é o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Professor de Direito Penal, Senador Accioly Filho. Qual é a consideração que
nos fazem esses Professores? Começam com a seguinte nota:
"O Processo Penal no Quadro das Liberdades Públicas.
O Estado de direito exige o respeito e a
proteção das liberdades públicas, dentre as
quais avulta a liberdade pessoal, sinteticamente definida como a liberdade do homem que,
não estando legitimamente preso, goza de responsabilidade de ir e vir.
Embora fundamental, a liberdade individual não é absoluta: qualquer sociedade organizada dispõe de um direito de repressão."
Mas, estabelece, para essa repressão, as garantias da Justiça.
E continua esse estudo, que não terei tempo de
ler; sob pena de ultrapassar os prazos regimentais.
Mas, nem a Comissão de Constituição e Justiça pode
examinar essa representação, que é acompanhada de
citações de José Frederico Marques; de Miguel Reale,
das lições do velho João Mendes; de Joaquim Canuto
Mendes de Almeida e outros.
Continua a representação:
"Mas, se se admite que o culpado seja privado de liberdade, não se permite, hoje, que a
privação seja imposta sem a observância de
um processo regular que lhe assegure o direito
à ampla defesa."
l1: o regime de liberdade que queremos instaurar
no Brasil. Pedimos, há pouco, a transcrição de discurso do Ministro e General Rodrigo Otávio que lembrava ser este o grande compromisso da Revolução.
Eu era Deputado quando o Presidente Castello Branco, eleito por nós, veio à tribuna do Congresso Nacional e declarou: "esta Revolução se fez para instauração do regime da Lei." E são essas liberdades
fundamentais que o projeto fere. Quem o diz não
sou eu, Sr. Presidente, estou sendo intérprete das palavras e das conclusões dos cientistas. São eles que
se referem a essas violações que enumerarei rapidamente. A primeira é a pena de 5 a 15 anos de reclu-
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são' para quem pratique qualquer um daqueles atas,
inclusive transportar, expor, ceder, trazer consigo ou
entregar c!.e qualquer forma uma substância tóxica.
Pena: 5 a 15 anos de reclusão. São os professores de
Direito Penal que, em conjunto e sem discrepância,
estranham. Não d1zem que é ~rrado, acham simplesmente absurdo.
o nobre Relator procurou atenuar a pena e a
reduz a três anos, mas três anos de reclusão para
alguém que tenha em :;eu poder, que transporta.~.0 Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Traficante, Ex."'
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Não.
Não é apenas o traficante.
Leio o artigo na integra e V. Ex.a. ficará surpreso
ao verificar que, no art. 13 ...
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Lembro que o orador não pode ser apà.rteado, porque o
seu tempo está terminado e é para encaminhamento
de votação.
. O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Concluirei, Sr. Presidente, apenas faço a leitura do artigo
para mostrar que, realmente, não há dúvida e atinge
qualquer pessoa:
Art. 13. Importar ou exportar, remeter,
preparar,· produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar ...
Prescrever, acrescentou-se agora na emenda,
... m1nistrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena - Reclusão, de cinco a quinze anos,
e pagamento de cinqüenta a trezentos e sessenta dias-multa.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Onde é
que está o traficante no elenco dos artigos?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPl - Não.
o artigo não se refere apenas ao traficante.
"... trazer, entregar, ·ter consigo".
Ter consigo, não se fala em tráfico.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Seria
redundância se falasse: já está falando em importar,
exportar, remeter, isso quer dizer que é uma ação, é
um tráfico. Se usasse a palavra tráfico aqui, cometer-se-la uma redundância.
· O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Pediria V.Ex.a que terminasse.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não.
Não. E a prova V. Ex.a terá muito simplesmente numa única explicação: o nobre Relator acrescentou
"prescrever". Não é o traficante que prescreve. É evidente que não.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Mas o
traficante está aqui, Excelência, neste art. 13.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Aqui
está qualqueer pessoa que tenha consigo substância tóxica. Qualquer pessoa.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Mas, vamos verificar porque ele estava com a substância.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não
se fala em tráficante em nenhuma passagem. E se
acrescentou agora, "prescrever", e quem prescreve é
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o médico, o que aliás representa uma inovação, também, perigosissima. Talvez o médico prescreva uma
substância que .possa causar dependência, mas por
uma razão de ordem médica.
Estes aspectos, Sr. Presidente, mostram a gravidade do problema e a necessidade de maiores estudos. Matéria penal é assunto que afeta diretamente
a liberdade.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo
soar a campainha.) - Pediria a V. Ex.a que terminasse, por obséquio.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SPl - Termino Sr. Presidente, enunciando apenas as referências dos juristas. Aqui estão algumas quanto ao fundo. Quanto ao ensino há duas gisposições: uma estabelece que no curso de formaçao de professores (artigo 5.o) haja ensinamentos referentes a tóxicos, o
que é rázoável. Mas, há outra disposição que não é
razoável. Eis as palavras dos cientistas:
Absurdo é o parágrafo que obriga seja a
mesma matéria lecionada no curso de primeiro
grau.
Diz, esse art. 5.0 no seu parágrafo:
Dos programas das disciplinas da área de
ciências naturais, integrantes dos currículos dos
cursos de primeiro grau, constarão obrigatoriamente pontos que tenham por objetivo o esclarecimento sobre natureza e efeitos das substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Quer dizer, vai se dar uma aula de tóxicos aos
meninos. Isto é condenado por toda pedagogia moderna. vamos obrigar o menino a ficar sendo informado de todos ...
o Sr. Otto Lehmann (ARENA- SPl- Ele é académico de Direito.
O SR. FRANCO MON~ORO (MDB - SP~ - Não
é acadêmico de Direito, nao. Se fosse, V. Ex. estaria
com a razão.
Ma~, vejam o que diz o parágrafo único do art. 5.0 :
Parágrafo único. Dos programas das disciplinas da área de ciências naturais ...
Em Direito, ao que me consta, não há ciências
naturais.
. . . integrantes dos currículos dos cursos de
1 o grau constarão obrigatoriamente pontos que
tenham' por objetivo o esclarecimento sobre a
natureza e efeitos das substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica.
Veja v. Ex.a, isto é um absurdo.
o SR. PRESIDENTE (Magalhães ;into. ~azendo
soar a campainha.) -;pediria a V. Ex. que nao aceitasse apartes e conclUlsse.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Sou
vítima de apartes, Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Magalhã~s Pi!lto) - Quando se está encaminhando a votaçao nao pode haver
apartes.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas
eles estão sendo dados. Concluirei, Sr. Presidente.
Há erros também de redação. ~or exemplo, ~ arti 0 21 em que se fala no procedim~to dos cnmes.
(sYc l Pode haver o processo ou proced1mento relat~vo
ao érime. o procedimento do crime, é erro de redaçao.
Há outras coisas: em lugar de se falar na "interven-
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ção" do Ministério Público, fala-se na "interveniência" do Ministério Público. Pelo menos do ponto de
vista vocabular, o Congresso deveria ter tempo para
examinar esta lei.
E continuam as observações Sr. Presidente eu
me dispenso de apresentá-Ias na integra, porqÚe a
amostra reyela claramente que esse projeto não está
em condiçoes de merecer a aprovação do congresso
Nacional. Este Senado deveria ter a oportunidade de
nas suas Comissões Técnicas, examinar e ouvir os in~
teress~dos e os ~autos. Falou-se aqui !la maturação
das leis: as leis tem um tempo de gestaçoes, disse o nobre Senador Leite Chaves, e houve uma quase ironia
en: torno do assunto. qra, a comparação é perfeita.
Ha, realmente, um penado de elaboração da lei E
qual é esse período? É o tempo necessário à boa formação da lei, inclusive para ouvir a comunidade É
preciso acabar com as leis de gabinete. A comunidáde
brasileira tem que ser ouvida. Deve falar uma comissio de São Paulo, outra da Guanabara, de Minas, do
Acre e de Mato Grosso.
É por isso que estamos no Congresso Nacional em
que são representados vinte e dois Estados. A lei é
feita para todo o Brasil.
Diz o art. 1.0 da Constituição, em seu § l.o:
"Todo o poder emana do povo e em seu
nome é exercido."
É em nome desse povo que precisamos legislar
A participação das Faculdades de Direito, dos
Institutos de Direito Penal e das autoridades judiciárias que tratam da matéria; tudo isso deveria constituir material para o exame e o debate de uma decisão séria, ponderada, demorada; mas demorada
porque séria, Sr. Presidente, e não precipitada e, fatalmente, errada como infelizmente será a presente
norma penal.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FRANCO
MONTORO NA SESSÃO DE 29-9-76 E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Como
Líder, pronuncia o seguinte. discurso.) - Sr. Presidente, o nobre Líder da Maioria tem razão. O Movimento Democrático Brasileiro faz obstrução e o faz
democraticamente; e o faz como Minoria, para fazer
valer a competência e a atribuição deste Congresso.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - O quê?
Que competência?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A
competência de legislar e não homologar simplesmente.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA -PI) -Ao contrário.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O
contrário é o que está sendo feito!
. O Sr. Petrônio Portella (A.~A - PI) - V. Ex.a
mverte as coisas!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Se
o projeto é perfeito - como dizem V. Exas - ele
·
voltará perfeito.
. De acordo com o pensamento dos jurist~s do Instlt~_to Brasil~i~o de Ciências Penais1 o MDB apresentai~· nos prox1mos dias, à consideração da casa um
PrOJeto feito com base na contribuição dos referidos
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substitUir:
cientistas, para ter tramitação normal
a presente por uma lei razoável. , · .
·
O Sr. Petrônio Portella CARENA- PI) - :1!:. Ó.. ·
Brasil inteiro atrás de entidades .para dar subsldios.·
Seria a falência da no.ssa Instituição.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - •.•
que valerá, pelo menos, para demonstrar, Sr. Presl-'
dente, que este Congresso não é constituido,· como
disse um artigo recente, publicado pelo jornal o Es-:
tado de S. Paulo, de yes-men. Nós nos recusamos
à função meramente homologatórial
.
. ·
O Sr. Petrônio Portella (ARENA -. PI) -· :1!: o '
que V. Ex.a quer transformar agora, com ·o seu ato ·
de obstrução.
. .
·:
O SR. FRANCO MONTORO .CMDB - SP) - Es- .·
tamos usando de um direito legitimo, que fà21 parte· '
da tradição de todos os congressos. E é uma · prova
de afirmação do Congresso.
·.
Acham v. Ex.as que· o projetÓ é bom; são Mai.oria, .
dêem número para aprovã-Io. Nós o achamos. pés- :
simo!
O Sr. Petrônin Portella. (A,REJNA - PI) - Somos :
Maioria.
·
O SR. FRANCO MONTORO (MDJ:J - SP) - E
não somos nós que achamos, apenas. No mómento,
somos porta-vozes de um Instituto da maior autoridade no Brasil. Repito, que tem na sua presidência.··
o Presidente da Comissão de Constituição e. Justioa
do Senado, Senador Accioly Filho.
.
.
O Sr. Petrônio Portella CARENA.- PI).·- Nego-..
lhe autoridade para se contrapor a nós, embora. lhe •
vote respeito.
·
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - .
v. Ex.a pode negar a autoridade e tem força. para
mandar na Maioria, mas não tem para mandar na
Minoria. E a. Minoria, dentro de sua liberdade, deci·
diu não aprovar e não contribuir para a aprovação •·
desse projeto.
· ·
Apenas eu, como Lider, estou aqui presente para .
requerer a verificação, e não daremos número, para ·
que não saia. com a chancela do Senado um .projeto:
dessa gravidade.
: .
· Há inúmeras outras circunstâncias que não f~mun
aqui mencionadas, constantes do bojo desse. projeto, '
e dos entendimentos visando a possibilidade de seu'.
aperfeiçoamento.
O Sr. Petrônio Portella. (ARENA- PI)
EX.a ~
estã sendo mais governista do que nós.
··
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Hã
certas evidências, Sr .. Presidente. Qual é a urgência· ·
para esta matéria? Estão dispensando ao Congresso · ·
um tratamento correcional.
O Sr. Petrônio Portella. <AREN:A - PI) - Não!.: ..
v. Ex.a está ajudando o Executivo a decidir em ma- ·.
téria legislativa, sem as duas Casas do Congresso. Te~.
nho a coragem de dizer publicamente.
. ·
·
O SR. FRANCO MONTORO · (MDB .:..._ SP) ~ .... :
agora só vem projetes em regime de urgência.
..
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto;.. Fa• .
zendo soar a campainha.) ' - Pediria. ao nobre Lider
da Maioria que só interferisse quando lhe fosse cancedido o aparte.
·
O SR. FRANCO MONTORO· (MDB - SP) - Etl •·
penso assim, digo assim, e comigo pensa e• diz o MDB. ·
o regime de 90 dias 'é para projetas que justl~ ..
fiquem um tratamento excepcional Mas agora a ex- :

-v;
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ceção é regra. o que há de excepcional no caso? Por
que vem em regime de urgência um projeto como
esse? Por que 90 dias e não se pode dar mais 15 ou
20 dias para que a instituição especializada estude a
matéria? Não se quer dar por que, Sr. Presidente?
~ porque o assunto já foi estudado ...
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) -V. Ex. 8
permite-me um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
prazer.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - ~ inacreditável que V, Ex.a venha à tribuna justificar o
adiamento de uma matéria e a retirada de urgência,
simplesmente porque uma entidade solicita que o
Executivo o faça. Isto, sim, seria o descrédito do Poder Legislativo. Contra isto eu .protesto, não obstante
o apreço que tenho à entidade a que V. Ex. 8 se referiu.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) V. Ex. 8 não entendeu o que eu disse. Não é apenas
porque uma entidade pediu.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Foi
o que V. Ex.a disse, e a Taquigrafia registrou.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Sr.
Presidente, cem entidades poderiam pedir e nós não
as atenderíamos.
O Sr. PetrôniG Portella (ARENA - PI) - V. Ex. 8
falou em uma.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) Acontece que essa entidade trouxe sua justificação,
e ela é impressionante. Essa internação compulsória
determinada por autoridade policial ou autoridade
administrativa! Sr. Presidente, isto fere a liberdade
do cidadão. Um símile -não digo que seja a mesma
coisa- um símile disto encontra-se na Rússia Soviética, onde as pessoas são tratadas compulsoriamente
para serem curadas de suas anormalidades psicológicas, e é claro que um médico dará seu certificado para
que a internação se faça. Aqui se diz: não, mas pode
haver o remédio do mandato de segurança.
Então vamos aprovar uma lei que, e~ec:_utada, vai
exigir da parte interessada a interpos1çao de um
mandato de segurança para se defende~? Mas_ a ~uem
cabe defender as liberdades? Cabe a nos. E nao Jogar
para cima de um cidadão pobre. Há mais outras circunstâncias gravíssimas, aqui. Por e~emplo, aquel~
que não puder pagar fiança porque e pobre, ficara
condenado ao recolhimento, sendo menor.~~ se pa:
gar fiança, não - mesmo pobre. ~ um~ ~nJustiça, e
uma aberração. Só apontei algumas das mumeras que
foram apoiadas. Não se trata de pedido de favor de
uma entidade.
Trata-se de um instituto especializado em Criminologia no Brasil, o Instituto Brasileiro de. Ciências
Penais, e que não veio fazer um pedido vaz'1o, trouxe
várias representações. Inclusive mandou ontem, aqui,
Sr. Presidente, toda a Diretoria - quatro Diretores
que convenceram todos aqueles com quem conversaram.
Mas, Sr. Presidente, o fato é outro. E é por isso
que essa recusa tem uma grande significação política. Estamos num regime que poderíamos chamar de
tecnocracia. Há um técnico encarregado da matéria.
E ele passa a ter a última 'instância. Isto acontece ...
O Sr. Petrônio Portela <ARENA- PI) -V. Ex. 8
me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
prazer.
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O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Quem
é o Técnico do Direito senão exatamente esses que
pontificam nessa entidade? Será que falamos outro
idioma?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) Falamos.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Eu falo
nos técnicos, e os há tecnocratas, inclusive, do Direito e são os de quem V. Ex.a faz a apo~ogia, da tribuna.
Uns, V. Ex.a malsina; outros, exalta. Onde está sua
coerênc'ia?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Permite, V. Ex.8 , que eu prossiga? A diferença é simples.
Não se confunda José Germano com gênero humano.
Oondeno a tecnocracia, não o técnico. O técnico é
necessário. Tem que ser ouvido. A tecnocracia é aquela
que dá poder ao técnic·o. Ele decide e não o politico.
~ ele e não o Congresso. Quem deve decidir essa matéria é o Congresso Nacional. São as Comissões que
têm que se reunir. Esta é a realidade. Esta é a diferença. Não pretendo que v. Ex.a concorde com'igo. Mas
há uma grande diferença entre o técnico que deve ser
ouvido e o tecnocrata que decide com a sua infalibilidade e vai tomando decisões pelo Brasil, sem ouvir
ninguém. Ele sabe, ele é técnico, ele é competente,
ele decide e ninguém mexe nisso, o Brasil vai como
vai indo.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Permite
V. Ex.a (Assentimento do orador.) ~ exatamente isso.
Eles são técnicos. V. Ex.a os convocando e pretendendo
inclusive que à nossa vontade se contraponha a deles,
V. Ex.a quer transformá-los em tecnocratas. A minha
posição foi absolutamente esclarecida, V. Ex.8 quis
adulterá-la.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não,
eu fiz a distinção clara.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI} - V. Ex.8
quis dar-lhes poderes que eles não têm, transformando-os de técnicos em tecnocratas. Esta é a diferença
fundamental que fiz e V. Ex.a não a percebeu porque
fica cego diante da obst1nação com que defende o indefensável.
O SR. FRANCO 1\IONTORO (MDB - SP) - Dentro .da nossa cegueira, Sr. Presidente, podemos ver
aqUllo que atingimos. Dentro desta limitação de vistas, parece-nos que o Congresso vem sendo realmente de~c~nsiderado. ~ preciso consultar os professores
de Dlrelt·o de todo o Brasil· consultar os órgãos repre.sentativos.
'
~rão é ~esta lei apenas, Sr. Presidente. Temos aqui
a Le1 de Ac1dentes. Toda a comunidade brasileira está
s~ manifestando contrária a ela; a C·onfederação NaClonai dos. Trabalhadores da Indústria, representando
ma~s de vmte milhões de trabalhadores; a Confederaçao Nacional dos Trabalhadores do Comércio· a
Confederação Nacional da Indústria; a ConfederaÇão
Nacional do Comércio· a Federação das Indústrias e
do Comércio de todos' os Estados do Brasil; empregados e empregadores; a Ordem dos Advogados do
Brasil. Esta lei é um retrocesso. Mas não se ouve
ninguém.
Há um técnico que elaborou seu projto, ele vem
para cá e vai sair com aquelas emendas que forem
fixadas asslm. Na Câmara dos Deputados, o Líder da
Maioria, reconhecendo o problema, afirmou que caberá ao Senado sanar, resolver esses problemas, que são
sérios e graves. O Senado também nã·o vai ter tempo,
porque é, ao mesmo tempo, a Lei das S/A, a Lei dos
Acidentes do Trabalho, Lei do Mercado de Capitais,
Lei dos Entorpecentes. E está para vir ainda a Lei da
Reforma Judiciária.
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Sr. Presidente, não há, no mundo, um corpo de
jurista.s capaz de decidir. Só com uma explicação: que
não é para elaborar a lei, é para dizer ".sim" ou "não".
Como o Governo é maioria, é para dizer "sim". Não
está havendo tempo, não está havendo oportunidade,
não estão dando instrumentos para que o Congresso
legisle.
E.stá aqui, Sr. Presidente, esta lei. Concordo em
que .se divirja, admito até que muitos deles estejam
errados, ma.s não compreendo é que nem a Comi.s.são de Constituição e Justiça se reúna para examinar
o projeto. Não há tempo.
O Sr. Petrônio Portela (ARENA - PI) - Não
diga i.sso, porque tempo houve.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Se
culpa houve, é da Maioria que comanda a Casa.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Não
discriminemos responsabilidades.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com
a participação da Minoria, se qui.ser.
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Exato.
O SR. FRANCO MON:I"ORO (MDB - SP) - Mas,
de qualquer maneira, por que 45 dias no Senado, ou
90 d!as no Congresso Nacional? Qual a razão da urgência dessa matérta? Peço que me apontem. Por que
em 90 dias a Lei das S/A? Por que em quarenta e
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cinco dias no Senado, ou noventa dias no Congresso?
Qual a razão da urgência desta matéria? Peço que
me apontem. Por que em noventa dias a Lei sobre
Sociedades Anônimas? Por acaso as grandes leis que
saíram do Congresso foram aprovadas nesse tempo?
Código Civll, Código Comercial e note-se: as lei.s feitas pelo Executivo, delas dâ o exemplo, para edificação daqueles que queiram acompanhar o processo legt.slativo: O Executivo baixou, por Decreto-Lei, o Código Penal, feito por um Ilustre penalista e ao tempo
em que era Mini.stro da Justiça um Professor de Direito. Mas o processo não obedeceu, a elaboração do
Código não obedeceu àquela tramitação processual,
normal do Processo Legi.slativo. o resultado é que a lei
não pôde ser aplicada. Até hoje, o Código Penal
aprovado em 1969 teve a .sua vigência adiada para
71, 72, 73, ·e até ag.ora, não entrou em vigor. São os
técnicos. Porque faltou uma col.sa, Montesquieu dizia:
"Leis são relações necessárias que decorrem da natureza das coisa.s". É da natureza da elaboração Legl.slativa essa audiência às partes, aos setores da comunidade que vão .ser afetados, o debate, o contraditório, a vinda de comissões que tragam a sua contri
buição, sobre este projeto e sobre os demal.s, as inúmeras .sugestões e apelos, organizações que devem ser
ouvidas. Não poderão fazê-lo. Tudo l.sto é um menosprezo à dignidade do Congresso Nacional.
l1: em nome desse princípio que o 1\IDB não dará
número para aprovação desse projeto.
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Vice-Presidente: 1\genor Mario
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A) SIRYIÇO DI COMISSOU PIRMANINTU

Suplente•

Titular••

ARENA

1.
2i
3.
4.

Cattete Pinheiro
José Guiomard
Teotónio Vilela
Renato Franco
5. José Esteves

Chefe:· Oaúdio C'tlrlos Rodfrgues Costa
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Suplentea

Titulare•

ARENA

.
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3. Benedito Ferreira

3.
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..
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MDB
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4.

Accioly filho
José SOfnéy
José llndoso
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3.
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIRAL- (CDP)
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III Membros!

(9 Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outra

Vice-Presidente: Adalberto Sena

Vice-Presidenter Henrique de la Rocquo

Titular••

Suplente•

Jltularea

Suplente•

ARENA

ARENA
I. Augusto Franco

I. Torso Outra

2. Eurico Rezende

2. luiz Cavalcante

2. Gustavo Copanemo

'1. Helvldio Nunes

3. Renato Franco

3. José llndoso

3. João Calmon

4. Osires Teixeirc-

4. Virgílio Távora

4. Henrique de lo Rocque

3. Joié Sarney
4. Ruy Santos

I. Helvídio Nunes

5. Saldanha Derzi

5. Mendes Canele

6. Heitor Dias

6

-'rnon de Mello

Otto Lehmonn

MDB

7. Henrique de la Rocque
8. Otair Becker
MDB
I. Adalberto Sena

I. Evandro Carreira.

2. Lázaro Borboza

2. Nelson Carneiro

L Evelásio Vieira

I. Franco Montara

2. Paulo Bross.ard
3. Adalberto Sena

2. Itamar Franco

Assistente: Cleide Maria 8. F•.Cruz- Ramat59B.
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas.

3. Ruy Carneiro

local: Sala "Clóvis Bevild'cqua"- Anexo 11- Rama1623.
Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306.
Reuniões: Quintas-feiras, às9:00 horas.
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local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716.

117 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: Amoral Peixoto

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)

Vice-Presidonte: Teotónio VIlela

III Membros!

ntularel
COMPOSIÇÃO

Suplente•
ARENA

I. Saldc;mha Derzi

I. DonioiKrloger

Presidente: Milton Cabral

2. Benedito Ferreira

Vice-Presidente: Renato Franco

3. Alexandre Costa

2. José Gulomord
3. José Sarnoy

4. Fausto Castelo-Branco

Titularei

Suplentes

5. Jessé Fieire
6. Virgílio Távora' ·

I. Milton Cabral

I. Benedito Ferreira

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco
3. Ruy Santos
4. Cattete Pinheiro

7. Ma ttos leão
8. Tarso Outra
10. Helvídlo Nunes

5. Helvídlo Nunes

11. Teotónio Vilela

ARENA

3. Jessé Freire
4. luiz Cavalcante

5.
6.
7.
8.

Arnon de Mello
Jarbos Passarinho

4. Heitor Dias
5, Cattete Pinheiro
6. Oslres Teixo! ra

9. Henrique de la Rocque

12. 2uy Santos
MDB

Paulo Guerra
I. Amoral Peixoto

Renato Franco
MOS

2. leite Chaves

I. Danton Jobim
2. Dlrceu'Cardoso
3. Evelóslo VIeira

I. Franco Montara

I. Agenor Maria

3. Mauro Benovidos

2. Orestes Quércia

2. Amaral Peixoto

4. Roberto Saturnlno

3. Roberto Saturnino

5. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramcl 675.

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga- tama1303.

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas.

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 hora:.

local: Sala "E pilá cio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615.

Loca h Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 o 716.
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COMISSAO DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS)

COMISSlO DI RILAÇ015 IXTERIORIS - (CRI)

17 Membros!

115 Membros!

COMPOSIÇAO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneiro
Vice-Presidente: Jessé Freire

Presidente: Daniel Krieger
19.Vice-Presidente: luiz Viano
29.Vice-Presidente: Virgílio Távora

Titularei

Suplente•
ARENA

Titular••

Suplente•

1. Virgílio Tóvoro

1.
2.
3.
4.

Mendes Canele
Domício Gondim
Jorbas Passarinho
Henrique de la Rocque
5. Jessé Freire

2. Eurico Rezende
3. Accioly Filho

MDB
1 Franco Montare
2. Nelson Carneiro

I. Lázaro Barboza
2. Ruy Carneiro

ARENA
1.
2.
3.
4.

5.
Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reun1õe.s: Quintas-feiras, às li :00 horas.
Local: Sala "Cióv1s Bev1lácqua"- Anexo li -Ramal 623.

6.
7.
8.

9.
1O.

Daniel Krieger
luiz Viana
Virgílio Távora
Jessé Freir6
Arnon de Mello
Petrõnio Portello
Saldanha Derzi
José Sorney
João Calmon
Augusto Franco

1. Accioly Filho
2. José lindaso
3. Cottete Pinheiro
4. Fausto Castelo-Branco
5. Mendes Canele
6. Helv:dio Nunes

COMISSAO DE MINAS EENERGIA- (CMI)
17 Membros}

MDB

COMPOSIÇÃO
~residente:

João Calmon
Vice-Presidente: Domício Gondim

Titularei

Suplente•

1. Dontan Jc:,im
2. Gilvan Rocha
3. Itamar Franco
4. leite O oves
5. Mouro Be.nevides

I. Nelson Carneiro
2. Paula Brassord
3. Roberto Saturnino

ARENA

1. Milton Cabral

1. Paulo Guerra

2.
3.
4.
5.

2. José Guiomard
3. Virgílio Távora

Arnon de Mello
luiz Cavalcante
Domício Gondim
João Calmon

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal 676.
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas.
Local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo li -Ramais 621 e 716

MDB

1. Dirceu Cardoso

1. Gilvan Rocha
2. leite Chaves

2. Itamar Franco

COMISSlO DISAIJDE - (CS)
17 Membros!

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306.
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas.
local: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramai61S.

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo· Branca
Vice-Presidente: Gilvan Rocha

COMIS'SlO DE REDAÇAO (CR)
IS Mambrosl

Titulare•

Suplentes

COMPOSIÇÃO
ARENA
Presidente: Danton Jobim
Vice-Presidente: Renata Franco

Titulare•

Suplente•
ARENA

1. Virgílio Távora
2. Mendes Canele

1. José lindoso
2. Renato Franco
3. Otto Leh;;,ann

MDB
MDB

1. Da ntan Jobim
2. Orestes Quércia

1. Saldanha Derzi
2. Mendes Canele

1. Fausto Castelo-Bronco
2. Cottete Pinheiro
3. Ruy Santos
4. Otoir Becker
5. Altevir leal

I. Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramal134.
Reuniões: Quartas·feiras, às 11 :00 horas.
Local: Sala "Clóvis Bev1lácqua"- Anexo 11 -Ramal 623.

I. Adalberto Sena
2. Gilvan Rocha

1. Evondro Carreira
2. Ruy Carneiro

Assiste.nte: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312.
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas.
local: Sola "Epitó~lo Pessoa"- Anexo 11- Romai61S.

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

C:OMISSlO DI SIGUUNÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSAO DE 'I'RANSPORTES, COMUNICAÇOIS
I OlllAS PIJILICAS - (CT)

17Membrosl
COMPOSIÇÃO

17 Membros I
COMPOSIÇÃO
Presidente: Alexandre Costa
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

Presidente~ José Guiomord

Vlce-Presldente: Vasconcelos Torrl!s

Tltulareil

Suplentes
ARENA

I. luiz Cavalcante
2. José llndoso
3. Virgílio Távora
4. José Gulomard
5. Vasconcelos Torres

I. Jarbos Pouarlnho
2. Henrique de la Rocque
3. Alexandre Costa

Titulares

I. Amoral Peixoto

I. Agenor Mo ria

2. Adalberto Sena

2. Orestes Quércio

I. Alaxandre Casto

1. Otto lehmann

2. Luiz Coval conte
3. Benedito Ferreirá

2. Mendes Canele

MDB

Assistente: Claudia Carlos R. Costa- Ramal 301
Reuniões: Quintos-feiras, às I 1:00 horas.
Local: Saia.Ruy Barbosa -Anexo 11- Rarnal621

'

17 Membros!

I) SERVIÇO DE COMI55015 MISTAS, ISPICIAIS
I DE INQUIRITO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Lázaro Borboza
Vice·Presidente: Oito lehmimn

Titulares

Comissões Temporária•
Chefe: Ruth de Souza Castro.
local: Anexo 11 - Térreo.
Telefone: 25·8505- Remoi 303
11 Comissões Temporários poro Projetas do Congresso Nacional.
21 Comissões Temporários poro Apreciação de Vetos.
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentário lort. 90 do Regimento
Comuml.

Suplentes
ARENA

I. Mattos·Leao

2. Gustavo Capanema
3. Alexandre Costa

4. Accloly Filho
S. luiz Viana
MDB

I. Itamar franco
2. Lázaro Borboza

I. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

2. Evelásia Vieira

COMISSlO DI SRVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC)

:f. Heitor Dias

3. Teotónio Vilela

I. Evandra Carreira

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3 I2.
Reuniões: Quartos-feiras. às I 1:30 horas.
Local: Sala "Cióvis.Bevilácqua''- Anexo 11 -Ramal 623.

I. Augusto franco

Suplentes
ARENA

4. José Esteves
5. Paulo Guerra

MDB

2. Otto lehmann·

Sábado 16 6991

I. Danton Joblm
2. Mauro Benevldes

Assistentes de Comissões: Horofdo Pereira Fernandes - Ramal 67-4:
Alfau de Oliveira· Ramal 674: Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598: Mauro
Lopes de Sá- Ramal 31 O

Assistente: Sonio Anc:lrode Peixoto - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, os 10:00 horas.
local: Solo.Epitácio.Pessoo- Anexo 11- Romol615

S!IWIO P!llBIIAL

st11l9CIIBt.Aili.I. :DE COIIISSOES
SBRVIÇO :DE COIIISS!lis P.BRIIANEIIUS
HOJWiJ:O DAS I!IMIIOI!S DAS COII!SSOES P.BRIIANII!ITES DO SENADO P!D!RAL
PARA O AliO DE 1976

BOIIAS
10:00

HORAS

TERÇA
C.A.R,

QUAIIT.I.

8

.1. L .1.

J!PIT.(CIO PESSOA

ASSISTENTE

LED.I.

HORAS

QUINTA

09:00 C.D.F.

Ramal • 615

B A L A s

10:00
C.B.

C.R.B,
10:30
c. A.

CLOVIS BEVIL.<CQt!A
Ramal • 621
EPIT.<CIO PESSOA
Ramal • 615

RU:r IIAJlBOSA

·ASSISTENTE

PESSOA

Ramal • 615

ll:OO

11:30

. c.a.

c.s.H.

CLOVIS :aEVIL.<CQUA
Ramal • 623

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal • 623

L AS

ASSISTENTE
RONALDO

C.E.C

CLdVIS :aEVII..ICQt!A CLEIDE
Ramal • 623

liAiliA
HELENA

c.s.P.c.

EPIUCIO PESSOA
Ramal • 61"

SONIA

!1!1Y BARBOSA

MARCUS

C.l!'.

llAIIIEL

Ramais • 621 • 7lG VINICIUS

10:30
Cl!IDIDO

C.II.E,

EPITACIO PBSSOA
Ramal • 615

RONALDO

c.L.s.

CLOVIS llEVII..ICQUA
Ramal • 623

DANIEL

c.s.

EPITACIO PBSSOA

Ramais • 621 e 716
EPI~ACIO

.1.

Ramais • 621 o 7l6"

10:00

c.c.J.

s

R!lY BARBOSA

liARCtiS
VINICIUS
MA !liA

ll:OO

CARIIEII

LBD.I.

LBDA

Ramal - 615

C,T,

!1!1Y BARBOSA
CL.<t!DIO
Ramaio • 621 e 716 COSTA

