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Requerimento n.O 532/76, do' Sr. Senador
Accloly Filho, soncltando sejam anexados aos
Projetos de Lei do Senado n.o• 88, 179, 253, 259,
264 e 268, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que
já tramitam em conjunto, os de n.ao 207 e 232,
de 1976, dos Sra. Senadores Roberto Saturnlno e
Fausto Castelo-Branco, que dispõem sc,bre a legislação do Imposto sobre a Renda e proventos
de qualquer natureza. Votação adiada por falta
de quorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 058
Requerimento n.o 550/76, do Sr. Senador
Benjamim Parah, solicitando autorização do
Senado para aceitar missão do Executivo, como
Integrante da Delegação Brasileira à Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas.
Votação adiada por falta de quorum .......... 7.058
Requerimento n.o · 551/76, do Sr. Senad!l~
Fausto Castelo-Branco, solicitando autorlzaçao
do Senado para aceitar missão do EXecutivo,
como Integrante da Delegação Brasileira à Assembléia-Geral da Organização das Nações
Unidas. Votação adiada por falta de quorum .. 7.058
Projeto de Lei do Senado n.0 142/76, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que regula a lndenização à =dente, e dá outras providências.
por falta. de quoi."Um .... ; ..... 7.059
Votação

I
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1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Aduzlndo
novas con.slderaçõea sobre !rregularidadea que
teriam ocorrido na aquisição pela COHAB-ES,
de terrenos para loteamento urbano no Mun!cip!o de V!la Velha, naquele Estado ............ 7.050

Temário do
Painel sobre o Deaenvolvlmento Social do Nordeate, promovido recentemente pela Confederação Nacional do Comércio, na Cidade do Rio de
Janeiro- RJ' ................................. 7.059
SENADOR JESSI FREIRE -

'SENADOR MAURO BENEVIDES - Considerações sobre o Decreto-lei n.O 1.478, de 26 de
agosto de 1976, que altera a politica de Incentivos fiscais, constantes da Ordem do Dia da sessão do Congresso Nacional convocada para hoje,
às 18 horas e 30 minutos .................... 7.062

1.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRA!v!ENTO ... o • • • o. o. o o
o o • • • • 7.064
I

••

I

••••

1 - ATA DA 191.a SESSAO, EM 22 DE
OUrnBRO DE 1976 ................. 7.070
1.1- ABERTURA ....................... 7.070
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Mensagem do Senhor Prellldente
da RepúbUca

- De agradecimento de comuntcaç/io:
N. o 173/76 (n. 0 324/76, na origem), referente

à escolha do nome do Sr. Doutor José Fernan-

des Dantas, para exercer o cargo de M!nlstro
do Tribunal Federal de Recursos ............ 7.070
1.2.2 - Pareceres

- Referentes às seguintes matérias:
Projeto de Lei do Senado n.0 252/76-DF
(Mensagem n.0 298/76, na origem), que eleva
em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
cruzeiros) o limite atribuido ao Governador do
Distrito Federal para abertura de créditos suplementares .................................. 7.070
Projeto de Lei do Senado n.0 234/75, que
dispõe sobre a transferência de funcionário estudante universitário, e dá outras providências. 7. 071
1.2.3 -Comunicações da Presidência
Arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n.0 57/76, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre regime especial de férias para os
tripulantes de unidades mercantes utilizadas de
barra a fora, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi
d!str!buido . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. 7. 073
Referente à concessão de licenças solicitadas pelos Srs. Senadores Benjamim Farah e
Fausto Castelo-Branco, tendo em vista que os
Requerimentos n.oo 550 e 551/76, não foram votados pelo Plenário, durante duas sessões ordinárias ........ , ... , ............. , . , .... , ...... 7.073

Pãc.
1.2.4·- Discursos do Ezpedlente
SENADOR OTTO LEHMANN - Atlvldade
desenvolvida pelo Governador Paulo Egyd!o, à
frente da administração do Governo do Estado
de São Paulo ................................ 7.073
SENADOR BENJAMIM FARAH- Caráter
discricionário da resolução do Conselho Nacional de Direito Autoral, que Impôs às SOciedades
Autorais a criação de um Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição - ECARD .•...•• 7.078

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto. de Lei do Senado n.0 102/75 Complementar, do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre a obtenção de empristlmo simples pelos servidores públicos ao Programa de
Formação do Patrlmônlo do Servidor PúbUco.
Votação adiada por falta de quorum ........ 7.082
Requerimento n.O 510/76, do Sr. Senador
Mauro Benevldes, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do relatório divulgado pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano
HtpóUto, sobre o atentado de que foi vitima e da
nota da Conferência Nacional dos Blapos do
Brasil a respeito do mesmo atentado. Votação
adiada por falta de quorum ...... ·............ 7.083
Requerimento n.o 532/76, do Sr. Senador
Accloly Filho, solicitando sejam anexados aoa
Projetas de Lei do Senado n.a. 88, 179, 253, 259,
264 e 288, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que lá
tramitam em conjunto, os de n.a. 207. e 232, de
1976, dos ars.· Senadores Roberto Saturnlno e
Fausto Castelo-~ranco, que dispõem sobre a legislação do Imposto sobre a Renda e proventos
de qualquer natureza. Votação acllada por falta

de quorum ................................... 7.088
Projeto de Lei do Senado n.o 142/78, do
Sr. Senador Nelson carneiro, que regula a lndenlzação à dependente, e dá outras provldên·
clas. Votação acllada por falta de quorum .. 7.083
Projeto de Lei do Senado n.0 185/75, do Sr.
Senador José sarney, que altera a redaçio dos
arts. 11 e 143 e revoga dispositivos da Consoll·
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943.
Discussão encerrada, ficando sua votação adia·
da por falta de quorum ..................... 7.0113

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO- Artigo do
Jornalista José Carlos Thomé, da Gllleta Mercantil, de São Paulo, sobre o conjunto de normas oferecido· às empresas estrangeiras Interessadas em f!rinar contratos de risco com a
PETROBRAS, segundo versão da minuta dlw~
gada pela publicação norte-americana da editora Barrows Company Inc. Noticiário Inserido
no Jornal do Brallll, edição de hoje, a respeito
de concorrência para compra de unidades de
laminação destinadas à Companhia Slderúr.
glca Nacional ....................... , ........ 7.083
SENADOR Ç)TAIR BECKER - Programa
Nacional de Sulnocultura a ser executado pelo
Ministério da Agricultura. Propodlção aprovada
no Encontro Reglonlll de Agricultura/Sul, rea-

I

M,.
llzado recentemente na cidade de Campinas BP, e encaminhada ao Sr. Ministro da Agricultura, objetivando a adoção de medidas que
permitam a recuperação económica da suinocultura da Região Sul do Pais .. .. . .. .. . .. . . 7. 084
1.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 087
1 - ATA DA 192.• SESSAO, EM 25 DE
OUTUBRO DE 1976 .................. 7.096
1.1- ABERTURA ....................... 7.096
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Chefe de Gabinete do
Mlnlstro da Educação e Cultura
N.0 GM/4.596/76, encaminhando esclarecimentos daquele Ministério acerca do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 68/75, que autoriza o aproveitamento dos cegos no Serviço Público e na
empresa privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 096
1.2.2 -Comunicação da Presidência
- Referente ao expediente anteriormente
lido .......................................... ·7.096
1.2.3 -

Comunicação

- Do Sr. Senador Fausto Castelo-Branco
que se ausentará do Pais . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 7. 096

1.2.4 - Requerimentos
N.o 553/76, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da fala do Senador
Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, na Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, em 19 do corrente ............. 7.096
· N.0 554176, do Sr. Senador Lourival Baptista, soUcltando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da Ordem do Dia baixada pelo
Ministro da Aeronáutica, Major-Brigadeiro
.Joelmlr Campos de Araripe Macedo, lida ·no
último dla 23 de outubro, em todas as Unidades
da Força Aérea Brasileira, em comemoração ao
"Dia do Aviador" ............................ 7.096
N.o 555/76, de autoria do Sr. Senador Lourival
Baptista, soUcltando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso proferido pelo
Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra
Geraldo de Azevedo Hennlng, em nome da Marinha e do Exército, saudando a Aeronáutica,
na solenidade do "Dia do Avlador", no último
dia 23, em Brasilla, e o agradecimento do MInistro da Aeronáutica, MaJor-Brigadeiro Joelmlr ·campos de Araripe Macedo ............. 7.096

1.2.5 - Dlscul'IIOs do Expediente
SENADOR AUGUSTO FRANCO - Manlfestaçlio de pesar pelo falecimento do Dr. João
Batista Perez Garcia Moreno .. .. .. .. .. .. .. .. 7. 097
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- VIsita

do Ministro ·das Minas e Energia ao Estado de
Sergipe e os assuntos de Interesse do Estado
tratados por S. Ex.a naquela oportunidade . . 7 .100

Pia'·
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE -

Inauguração, na cidade do Rlo de Janeiro, da
Praça Oclylo Costa Neto ...................... 7.102
1. 3 -

ORDEM DO DIA

- ProJeto de Lei do Senado n.0 102/75Complementar, do Sr. Senador Nelson Carneiro
que dispõe sobre a obtenção de empréstimo
simples pelos servidores públlcos ao Programa
de Formação do Património do Servidor Públlco. Votação adiada por falta de quorum .. 7.102
- Requerimento n.0 510/76, do Sr. Senador
Mauro Benevldes, soUcitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do relatório dlvul- ·
gado pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano
Hlpôllto, sobre o atentado de que foi vitima e
da nota da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil a respeito do mesmo atentado. Votação
adiada por falta de quorum .. .. .. .. .. .. .. .. 7.102
- Requerimento n.0 532/76, do Sr. Senador
Accloly Filho, sollcltando seJam anexados aos
ProJetas de Lei do Senado n.oa 88, 179, 253, 259,
264 e 268, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que
Já tramitam em conjunto, os de n.oo 207 e 232,
de 1976, dos Srs. Senadores Roberto Satumlno
e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a
legislação do Imposto sobre a Rent:a e proventos de qualquer natureza. Votação adiada por
falta de quorum . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . 7 .102
- Projeto de Lei do Senado n.0 185/75, do
Sr. Senador José Sarney, que altera a redação
dos arts. 11 e 143 e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943.
Votação adiada por falta de quorum .. .. .. .. . 7.102
- ProJeto de Lei do Senado n.0 142/76, do
sr. Senador Nelson Carneiro, que regula a lndenlzação a dependente, e dá outras providências.
Votação adlada por falta de quorum ......... 7.102
1.4- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 7.102
1 - ATA DA 193.a SESSAO, EM 26 DE
~UTUBRO DE 1976 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.115
1.1--

ABER~

....................... 7.115

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -

Mensagem do Senhor Presidente
da República

-De agradecimento de comunicação:

N. 0 174176 (n. 0 326/76, na origem), referente
a Resolução n.o 93, de 1976, que altera a Resolução n.0 62, de 1975, que dispõe sobre operações
de crédito dos Estados e Municlplos, fixa l!mltes e condições .............................. , 7.116
1. 2, 2 - Ofícios do Sr. 1.•-secretário da Câmara dos Deputad011
- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

- Projeto de Decreto I.i)g!slntlvo n.0 39/76
(n. 0 77-B/76, na Cilmarn dos Deputo.doa), qu~

xl.l

Páa'.
autoriza o Presidente da República a ausentarse do Pais, no decurso da primeira quinzena de
Xlovembro vindouro, para um encontro com o
Presidente da República do Peru, na fror.telra
brasileiro-peruana, entre as cidades de Tabatlnga e Ramón Castlllo . .. .. . . .. . .. . . .. . .. 7.116
- Projeto de Decreto Legislativo n.o 40/76
Cn.o 74-B/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do novo Acordo de Comércio e
Pagamentos entre a República Federativa do
Brasil e a República Socialista da Romênla, assinado em Brasilla, em 5 de junho de 1975 . . . . 7.116
- Projeto de Decreto Legislativo n. 41/76
(n.o 75-B/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Convênio sobre Transportes
Maritlmos, assinado entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática
Alemã, em Brasilla, .em 23 de julho de 1976 . . 7.120
0

- Projeto de Decreto Legislativo n.o 42/76
Cn.o 76-B/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Transporte e
Navegação Maritlma, assinado entre a República. Federativa do Brasil e a República. Argelina Democrática, em Brasllla., em 13 de abril
de 1976 ...................................... 7,123

Pareceres
- Referentes 411 seguintes
1.2.3 -

matéria~:

- Projeto de Lei do Senado n.0 212176-DF
(Mensagem n.o 116/76- n.0 236/76, na origem),
que estima. a Receita. e fixa a Despesa. do Distrito Fedela.l para o exerciclo de 1977, nas seguintes partes: Gabinete do Governador e Procuradoria-Geral; secretaria. de Governo e
Secretaria de Administração; Secretaria. de FIXIa.nças; Secretaria. de Educação e Cultura; Secretaria de Saúde e Secreta."la. de Serviços
Sociais; Secretaria de VIação e Obras e Secretaria de Serviços Públicos; Secretaria de Agricultura e Produção e Secretaria de Segurança
Pública e Tribunal de Contas do Distrito Federal, texto da Lei e Receita .. .. .. .. .. .. .. .. 7.126
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n.0 76/75 (n.0 1. 339-C/68, na. Casa.
de origem), que dispõe sobre o exerciclo da profissão de Geógrafo, cria. os Conselhos Federal e
Regionais de Geografia., e dá outras providências. (Reda.ção do vencido, para o turno suplementar.) ..................................... 7.138
1.2 .4 - Comunicações da. Presidência
- Referente ao Projeto de Decreto Legislativo n.0 39, de 1976, lido no Expediente ........ 7.141

na.r, à Companhia. Agropecuárla. Rio Ara.guala.
- CAPRA, dez glebas de terras nos Munlclplos
de Pa.ragomlna.s e de Conceição do Araguala.; e
quinze glebas de terras no Munlcipio de São
Domingos do Capim, às pessoas que especifica.. 7.141
- Convocação de sessão extraordinária. do
Senado Federal a realizar-se hoje, às 18 horas
e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.. 7.141
1. 2. 5 - Leitunr. de projeto
- Projeto de Lei do Senado n.o 268/76 Complementar, de autoria. do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a. contagem reciproca de tempo de serviço urbano e rural para
efeito de aposentadoria .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 7.142
1. 2. 6 -

Discursos do Expediente

SENADOR AUGUSTO FRANCO - Necessidade de uma definição do Governo Federal sobre a. exploração do potássio serg!pano .. .. .. . 7 .143
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Encontro do Ministério Público Brasllelro, realizado no dia 21 do corrente mês, na cidade de
Araca.ju - SE . .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 7.144
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Registrando a 135.• vocação religiosa de habitantes
do Distrito de Venda Nova - ES .. .. . .. .. .. 7.145 .
. 7.2'12
SENADOB VASCONCELOS TORRES- VI·
slta realizada. em companhia do Prefeito Marcos Ta.moyo à Região Administrativa. da Penha,
na cidade do Rio de Janeiro - RJ . .. .. .. .. • 7.145

1.2. 7 - Leitura

d~

projetas

- Projeto de Lei do Senado n.0 269/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
Inclui a disciplina de "Noções Gerais de TrAnsito" no currlculo pleno dos estabelecimentos
de ensino de 1.0 Grau ....................... 7.148
- Projeto de Lei do Senado n.o 270/78, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
dispõe sobre a proibição de abate de matrizes
bovinas, pelo tempo que especifica, e determina
outras providências .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . 7.146
- Projeto de Lei do Senado n.0 271/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
autoriza o Poder Executivo conceder pensão
especial à Senhora sara.h Lemos Kubltschek de
Ollvelra, viúva. do ex-Presidente da. República.
Juscelino Kubltschek de Oliveira. . . . . . . . . . . . . . 7.147
- Projeto de Lei do Senado n.0 272/76, de
autoria. do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
dispõe sobre a Instalação de equipamento a.ntipoluldor nos veicules a.utomotores de via. terrestre, e dá outras providências .. .. .. .. . . .. .. . . 7.148

- Recebimento do Oficio n. S-15/76 (n,Q
GP 429/76, na. origem), do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminhando ao Senado o Relatório e o Parecer Prévio
sobre as contas do Governo do Distrito Federal
relativas ao exerciclo financeiro de 1975, juntame;nte com os balanços da. administração
centrallza.da. e o balanço consolidado da. Secretaria. de Finanças .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . . .. 7.141

- Projeto de Lei do Senado n.0 273/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
estabelece equipamentos obrigatórios dos veiculas automotores de via. terrestre, e dá outras
providências ............................. •· .. . 7.149

- Recebimento dos Oficies n.oa S-16 e
8-17/76 (n,ce 1.119 e 1.240, de 1976, na origem),
do Sr. Governador do Estado do Pará, solicitando autorização do Senado Federal para alie-

- Projeto de Lei do Senado n.0 274n6, de
autoria do sr. senador Vasconcelos Torres, que
altera a. redação do parágrafo único do a.rt. 1.0
do Decreto-lei n.o 194, de 24 de fevereiro de 1976. 7.149
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1.2.8- RequerlmentoJ
N.o 556/76, do Sr. Senador Saldanha Derzi,
solicitando que não seja realizada sessão do
Senado nos dias 1.0 e 2 de novembro, nem haja
expediente em sua Secretaria. Aprovado ...... 7.150
N.o 557/76, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do
Exmo. Sr. Comandante da Academia Militar das
Agulhas Negras - AMAN, General-de-Brigada
Octávio do Esplrito Santo, baixada por ocasião
da entrega do Espadim da turma "Marechal
Juarez Távora", em 21 de agosto do corrente
ano .......................................... 7.150
1.2.9 -

Comunicação

- Do Sr. Senador Franco Montoro, Líder
do MDB, solicitando a substituição do Sr. Senador Leite Chaves pelo Sr. Senador Itamar Franco na Comissão de Finanças .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.150
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n.o 72176 <n.0
2.600-A/76, na Casa de origem), de Iniciativa do
Senhor Presidente da Repúbllca, que dispõe sobre o Mercado de Valores Moblllárlos e cria a
Comissão de Valores Moblllárlos - CVM. Aprovado com emendas. A Comissão de Redação . . 7.150
- Requerimento n.0 510176, do Sr. Senador
Mauro Benevldes, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do relatório divulgado pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano
Hipólito, sobre o atentado de que foi vitima e
da nota da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasll a respeito do mesmo atentado. Aprovado, 7.155
- Requerimento n.0 532176, do Sr. Senador
Accioly Filho, solicitando sejam anexados aos
Projetes de Lei do Senado n.oa 88, 179, 253, 259,
284 e 268, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que Já
tramitam em conjunto, os de n.oa 207 e 232, de
1976, dos Srs. Senadores Roberto Saturnino e
Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Aprovado. . . . . . . . . . 7.158
- Projeto de Lei do Senado n.o 185/76, do
Sr. Senador José Sarney, que altera a redação
dos arts. 11 e 143 e revoga dispositivos da Consolidação das Lels do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n.o 5 .452, de to de maio de 1943.
Rejeitado. Ao Arquivo. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 7.158
-

Projeto de Lei do Senado n.o 142/76, do

Sr. Senador Nelson Carneiro, que regula a lnde-

nização à dependente, e dá outras providências.
Votação adiada para a sessão do dia 25 de novembro próximo nos termos do Requerimento
n.0 559/76 . .. . .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . 7.158
- Projeto de Lei do Senado n. 0 252/76 DF, que eleva em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), o limite atrlbuldo ao
Governador do Distrito Federal para abertura
de créditos suplementares. Aprovado, A Comissão de Redaçao . . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 7.158
- Projeto de Lei do Senado n.o 235176, do
Sr. Senador Mauro Benevides, que altera a Lei
n.0 6 .182, de 11 de dezembro de 1974, e dú outr11s

providências. Aprovado nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
A comissão de Redação. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 .158
- Projeto de Lei do Senado n.0 102/75 Complementar, do Sr. senad_or Nelson Carneiro,
que dispõe sobre a obtençao de empréstimos
simples pelos servidores públlcos ao Programa
de Formação do Património do servidor Público. Rejeitado, após usarem ~a palavra no
encaminhamento de sua votaçao os Srs. Senadores Franco Montoro, Saldanha Derzl e
Nelson Carneiro. Ao Arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . 7.159
1.4 -

MATI!:RIAS APRECIADAS APOS A
ORDEM DO DIA

- Projeto de Decreto Legislativo n.0 39/76,
Udo no Expediente, em regime de_ urgência.
Aprovado, após pareceres das comlssoes competentes. A Comissão de Redação ............... 7.161
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ATA DA 187.a SESSAO, EM 18 DE OUTUBRO DE 1976

2.a Sessão Legislativa Ordinária, da

s.a

Legislatura

PRESID11:NCIA DO SR. MAGALIL\ES PINTO

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - José Guiomard - José Esteves
Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato
Franco - Alexandre Costa - Petrõnlo Portella Mauro Benevldes - Vlrgl!lo Távora - Wilson Gonçalves- Ruy Carneiro - Augusto Franco- Gustavo
Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto Daniel Krleger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 17 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura do Ex·
pedlente.
1!: lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFíCIO DO PRIMEIRO-SECRETARIO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS
0
N. 449/76, de 15 do corrente, comunicando a
aprovação das Emendas de n.oa 1 a 9 e 11 a 14 e a
rejeição da de n.0 10, do Senado, ao Projeto de Lei
da Câmara n.0 63, de 1976, que "dispõe sobre o seguro
de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dá outras
providências". (Projeto enviado à sanção em 15 de
outubro de 1976.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O Expediente !Ido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lldo pelo
Sr. 1.0 -Secretárlo.
1!: !Ido o seguinte
REQUERIMENTO N. 0 549, DE 19'76
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal:
O Senador Intra-assinado, com fundamento no
art. 233 do Regimento Interno, requer a V. Ex.•, após
ouvido o Plenário, que seja Inserido nos Anais do
Senado a nota oficial com que entidades médicas
saúdam o transcurso, hoje, do Dia Nacional do Mé·
dlco.
Sala das Sessões, em 18 de outubro de 1976. Mauro Benevldes.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De
acordo com o art. 233, § 1.0 , do Regimento Interno, o
requerimento !Ido será submetido ao exame da Comissão Dlretora.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto
Sena.
O SR. ADALBERTO SENA <:MDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo, hoje, esta tribuna, para o cumprimento
de um dever de consciência e um dever de coração.
Quero associar-me àquelas demonstrações de
apreço, de confiança. e de so!ldarledade que este Plenário, pela voz de todos os Senadores presentes, trl-

butou ao Senador Magalhães Pinto, ao receber este
a alta distinção de Homem de Visão de 1976. E o
faço, Srs. Senadores, não só por multo bem-querer
e estima à pessoa do homenageado, como também
para ressaltar a feição mais significativa daquelas
demonstrações.
Realmente, Srs. Senadores, por nenhum melhor
e mais oportuno gesto - creio eu - poderia recomendar-se uma Instituição como a nossa senão pelo
culto daqueles que verdadeiramente constituem a sua
força e a sua reputação.
Ouvi de um dos meus mestres, ainda na velha
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a observação de que r.ada subsiste em faltando esse espirlto de
nobre veneração. E quando não se sabe honrar os
que merecem, quando o merecimento não excita ao
louvor, é que o nível moral se rebaixou aos limites
dessa lnsenslbllldade a cuja sombra somente vegetam
as frlvolezas, as coisas vulgares e as criações vulgares.
Congratulemo-nos, pois, Srs. Senadores, todos os
que nestes momentos nos reunimos para saudar no
varão llustre o exemplo áureo de uma vida bem vivida
no amor do trabalho, no amor da sua terra e no
amor das Instituições democráticas.
Sr. Presidente, termino estas palavras concitando-os a que nos reunamos, mais uma vez, para levar
a esse homem a demonstração do quanto o estimamos, demonstração de que enfim, S. Ex.• soube reunir,
para admiração nossa, as qualidades não só da pessoa, como do cidadão - esses dois aspectos em que
se desdobram as personalidades.
Saudemos o homem, saudemos a pessoa de Magalhães Pinto, o nosso colega afável e solícito, e o
chefe, que nos tem sabido conduzir com dignidade e
decência e multas vezes com esse espírito de tolerância só adquirido pela experiência no trato das relações
humanas.
E cultuemos também o cidadão que conseguiu
real!zar o m!lagre da aglutlna.ção de correntes adversas e, dentro da nação Inteira, talvez constitua a
única exceção, único exemplo de um político capaz de
reunir a todos nós e de ser o fiador daquela conc111ação em torno do Governo, de que tanto se fala, mas
à qual quantas dificuldades a todo momento se vêm
antepondo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Agradeço ao nobre Sr. Senador Adalberto Sena a sua
manifestação e, mais uma vez, declaro à Casa que
espero continuar a trajetórla da minha vida públ!ca
procurando niio dPslustrar o meu passado e a confiança que os meus Pares demonstram em minha
pessoa.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benev!des.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Num justo reconhecimento ao papel exercido pela
Imprensa no desenvolvimento cultural, politico, social
c cconôm!co do Pais, o Congresso Nacional, por suas
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duas Casas ou ccnjuntamente, tem prestado significativas homenagens aos nossos órgãos de divulgação,
ao ensejo de expressivos eventos que dlretamente lhes
dizem respeito.
Este ano, por exemplo, coube ao Senado Federal
render o tributo de sua admiração a dois jornais
cariocas - O Globo e o Jornal do Commercio - na
passagem de datas asslnalatlvas de sua respectiva
fundação.
Em todas estas oportunidades, sempre é ressaltada a transcendência da missão cumprida pela Imprensa, quer seja o rádio, a televisão ou o jornal.
Machado de Assis.~ na sua crônlca Intitulada "O
Velho Senado" punha em destaque, ainda no século
passado, a extraordinária cobertura dada aos trabalhos parlamentares pelos jornais da época, notadamente o Diário do Rio, ao qual estava vinculado, o
Jornal do Commercio e o Correio Mercantil, de que
eram representantes junto ·à Câmara Alta os também
lnolvldá veis Bernardo Guimarães e Pedro Lulz.
Páginas Inesquecíveis de duelos oratórios travados na tribuna deste plenário, nos primórdios de
nossa vida legislativa, ganharam dimensão nos registras jornalísticos de então,. fazendo com que convergissem para o antigo Senado as atenções da opinião
pública nacional.
E que projeção obtiveram, em raz.ão disso, as
discussões estabelecidas sob•e a liberdade de Imprensa,
ainda em 1829, cuja difusão foi feita nos raros periódicos da fase Imperial? I
Na atualldade, com a modernização dos jornais,
adquirindo todos eles estrutura empresarial, passou a
dispor o Poder Legislativo de excelente cobertura para
as suas ·atlvldades, Inclusive as que se realizam no
âmbito das Comissões Técnicas.
Todas estas considerações vêm a propósito da
defluência, no dia 5 de novembro, do 40.0 aniversário
de fundação do jornal O Estado, que se edita em
Fortaleza e tem como seu Dlretor o Dr. Venelouls Xavier Pereira.
Pela dlreção daquele matutino e por sua redação
têm passado figuras exponenciais dos circulas Intelectuais do Ceará, durante estas quatro décadas em que
sua circulação vem ocorrendo, sem Interrupções.
Inicialmente, coube a Alfeu Faria de Aboim e a
José Martins Rodrigues a responsab11ldade de firmar
o conceito do jornal, Imprimindo-lhe segura orientação, a que jamais faltaria a Intransigente defesa dos
Interesses coletlvos.
Com a redemocratlzação, em 1945, Walter de Sá
Cavalcante assumiu o comando de O Estado, transformando-o em veiculo de combate ostensivo ao Governo estadual, confiado ao Desembargador Faustino
de Albuquerque e Sousa.
As suas edições, com a transcrição, na integra, dos
discursos proferidos na Assembléia Legislativa, eram
disputadas à porta das oficinas e, quase sempre, se
esgotavam nas primeiras horas de cada manhã.
Mesmo em melo às dificuldades de manutençao
de um Jornal nas Provinclas, O Estado sempre às
superou galhardamente, graças ao ldee.llsmo e ao espir!to público de quantos o conduziram até hoje.
Contando com Teobaldo Landlm na sua edltoriachefe, o jornal tem experimentado fase realmente
auspiciosa, encorajando Venelouls Pereira a Instalar,
na Cidade de Juazelro do Norte, O Estado do Carirl,
no qual são noticiadas matérias pertinentes ao desenvolvimento -de umn das mais prósperas regiões do
território cearense.
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Adotando uma linha Independente de atuação,
O Estado conseguiu reunir apreciável número de leitores, na capital e no Interior, o que vale como vigoroso estimulo para a consecução dos nobres Ideais
que empenhadamente vem perseguindo, em quarenta
anos de proflcuo labor.
Saudando, pois, a efeméride, que se llga Intrinsecamente à história da Imprensa cearense, formulo
votos por que O Estado, guardando fidelidade às dlretrlzes preconizadas por seus fundadores, permaneça
sempre vigilante e atento no patrocínio de todas as
causas de Interesse do Ceará e sua gente. <Multo
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não há
mais oradores Inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Estão presentes na Casa, apenas 17 Srs. Senadores.
Não há quorum para dellbe'ração. Em conseqüência, as matérias constantes dos Itens 1, 2 e 3 da pauta
ficam com a votação adiada para a próxima sessão.
São as seguintes as matérias que têm sua
votação adiada:
1
Votação, em turno Ünlco, do Projeto de Lei do
Senado n.0 102, de 1975 - Complementar, do Senhor
Senador Nelson Carneiro, que.dlspõe sobre a obtenção
de empréstimos simples pelos Servidores Públicos ao
Programa de Formação do Patrlmônlo do Servidor
Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.as 4 a 6, de 1978,
das . Comissões: •
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço PúbUco CivU; e
- de Finanças.

z

Votação, em turno único, do Requerimento n.0
510, de 1976, do Senhor· Senador Mauro Benevldes,
solicitando a transctlção, nos Anais do Senado Federal, do relatório divulgado pelo Bispo de Nova
Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, sobre o atentado de
que foi vitima e da nota da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil a respeito do mesmo atentado.
3
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 532,
de 1976, do Senhor Senador Accloly Filho, solicitando
sejam anexados aos Projetes de Lei do Senado n.oa 88,
179, 253, 259, 264 e 288, de 1975; e 72, 811! 126, de 1978,
que já tramitam em conjunto, os de n.oa 207 e· 232,
de 1976, dos Senhores Senadores Roberto Saturnlno
e Fausto Castelo-Branco, que dispõem .sobre a Legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer
natureza.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado n.o 89, de 1974, ·do Senhor 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,0 799, de 1976, da Comissão:
- de ltedação, oferecendo a redação do
vencido.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra, vou encerrar a discussão. <Pausa.)
Está encerrada.
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Encerrada a discussão, o prol eto é dado como
definitivamente aprovado, nos termos do art. 315, do
Regimento Interno.
O projeto Irá à Câmara dos Deputados.
til: o seguinte o projeto aprovado:
Rednção do vencido, para o 2.• turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n. 0 89,
de 1974, que dispõe sobre a denominação de vias
e estações terminais do Piano Nacional de Via·
ção, e dá outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As estações terminais, obras-de-arte ou
trechos de via do sistema nacional de transporte terão
a denominação das localidades em que se encontrem,
cruzem ou Interliguem, consoante a nomenclatura
estabelecida pelo Plano Nacional de VIação.
Parágrafo único. Na execução do disposto neste
artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o órgão
administrativo competente.
Art. 2.0 Mediante lei especial, e observada a re·
gra estabelecida no artigo anterior, uma estação terminal, obras-de-arte ou trecho de via poderá ter,
supletivamente, a designação de um fato histórico
ou de nome de pessoa falecida que haja prestado
relevante serviços à Nação ou à HumR.nldade.
Art. 3.0 São mantidas as denominações de estações terminais, obras-de-arte e trechos de vias aprovadas por lei.
Art. 4. 0 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo,
Inclusive, o Início de sua execução.
Art. 5. 0 Esta· Lei entra em vigor na data de sua
pub!lcação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
11.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n.• 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 Patrlmônlo do Servidor
Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.•• 4 a 6, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

rz
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0
510, de 1976, do Sr. Senador Mauro Benevldcs, sollcl·
tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
relatório divulgado pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom
Adriano Hipólito, sobre o atentado de que foi vitima
e da nota da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil a respeito do mesmo atentado.
3
Votaçiio, em turno único, do Requerimento n. o
532, de 1976, do Sr. Senador Accloly Filho, sollcltan-
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do sejam anexados aos Projetas de Lei do senado
n.os 88, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1975; e 72, 81 e 126,
de 1976, que já tramitam em conjunto, os de n.0 • 207
e 232, de 1976, dos Srs. Senadores Roberto Saturnino
e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a Le·
glslação do Imposto sobre a Renda e Proventos de
qualquer natureza.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 55 mi·
nu tos.)
CONSULTORIA JURíDICA
PARECER N.0 56/76
Sobre Requerimento de Luciano VIeira, Mé·
dlco, Classe "C", solicitando gratificação por
risco de saúde.
LUCIANO VIEIRA, Médico, Classe "C", do Quadro
Permanente da Secretaria do Senado Federal, soUcita da Egrégia Comissão Dlretora lhe seja concedido o percentual de 40% (quarenta por cento), refe·
rente a Gratificação por Trabalho com Ralo X, alegando, para tanto, que, desde dezembro de 1972, "vem
realizando, pessoal e quotidianamente, exames de
fluoroscopla, com efetlvos riscos patogênlcos, face à
Irradiação constante".
II O Dlretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, encaminhando o pedido do Requerente,
Informa ser "procedente e justa a sua reivindicação,
uma vez que trabalha, rotineiramente, com tais Ralos,
estando exposto, dlretamente, à Irradiação".
III A Subsecretaria de Pessoal, ouvida a respel·
to, prestou minuciosa Informação, indicando as leiS,
os decretos e os regulamentos que regulam a espécie.
IV A matéria, na área do Poder Executivo, tem
sido largamente considerada em legislação especifica.
Inicialmente, dela cogitou a Lei n.• 1.234, de 14
de novembro de 1950, que, no artigo 1.0, letra c, ass!Dl
dispôs:
"Art. 1. 0 - Todos os servidores da União, civis
e militares, e os empregados de entidades paraestatals
de natureza autárquica, que operem dlretamente com
Ralo X e substâncias radloatlvas, próximo à3 fontes
de Irradiação, terão:
•• o • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••• ' •• o ••••• o ' o ••• o • • • • • • • • • • • •

c) gratificação adicional de 40% (quarenta por
cento) do vencimento".
A seguir, foi editado o Decreto-Lei n.O 1.445, de
13 de fevereiro de 1976 que, no artlt!O 11, estabelece:
"Art. 11 - O percentual referente à Gratificação
por Trabalho com Ralos X ou Substancias Radloatlvas é fixado em 40% (quarenta por cento), de conformidade com a Lei n.O 1. 234, de 14 de novembro de
1950, e na forma estabelecida no Anexo VII deste
decreto-lei".
Posteriormente, foram publicados os Decretos n.0
29.155, de 17·6·1951 (que regulamentou a Lei n.O 1.234,
de 14-11-1950), n.0 40.630, de 27-12·56 (alterando o
Decreto n.• 29.155), n. 0 43.185, de 6·2-1958 (também
alterando o Decreto n.O 29.155), todos reiterando, em
termos claros e objetlvos, o direito dos que lidam com
Ralos X de perceber uma gratificação por risco de
saúde.
Finalmente, ainda no amblto do Executivo, o
Decreto n.O 43. 180, de 6 de fevereiro de 1958, regulamentando a gratl!lc~tçiio em apreço, estabeleceu:
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"Art. 1.0 A gratificação pela execução de tr~
balho de natureza especial, com risco de vida ou saude, prevista no artigo 145, Item VI, da Lei n. 0 I. 711
de 28 de outubro de 1952, poderá ser concedida no
Serviço Público Federal, ao servidor ocupante de cargo ou !unção de médico de qualquer espécie.
o o O o o O O O O O o O O O O O o O O O O O O t o o o 0 o 0 o t O o o o O O O O o o O o O o O o I O O o o

-§ 2.o - a gratl!lcação deverá ser concedida até o
máximo de 40% (quarenta por cento) do padrão de
vencimento ou nível de salário, e será extensiva ao
servidor das autarquias federais, que desempenhe
cargo ou função de natureza Igual à Indicada neste
artigo.
Art. 2. 0 - A gratificação será concedida ao servidor que no exercício de atribuições Inerentes ao seu
cargo ou função:
I - tenha contato habitual e dlreto com:
a) material que possa ser nocivo à vida ou saúde
8ubmetldo a exames de laboratório.
Por outro lado, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, no artigo 145, Item VI, manda
conceder gratificação pela execução de trabalho de
natureza especial, com risco de vida ou saúde.
V Como se verifica, se fosse servidor dos quadros
de pessoal do Poder Executivo ou autarquia, o Suplicante teria direito ao que pleiteia.
E como funcionário do Senado, qual o valor de
sua pretensão?
Abstraindo-nos do que dtermlna o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, que assegura
aquela gratificação aos que opcr(;rn nas circunstâncias previstas no artigo 145, Item VI - o qual se aplica subsldlarlamente aos funcionários desta Casa estamos que a matéria já está devidamente disciplinada no Regulamento Administrativo <Resolução n. 0
58/1972), o qual, nos artigos 384 e 389, reza o seguinte:
"Art. 384- Conceder-se-á gratificação:
I - .......................................... ..
II- ......................................... ..
I I I - ......................................... .
IV- ......................................... .
V - pela execução de serviço de natureza especial com risco de vida ou saúde.
Art. 389 - A gratificação pela execução de serviço de natureza especial com risco de vida ou saúde,
regulada por legislação especial, será fixada pela Comissão Dlretora".
Deu-se, portanto, ao servidor da Casa, proteção
Idêntica à que cobre seu colega do Executivo, ou seja,
garantir-lhe a Jel própria uma gratificação especial
de saúde, pela execução de serviço com risco de vida.
Na hipótese se enquadra perfeitamente a situação do Requerente, que, médico, lida diariamente, com
ralos-X, conforme esclarece em sua petição e confirma o Dlretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Social.
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Faz jus, portanto, o Dr. Luciano Vieira, à gratificação por risco de saúde.
VI Quanto ao valor dessa gratificação - que, na
área exccutivu, pode !r até o máximo de 40% (quarenta por cento) - o nosso Regulamento não o diz,
deixando sua fixação ao critério da Comissão Dlretora (art. 389).
VII Quanto à dúvida que a digna Dlretora da Subsecretaria de Pessoal suscita e deseja esclarecer Isto é, desde quando deve ser paga a g~a t!flcação requerida, se considerada legal -· devemos observar
que o Regulamento Administrativo, no artigo 399,
dispõe que o direito de pleitear prescreve:
I - em 5 anos, quanto aos atos de que decorram
demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
II -- em 120 dias, nos demais casos.
Uma interpretação meramente llteral do dispositivo transcrito nos conduziria ao absurdo de entender que o prazo referido naquele artigo seria de decadência, Implicando em negar-se, a funcionários,
direitos e vantagens que lhes são assegurados por
lei, pelo simples fato de haverem eles se omitido em
formular requerimentos, multas vezes, até, dispensáveis:
No caso, Jl<lr exemplo, trata-se de uma gratificação Inerente à própria atlvldade médica e que deveria ser, em conseqüência, paga ao servidor, independentemente de qualquer requerimento.
O que, na espécie, se deve acentuar, é que o
prazo do artigo 399 do R.A. é em verdade, prescriclonal e não de decadência.
É pacífico o entendimento jurisprudencla! nesse
sentido.
Na própria esfera administrativa corroboram esse ponto de vista os Pareceres do DASP números
816/50, 2. 489/48, 2. 263/58 e 131/50, publicados nos
Diários Oficiais de 26-12-50, 2-7-48, 16-6-58 e 1-3-50,
respectivamente.
A lnterpr~tação prevalente é de que os pedidos
de pagamento estão, em geral, fora da prescrição de
120 dias, aplicando-se-lhes a prescrição qüinqüenal
das dívidas passivas da União, conforme artigo 178,
§ 1. 0 , Inciso VI, do Código Civil e Decreto n. 0 ••••••
26.910/3~.

Dentro dessa conceltuação das coisas, o S~pll
cante, operando com ralos-X desde dezembro de 1972,
faz jus ao pagamento da gratificação a partir daquela data, pois tal vantagem não é atingida pela
prescrição qülnqüenal.
VIII Ante u exposto, somos pelo deferimento do
pleiteado, cabendo a Egrégia Comissão Dlretora determinar o valor da gratificação, que, repitamos, no
campo do Executivo, vai até 40% (quarenta por cento), convindo observar que, fixado o percentual, este
deverá acompanhar as variações do vencimento-base
do Requerente, de 1972, para cá.
Brasília, 18 de outubro de 1976. - Paulo Nunes
Augusto de Figueiredo, Consultor Jurídico.

ATA DAS COMISSÕES
COI\1ISSAO DIRETORA
14." REUNIAO, ORDINARIA, REALIZADA
EM 2 DE SETEMBRO DE 1076

Sob a presidência do Senhor Senador Magalhães
Pinto, Presidente, presentes os Senhores Senadores
Wllson Gonçalves, Primeiro Vicc-Prcsldcntc; Benjamim Farah, Segundo V!ce-Prcsidentc; Dlnarte Ma·

riz, Primeiro-Secretário; Marcos Freire, Segundo-Secretário; Lourlval Baptista, Ter~etr.o~Secretúrlo; e
Lenoir Vargas, Quarto-Secretário, às dezesse!s horas
e trinta minutos, reúne-se n Comissão Dlretora.
O Senhor Primeiro-Secretário lê n Ata da Reunlüo anterior, que, cm seguida, é aprovada sem debat.es.

I
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Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Prilllleiro-Secret:í.rio,
que, na qualldade de Relator, submete à apreciação
da Comissão, com Parecer favorável, expediente encaminhado pelo Senhor Diretor-Geral da Casa, relativo a colocação de uma tela protetora sob a cúpula
do Plenário do Senado Federal, cujos serviços, bem
como a competente dispensa de llcitação dada nos
termos da legislação em vigor, foram anteriormente
autorizados pelo Senhor Presidente, sendo, agora, submetido à homologação deste Co!eg!ado, tendo as despesas com o referido trabalho atingido a importância total de Cr$ 244.865,28 (duzentos e quarenta e
quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros e
vinte e oito centavos). A Comissão, sem votos discordantes e nos termos do Parecer do Relator, homologa
o relatório do Senhor Diretor-Geral, ratificando todas as providências adotadas e transcritas no citado
expediente.
Prosseguindo com a palavra, o Senhor PrimeiroSecretário submete ao Referendum da. Comissão, com
Parecer favorável, expediente encaminhado pelo Senhor Diretor-Geral, referente à classificação de despesas decorrentes da aquisição de móveis para o Senado Federal, no valor global de Cr$ 118.064,74 (cento
e dezoito m!l, sessenta e quatro cruzeiros e setenta
e quatro centavos), no elemento econômico "Saldo
de Exercícios Anteriores", autorizadas anteriormente
pelo Senhor Presidente, ad referendum da Comissão
Diretora. A Comissão, nos termos do art. 437, do' Regimento Interno, referenda a decisão tomada pelo
Senhor Presidente, classificando as respectivas despesas no referido elemento econômico.
Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário submete à apreciação da Comissão Parecer favorável sobre o Processo de n.o DP-703/76, pelo qual
o servidor José Farani, Médico Classe "C'', do Quadro
Permanente, soUcita autorização para ausentar-se do
país, no período de 23 de agosto a 15 de setembro
do corrente. A Comissão, sem votos discordantes,
aprova o pedido.
Continuando com a palavra, o Senhor PrimeiroSecretário submete à deUberação da Comissão, com
parecer favorável, processo relativo à Concorrência
n.o 01, de 1976, do Centro Gráfico do Senado Federal,
CEGRAF - que tem como objeto a compra de papéis
para a confecção dos Diários do Congresso e demais
trabalhos daquele Centro - para que seja homologada na. forma do disposto no Ato n. 0 09, de 1974, da
Comissão Diretora, face o montante atingido, que é
de Cr$ 5. 871.897,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta e um m!l e oitocentos e noventa e sete cruzei·
ros). A Comissão, sem votos em contrário e após o
exame da matéria, homologa a referida Concorrência
nos termos do Parecer do Relator, que indica várias
firmas ganhadoras.
Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor Primei·
ro·Secretário submete à apreciação da Comissão Pa·
recer favorável sobre o processo relativo à Tomada
de Preços n.0 04, de 1976, do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, cujo objeto é a construção
de um bloco naquele parque gráfico - para a respectiva homologação na forma do que dispõe o Ato
n. 0 09, de 1974, da Comissão Diretora, tendo em vista o valor alcançado, que é de Cr$ 4.339.696 73 (quatro m!lhões, trezentos e trinta e nove m!l, s'eiscentos
e noventa e seis cruzeiros e setenta e três centavos)
a qual indicou como vencedora a firma "Creso Vll!elà
- C. Vlllela Construções". A Comissão, sem votos em
contrário, resolve homologar a referida Tomada de
Preços, nos termos do Parecer do Relator.
A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Segundo-Secretário, que, na qualidade de
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Relator, submete à del!bcração da Comissão Parecer
favorável sobre a Proposta do Diretor-Executlvo do
Centro de Proceosamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, relativa a alteração do Orçamento Interno do Fundo daquele órgão, FUNDASEN,
no que tange à suplementação de Recursos da ordem
de Cr$ 6. 030.655,57 (seis milhões, trinta mil, seiscentos e cinqüenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e
sete centavos). A Comissão, sem votos discordantes,
aprova a. matéria na fo~ma do Parecer do Relator
e nos termos de Ato assinado pelos presentes.
, .Ainda com a palavra, o Senhor Segundo-Secretário, como Relator, apresenta à Comissão Parecer favorável sobre o Demonstrativo Contábil do Senado
Federal, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e
março de 1976, correspondente ao Primeiro-Trimestre
do citado exercício. A Comissão, após minucioso exame da matéria, aprova o Parecer do Relator, que
concluiu pela aprovação do referido Demonstrativo
Contáb!l apresentado.
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e
trinta minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Dlnarte Mariz, Primeiro-Secretário designado para. Secretariar a Reunião, a presente Ata, que, em seguida, é assinada pe·
lo Senhor Presidente e vai à pubUcação.
Sala da Comissão Diretora, em 2 de setembro
de 1976. - Magalhães Pinto, Presidente.
15." REUNIAO, ORDINARIA, REALIZADA
EM 15 DE SETEMBRO DE 1976
Sob a presidência do Senhor Senador Magalhães
Pinto, Presidente, presentes os Senhores Senadores
Wllson Gonçalves, Primeiro Vice-Presidente; Marcos
Freire, Segundo-Secretário; Lourival Baptista, Terceiro-Secretário; Lenoir Vargas, Quarto-Secretário; e
Renato Franco, Suplente convocado, às dez horas e
quarenta e cinco minutos, reúne-se a. Comissão D!retora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Benjamim Farah, Segundo VicePresidente e Dinarte Mariz, Primeiro-Secretário.
O Senhor Segundo-Secretário lê a Ata da Reunião
anterior, que, em seguida, é aprovada sem debates.
Declarando abertos os trabalhos, o Senhor Presidente submete à apreciação da Comissão os termos
da minuta de Convênio a ser firmado entre o Senado
Federal e a Caixa Econõmica Federal, relativo a fi·
nanciamento para a construção ou a aquisição de
unidades residenciais em Brasílla, Distrito Federal,
para servidores do Senado, mediante cláusulas e condições especiais, propondo, para esse fim, e de acordo com o que dispõe o art. 437, do Regimento Interno, a utl!ização de parte do quantitativo existente
no elemento "Saldos de Exercícios Anteriores", bem
como a respectiva assinatura do Convênio. A Comissão, após examinar detidamente a matéria, e sem
votos em contrário, resolve aprovar a proposta, soUcitando, antes da assinatura do Convênio, o parecer
do Senhor consultor Jurídico da Casa e autorizando,
em conseqüência, a apUcação da importância de
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros>, constante do respectivo saldo, nos termos da proposição
apresentada pelo Senhor Presidente.
A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Primeiro Vice-Presidente, que, na qualldadc de Relator, submete à dellberação da Comissão,
com Parecer favorável, os termos de contrato a ser
assinado entre o Senado Federal c o Senhor Francisco Gagl1ardi, relativo n. "Concessão para a exploração dos serviços do restaurante local!zado no Bloco
"A" do Anexo II", anteriormente apresentado pelo
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Senhor Primeiro-Secretário, com Parecer favorável.
A Comissão, sem votos discordantes, aprova a matéria nos termos propostos, sendo autorizada a assinatura do referido Contrato.
Nada mais havendo a tratar, às onze horas e
trinta minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Marcos Freire, Segundo-Secretário designado para Secretariar a Reunião, a presente Ata, que, em seguida, é assinada
pelo Senhor Presidente e va! à publicação.
Sala da Comissão Dlretora, em 15 de setembro
de 1976. - Magalhães l'into, Presidente.
COMISSAO DE AGRICULTURA
17.• REUNIAO (ORDINARIA), REALIZADA
EM 9 DE SETEMBRO DE 1976
As dez horas e trinta minutos do dia nove de setembro de mll novecentos e setenta e se1s, presentes
os Srs. Senadores Paulo Guerra, Otha!r Becker, Agenor Maria, Mendes Canale e Altevlr Leal, reúne-se a
Comissão de Agricultura na Sala "Epltáclo Pessoa".

Deixam de comparecer, com motivo justificado,
os Srs. Senadores Vasconcelos Torres, Benedito Ferreira, Italívlo Coelho e Orestes Quércla.
O Sr. Presidente em exercício, Senr.ctor Paulo
Guerra, ao constatar a existência de número regimental, declara abertos os trabalhos, apó.~ ter sido
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que,
em seguida, é dada como aprovada.
Da pauta, são relatadas as seguintes matérias:
l'elo Sr. Senador Othalr Becker
Parecer pela audiência prévia do Poder Executivo,
ao Projeto de Lei do Senado n.0 107, de 1975, que "torna obrigatória a utlllzação de sacaria de fibras naturais na embalagem de produ tos agrícolas, e dá outras
provldênc1as".
·
l'elo Sr. Senador Mendes Canale
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado
n.0 199, de 1976, que autoriza a doação de porções de
terras devolutas a Municípios incluídos na região da
Amazônia Legal, para os fins que especl!lca, e dá outras providências".
Os pareceres relacionados, após terem sido submetidos à discussão e votação, são aprovados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
lavrando eu, Marcos Vlnlclus Goulart Gonzaga, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, Ilda e aprovada, será aslnada pelo Sr. Presidente e vai à publicação.
18.• REUNIAO (ORDINARIA), REALIZADA
EM 6 DE OUTUBRO DE 1976
As dez horas e trinta minutos do dia seis de outubro de mll novecentos e setenta e seis, presentes os
Srs. Senadores Amaral Peixoto, Mendes Canale, Italivlo Coelho e Adalberto Sena, reúne-se a Comissão de
Agricultura na Sala "Epltáclo Pessoa".

Deixam de comparecer, com motivo justificado, os
Srs. Senadores Vasconcelos Torres, Paulo Guerra, Benedito Ferreira, Agenor Maria e Orestes Quércla.
O Sr. Presidente em exercício, Sr. Senador Amaral
Peixoto, ao constatar a existência de número reglmen tal, declara abertos os trabalhos, após ter sido
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que,
em seguida, é dada como aprovada.

II)
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Ao Projeto de Lei do Senado n. 0 122, de 1975, que
"assegura ao lavrador o d1relto de pagar o débito
agrícola por melo de consignação j udlclal do produto
apenhado, ou financiado, tomando-se por base os preços mínimos fixados pelo Governo Federal", o Sr.
Senador Mendes Canale apresenta parecer favorável
nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
O parecer, após ter sido submetido à discussão e
votação, é aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião
lavrando eu, Marcus Vlnlc1us Goulart Gonzaga, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, Ilda e apro~
vada, será assinada pelo Sr. Presidente e vai à publicação.
COMISSAO DE ECONOMIA
28.• REUNIA O (EXTRAORDINARIA), REALIZADA
EM 7 DE OUTUBRO DE 1976
As dez horas e trinta minutos do dia sete de outubro de mi! novecentos e setenta e seis, na Sala
"Epltácio Pessoa", sob a presidência, nos termos do
! 3.o do art. 93 do Regimento Interno, do Sr. Senador Ruy Santos e, eventualmente, do Sr. Senàdor
Paulo Guerra, e a presença dos Srs. Senadores Arnon
de Mello, Amaral Pe'!Jroto, Augusto Franco e Jarbas
Passarinho, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Economia.
·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores Milton Cabral, Vasconcelos Torres,
Jessé Freire, Luiz Cavalcante, Renato Franco, Franco
Montara, Orestes Quércla e Roberto Saturnlno.
t dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
São relatados os seguintes projetas constantes
da pauta dos trabalhos:
Pelo Senador Amon de Melo
Projeto de Lei da Cãmara n.0 3, de 1976, que "regula a responsab!lldade clvll das empresas de ônibus
no transporte de _passageiros", concluindo o seu parecer pela aprovaçao do projeto, recomendando, ainda,
a sua remessa à Douta Comissão de Constituição e
Justiça do Senado.
A comissão aprova, por unanimidade, o parecer
do Relator.
l'elo Senador Ruy Santos
Projeto de Lei do Senado n. 0 109, de 1976, que
"acrescenta dispositivos à Lei n.0 2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da profissão
de Químico, e dá outras providências"; Projeto de
Lei do Senado n.0 112, de 1976, que "acrescenta dispositivos à Lei n.o 2. 800, de 18 de junho de 1956, que
cr'la os Conselhos Federal e Regionais de Química,
dispõe sobre o exercício da profissão de Quimlco, e dá
outras providências"; e, Projeto de Lei do Senado n, 0
119, de 1976, que "acrescenta. dlsposltlvos à Lei n.o
2. 800, de 18 de junho de 1956, que cria os Conselhos
Federal e Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da profissão de Químico, e dá outras providências", concluindo o seu parecer pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n.0 109, de 1976, nos termos
da Emenda Substltutlva da Com1ssão de Constituição e Justiça, e pela prejud!clalldade dos Projetas de
Lei do Senado n,os 112 e 119, de 1976, ao primeiro
anexados.
Sem debates, a Comlssiio aprova, por unanimidade, o parecer do Relator.
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Face o. ausência do Sr. Senador Jessé Freire, é
retirado da pauta, paro. posterior apreciação, o Projeto de Lei do Senado n. 0 224, de 1975, que "dispõe
sobre fixação dos llmltes de prazos e juros nas vendas a crédito, e dá outras providências".
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.
29.• REUNIAO, REALIZADA EM 13 DE
OUTUBRO DE 1976

As dez horas do dia treze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, na Sala "Ep!táclo Pessoa",
sob a presidência do Sr. Senador Renato Franco, V'!cePresldente, no exerciclo da Presidência, e a presença
dos Srs. Senadores Ruy Santos, ·Vasconcelos Torres,
Cattete Pinheiro, Lulz Cavalcante, Paulo Guerra e
Jarbas Passarinho, reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores Milton Cabral, Jessé Freire, Arnon de
Mello, Franco Montoro, Roberto Saturnlno e Orestes
Quérc!a.
ll: dispensada a leltura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
São l!dos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constantes da pauta dos trabalhos:

Pelo Senador Roy Santos
Parecer favorável à Mensagem n,0 164, de 1976,
do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo (SP) a elevar em Cr$
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada, concluindo por apresentar à proposição um Projeto de Resolução; e,
Parecer favorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta à Mensagem n.0 167, de 1976, do
Sr, Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para cjue seja autorizada a Prefeitura Muni·
cipal de Ouro Fino <MO) a elevar em Cr$ 664.000,00
(seiscentos e sessenta e quatro m!l cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Pelo Senador Vasconcelos Torres
Parecer favorável, concluindo por apresentar um
Projeto de Resolução à Mensagem n.0 168, de .1976, do
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da
Fazenda, para que seja o Governo do Estado do Rio
de Janeiro autortzado a elevar em Cr$ 1.808.400.000,00
<um bilhão, ·oitocentos e oito milhões e quatrocentos
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
lavrando eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que Ilda e aprovada, será assinada pelo sr. Presidente.
30.• REUNIAO (EXTRAORDINARIA), REALIZADA
EM 14 DE OUTUBRO DE 1976
As onze horas do d!a quatorze de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, na Sala "Ep1tác!o Pessoa", sob a presidência do Sr. Senador Renato Franco,
Vlce-Pres!dente, no exerciclo da Presidência, e a presença dos Srs. Senadores Ruy Santos, Lu!z Cavalcante, Paulo Guerra, Jarbas Passarinho e Cattete Pi·
nhe!ro, reúne-se, extraordinariamente, a COmissão de
Economia.
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Deixam de comparecer, por motivo justlt!cado,
os Srs. Senadores Milton Cabral, Jessé Freire, Arnon
de Mello, Vasconcelos Torres, Orestes Quércla, Franco Montoro e Roberto Saturnino.
ll: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
ll: !Ido, discutido e aprovado o seguinte parecer
constante da pauta dos trabalhos:
Pelo Senador Roy Santos
Parecer favorável, com a Subemenda n.o 1-CE que
apresenta à Emenda n.o 1, de Plenário, ao Projeto de
Lei da Câmara n.0 72, de 1976, que "dispõe sobre o
mercado de valores moblllártos e cria a Comissão de
Valores Mob!llários - CVM".
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel Reis de Souza, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que Ilda e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
COWSSAO DE FINANÇAS

21.• REUNIAO (ORDINARIA), REALIZADA
EM 7 DE OUTUBRO DE 1976
As dezessels horas do dia sete de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, presentes os Srs. Senadores Amaral Peixoto, Presidente; Henrique de La Rocque, José Gulomard, Heitor Dias, Leite Chaves, Saldanha Derzl, Alexandre Costa, Ruy Santos e Fausto
Castelo-Branco, reúne-se a Comissão de Finanças na
Sala "Ruy Barbosa".
Deixam de comparecer, com motivo justificado, os
Srs. Senadores Benedito Ferreira, Jessé Freire, Vlrgillo Távora, Mattos Leão, Tarso Dutra, Helvídlo Nunes,
Teotónio VIlela, Mauro Benevldes, Roberto Saturnlno
e Ruy Carneiro.
O Sr. Presidente, Senador Amaral Peixoto, ao
constatar a existência de número regimental, declara
abertos os trabalhos, após ter sido considerada aprovada a Ata da reunião anterior, cuja leitura foi dispensada.
Da pauta são relatadas as seguintes matérias:
Pelo Sr. Senador Henrique de La Rocque
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara
n.0 76, de 1976, que "autoriza a União a renunciar a
direitos credltórlos em favor do Munlciplo de Urussanga, no Estado de Santa Catarina".
Pelo Sr. Senador Ruy Santos
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara
n.o 76, de 1975, que "disciplina a venda, no comércio
varejista, dos cereais acondicionados em pacotes padronizados".
·
Pelo Sr. Senador Saldanha Denl
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n. 0
175, de 1976, que "dispõe sobre servidores públicos civis da Administração Dlreta do Dlstrl to Federal e de
suas Autarquias, segundo a natureza jurídica do vinculo empregaticlo, e dâ outras providências".
Os pareceres relacionados após terem sido submetidos à discussão e votação, são aprovados.
Logo após, o Sr. Senador Ruy Santos formula pedido de vista ao Projeto de Lei do Senado n.0 158,
de 1976, que "dispõe sobre terminais de transportes
terrestres, edá outras providências", ao qual o Relator designado, Sr. Senador Jessé Freire apresentou
parecer favorável. Em seguida, o Sr. Presidente concede a vista sollci tada.
Nada mais havendo à tratar, encerrn-se a reunião, lavrando eu, Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga,
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Assistente da Comissão, a presente Ata, que, Ilda e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
22.a REUNIAO (EXTRAORDINARIAJ, REALIZADA
EM 14 DE OUTUBRO DE 1976
As dezessels horas do dia quatorze de outubro de
mil novecentos e setenta e seis, presentes os Srs. Senadores Ruy Santos, Henrique de La Rocque, Ruy
Carneiro, Cattete Pinheiro, Mauro Benevldes, José
Gulomard, Heitor Dias, Benedito Ferreira e Danton
Joblm, reúne-se a Comissão de Finanças na Sala de
Reuniões - atrás do Plenário.
Deixam de comparecer, com motivo justificado, os
Srs. Senadores Alexandre Costa, Fausto Castelo-Branco, Jessé Freire, Vlrgillo Távora, Mattos Leão, Tarso
. Outra, Helvidio Nunes, Teotónio VIlela, Amaral Peixoto, Leite Chaves e Roberto Saturnlno.
Nos termos do I 3.0 do art. 93 do Regimento
Interno, assume a Presidência o Sr. Senador Ruy
Santos, que, ao constatar a existência de número regimental, declara abertos o.s trabalho.s da Comissão,
após ter sido considerada aprovada a Ata da reunião
anterior.
Da pauta, siio relatadas as seguintes matérias:
Pelo Sr. Senador Henrique de La Rocque
1 - Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n.0 184, de 1976 !DF) - Complementar, que
"permite aposentadoria voluntária, nas condições que
especifica, ao.s funcionários públicos do Distrito Federal lncluidos em Quadro Suplementar ou postos em
dlsponlb1lldade".
2 - Parecer pela rejeição da Emenda n.o 1, de
Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara n.o 72, de 1976,
que "dispõe sobre o mercado de valores mob11lárlos e
cria a Comissão de Valores Mobülárlos".
Pelo Sr. Senador Saldanha Dersl
Parecer favorável â solicitação contida no Ofício
"S" n. 0 14, de 1976, do Sr. Governador do Estado de
Mato Gro.sso, solicitando 1\Utorlzação do Senado Federal para contratar, no exterior, empréstimo de US$
10,000,000.00 !dez milhões de dólares norte-americanos) para aplicação no programa rodoviário do Estado,
nos termos de Projeto de Resolução apresentado.
Os pareceres relacionados, após terem sido submetidos à discussão e votação, são finalmente aprovados.
Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcos Vlnlclus Goulart Gonzaga,
Assistente da Comissão, a presente Ata, que, Ilda e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSAO DE LEGISLA.ÇAO SOCIAL
12.a REUNIAO (EXTRAORDINARIAJ, REALIZADA
EM 6 DE OUTUBRO DE 1976
As onze horas do dia seis de outubro de mil novecento.s e setenta e seis, na Sala "Epltáclo Pessoa",
sob a presidência do Sr. Senador Nelson Carneiro,
Presidente, e a presença dos Srs. Senadores Eurico
Rezende, Henrique de La Rocque, Mendes Canale,
Domiclo Gondlm, Jessé Freire, Vlrgillo Távora, Franco Montoro e Lázaro Barboza, reúne-se extraordinariamente, a Comissão de Legislação Social.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o
Sr. Senador Jarbas Passarinho.
11: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
São retirados da pauta, para posterior apreciação, o.s seguintes projetas: Projeto de Lei do Senado
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n.0 101, de 1976, que dá nova redação ao art. 473 e
seus Incisos I e II do Decreto-Lei n.o 5 .452, de 1.0 de
maio de 1943 !Consolidação das Leis do Trabalho):
Projeto de Lei do Senado n. 0 110, de 1976, que revoga
o art. 357 do Decreto-Lei n.o 5. 452, de 1.0 de maio
de 1943 !Consolidação das Leis do Trabalho); e, Projeto de Let do Senado n.o 161, de 1976, que concede
ao trabalhador um dia útil de folga, por mês, para
tratar de Interesses particulares.
São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres:
Pelo Senador Franco Montoro
Parecer favorável, com as Emendas de n.o. 1 a
26--CLS, ao Projeto de Lei da Câmara n.0 63, de
1976, que "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências":
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara
n.0 29, de 1976, que "acrescenta Item ao art. 14 da Lei
n.0 5.316, de 14 de setembro de 1967, que Integra o·
seguro de acidentes do trabalho na Previdência social, e dá. outras providências"; e,
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado
n.0 197, 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", transformando-o na
Emenda n.o 26--CLS ao Projeto de Lei da Câmara
n. 0 63, de 1976.
Com a palavra, o Sr. Senador Franco Montoro
solicita que sejam desapensados do Projeto de Lei da
Câmara n.o 63, de 1976, ao qual estão anexados por
deliberação do Plenário, para tramitação com~ proposições autónomas, os seguintes projetes: Projeto de
Lei do Senado n.o 173, de 1975, que "restabelece, em
favor do aposentado que tenha retornado à atlvidade,
o direito de receber os benefícios decorrentes da legislação sobre acidentes do trabalho": Projeto de Lei
do Senado n.0 229, de 1975, que "considera crime contra a liberdade ou organização do Trabalho a não
adoção, por parte da empresa, das providências e
cautelas legais destinadas a evitar o acidente do trabalho"; Projeto de Lei do Senado n.o 24, de 1976,
que "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho
em favor dos trabalhadores autõnomos": Projeto de
Lei do_ Senado n.0 39, de 1976, que "dispõe sobre a
extensao do seguro de acidentes do trabalho rural aos
Pequenos Proprietários, Parceiros, Arrendatários, Posseiros e afins"; e, Projeto de Lei do Senado n.n 149
d!! 1976, que "dispõe sobre a concessão de gratifica~
çao de risco de vida aos trabalhadores na construção
civil". O Sr. Presidente, ouvido o Plenário da Comissão, acolhe a proposta do Sr. Franco Montoro e declara que serão tomadas as devidas providências.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reudo eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão,
a presente Ata, que Ilda e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.
COMISSAO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre as
Propostas de Emenda à. Constituição n.os 26 e
27, de 1976, que "Institui a Assembléia Legislativa do Distrito Federal e altera a redação do
§ 1.0 do artigo 17 da Constituição Federal".
2.• REUNIAO, REALIZADA EM 22 DE
SETEMBRO de 197a
As dezessels horas do dia vinte e dois do mês de
setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis,
no Auditório Milton Campos, presentes os Srs. Senadores Heitor Dias, Otto Lehmann, cattete Pinheiro,
Ruy Santos, Saldanha Derzl, Henrique de La Rocque,
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----------------------------~-----------Italivlo Coelho, José Llndoso e Lázaro Barboza e e 27, de 1976, que Institui a Assembléia Legislativa do

Deputados Daso Coimbra, João Climaco, Nosser Almeida, Jorge Arbage, Antunes de Oliveira e Genervlno Fonseca, reúne-se a Comissão Mista Incumbida
de estuclo e parecer sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n.os 26 e 27, de 1976, que "Institui a
Assembléia do Distrito Federal e altera a redação do
I 1.0 do artigo 17 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores Adalberto Sena e Evandro Carrelr~~o e
Deputados Antônio Gomes, Norton Macedo, Fernando
Cunha, Iturlval Nascimento e Adhemar Sant1llo.
Ao constatar número regimental para deliberar,
o Sr. Presidente, Senador Lázaro Barboza, dá Inicio
aos trabalhos, comunicando haver recebido da Liderança da ARENA no Senado Federal ofícios Indicando os Srs. Senadores Otto Cirilo Lehmann, Ruy Santos e Cattete Pinheiro para Integrarem a Comissão
em substituição aos Srs. Senadores Helvídlo Nunes,
Eurico Rezende e Renato Franco, respectivamente.
Comunica, ainda, que às Propostas não foram apresentadas qualquer emenda.
Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que logo após é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Deputado João Climaco, para a apresentação do seu Parecer, concluindo-o pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição de n.os 26 e 27,
de 1976.
Posto em discussão, fazem uso da palavra os Srs.
Deputados Antunes de Oliveira e Jorge Arbage e Senadores Ruy Santos e Lázaro Barboza, tendo na oportunidade assumido a dlreção dos trabalhos o Sr.
Senador Heitor Dias, Vlce-Presldente da Comissão,
para que o Sr. Senador Lázaro Barboza fizesse parte
dos debates.
Reassumindo a Presidência, o Sr. Senador Lázaro
Barboza coloca em votação o parecer apresentado,
sendo o mesmo aprovado com votos vencidos dos Srs.
Deputados Antunes de Oliveira e Genervlno Fonseca.
Antes de encerrar os trabalhos, o Sr. Presidente
agradece a colaboração de todos os presentes, determinando ao Assistente da Comissão que se faça a publicação do apanhamento taqulgráflco em anexo à
Ata da reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião
e, para constar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e apróvada,
será assinada pelo Sr. Preslden te, demais membros
da Comissão e vai à publicação.
COMISSAO MISTA SOBRE EMENDAS A CONSTITUIÇAO N.oa 26 e 27, DE 1976. REALIZADA DIA 22 DE
SETEMBRO DE 1976, AS 16:00 HORAS.
ANEXO A ATA DA 2. 0 REUNIAO
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIORAFICO
RELATIVO AS PROPOSTAS DE EMENDA A
CONSTITUIÇAO DE N,oo 26 E 27, DE 1976, COM
PUBLICAÇAO DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SR. PRESIDENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 8 Srs. Congressistas.
Havendo número legal, declaro aberta a reunião.
A Comissão reúne-se para discutir e votar o Parecer do eminente Relator, Deputado João Climaco,
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n,oo 26

Distrito Federal e altera redação do parágrafo 1.0 do
art. 17 da Carta Magna vigente.
Na forma do art. 130, do Regimento Interno do
Senado Federal, proponho ao Plenário dispensa de
leitura da Ata da reunião de Instalação.
Se não houver objeção dos Srs. congressistas,
aprovarei a dispensa de leitura. <Pausa.)
Está dispensada a leitura.
Não foi apresentada. às propostas constitucionais _n.os 26 e 27 qualquer emenda.
Devo, também, comunicar ao Plenário que, por
ofício das Lideranças, os Srs. Senadores Helvídlo
Nunes, Eurico Rezende e Renato Franco foram substituídos pelos Senadores Otto Lehmann, Ruy Santos
e Cattete Pinheiro, respectivamente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado João Climaco, Relator da matéria, para proferir seu parecer.
O SR. JOAO CL!MACO (ARENA - PI. Para emitir parecer.) - VIsam as Propostas de Emenda à
Constituição, de numeros 26 e 27, de 1976, a dotar o
Distrito Federal de representação legislativa, seja na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, seja
em Assembléia semelhante à dos Estados. Por Isso
mesmo, pelo objetlvo comum - representatividade
eleitoral própria, de âmbito nacional ou local - foram as duas propostas anexadas, como convém, para
um só pronunciamento do Plenário do Congre~so
Nacional, necessária providência de economia legislativa.
Antes de examinar cada uma de "per si", atendendo à redação e justificação respectivas, queremos
relembrar que a transferência da. Capital Federal
para Brasilla não teve, apenas, o objetlvo da Interiorização do centro político e administrativo nacional,
com vistas ao desenvolvimento Integrado pela Incorporação de amplos vazios demográficos, senão também o de evitar, aqui, a repetição de fenômenos ocorridos na antiga Capital, decorrentes da atuação desenfreacl a de ·grupos locais de pressão, em detrimento
r.la melhor gestão dos negócios nacionais .
Se no Império o chamado "Munlciplo Neutro"
possuía um Legisla t!vo próprio e, na República, representantes federais e municipais, ainda estão em nossa
lembrança os abusos praticados pela famosa "gaiola
de ouro", de triste memória.
Além disso, a sistemática administrativa adotada
em Brasilla, a partir de 1960, seja a da organização
municipal "sul generls", com um Prefeito nomeado,
seja a de Unidade administrada por um Governador,
da confiança do Presidente da República, sem representantes legislativos, tornou possível a promoção do
desenvolvimento ha.rmõnlco da cidade, sem convulsões
políticas.
Brasilla nunca teve um órgão legislativo próprio.
Aliás, nesse particular, cumpre lembrar que, na antiga
Capital, quando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tinha um projeto vetado pelo Prefeito, a decisão
Ilnal sobre a matéria cabia ao Senado Federal. E nem
por Isso se sustentava que aquela Casa do Congresso
praticasse uma exorbitância - ao cumprir solução
constitucional prevista - Imiscuindo-se em negócios
do Dlstrl to Federal.
Alega-se, também, que o cidadão residente em
Brasilla, sendo lndlreta a eleição ao Presidente da
República e não dispondo a Capital Federal de Assembléia Legislativa, nomeado o seu chefe executivo, tem
cassado o seu direito de votl:l.
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Entretanto, o eleitor braslllense, geralmente possuindo titulo eleitoral emitido em outra Unidade Federativa, pôde votar, no último pleito, para Deputados Federais.
Assinale-se, ademais, que ninguém é obrigado a
optar pelo domicílio eleitoral em Brasilla, salvo o caso
do funcionário público, detentor, no entanto, regra
geral, de título obtido num dos vários Estados da Federação.
Feitas estas considerações, de ordem geral, passamos ao exame de cada uma das Propostas de Emenda Constitucional, que nos cabe relatar.
A ,Proposta n.0 26, de autoria do Ilustre Deputado
Adhemar Santlllo, pretende, mediante nova redação
ao art. 17 e acréscimo, ao texto constitucional, de uma
disposição transitória, dotar o Distrito Federal de
uma Assembléia Legislativa, "integrada por cidadãos
maiores de vinte e um anos, em pleno exercício dos
direitos políticos, e eleitos por voto dlreto e secreto",
fixado o seu número pelo Tribunal Superior Eleitoral
que, no prazo de sessenta dias, a partir da promulgação da Emenda, publicaria "as instruções necessárias ao mandamento que ela contém, relativamente
às eleições dos Deputados pelo Distrito Federal".
Na justl!lcação, cita as Constituições de 1934,
1937 e 194&; a primeira, admitindo Deputados Federais classistas e eleitos; a segunda, dando as funções legislativas ao Conselho Federal; a terceira admitindo, para o Distrito Federal, a eleição de Senadores, Deputados Federais e de uma Câmara de Vereadores, que, no entanto, não apreciava os vetos do
Prefeito, deferidos ao Senado Federal.
Entretanto, a solução proposta não encontra analogia em nenhum texto constitucional anterior: nunca o Distrito Federal teve Deputados Estaduais, ou
seja, uma Assembléia Legislativa autõnoma, desde
que sua Câmara de Vereadores não examinava os
vetos do Prefeito.
Sustenta o autor da Proposta que o eleitor tem o
direito de votar e ser votado. Mas este último, nem
sempre, em face daquelas lneleglbll!dades previstas
na própria Constituição. Portanto, o caso do eleitor
que não pode ser candidato não é singular de Bras1lla,
mas pode ocorrer em todo o País, "respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibllldade e incompatlbll!dade", como lembra o próprio Autor da
Proposta.
Se os argumentos apresentados não têm valor
absoluto, quanto ao mérito da Proposta, vale lembrar,
por outro lado, alguns aspectos de técnica legislativa.
Não se lembrou o autor de que a Inserção dos novos
dispositivos, no texto constitucional, resultaria em
outras alterações da Constituição, no que tange a
atribuições específicas do Senado e quanto à. competência exclusiva do Presidente da República, no
sentido de Iniciar o processo legislativo, de referência ao Distrito Federal. Poder-se-la alegar que tais
dispositivos estariam implicitamente revogados, mas,
a nosso ver, a boa técnica aconselharia a expressa
revogação, a fim de evitarem-se maiores esforços do
exegeta constitucional.
A Proposta n.o 27, de 1976, dá nova redação ao I
1,0 do Artigo 17 da Constituição, nos seguintes termos:
"§ 1.o - o Distrito Federal far-se-á representar
no Congresso Nacional, atendido o disposto no artigo
39 e seu 1 2. 0 , bem como no artigo 41 e respectivos
parágrafos". Tratam esses Incisos constitucionais da
composição da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.
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Assim, o novo dispositivo, se promulgado pelo Congresso Nacional, resultaria na restauração do regime
da Constituição de 1946, apenas não restabelecida a
Câmara de Vereadores.
Admite-se, implicitamente - pois o Autor não
cuidou de nenhuma disposição transitória - que a
aplicação do novo dispositivo se faria a partir do
pleito de 1978.
Na Justificação, o Autor da Proposta, o Ilustre
Deputado Antunes de Oliveira, depois de assinalar que
"a representação política é inerente ao sistema federativo e preferida pela forma republicana de Governo", esquece que a regra geral comporta exceções:
milhões de eleitores, nas Capitais e em dezenas de
Municípios, não elegem seus Prefeitos; os Territórios
Federais não dispõem de Legislativo próprio, embora
os respectivos municípios, com Prefeitos nomeados,
tenham Câmaras de Vereadores.
Trata-se, portanto, de exceções, de Interesse político ou administrativo, à regra geral da representatividade. Tais convenléncias é que ditam a especial
marginalização de duzentos mil eleitores no Distrito
Federal, como nas Capl tais, nas Estâncias Hldrvmlnerals e em Munlciplos de Interesse da Segurança
Nacional, de quase cinco milhões de eleitores que não
podem escolher Prefeitos, nomeados pelos Governadores.
Se o cidadão, residente em Brasília, não elege
Vereadores, nem Deputados ou Senadores, nem vota
para a Presidência da República, Isso não significa
a Impossibilidade de Interferência política, livre de
opinar, por meio dos órgãos de comunicação, em qualquer pleito. Ademais, o brasiliense, interferindo, como
funcionário, na Administração Federal e local, participa, atlvamente, da política, em termos de maior
eficiência que um simples eleitor. Não estão os cidadãos do Distrito Federal Impedidos de "m~.n!!l"~t.~.r
sua convicção política", direito "assegurado pela constituição a todos os brasileiros", mas, apenas, de escolher mandatários locais.
Assim, considerando, em conjunto, as duas Propostas, somos de parecer que ambas contrariam um
objetlvo politico e administrativo, Inspirador da própria transferência da Capital da República, que seria
o de evitar, no Distrito Federal, as disputas políticas
locais. Parece-nos que a sistemática atual, com o Senado preenchendo funções legislativas do Distrito Federal, atende àqueles pressupostos que inspiraram a
criação de Brasilla, privada de autonomia politica em
nome dos superiores interesses da Nação e somos, assim, pela rejeição das Propostas de Emenda à Constituição n.0 • 26 e 27 de 1976.
Era o meu parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE !Lázaro Bltrboza) - Srs.
Membros da comisSão, o Relator acabOu de dar o seu
parecer e vamos colocá-lo em discussão. Na forma do
art. 13 do Regimento Comum, qualquer membro da
Comissão poderá fazer uso da palavra uma única vez,
pelo prazo de 15 minutos.
A Presidência concede a palavra ao eminente autor da proposta de Emenda Constitucional.
O SR. ANTUNES DE OLIVEIRA - Eu desejaria
falar pela ordem, da seguinte maneira: Cabe, em face do Regimento ou em face da. praxe, façam-se duas
propostas e não uma só? Se cabe, eu pediria que nós
dlscutissemos e votássemos individualmente a Emenda 26 e a 27. Ainda que elas tenham certo denominador comum, não chega a ser um denominador comum
completo. Eu gostaria de saber se Isso é possível. Se o
é, que se faça. 1!: a questão de ordem que levanto e
apresento a v. Ex.B

7004 Terça-feira 19

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barbozal - Como o
eminente autor de uma das emendas em discussão
já tem conhecimento, as matérias apresentadas à
consideraçiio do Congresso Nacional, que são conexas, atendendo ao princípio até mesmo de economia
processual, tramltnm conjuntamente. Dni porque, a
essa alturn, tendo Inclusive o Sr. Relator emitido o
parecer sobre as duas propostas ao mesmo tempo, esta Presidência entende que as discussões também, embom V. Ex.n como autor de uma delas possa cingir os
seus argumentos especificamente sobre a mntéria versada ou de sun autoria, a discussão deverá cingir-se
no todo, no conjunto, às duas propostas apresentàdas.
O SR. ANTUNES DE OLIVEIRA - Com esta explicação, Isso quer dizer: quer a discussão como a votação serão uma só?
O SR. PRESIDENTE (Láznro Barboza) - Exnto.
O SR. ANTUNES DE OLIVEIRA - Imagine V.
Ex.", e a Casa, o seguinte: José Joaquim da Silva Xavier, não o Tiradentes, resolve aceitar que se coloquem
no Distrito Federal Senadores e Deputados Federais,
mas não aceita que haja uma Assembléia Legislativa
e que haja uma Câmara de Vereadores. Na base em
que está se fazendo, ele não pode votar.
O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza) - Entretanto, esta Presidência entende que não há nenhum
prejuízo em conceder a V. Ex.• destaque para a votação em separado do seu projeto.
O SR. ANTUNES DE OLIVEIRA - Em sendo assim, eu aceito.
O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza) - V. Ex."
deseja argumentar a respeito de sua proposta, nobre
Deputado?
O SR. ANTUNES DE OLIVEIRA - Desejo.
O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barbozal - Tem a
palavra V. Ex.•
O SR. ANTUNES DE OLIVEIRA - É o seguinte:
o eminente Relator. . . (sem microfone)
O SR. JORGE ARBAGE - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza) - Tem a
palavra, pela ordem, V. Ex.•
O SR. JORGE ARBAGE - Apenas para indagar
de V. Ex.• se o eminente autor, agora, entra em fase
de discussão das duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza) - Como o
eminente autor de uma das proposituras acabou por
pedir destaque da matéria, S. Ex.•, naturalmente, vai
discutir, vai defender a sua proposta.
O SR. ANTUNES DE OLIVEiRA - Sr. Presidente,
eminentes colegas parlamentares, o Sr. eminente Relator apresenta, nn pág. n.0 4, no último parágrafo o
seguinte:
"Na justificação, o autor da proposta, o Ilustre
Deputado Antunes de Oliveira, depois de assinalar
que" etc., etc. . . gostaria de chamnr a atenção para
certos fatos:
1.0 - O Distrito Federal vai comportando 500 mil,
600 mil, 700 mil ... Brasília vai comportando, ou melhor, o Distrito Federal vai comportando oitocentos
mil, daqui há pouco nós teremos, talvez, 1 milhão, 2
milhões, não devia ficar sem uma representação. Não
discuto o ponto de vista da vereança nem da deputação estadual; discuto o ponto de vista da representação em que ela seja ou me parece ju.sta, no setor
tederul, ou melhor, Senndo e Cãmam Federal.
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Imaginem V. Ex.•• se 2 milhões, 4 milhões, a milhões, hoje já temos uma expressão demográfica considerável, fica sem poder escolher o seu representante i
Esse, o primeiro ponto.
O segundo ponto, Sr. Presidente, é que há problemas em Brasilla que não podem deixar de ser discutidos e que têm reflexos no povo, na vida da cidade,
não só como cidade mas como Capital Federal; não só
como Cidade-Capital Federal, mas como cabeça do
Bras!! e futura cabeça do mundo, não só Isso, mas
que tem relação com problemas nacionais.
Eu estou lamentando que o eminente Deputado,
que tem um equilíbrio Imenso nas suas decisões, o
Deputado João Climaco, não chegasse ao clímax da
idéia central, que é dar a Brasília a oportunidade de
representação; então 1 milhão, no futuro 2 milhões,
não terão a oportunidade de uma escolha. O segundo
ponto, já disse, é questão de problemas da própria
cidade, problemas da cidade como cidade, problemas
da cidade como capital, problemas da cidade como
Distrito Federal, problemas da cidade como Capital
do Pais, para onde vêm brasileiros de todas as regiões. Eu Insistiria para que fosse aceita a propositura, qual seja, a seguinte apenas:
"O Distrito Federal far-se-á representar no Congresso Naclonal, atendendo disposto no art. 39 e seu
§ 2.o, bem como no art. 41 e seu respectivo parágrafo"
que, em síntese, é ter uma representação federal no
setor de Senado, no setor de Câmara Federal. O Rio
de Janeiro teve a sua representação. Eu como Deputado Federal, quando o Brasll estava com a Capital
no Rio de Janeiro, vivi, lutei, junto com Deputados e
Senadores daquela região, Inclusive o Deputado Carlos Lacerda que era um dos lutadores pela cidade do
Rio de Janeiro, pela capital antiga do Brasil.
Vejo, portanto, Sr. Presidente, a possibilidade,
por que não dizê-lo a necessidade de Brasílla, Distrito
Federal, ter uma representação. Não quero criticar
qualquer outro setor, mas eu não estou discutindo
aqui a questão de se ter uma Assembléia Legislativa,
de se ter uma Câmara de Vereadores. Não estou discutindo este assunto; estou discutindo o assunto, qual
seja, de que Brasília deva ter uma representação federal no Congresso Nacional, como uma parte do
Brasil e parte de alta estirpe, de alta cultura, politica, literária e em todos os aspectos dos conhecimentos
humanos. Em sendo assim, chamo a atenção do Presidente e dos membros desta Comissão, no sentido
de que se dê a Brasília uma representação federal e,
em se dando, que se dê essa representação, a sua responsabilidade mais alta, qual seja, a de Senado e
Câmara Federal.
Era o que tinha a dizer, neste momento, a V. Ex.•,
agradecendo a atenção de V. Ex.• e dos meus nobres
Pares.
O SR. PRESIDENTE <Lázaro Barboza) - Continua cm discussão a matéria.
concedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Arbage,
O SR. JORGE ARBAGE - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão Mista do Congresso Nacional,
duas são as proposições ora em discussão, ambas me
parecem preconizando objetivos realmente distintos. Enquanto a Emenda n. 0 26, de autoria do eminente Deputado Adhemar Santillo, propõe a criação
de uma Casa Legislativa Estadual para o Distrito Federal, a do eminente Deputado Antunes de Oliveira,
que inclusive conta com a minha assinntura, a solidariedade em termos de apelamento à iniciativa do
eminente legislador, defende a tese do DL~trlto Federal se representar no Congresso Nacional, atendido
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disposto no art. 39, 1 2.0 , bem como o art. 41 e respectivos parágrafos.
Sr. Presidente, toda a vez que o eminente parlamentar toma Iniciativas dessa natureza, é evidente
que não podemos negar a esse parlamentar o nosso
aplauso. O direito de consolidar as grandes Idéias é
Inerente aos que exercem a função legislativa nesta
augusta Casa do Povo.
Todavia, Sr. Presidente e Srs. Membros da Comissão Mista, temos de nos situar dentro daquela regra
que não deva fugir à lógica legislativa, para evitar
que uma proposição aparentemente viável no seu
mérito e no seu objetlvo, possa, na prática, não atender a esses pressupostos que multas vezes Inspiraram
a Intenção do seu respectivo autor.
Em caso, não concordamos com a aprovação das
Emendas n.os 26 27, de 1976, de autoria dos eminentes Deputados Adhemar Santlllo e Antunes de Ollra. E não concordamos, Sr. Presidente e Srs. Membros
da Comissão porque, na realidade, elas viriam a ferir
um princípio tradicional mantido na Constituição,
que vem desde 1934, onde esse diploma constitucional
já consagrava que o Distrito Federal seria administrado por um Prefeito, de nomeação do Presidente
da República, com a aprovação do Senado Federal,
demissível ad nutum, cabendo as funções deliberatlvas a uma Câmara Municipal eletlva.
Com o advento da Constituição de 1937, o principio constitucional foi mantido no tocante ao Distrito
Federal. Seria administrado por um Prefeito de nomeação do Presidente da República, com a aprovação do Conselho Federal.
A Constituição de 1946, no seu art. 26, previa que
o Distrito Federal seria administrado por Prefeito, de
nomeação do Presidente da República e teria Câmara
eleita pelo povo com funções legislativas. E nos arts.
56 e 58, admitia na Câmara dos Deputados representantes eleitos pelo Distrito Federal, em número de
sete. E, no art. 60, três representantes no Senado
Federal, eleitos segundo princípio majoritário.
Pois bem, esses direitos consagrados, em todas as
fases democráticas deste Pais, mantiveram a tradição
de que o Administrador do Distrito Federal é da livre
e dlreta escolha do Sr. Presidente da República.
Dlr-se-la que o Distrito Federal, sob a égide da
Constituição de 1967 e Emenda Constitucional n. 0 69,
padeceria de uma deficiência ou de omissão, não
dispondo de uma Casa Legislativa para atender às
necessidades mais objetlvas, Inerentes à sua área.
O legislador constituinte, Sr. Presidente e Srs.
Membros desta Comissão Mista, teve a devida precaução no exame dessa Importante matéria. Atribuiu
as matérias tributárias e orçamentárias, serviços públicos e pessoal de administração, à competência
legislativa do Senado Federal.
Supriu, com essa Iniciativa, aquela deficiência
que viria a reclamar aquela necessidade de Implantação de Assembléia Legislativa ou de convocação para
a participação no Congresso Nacional, de representantes eleitos pelo Distrito Federal.
Nestas condições, acolho, com louvores, o parecer do eminente Relator, Deputado João Climaco, não
apenas porque respaldado no frut.o de uma excelente
experiência vivida, há longos anos, mas também, pelo
suporte jurídico-constitucional, que nele se Incorpora,
e que evidencia, na realidade, não ser viável n criação
de umn Assembléia Legislativa, ou, ainda, de uma
representação federal, no Congresso, para representar o Distrito Federal.

Portanto, Sr. Presidente, é esse o nosso ponto
de vista.
O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barboza) - Contln ua em discussão a matéria.
Antes de que o Sr. Relator conclua, gostaria que
o mesmo falasse ao final, porque vou pedir ao eminente Vlce-Presldente, Senador Heitor Dias, que a..'lsuma a Presidência para poder tecer algumas considerações sobre a matéria e não posso fazê-lo da
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Com a
palavra o nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LAZARO BARBOZA - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão Mista encarregada de discutir
as propostas de Emenda Constitucional n.os 26 e 27.
O autor da Proposta n.0 26, é o Ilustre Deputado
do meu Estado, o Estado de Goiás, Deputado Adhemar Santlllo, que pretende, mediante nova redação
ao art. 17, acréscimo ao texto constitucional de disposição transitória, para dotar o Distrito Federal de
Assembléia Legislativa, Integrada por cidadãos maiores de 21 anos, em pleno exercício de direitos políticos e eleitos pelo voto dlreto e secreto. Fixado o
seu número pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, em
prazo de 60 dias, a partir da promulgação da emenda
publicaria as Instruções necessárias ao mandamento
que ela contém, relativamente às eleições de Deputados pelo Distrito Federal.
Sr. Presidente e Srs. Membros da Comissão, tendo
a honra de, como Senador, Integrar a Comissão do
Distrito Federal - Comissão esta, Sr. Presidente, que
V. Ex. 8 preside com tanto brilho - já pude sentir
de perto que, por maior boa vontade, por maior que
seja o grau de civismo, de patriotismo, e de amor
a esta cidade de Brasília, que todos nós aprendemos
a admirar, não tem, o Senado da República, uma
estrutura capaz de dar à Comissão do Distrito Federal as condições essenciais para fiscalizar o Governo do Distrito Federal e para ser, por assim dizer,
os olhos do povo desta grande Capital.
Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Membros da
Comissão, homem que se pauta por um respeito quase
sacrossanto às bases democrátlcll.'l de Governo, entendo que não se justifica manter a população de
Brasília, que já atinge a quase um milhão de almas,
afastada do centro de decisão do Pa.ís e, principalmente, da sua cidade; por maior que seja a senslbllldade dos Srs. Senadores e dos Srs. Membros da
Comissão do Distrito Federal, todos nós, Sr. Presidente, preocupados com os problemas de nossos Estados, não temos condições de saber sequer como
anda o problema do ensino em Brasília, não temos
condições sequer de aquilatarmos de que as normas
urbanlstlcas da cidade vêm sendo mantidas; e o que
dizer do problema do lixo, do problema de segurança,
do problema médico-hospitalar, da assistência social?
O eleitor de Brasllla ·é obrigado a qualificar-se, segundo determina o texto constitucional, para que,
Sr. Presidente? Para nada.
Na verdade o eleitor brasiliense está Inteiramente desprovido do exercício maior de sua cidadania,
que é o direito de voto. E argumentar que ele não
está Impedido de qualificar-se como eleitor, nos seus
Estados de origem, porque Brasllla é uma cidade
nova, e que pode, assim, participar da vida política
nacional, votando em outros Estados, data venla do
ponto de vista do eminente Relator, a meu ver o
argumento não procede. Não procede, Sr. Presidente,
porque dezenas de milhares de pessoas - para não
dizer centenas de brasilienses - já estão quase a
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completar dezoito anos - homens e mulheres nascidos e criados aqui e Integrados à vida desta cidade
- que não tem vinculações com o meu Estado de
Goiás que circunda Brasilia por todos os lados, e
multo menos, com os Estados do Amazonas, do Acre
e do Plaui ou até mesmo com o Estado da Bahla, o
Estado de V. Ex.•, Sr. Presidente.
Por outro lado, entendo que os goveman tes de··
vem ser fiscalizados, eficientemente. E, não contando
Brasilia com uma Câmara Legislativa capaz de Interpretar, com fidelidade, os anseios de sua gente, de
discutir e analisar os seus problemas, e de fiscalizar
a atuação do Governador - poderiamos dizer sem
medo de estar cometendo um exagero - que nenhum
governante tem tanto poder nas mãos como o Governador de Brasilla. Nenhum governante já deteve
tamanha soma de poderes. E Isto não está, é evidente, na vontade direta do Governador - ter ou não
ter excesso de poderes nas mãos - mas está exatamente na falta de órgãos capazes de exercer uma
fiscalização eficiente.
Nós, Senadores, temos compromissos em nossos
Estados - todos nós, nos fins de semana, viajamos
para as plagas de nossas origens. Aqui no Senado,
estamos absorvidos pelos problemas de ordem naclonai. E o povo de Brasilia continua sem ter quem
os represente. Dai por que, Sr. Presidente e Srs.
Membros da Comissão, entendo que, se o Congresso
Nacional viesse a aprovar a Proposta de Emenda
n.o 26, estaria prestando relevantes serviços à cidade
de Brasilia e ao seu povo.
Eram estas as considerações que eu não poderia
deixar de tecer em torno da matéria, Sr. Presidente
apresentada pelo meu Ilustre conterrâneo, o Depu~
tado Adhemar Santlllo, que aqui não pôde estar para,
pessoalmente, defender essa propositura, natural·
m.ente, co~ mais brilho e com mais eficiência do que
nos que nao nos preparamos para tal fim. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Convido
V. Ex.• a ocupar a Presidência. !Pausa.)
O SR. PRESIDENTE !Lázaro Barboza) - Tem a
palavra o eminente Relator.
O SR. RELATOR (João Cllmacol - Apenas para
agradecer a referência que o nobre Deputado Antunes
de Oliveira acaba de fazer à minha pessoa com relação
à posição em que me encontro como Relator da ma·
téria. E agradecer ao nosso Deputado Jorge Arbage
que fez, quase como Relator da matéria, a defesa da
rejeição das duas emendas.
Portanto, Sr. Presidente, nada mais fez V. Ex.•
que, brilhantemente, defendeu a Emenda n.o 26 e tem
,suas razões, em certa parte, na sua defesa. Mas
esqueceu-se de que apenas as referências que fizemos
das emendas, foi até 1946. Não se falou da emenda de
67 e da de n. 0 1, de 69 que essas extinguiam todas as
possibilidades de criação de Assembléia Legislativa e
Câmara Federal.
Penso como o Deputado Antunes de Oliveira. Intl·
mamente acho, que, para o futuro, nós teremos que
estudar a possibilidade de ter uma representação
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federal em Brasília - Câmara Federal e Senado. Mas,
no momento, as duas emendas não se enquadraram
nos dispositivos legais. A primeira quer a criação de
uma Assembléia Legislativa quando temos, na Constl·
tulção, que o Governador do Distrito Federal é nomeado pelo !?residente da República e os seus atas
são examinados pelo senado Federal, Portanto, teriamos que alterar toda essa Legislação revogando
tudo isso para que voltasse a ter uma Assembléia
Legislativa aqui.
A segunda, de n.O 27, do nobre Deputado Antunes
de Oliveira, multo bem feita, mas ele marca, ou seja,
pede uma representação para Brasílla - não fala
em Assembléia, está certo, uma representação federal:
Câmara dos Deputados - mas solicitou essa representação e Ignorou o ato das disposições constitucionais transitórias que era onde ele podia ter marcado
a época dessa representação entrar em vigência. Urna
hipótese: ele deveria, no ato das disposições constitucionais da sua emenda, ter dito: a partir de 1978
Brasília terá uma representação federal, porque até
lá a Justiça Eleitoral e o Executivo providenciariam a
execução da Emenda ConstitucionaL Mas ele apenas
disse que devia ter uma representação. Quando? A
partir de quando? Sessenta dias? No dia em que a
emenda entrasse em vigor, teríamos urna represen·
tação federal?
Então, por todas essas falhas nas duas emendas,
que passei mais de vinte dias lendo, relendo, estudando e pedindo pareceres, a quem melhor do que eu
entendia da matéria, cheguei à conclusão de que não
há outra alternativa senão rejeitar as duas emendas
e esperamos u'a melhor oportunidade para estudarmos o assunto. !Multo bemll
O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barbozal - Nenhum
dos Srs. Membros da Comissão deseja dl~cutlr a matéria? !Pausa.) Não havendo mais quem queira pronunciar-se a respeito, declaro encerrada a discussão.
Em votação o parecer.
Os Srs. Congressistas que o aprovam, queiram
permanecer sentados. !Pausa.)
Aprovado o parecer do Relator, com o voto contrário do eminente Deputado Antunes de Oliveira.
O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE !Lázaro Barbozal - Tem a
palavra, pela ordem, o eminente senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, votando a
favor do parecer do Relator, queria apenas congratular-me com o eminente senador João Cllmaco, pelo
trabalho apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Lázaro Barbozal - Está
registrada em nossos Anais a observação de V. Ex."
O SR. JOAO CL1MACO - Comece a chamar, que
a moda pega.
o SR. PRESIDENTE (Lázaro Barbozal - Nada
mais havendo que tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todos pela presença.
(Levanta-se a reunião às 16 horas e 45 minutos.)
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MESA

LIDIIANÇA DA AIINA
IDAMAIOIIA

. Presidente:
Magalhães Pinlo IARENA-MGI

39-Secretdrlo:

L!der

lourivol BopliS!a !ARENA-SEI

Pelrónlo Portolla
Vlce-llderos
Eurico Rezende
Jarbas Passarinho

'

1f?.Vico-Prosidente:

José llndoso
Ma"os leão
Paulo Guerra
Ruy Sanlas
Saldanha Dorzl
Vlrglllo Tóvora

Wilson Gonçalves IA RENA-CEI

49-Secretário:
lenoir Vorgos IARENA-SCI
29. Vice-Presidente:

Beniomjm Foroh IMDB-RJI

LIDIIANCA DO MDI
I DA II!ÍINOIIA
Jll.Socretário:

Suplentes de Secretários:

L!dor

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Ronolo franco IARENA-PAI
Alexandre CoSia IARENA-MAI
Mendes Canele IARENA-MTI

Franco Montara
VIce-líderes
Mauro Benevldes
Roberto Saturnlno
Itamar Franco
Evandro Carreira

,Dinarle Mariz IARENA-RNI

29-Secrotório:
Marcos Freire IMDB--PEI

COMISSOES

COMI55l0 DI AS5UNT0511GIONAIHCAI)
17 Membros!

Diretor: José Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

loCal: Anexo 11- Térreo
Telefones, 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257

Presldentez CaHete Pinheiro
Vice·Presldente: Agenor Mario

Suplentes

ntulares
A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

ARENA

I. Saldanha Derzi
2. José Sorney

1, Carrete Pinheiro
2. José Guiomord
3,. Teo!ónio Vilela

3. Benedito Ferreira

4. Renato Franco

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa

5, José Esteves

local: Anexo 11- Térreo

MOS
I. Evolésio Vieira
2. Gllvan Rocha

1. Agenor Mario

Tolelone, 25-8505- Ramais 301 e 313

2. Evondro Carreira

COM!SSAO DE AGRICULTURA-(CA)

AssiS!enle, lêdo Ferreiro do Rocha- Rama1312
Reunlõe" Terços-feiras, às 10,00 horas

Local: Solo 1'Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramai61S

17 Membros!

COMI55l0 DI CON5niUIÇlO I JU5TIÇA-(CCJ)
lf3Mombrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidenre: Orestes Quércia

Prosidonlo: Accloly filho

Vice.Presidente: Benedito Ferreiro

ntulares

Suplentes

J9.VIce.Presldenlel Gustavo Copanema
29·VIce-Presldentel Paulo Brossord

ntulares

Suplente•
ARENA

ARENA

I. Vasconcelos Torres

1. Altevir Leal

I. Accloly filho

1. Mattos leão

2. José Sarney

2. Paulo Guerra

2. Otair Becker

3. Jose llndoso

2. O!!o lehmann
3. Pelrónlo Por!ella

3. Benedito furreira

3. Renato Franco

4, Helvídlo Nunes

4. Renato Franco

5. llalívio Coelho

5. Oslres Tol•elro

6.
7.
8,
9.

4. lrolí'.lio Coelho
5, Mendes Cana lo

MDB

1.

Eurico Rezende
Gustavo Capanema
Heitor Dias
Henrique de la Rocque
MDB

Agenor Maria

I. Adalberto Seno

1. Dirceu Co rdoso

2. Orestes Quércio

2. Amoral Peixoto

2. lelle Chaves

Assistonl~: Marcus Vinicius Goularl Gonzago- Ramal

Reuniões: Quortos-lniros, Os 10:30 horas
Local: Solo "Epitácio Possoa"- Ano.w.o 11- Romol615

1. Franco Montara
2. Mauro Benevldes

3. Nelson Carneiro
4. Paulo Brossord
706

Assistente: Mario Heleno Bueno Brandão- Rama130S
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Loca h Sala "Clóvis Bevllacqua"- Anexo 11- Ramal623
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COMISSlO DI LIOIILAÇlO SOCIAL-(CLS)

COMISSlO DIIILAÇOIS IX11110111-(CII)

17 Mombrosl

1\5 Mombrcsl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneira

Vlco-Prosldonto, Joné Frolro

Prosldonto, Donlo\ Krlegor
I'·VIco-Prosldonte, Lulz Viana

luplenta1

Titulare•

2•-VIco-Prosldonto, Vlrglllc Tóvóro

ARENA

I. Vlrglllo Tóvoro
2. Eurico Rezendo
3, Accloly Filho

I. Mendes Canele
2. Comício Gondim

3. Jarbos Passarinho
4, Henrique de lo Rocque

5. Jessé Freire
MO&

I. Franco Montare

1, Lózoro Borbozo
2 Ruy Carneiro

2. Nelson Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675
Reuniões, Quintos-loiros, às li
horas
local, Solo "Clóvis Bovllocquo"- AnoKO 11- Ramal 623

,oo

COMISSlO DI MINAIIINIIOIA-(CMI)

Titulare•

Suplanta•
ARENA

I. Ocnlol Krlogor

1. Acclcly Filho

2. luiz Viana

2. José Llndosc

3. Vlrglllo Tóvorc

3. CaHoto Pinheiro

4. Jesse Freire

4, Fausto Cos'tela·Brancc

5. Arncn do Mellc

5, Mondes Canelo

6.
7.
8.
9.

6. Holvídlc Nunes

PotrOnlc Pcrtollo
Saldanha Oorzl
José Sarney

João Colmon

10. Augusto Franco

17 Mombrosl

MOB

COMPOSIÇÃO
Prosldonto, Joao Colmon
Vico-Prosldonto, Oomíclo Gondlm

ntulara•

Suplanta•

I. Danton Jcbim

I, Nelson Carneiro

2. Gilvan Racho

2. Paulo Bro11crd

3. Itamar Franco

3, Roberto Saturnino

4. leite Chaves

5. Mauro Benevides

ARENA
I. Milton Cabral
2. Arnon do Mollo

I. Paulo Guerra
2. José Gulomord
3. Vlrglllo Tóvoro

3. luiz Cavalcante

Aulstonto, COndidc Hiportt- Ramal676
Rounióo11 Qucrtcs-folros, às 10,30 horas
Local, Selo "Ruy Barbosa"- Ano•o 11- Romols621 e 716

4. Oomício Gondlm

5. João Colmon
MOB

I. Oirceu Cord~sc

I. Gllvon Racho
2, Leito Choves

2. Itamar Franco

COMJISlO DIIAÜDI-(CS)
17 Membros!

Allistente, Ronoldo Pacheco do Oliveira- Romol306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
Locai, ~alo "Epltóclo Ponoo"- Anuo 11- Romol615

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo. Branco

COMISSlO DIIIDAÇlo-(CI)

Vlco-Prosldonto, Gilvon Rocha

15 Membros!
COMPOSIÇÃO

Titulara•

Presidente, Oonton Joblm
Vice·Presldente: Renato Franco

Titulara•

Suplantai
ARENA

I. José Llndoso

I. Vlrgllio Tóvoro

2. Renato Franco
3. Oito Lehmonn

2. Mondes Conolo

Suplantai
ARENA

1. Fausto Castelo. Branco

I. Saldanha Oorzi

2. Cotleto Pinheiro

2. Mondes Canelo

3. Ruy Sentes
4, Otcir Becker

5. Altovlr Leal
MOB

MOB

I. Oontcn Jcblm

I. Dirceu Cardoso

I. Adalberto Sono
2. Gllvon Racho

1, Evondro Carreira

2. Ruy Cerneira

2. Orestes Quércio

Assistente: Mario Carmen Couro Souza- Ramal\34

Assistente: Láda Ferreiro de Rocha- Ramol312

Reuni6es: Quortas.fe!rcs, às II100 heras

ReuniOes1 Quintes. feiras, às 11:00 horas

Local, Solo "Clóvis Bovllocquo"- Ano•c 11- Romol623

Lacei, Solo "Epltóclc Pence"- Ano•c 11- Romol615
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIIAI.-(CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA-(CIC)

III Membros!

19 Membros i

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidentet Heitor Dias

Presidente: Tarso Outro

Vice-Presidenfet Adalberto Sena

Vlct·Presldente 1 Henrique de la ~ocque

Suplente•

Titulare o

Suplente•

Titular••
ARENA

ARENA

I. Augusto Franco

1. Helvídio Nunes

I. Arnon do Mollo

1. Torso Outro

2. Eurico Rezende

2. Lulz Cavalcante

2. Gustavo Caponema

2. Helvídlo Nunes

3. Renato Franco

3. José Lindoso

3. João Colmon

3. José Sorney

4, Osires Tehceira

4. Vlrglllo Tóvoro

4, Henrique de lo Rocquo

4, Ruy Santos

5. Mendes Cano lo

5. Soldonho Derzl
6. Heitor Dias

6, Ollo Lohmann
MDB

7. Henrique de La Rocque

8. Otoir 8ecker
MDB

I. Evolóslo Violra

I. Franco Montara

2. Paulo Bronard

2. Itamar Franco

I. Adalberto Seno

1. Evandro Carreiro

3. Adalberto Sono

2. Lózoro Borbozo

2. Nelson Carneiro

Auistonteo C) oido Mario 8. F. Cruz- Romol598

3. Ruy Carneiro

Rounióes: Quintas·folros, às 10,00 horas
Loco lo Solo "Clóvis Bovilacquo"- Anuo 11- Roma1623

Anillenteo Ronoldo Pacheco de Ollvelro- Romol306
Reuni6es: Quintos-feiras, às 9:00 horas

COMIIIlO DI PINANÇAI-(CP)

Loco h Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romols621 e 716

117Mombrosl
COMPOSIÇÃO

COMIIIlO DIICONOMIA-(CI)

Presldenfet Amoral Peixoto

111 Membros!

Vlco-Pr01ldontoo Teotónio Vilela

COMPOSIÇÃO

Suplente•

ntular••
ARENA

Presidente o Milton Cobrai
Vlc:e-Presldente: ReMto Franco

luplent••

Titulare•
ARENA

I. Milton Cobrai

I. Benedito Ferreira

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

3. Jené Freire

3. Ruy Santos

4. Lulz Cavalcante

4. Colloll Pinheiro

5. Arnon de Meilo

5. Helvldlo Nunes

6. Jorbos Ponorlnho

I. Saldanha Dorzl

I. Daniel Krieger

2. Benedito Forrolro

2. José Gulomord

3. Alexandro Colla

3. José Sornoy

4. Fausto Castelo-Branco
5. Jouí Frolro

4. Hollor Dias

5. Canete PinMeiro

6, Vlrglllo Tóvoro

6, Osires Teixeira

7. Manos Loóo
8, Torso Qutro
9. Henrique do Lo Rocquo
10. Holvídlo Nunes
li, Tootónlo Vil ola
12. Ruy Santos

7. Paulo Guerra

MDB

8. Renato Franco
MDB
I, Franco Montare

I. Agonor Mario

2. Orelles Quérclo

2. Amoral Peixoto

J. Roberto Soturnlno
Assistente: Daniel Reis de Souza- Roma1675

1. Amoral Peixoto

I. Donton Joblm

2. Leito Chaves

2. Dirceu Cerdoso

3. Mauro Benevldes

3. Evelóslo Vloire

4, Roberto Soturnlno

5. Ruy Carneiro
Anlstentez Marcus Vlnlelus Goulorl Gonzogo- Romo1303

Reunh3est Quartos-feiras, Os 10:00 horas

Reunlt5es: Qulntot·felros, às 10r30 horas

Loco lo Solo "Epltóclo Pouco"- Anexo ii- Romo1615

Loc:alt Sala "Ruy Barbosa"- Anexo H- Ramais 621

1
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COMISSlO DI S~OUIANÇA NACIONAL (CSN)

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOI!S
E OBRAS POliLICAS--(CT)

17 Membros!

17 Mombrosl
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Presidente: José Gulomard
Vlce-Presidenft:h Vasconcelos Torres

Presidente: Alexandre Costa
Vlce-Presldente: luiz Cavalcante

Suplente•

ntutarel
AP.ENA

I. Jarbas Passarinho

I. lulz Cavalcante
2. José llndoso
3. Vlrglllo Távora
~. José Gulamard

2. Henrique dela Rocque
3. Alexandre Costa

5. Vanconcelos Torres
I. Agonor Maria
2. Orestes Quórcla

2. Adalberto Sena

ARENA

!.. Alexandre Costa
2. luiz Co"alconto

I. Ollo lehmonn
2. Mendes Canele

3. Benedito Ferreira

3. Teotónio Vilela

4. José Esteves
5. Paulo Guerra

MDB

I. Amoral Peixoto

Suplente•

ntular••

Assistente. l6do Ferreira da Rocha- Rama1312
Reun!Oeso Quartos.felras, às li o3D horas
lacaio Sola "Clóvis Bevllacquo"- Anexa 11- Ramal623

MDB

1. Lázaro Barbozo
2. Roberto Saturnino

1. Evandro Carreira
2. Evelásio Vieira

Asslstonlo: Claudio Carlos R. Costa- Romal301
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramal621

COMIIIlO DI SRVIÇO PÚILICO CIVIL.-(CSPC)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU!RITO

Presidente: Lázaro Barboza
VJce·Presldente: Ollo lohmann

Suplente•

ntutare•

Comlaoõea Temporária•

ARENA
I. Matias leão

I. Augusto franca
2. Otto lehmann
3. Heitor Dias
~. Accloly Filho
5. luiz VIana

2. GustCJvo Caponemo
3. Alexandre Costa

MDB
I. Itamar Franco
2. Lázaro Borboza

I. Dantan Jobim
2. Mauro Benevides

Assistente: Sonla Andrade Peixoto- Ramal307
Reun!Oes: Qulntas.felras, às 10.00 horas
local: Sala "Epltácla Pe11aa"- Ane•a 11- Rama1615

Chefe: Ruth de Souza Castro
local: Anexo 11- Térreo
Telolono: 25·8505- Ramal 303
11 Comissões Temporários poro Projetas do Congresso Nocional
21 Comissões Temporários paro Apreciação de Vetos
31 Comissões Especiais e do Inquérito, e
41 Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentário lar!. 90 do Regimento
Comuml.
Assistente de Comissões: Horoldo Pore iro Fernandes Aliou do Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria 8. f. Cruz Mauro Lopes de Sá- Ramal310.

Ramal 674;
Ramal 598;

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COM IS SOES
SERVIÇO DECOMISSOES PERt--i,ANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976
HORAS

TERÇA

SAIAS

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

tOOO

C.A.R,

E~TÁOO PESSOA

LEOA

09o00

C.D.f.

RUY BARBOSA
Ramais- 621e 716

RONALOO

C.E.C.
C.CJ.

MARIA
HELENA

!OoOO

CLOVIS BEVJLÁCQUA
Ramal- 623
E~TACIO PESSOA
Romol-615

CLEIDE

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

C. E.

EPITÁOO PESSOA
Ramal-615

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

C.A.

EPITÁCIO PESSOA
Ramal- 615

MARCUS
VINICIUS

11 ,oo

C. R.

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
CARMEM

llo30

C.S.N.

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

LEOA

Ramal-615

c.s.r.c.

!OoOO

SONIA

C.F.

RUY BARBOSA
Ramal$- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

C.M.E.

EPIT ÁOO PESSOA
Ramal- 615

,RONALOO

C. I. S.

CLÓVIS BEVJLÁCQUA
Ramal- 623

DANIEL

10J30

t0o30

lloOO

c.s.
CT.

EPIT~;JO

PtSSOA
R'7mol- 615

RUY BARBOSA
knmn1'- 62111716

LEOA
CLÁUDIO
COSTA
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SENADO FEDERAI.,
SUMARIO
1 - ATA DA 188.a SESSAO, EM 19 DE OUTUBRO' DE 1976
1.1 - ABERTURA
1.2 -·EXPEDIENTE
1. 2 .1 -

Mensagem do Senhor Presidente da
República

De agradecimento de comunicação:

N. 172/76 (n.0 319/76, na origem), referente
aos Decretos Legislativos n."" 71 a 77, de 1976.
1.2.2 -Comunicações da Presidência
0

- Recebimento de oficio do Governador do
Estado do Rio Grande do Sul, encaminhando documentos necessários à Instrução do Ofício n.0
S-13/76, através do qual S. Ex.a solicita autorização
do Senado Federal para que aquele Estado possa
contratar empréstimo externo.
..,;_ Recebimento do Aviso n.0 220/GP/76, do
Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando ao Senado cópias das Atas das
sessões daquela Corte em que foram tomadas ·decisões aplicando sanções aos responsáveis que discrimina.
1. 2. 3 - Comunicações da Liderança da ARENA no Senado Federal
- De substituições de membros em Com!Bsão
Mista do Congresso Nacional.
1.2.4- Ofício
- Do Sr. Deputado Jorge Vargas, Vice-Lider,
no exercicio da Liderança da ARENA, de substituições de membros em Comissão Mista do Congresso Nacional.
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR VIRGJLIO TAVORA - 1319 aniversãl'io de fundação do "Liceu do Celll'ã".
SENADOR ITAMAR FRANCO- Encaminhamento à Mesa do Projeto de Lei do Senado n.0

267/76, que estabelece critérios para a aprovàção
de projetas florestais, e dá outras providências.
SENADOR MAURO BENEVIDES - Ligação
rodoviária entre os Municiplos de Pedro II, no
Piaui, e os de Poranga e Cratéus, no Ceará, através
da BR-404.
SENADOR HEITOR DIAS - Escolha do Senador Magalhães Pinto como "Homem V.lsão de 76".
1.3- ORDEM DO DIA
·
0
-Projeto de Lei do Senado n. 102/75- 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. Votação
adiada por falta de quorum.
- Requerimento n.0 510/76, do Sr. senador
Mauro Benevides, solicitando a .transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do relatório divulgado
pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito,
sobre o atentado de que foi vitima e da nota da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a respeito do mesmo atentado. Votação adiada por
·
falta de quorum.
- Requerimento n.0 532/76, do Sr. Senador
Acciol>- Filho, solicitando sejam anexados aos Projetes de Leis do Senado n."" 88, 179, 253, 259, '264
e 268, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que já tramitam em conjunto, os de n.aa 207 e 232, de 1976,
dos Srs. Senadores Roberto Saturnlno e Fausto
castelo-Branco, que dispõem sobre a Legtslação do
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer
natureza. Votação adiada por !alta de quorum.
1.4- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PROXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 - ATAS DE COMISSOES
3 - MESA DmETORA
4 - LíDERES E VICE-LtDtRES DE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 188.11 SESSÃO, EM 19 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESID~NCIA

DO SR. ALEXANDRE COSTA

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - José Gulomard - José Esteves
- Cattete Pinheiro - Renato Franco - Alexandre
Costa - José Sarney - Petrônio Portella - Mauro
Benevldes - Virgílio Távora - Ruy Carneiro - Teotónio Vllela - Augusto Franco - Heitor Dias - Roberto Satumlno - Gustavo Capanema - Itamar
Franco - Benedito Ferreira - Os!res Teixeira Mendes Canale - Saldanha Derzl - Daniel Krleger.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre COsta) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
o Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
i!: Ilda o segulnte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REP'CJBLICA
De agradecimento de comunicação:
N. 0 172/76 (n.0 319/76, na origem), de 18 do corrente, referente aos Decretos Legislativos n.o• 71 a 77,
de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A'Presldêncla recebeu oficio do Governador do Estado do
Rio Grande do Sul encaminhando documentos necessários à Instrução do Oficio n. 0 S-13, de 1976, através
do qual S. Ex.a sollclta autorização do Senado Federal para que aquele Estado possa contratar empréstimo externo no valor de vinte milhões de dólares.
O expediente será anexado ao processado do ofício referido.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Através do Aviso n. 0 220/GP/76, de 11 do corrente, o Sr.
Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou ao Senado cópias das Atas das sessões daquela
Corte em que foram tomadas decisões apllcando sanções aos responsáveis que discrimina.
O expediente recebido foi encaminhado, com ofício, à Comissão de Finanças, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Sobre
a mesa, comunicações que serão lldas pelo Sr. to-secretário.
São lidas as seguintes
Em 19 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 Ruy Santos, pelo Nobre Senhor
Senador Gustavo Capanema, na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto
de Lei n. 0 12, de 1976 (CN), que "autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos adicionais até o montante
de Cr$ 10.861.800.000,00 para os fins que especifica".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima e distinta consideração PetrônJo Porte&, Llder do. ARENA.
.

Em 19 de outubro de 1976
Senhor Presidente
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regimento Com utn 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 Fausto Castelo-Branco, pelo
Nobre Senhor Senador Mendes Canale, na Comissão
Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre
o Projeto de Lei n. 0 12, de 1976 CCNl, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o montante de Cr$ 10.861.800.000,00 para os fins que especifica".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima e distinta consideração. Petrõnio Portella, Líder da ARENA.
Em 19 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 Helvídlo Nunes, pelo Nobre Senhor Senador Renato Franco, na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto
de Lei n.O 12, de 1976 (CN), que "autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos adicionais até o montante
de Cr$ 10.861.800.000,00 para os fins que especifica".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima e distinta consideração. Petrônio Portella, Líder da ARENA.
Em 19 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 Teotõnlo VIlela, pelo Nobre Senhor Senador Cattete Pinheiro, na Comissão Mista do
Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto
de Lei n.o 12, de 1976 (CN), que "autoriza o Poder
Ex~cutlvo a abrir créditos adicionais até o montante
de Cr$ 10.861.800.000,00 para os fins que especifica".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima e distinta consideração. Petrônio Portella, Líder da ARENA.
Em 19 de outubro de 1976
Senhor Presidente
N·os 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 Henrique de La Rocque, pelo
Nobre Senhor Senador Alexandre Costa, na Comissão
MLsta do Congresso Nacional que dará parecer sobre
o Projeto de Lei n.o 12, de 1976 CCNl, que "autoriza o
Poder Executivo a nbrlr créditos adicionais até
o montante de Cr$ 10.861.800.000,00 paro. os fins que
especlflco.".
Aproveito a oportunidade para renovar os P_!'Otestos da mais alta estima e distinta consldernçuo. Petrônlo Portella, Llder da ARENA.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre COsta) - Serão
feitas as .~ubst!tu!ções sollc!tadas.
Sobre a mesa, ofício que será lldo pelo Sr. 1.o.
Secretário.
É Ilda o seguinte
OFíCIO N.0 143/76
BrasU!a, 19 de outubro de 1976.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de Indicar a Vossa Excelência os
nomes dos Senhores Deputados Inocêncio Ollvelra,
João Climaco, António Ferreira, Nósser Almeida e
Darc!llo Ayres para Integrarem, em subStituição aos
Senhores Deputados Daso Coimbra, Alexandre Machado, Lygla Lessa Bastos, Wilson Braga e Antônio
Gomes, a Comlssãc Mista Incumbida de apreciar
o Projeto de Lei n.0 12-CN, de 1976, que "Autoriza o
Poder Executivo a abrir créditos adicionais até
o montante de Cr$ 10.861.800.000,00 para os fins que
especifica"
Aproveito para renovar os protestos de estima e
elevado apreço. - Deputado Jorge Vargas, VlceLíder, no exercício da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Serão
feitas as substituições.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim.
Farah. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Vlrgillo
Távora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA- CE.) Pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Com que orgulho de cearense recebemos nós da
Comissão Incumbida de elaborar o Programa comemorativo dos 131 anos do Liceu do Ceará, a honrosa escolha, por unanimidade, de nosso nome para
registrar nos Anais desta casa esta efeméride do tradicional estabelecimento de ensino, o que seria a
tradução do respeito que temos pela celula mater
do ensino secundário em nossa terra, reveste-se, por
esta desvanecedora delegação,. de caráter oficial.
Atribuímos nós tal designação a nosso trabalho,
quando governador, na ampliação sem paralelo do
ralo de ação do Colégio-Padrão da rede oficial com
a criação de 17 anexos.
Falar do Liceu, Srs. Senadores, é dizer algo da
luta do cearense por sua afirmação através dos tempos no campo educacional.
Há 131 anos, Instalava-se, no governo do presidente da Província do Ceará, marechal Doutor José
Maria da S!lva Bltencourt - seu 13.0 Dirigente e Comandante das Armas -, o então Liceu do Ceará,
criado que fora pela Lei n.0 304, de 15 de julho' de
1844.
Enfa tlzar a lmportâncm do ato é ocioso. Marca
a estréia de nova era para o ensino, na província.
Interessante, no ensejo, enumerar-lhe o currículo para uma comparação com os atua!s, "filosofia
racional e moral, retórica e politica, aritmética, geometria, trigonometria, geografia e história, latim,
francês e Inglês". Relata-nos Raimundo Girão: "As
Uções de latim duravam três horas, as de francês e
Inglês duo.s e as demo.!s umo. hora e mela, não podendo haver mais de uma dessas lições por dia"
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Como se vê, de feição teórica e exageradamente clássica.
E em quem recaiu sua primeira direção? Naquele
que !ria ocupar posição ímpar na política do Estado
por seu saber, por sua autoridade: o Padre Thomás
Pompeu de Sousa Brasil, futuro Senador do Império.
E ainda depoimento do mestre-maior da história
alencarina: "De Invulgar erudição, bacharel em DIreito, Professor, jornallsta, parlamentar, chefe da
politica liberal, que dirigia através do jornal Cearense
fundado em 4 de outubro de 1846, Pompeu alteou-se
no nível geral dos homens de cultura da época e o
seu nome se Impôs como orientação firme em todos
os setores da vida da Província.
Escreveu trabalhos de inconcusso valor sobre história, estatística e geografia do Ceará. O seu compêndio de Geografia-Geral era o llvro adotado oficialmente no Colégio Pedro n da Corte, bem como nos
Liceus e seminários do Império".
Este, o perfil do homem a quem foi confiada a
tarefa hercúlea à época da Implantação do Liceu
do Ceará, logo equiparado, pelo alto nivel de ensino
ministrado, ao Colégio Pedro II da Corte.
O Sr, Mauro Benevides <MDB - CE.> - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA - CE.) com prazer, eminente Senador Mauro Benevldes.
O Sr. Mauro BeneviÍies <MDB - CE.) - Nobre
Senador Vlrgillo Távora, associo-me, em meu nome
pessoal - e creio que posso fazê-lo também em nome
da representação do meu Partido nesta Casa - a
esta homenagem que V. Ex.a tributa ao Liceu do
Ceará, no ensejo da passagem dos 131 anos de existência. Realmente, durante todo este lapso de tempo
o tradicional educandârio tem abrigado sucessivas
gerações de conterrâneos nossos, numa demonstração
evidente de que o Liceu está Intrinsecamente vinculado à história educacional do Estado do Cearâ.
Neste aparte rendo, portanto, minhas homenagens a
todos quantos passaram por aquele estabelecimento
e, de forma particular, àqueles que compõem, no
momento, os corpos docente e discente do Liceu Cearense.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA -CE.) Multo grato. Acolhemos o aparte de V. Ex.•, Senador
Mauro Benevldes, tão ligado que se acha àquela Casa
de ensino, como achega preciosa a este pronunciamento.
Doutro modo, o Liceu do Ceará representa a alma
viva, vibrante, de todos os movimentos llbera!s da
Região. Dele sairam os que, com coragem e obstinação, deram o primeiro passo para o Movimento Abollr.!onlsta, encerrando a época em que a escravidão
nos envergonhava diante do mundo. Ainda de suas
salas e de seu rígido ·ensino surgiram as vozes mais
veementes em defesa da Proclamação da República.
E os movimentos históricos, como os de 22 e 24, além
das Revoluções de 30 e 64, contaram em suas llderanças com homens que em seus bancos receberam
0 traço marcante de formação liberal e patriótica.
E, portanto, o Liceu do Ceará mais do que uma
Instituição educacional: trata-se de um património
cearense, objeto de honra para os que em suas salas
nestes mais de cem anos têm recebido o.s lições que
norteiam não só a cultura humanística Indispensável
ao cidadão, como a Unha de conduta que deve ter
para melhor servir ao Estado, à Região e ao Pais.
E hó. que recordar, além do Senador do Império,
aqueles que formaram com lustre e brilho, nestas 13
décadas de existência, seu corpo docente, dentre os
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quais cumpre destacar, Manuel Teófilo Gaspar de
Ollvelra, José Lourenço Castro e Silva, Manu.el Severino Duarte e Gonçalo de Almeida e Saldanha Marinho, este último naclona.Jmente conhecido, não só
pela capacidade Intelectual, como pela projeção polltlca que conseguiu.
Hoje, sob a dlreção segura, eficiente e capaz de
Ademar Nunes Batista e de seus dedicados companheiros, continua com a mesma projeção, a mesma
lmportlncla dos ãureos tempos do Senador Pompeu.
Grato pois, nos é, neste ensejo, realçando-lhe os
lnestlmãveis serviços prestados, em nome do povo
cearense tributar esta homenagem a uma Instituição que tanto tem contribuldo para o desenvolvimento não só da terra, mas de maneira eficiente de todo
o Nordeste.
Era. o que tlnhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE <Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao nobre Sr. 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
que "estabelece critérios, para a ·aprovação de projetas
florestais", e do seguinte teor:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 26'1, DE 1976
Estabelece critérios para a apnvação de
Projetos Florestais e di outras pnvldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os projetas de flórestamento e reflorestamento conterão no mlnlmo 10% (dez por cento) dP
essências florestais regionais nativas, conforme os critérios definidos pelos órgãos federais, estaduais ou
municipais encarregados da polltica florestal.
I 1.0 A Inobservância do disposto neste artigo,
constatada por Intermédio de vistoria técnica, além
das penalldades referidas na legislação florestal em
vigor, sujeltarã o lnfrator ao pagamento de multa
equivalente a 20% (vinte por cento) do custo total
do projeto, de florestamento ou reflorestamento.
I 2.0 A multa serã corrigida monetariamente nos
termos da Lei n.o 6.205, de 29 de abril de 1975.
Art. 2.0 Os cadastramentos periódicos de propriedades rurais conterão Informações a respeito das
florestas de domlnlo privado.
Art. 3.0 Fica revogado o artigo 19 da Lei n.• ....
4. 771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 4.0 Esta Lei entrarã em vigor na data da
sua publlcação.
Justificação
Aos poucos, diversas noções conservaclonlstas vão
sendo postas em destaque, e o homem, além doa atrativos económicos contidos na natureza, vislumbra outros, talvez até de maior lmportãncla para a sua própria sobrevivência como espécie.
Em nosso Pais, a riqueza natural, por séculos
mantida Intacta, há menos de quinhentos anos tem
sido aproveitada, quase sempre num sentido predatório. A exploração Itinerante, Incapaz, por suas próprias caracterlstlcas, de criar condições para a renovação dos recursos, causou, e ainda causa, maleflclos
Imensos.
É de lmportâ.ncla conclllar a conservação da natureza. com a sua exploração econõmlca, de modo a
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posslbllltar a existência humana em sl mesma, e
além disso -· e esta questão começa a se destacar
à medida em que o território brasileiro é ocupado garanUr recursos reais. para que as gerações futuras
não encontrem, onde havia exuberância, escassez e
terra nua.
Significativo sobre esse aspecto foi o seminário a
respeito da situação florestal brasileira, organizado
pela Comissão de Agricultura do Senado Federal. A
presença de Ilustres conferencistas, atuallzados sobre
a matéria, permitiu-nos sem dúvida alguma ascender
a um novo patamar na maneira de conceber a questão ecológica .
O Dr. Warwlck Estevam Kerr, Dlretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, observou,
comparalido, que os Estados do Nordeste possuem
apenas 2,5% (dois e melo por cento) de cobertura
vegetal, enquanto a Alemanha OCidental ostenta vegetação florestal em cerca de 30% (trinta por cento)
do seu território.
Quanto a'o reflorestamento, afirmou o seguinte:
"O problema brasileiro de reflorestamento
é economicamente multo Importante e nos dois
próximos anos poderá diminuir a destruição de
florestas, especlalmen te no Sul do Pais. Todavia, por enquanto, a srbstltuição de Campos
Cerrados, por PinWI e Euca.Iyptus, estã tendo
conseqüências dramáticas na nossa flora e na
fauna, pois de um ponto de vista ecológico ela
sofre de dois defeitos básicos: primeiro, por
permitir-se às companhias de reflorestamento
destruir a floresta nativa e, segundo, substitui-la por Eucalyptus ou Plnus, que são espécies exóticas e que não pertencem a nenhum
dos ecossistemas brasileiros."
O Professor Dr. Ezechlas Paulo Henriger, curador
do Herbárlo da Universidade de Brasilla, atentou, em
palestra seguinte, para esta distorção, que monotonlza a paisagem florestal brasileira, ademais de Impedir o equllibrlo ecológico, sem, no entanto - apesar de acreditar-se comumente o contrãrlo - apresentar um rendimento econõmlco mais vantajoso. Cl·
temos um trecho da palestra:
"Nas últimas décadas, com o advento da
rápida Industrialização do Pais, outra fonte consumidora de floresta surgiria. Madeira para
produção de polpa celulóslca para papel. São
Paulo já havia Instalado fábricas para polpa
celulóslca usando espécies adequadas de eucalipto. Minas mais recentemente está também
na corrida para produção de polpa celulóslca.
Não é que a madeira de eucalipto seja a matéria-prima Ideal. Entretanto, nossa falta de previsão a longo prazo leva-nos sempre a Improvisar a produção ou uso da matéria-prima renovãvel a curto prazo. O bambu é matériaprima fornecedora de polpa melhor que a do
eucalipto e de rãpldo crescimento."
A matéria-prima obtida a partir de ãrvores exóticas apresenta, pelo visto, rendimento econõmlco ln·
ferlor. Além do mais, a própria árvore exótica amplia
o rol das dificuldades, porque, uma vez que sendo
adaptadas de outras áreas continentais, são vulneráveis aos ataques de pragas e doenças. Em razão
disso, recorre-se ao produto qulmlco, cuja manipulação e técnica nem sempre são rigorosamente observadas, de mO<Io que o resultado tem sido o de poluir
o melo ambiente, redundando em males multa vez
lrreversivels à saúde.
O Ilustre arqulteto Roberto Burle Marx buscou
estabelecer, a.o apresentar-se no seminário organiza-
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do pela Comissão de Agricultura do Senado Federal, gêneas transformá-las em homogéneas, executando
a distinção entre Reflorestamento Económico e Pre- trabalho de derrubada a um só tempo ou sucessivaservação do Melo Ambiente. O enfoque relativo ao re- mente, de toda a vegetação a substituir desde que
florestamento, observa o renomado paisagista, tem assinem, antes do Inicio dos trabalhos, perante a
sido conduzido apenas do ângulo estatistlco. No en- autoridade competente, termo de obrigação de repotanto - aduz - "essas noticias jamais esclarecem sição e tratos cultura!.s.
que as espécies utlllzadas, Pinheiros e Eucaliptos, são
erradas sob o ponto de vista ecológico. Por substituiO SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O prorem matas heterogéneas nativas, elas el!m!nam qualquer posslb11ldade de reconstituição espontânea e não jeto de V. Ex.• será publicado e encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e
oferecem condições de sobrevivência da fauna".
de
Finanças.
A questão que se coloca, portanto, é a de medir,
Tem a palavra .o nobre senador Mauro Benevldes.
com justeza, onde o equllibr!o ecológico é rompido,
com todas as conseqüências que Isto acarreta, por
O SR. MAURO BENEVIDES <MDB - CE. Pro·
força de uma visão ot!m!zadora de lucros. Ao lucro
privado, assim, coresponderia um enorme prejulzo nuncla o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
ecológico, portanto humano, toda vez que a prepon- Senadores:
derância do económico sobre o social ocorresse.
A fixação de prioridades, para o cumprimento da
Cabe, portanto, por Intermédio de legislação programação de obras do Governo Federal, vem sendo
acauteladora, preservar o que hoje, a custo, ainda agora posta em prática, como melo de atenuar, no
existe, abrindo ao mesmo tempo campo a uma solução tocante aos gastos públicos, a crise financeira em
Inovadora, também aventada durante o seminário que se debate o Pais.
a que antes nos referimos, qual seja a de obrigar o
Tem-se alegado, porém, que o Nordeste, a braços
plantio de pelo menos 10% (dez por cento) de essências florestais nativas nos projetes de tlorestamento com uma estiagem que atinge mais de soo de seus
munlclp!os, estaria preservado das restrições estaou de reflorestamento.
Acreditamos, com esse primeiro passo, abrir uma belecidas, continuando a serem executadas ali as mesenda que contempla, acima de tudo, a primazia do tas constantes dos planejamentos oficiais.
ecológico sobre o económico, numa visão essencialDiante disso, é que me dispus a ser porta-voz de
mente humana, além de vantajosa, a longo prazo, ao uma reivindicação que Interessa, dlretamente, aos
próprio ponto de vista produtivo.
Estados do Ceará e Plaul.
O artigo 1.0 do projeto fixa a proporção obrigaTrata-se de ligação rodoviária entre aquelas duas
tória de 10% (dez por cento) de essências florestais unidades federativas, cujo alcance sóclo-econõmlco é
nativas para reflorestamento ou florestamento. Visa- lndlscutlvel e Inadiável.
se, com Isso, quebrar a monótona ut111zação de pinheiRefiro-me, especificamente, à. BR-404, que posros e eucal!ptos na maior parte dos projetes, o que
não condiz com a necessária proteção do ambiente, sibilitará o entrelaçamento viário entre o.s munlciplos
de Pedro n, no 'Piaui, e os de Poranga e Crateús, no
visto como um ecoss!.stema.
Ceará.
Doutra parte o projeto revoga o art. 19, da Lei
Quando de recente estada naquela região, no
n. 0 4. 771, de 15 de setembro de 1965, porquanto permite o Indiscriminado desmatamento, sob uma frágil atendimento de compromissos politico-eleitorais, foigarantia de obrigatoriedade de reposição e tratos cul- me sugerida, por categorizadas lideranças comunitárias, a ut!llzação desta tribuna para a solicitação
turais.
Igualmente, aproveitando o cadastramento pe- daquela obra, cuja concretização vem sendo Inexpliriódico das propriedades rurais, o prol eto prevê a cavelmente protelada.
obtenção de Informações relativas à cobertura floresFui cientificado, na ocasião, de que as Assemtal existente nessas áreas. A medida é prel!m!nar, bléias Leg!.slatlvas do Plaul e do Ceará, por Iniciativa,
necessária a uma ampla f!scal!zação, acompanhada respectivamente, do.s Deputados Nogueira Filho e Eude mecanismos de esclarecimento capazes de suscitar fraslno Neto, já se pronunciaram a respeito, endereuma consciência nacional a respeito do problema.
çando apeio ao Dlretor-Geral do DNER para a via·
Acreditamos, com o atual projeto, pelo menos si- bll!zação daquele empreendimento.
tuar em outros termos uma questão que tem sido
Em todo o seu traçado oficial, a BR-404 benefisempre colocada de modo marginal, mas que envolve, ciará extensa área dos do!.s Estados, desde a Divisa
seguramente, mais do que é possivel enxergar num Plaui/Ceará, até as cidades de Iguatu e Icó, Inclusive,
curto horizonte batlzado apenas por considerações obviamente, as de Poranga, Nova Russas e Crateús.
económicas .
seria, realmente, estimulante para o progresso e
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1976. - Itamar o lnter-relaclonamento
de cearenses e plaulenses que
Franco, Vlce-Lider do MDB.
tal ligação fosse efetlvamente ultimada, sem sofrer
mais o crivo desalentador das procrastlnações por
LEGISLAÇAO CITADA
falta de recursos orçamentários.
LEI N.• a. 205, DE 29 DE ABRIL DE 1975
Na época em que Invernos rigorosos favorecem o
Estabelece a descaracterização do salário Nordeste bras!lelro, a comunicação, à altura daquela
mínimo como fator de correção monetária e faixa territorial, torna-se lmpossivel, com Incalculáacrescenta parágrafo único ao art. 1.0 da Lei veis prejuizos para o escoamento da produção.
n.• 6.147, de 29 de novembro de 1974.
Dai a necessidade de a BR-404 ser encarada preLEI N.• 4. 771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
ferencialmente, pois conjuga aspirações de dois dos
mais sofridos Estados encravado.s no Pollgono das
Institui o novo Código Florestal.
Secas.
O Sr. VIrgílio Távora (ARENA - CE.) - V. Ex.•
Art. 19. VIsando a maior rendimento econômlco é permitido aos proprietários de florestas hetero- me permite um aparte?
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE.) Com Imenso prazer, nobre Senador Vlrglllo Távora.
O Sr, Virgílio Távora (ARENA - CE.) - Vamos
ver, então, se os esforços conjugados de Oposição· e
Situação conseguem vencer esta barreira de tantos
anos, qual seja, a retirada dessa estrada na prioridade em que está. Recebemos da Assembléia Estadual
semelhante pedido e o encaminhamos aos órgãos
competentes. Temos que reconhecer que a batalha
vai ser grande, dentro sempre daquele ditado que
aqui citamos: a mesa é longa e a toalha é curta. Mas
estamos certos de que um trabalho persistente desta
vez, talvez chegue a bom termo. 11: o que podlamos
dizer a V. Ex.• no momento.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE.) Agradeço a manifestação de V. Ex.•, nobre Senador
Virgílio Távora, Inteiramente solidário com essa aspiração dos nossos conterrâneos do Cearâ e dos Irmãos plaulenses.
Quando estive, recentemente, naquela área, tanto em Pedro II, no Plaul, como em Crateús, no Ceará,
recebi de lideranças comunitárias apelo reiterado e
veemente no sentido de que procurasse obter, dos
órgãos governamentais competentes, aquela ajuda,
aquela colaboração e, sobretudo, aquela definição
para que fosse ultimada essa obra de lndlscutlvel
significação económica para os dois Estados.
Justifica-se, deste modo, o apelo que deliberei
transmitir aos Ministros dos Transportes e do Interior, bem assim ao Dlretor-Geral do DNER e ao Superintendente da SUDENE, no sentido de que, num
trabalho ha.rmônlco, possam tornar realidade um
antigo anseio de plaulenses e cearenses. (Multo bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexnndre Costa) - Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. senadores:
Na vida e, sobretudo, na atlvldade pública, não
há lugar para a omissão que é multo pior do que a
Indiferença. Esta pode resultar, as mais das vezes, do
desconhecimento da realidade, aquela do medo de tomar posição ou de não saber fazer justiça.
Não estava eu no plenário desta Casa quando a
quase totalidade dos elementos que a Integram teve
a oportunidade de transmitir o seu regozijo pela escolha do nosso llustre Presidente, Senador Magalhães
Pinto, como "Homem de Visão de 1976".
Quero, neste Instante, trazer a S. Ex.a a expressão
dn minha solidariedade, que ainda chega a tempo,
guardando o mesmo calor e o mesmo significado das
vozes que anteriormente se fizeram ouvir nesta casa.
Havemos todos de reconhecer que o Senador Mllgalhães Pinto tem sabido, no árduo e honroso exercício do cargo em que está Investido, manter-se à
altura das tradições do Senado brastlelro, pela compostura, pelo cavalheirismo, pelo esplrlto público, pela
desamblção e, sobretudo, pelo descortino com que sabe analisar e enfrentar os grandes problemas nacionais, sobretudo, os de natureza politica, que retratam
a conjuntura em que vivemos.
Sabe ele que a democracia é, acima de tudo, um
processo; ela há de se fazer presente nas vozes dos
que a querem e a defendem, mas que só se efetlvará
à bMe de um gradualismo em que se refletem as mutllÇóes que o gigantesco desenvolvimento de O.mblto Internacional criou para todo o mundo.
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O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MTJ - V. Ex.•
dá licença de um aparte?
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Com
multa honra, nobre Senador.
O Sr. Saldanha Derzl <ARENA - MT) - Nobre
Senador Heitor Dias, lamentavelmente nenhum dos
Senadores de :Mato Grosso estavam presentes na Sessão de ontem, quando se prestou a justa homenagem
a este extraordinário homem de empresa, extraordinário homem púb!lco, escolhido "Homem de VIsão de
1976", que é o nosso Presidente do Congresso Nacional, Senador Magalhães Pinto. Nada mais justo, realmente, esta homenagem e esta escolha, porque é o
homem que. realmente, hoje, representa o homem
público brasileiro. Em nome da nossa Bancada e autorizados pelos Senadores de Mato Grosso, solidarizamo-nos com entusiasmo, com o nosso extraordinário compánhelro, Senador Magalhães Pinto, pela justa
e extraordinária escolha de S. Ex.• como "Homem de
Visão de 1976".
O SR. REITOR DIAS (ARENA-BA) -Agradeço o
aparte de V. Ex.•, que representa mais uma voz autorizada desta casa em solidariedade ao nosso llustre
Presidente, o eminente senador Magalhães Pinto.
Continuo, Sr. Presidente:
Dlzla eu que a democracia é um processo e, por
Isso mesmo nele se refletem as várias lnjunções e as
naturais Implicações do desenvolvimento econômlco,
social e politico que, numa horizontalidade lndlscutlvel abrange todas as nações. Por Isso é que, ao contrário dos regimes de força, a democracia não se
Impõe, conquista-se. E, Magalhães Pinto tem sido um
artesão politico nesse trabalho em favor do desenvolvimento do Pais, do fortalecimento de nossas Instituições e da preservação dos nossos Ideais democráticos.
Mas tudo Isso ele executa com os pés no chão. Não
o faz como visionário; como missionário certamente,
pela perseverança, pela confiança e, sobretudo,
pela fé.
Direi que o Ilustre Senador :Magalhães Pinto, nas
atlvldades que tem exercido, tem sempre em mente
aquela advertência de Camões: "Não se aprende,
Senhor na fantasia, Imaginando, sonhando ou estudando senão vendo, lutando e pelejando."
11: exatamente o que ele tem feito: vendo, com o
estudo com a cultura, com a análise; tratando com
a experiência, com a observação e pelejando com o
trabalho com a luta de todo o dla, e completarei, com
a bravura porque essas são as qualidades verdadeiras
que fazem do mllltante politico um verdadeiro estadista. E o senador Magalhães Pinto é um estadista
nos dias atuals do nosso Brasil! <Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costal - Não
há mais oradores Inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Estão presentes, apenas, 22 Srs, Senadores, não
havendo quorum para votação. Em conseqüência, as
matérias constantes da pauta têm sua votação adiada
para a próxima Sessão.

São as seguintes as matérias constantes
da pauta:
-lVotação, em turno único, do Projeto de Lei do
senado no 102 de 1975 - Complementar, de autoria
do Sr. Ne'lson Carneiro, que dispõe sobre a. obtenção
de empréstimos simples pelos Servidores Publicas ao
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Programa de Formação do Patrlmônlo do Servidor
Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n,o, 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 Senhor Senador Mauro Benevldes,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado !<'edera!, do relatório divulgado pelo Bispo de Nova
Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, sobre o atentado de
que foi vitima e da nota da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil a respeito do mesmo atentado.

-3Votação, em turno único, do Requerimento
n.o 532, de 1976, do Senhor Senador Accloly Filho,
solicitando sejam anexados aos Projetos de Lei do
Senado n.os 88, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1975; e 72 81
e 126, de 1976, q,ue já tramitam em conjunto, os de
n.oa 207 e 232, de 1976, dos Senhores Senadores Roberto Saturnlno e Fausto Castelo-Branco, que dispõem
sobre a legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a 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 Pro-

grama de Formação do Patrlmônlo do Servidor Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob no, 4 a 6 de
1976, das Comissões:
·
'
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço Público Civll; e
de Finanças.

-2Votação, em turno único, do Requerimento
n. 0 510, de 1976, do Sr. Senador Mauro Benevldes
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe~
deral, do relatório divulgado pelo Bispo de Nova
Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, sobre o atentado de
que foi vítima e da nota da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil a respeito do mesmo atentado.
-3Votação, em turno único, do Requerimento
n.0 532, de 1976, do sr. Senador Accloly Filho, solicitando sejam anexados aos Projetes de Lei do Senado
n."" 88, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1975; e 72, 81 e 126,
de 1976, que já tramitam em conjunto, os de n.oa 207
e 232, de 1976, dos Srs. Senadores Roberto Saturnlno
e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza.

-4Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n. 0 142, de 1976, do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que regula a lndenlzação à. dependente, e
dá outras providências, tendo
PARlJCER FAVORAVEL, sob n.o 522, de 1976, da
Comlssao:
- de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Está encerrada a sessão,
(Levanta-se a sessão às],; horas e JS minutos.)

ATAS DAS COMISSÕES
COI\DSSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
28." REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA
EM 6 DE OUTUBRO DE 1976
As dez horas do dia seis de outubro de mil novecentos e setenta e seis, na Sala Clóvis Bevllacqua,
sob a presidência do Sr. Senador Accloly Filho, presentes os Srs. Senadores Gustavo Capanema, Nelson
Carneiro, Leite Chaves, Helvidlo Nunes, Italivlo Coelho, Henrique de La Rocque e Heitor Dias, reúne-se
a Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Srs. Senadores José
Sarney, José Llndoso, Eurico Rezende, Dirceu Cardoso
e P au!o Brossard.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá
Inicio aos trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, é, em seguida, dada
como aprovada.
O Sr. Presidente, de acordo com o Regimento
Interno, declara que a reunião. passa a ser secreta,
a fim de ser apreciada a Mensagem n. 0 160, de 1976,
do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Dr. José Fernandes Danta.s, 1.0 -Subprocurador-Geral da República,

para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal
de Recursos.
R~abe.rta a reunião, passa-se ao exame das demais materla.s constantes da pauta: 1) Oficio "S" n.o
11/76, do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Representação n.0 942, do Estado do Rio de Janeiro,
Inconstitucionalidade das expressões "e do Ministério
Público" e "ou na carreira do Ministério Público",
aludidas no art. 115 da Constituição daquele Estado.
Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, oferecendo Projeto de Resolução. Aprovado. 2)
Projeto de Lei do Senado n.0 159/76 - Complementar. Introduz modificações na Lei Complementar n.0
26, de 11-9-75, Relator: Senador Italivlo Coelho. Parecer: constitucional e juridlco, nos termos do substitutivo que apresenta. Aprovado. 3) Projeto de Lei
do Senado n.0 114/76 - Altera a Lei n.o 5.268, de
24-11-75, fixando multa pecuniária para os responsáveis pelo protesto de titules já pagos. Relator: Senador Helvldlo Nunes. Parecer: constitucional, juridlco e favoráveL quanto ao mérito. Aprovado. 4) Projeto de Lei do Senado n.0 166176 - Garante pagamento de juros e correção monetária sobre quantias
depositadas compulsoriamente. Relator: Senador Helvidlo Nunes. Parecer: constitucional e juridlco, Aprovado. 5) Oficio "S" n.0 12/76, do Presidente do Su-
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premo Tribunal Federal, Recurso EXtraordinário n.0
78,466, Estado de São Paulo, Inconstitucionalidade de
expressão contida no parágrafo único do art. 34 e
de locução expressa no I 2.o do art. 35, ambos do
Decreto-Lei n.0 167, de 14·2·67, daquele Estado. Re·
lator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável,
apresentando Projeto de Resolução. Aprovado. 6)
Projeto de Lei do Senado n.0 127176 - Estabelece
prazo para a convocação obrigatória de alunos excedentes, e dá outras providências. Relator: Senador
Heitor Dias. Parecer: constitucional e juridlco. Aprovado. 7) Projeto de Lei do Senado n.o 172/76- Altera
os arts. 11 e 37 do Decreto-Lei n.0 227, de 28·2-67, que
deu nova redação ao Decreto-Lei n.0 1.985 (Código
de Mlnas) de 29·1·40. Relator: Senador Helvidlo
Nunes. Parecer: constitucional e jurldlco. Aprovado.
8) Projeto de Lei do Senado n,o 237/76 - Dispõe so·
bre o ensino obrigatório, em todos os cursos j urldlcos
do Pais, da disciplina "Direitos Humanos Fundamentais". Relator: Senador Helvldlo Nunes. Parecer:
constitucional e jurldlco. Aprovado. 9) Projeto de Lei
do Senado n.0 211176 - Altera o Decreto-Lei n.0 1.341,
de 22 de agosto de 1974. Relator: Senador Helvidlo
Nunes. Parecer: Inconstitucional. Aprovado. 10) Projeto de Lei do Senado n.0 208/78 - Assegura direitos
especiais aos senldores do Quadro da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 1.• Região. Relator: Senador Itallvlo COelho. Parecer: lnconstltuclo·
nal e lnjurldlco. Aprovado. 11) Projeto de Lei do Se·
nado n,0 58/76 -Dá nova redação ao Item I do art. 11
da Lei n.o 6.807, de 1980 <Lei Orgânica da Previdência
Social>. Relator: Senador Henrique de La Rocque.
Parecer: Inconstitucional. Aprovado, vencidos os Srs.
Senadores Leite Chaves e Nelson Carneiro. 12) Projeto de Lei do Senado n. 0 1/76 - Dispõe sobre amparo ao trabalhador desempregado, garantindo-lhe o
direito ao auxilio-doença e à aposentadoria por ln·
valldez. Relator: Senador Helvidlo Nunes. Parecer:
InconstitucionaL Aprovado, votando o Sr. Senador
Nelson Carneiro com restrições. 13) Projeto de Lei
do Senado n.0 265175 - Dispõe sobre vantagens de
ex-combatentes para aeronautas, e dá outras provi·
dênclas. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: ln·
constitucional e lnjuridlco. Aprovado contra os votos
dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Heitor Dias. 14)
Projeto de Lei do Senado n.o 27/78 - Prolbe a pesca
da balela no mar territorial brasileiro por dez anos.
Relator: Senador Itallvlo Coelho. Parecer: lnconstl·
tuclonal. Aprovado com a seguinte declaração de voto do Sr. Senador Nelson Carneiro, nos termos em
que está redigido. 15) Projeto de Lei do Senado n.0
132174 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de doar san·
gue. Relator: Senador Itallvlo Coelho. Parecer: ln·
juridlco e contrário quanto ao mérito. Aprovado. 16)
Projeto de Lei do Senado n.0 203/75 - Isenta do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias todas as
operações Interestaduais que destinem quaisquer produtos aos 5 (cinco) Estados de menor renda per
caplta do Nordeste, e dá outras providências. Rela·
tor: Senador Henrique de La Rocque. Parecer: ln·
constitucional. Aprovado, votando vencido o Sr. Senador Helvidlo Nunes. 17) Projeto de Lei do Senado
n,0 188/76 - Dispensa a concordância do empregador
no caso da opção do empregado pelo sistema do FGTS.
Relator: Senador Helvidlo Nunes. Parecer: constitucional e juridlco. Aprovado. 18) Projeto de Resolução
n.o 101/76 - Estabelece allquotas máximas no lm·
posto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias. Relator: Senador Helvidlo Nunes. Parecer:
constitucional e juridlco. Aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Maria Helena Bueno Brandão, As·
slstente, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
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29.• REUNIAO EXTRA':>RDINARIA, REALIZADA
EM 14 DE OUTU.t.RO DE 1976
As dez horas do dia quatorze de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, na Sala Clóvis Bevllacqua
sob a Presidência do Sr. Senador Paulo Brossard'
Segundo~VIce-Presldente no exerclclo da Presidência'
presentes os Srs. Senadores Heitor Dias, Henrique dé
La Rocque, Renato Franco, Franco Montoro, Gustavo
Capanema e Mauro Benevldes, reúne-se a Comissão
de Constituição e Justiça.
·
Deixam de compa!ecer os Srs. Senadores Accloly
FllhQ, José Sarney, José Llndoso, Helvidlo Nunes,
Itallvlo Coelho, Eurico Rezende, Dirceu Cardoso, Leite
Chaves e Nelson Carneiro.
. Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá
Inicio aos trabalhos da Comissão. Dispensada. a. leitura da Ata da reunião anterior, é, em seguida, dada.
como aprovada.
Com a palavra, o Sr, Senador Henrique de La
Rocque relata as seguintes proposições: constltuclo·
nal, juridlco e favorável quanto ao mérito, oferecendo
Emendas n.oa 1 e 2·CCJ, o Projeto de Lei do Senado
n. 0 219176 - Regula. o reajustamento de aluguéis de
Imóveis urbanos, e dá outras providências; constitucional e jurldlco o Projeto de Resolução da Comissão
de Economia à Mensagem n.o 167176, do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja
a Prefeitura Municipal de Ouro Fino (MG) autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada.
em Cr$ 664. 000,00; constitucional e juridlco, nos termos da Emenda n.0 1-CCJ (Substltutlva) que oferece,
o Projeto de Lei do Senado n. o 235/76 - Altera. a Lei
n.0 6 .182, de 11 de dezembro de 1974. Em discussão e
votação, são os pareceres aprovados por unanimidade.
A seguir, o Sr. Senador Heitor Dias aprecia as
seguintes proposições: constitucionais e juridlcos o
Projeto de Resolução da Comissão de Economia à
Mensagem n.0 168/76 do Sr, Presidente da República,
propondo ao Senado Federal seja a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro autorizada a elevar o montante de sua divida consolidada em Cr$ 1.808.400,00
e o Projeto de Lei do Senado n.0 252/76 - Eleva em
Cr$ 500.000.000,00 o limite atrlb1údo ao Governador
do Distrito Federal para. abertura de créditos suplementares. Em discussão e votação, são os pareceres
aprovados, votando com restrições o Sr. Senador
Franco Montoro.
O Sr. Presidente comunica que o Sr. Senador
Helvidlo Nunes, Relator do Projeto de Lei da Câmara
n.0 72/76 - Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria. a. Comissão de Valores Mobiliários CVM, e da Emenda. n.o 1, de Plenário, tendo que se
ausentar, deixou assinado seu parecer que conclui
pela cónstltuclonalidade e jurldlcldade do Projeto e
da Emenda. Contrário à emenda por Inconveniente.
Tratando-se de Projeto de prazo determinado, o Sr.
Presidente propõe à Comissão que seja apreciada. a
matéria. Passa-se à leitura do Relatório que, em discussão e votação, é aprovado, votando com restrições
o sr. Senador Franco Montoro.
Prosseguindo, o Sr. Presidente diz constar da
pauta o Projeto de Lei do Senado n.0 140/76 - Acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei n,0 221, de 28 de fe·
verelro de 1967, que dispõe sobre a. proteção e estimulo à pesca, cujo Relator, Senador Dirceu Cardoso,
não pôde comparecer àreunlão e passa a ler o parecer que conclui pela constitucionalidade e jurldlcl·
dade e favorável quanto ao mérito. Em discussão e
votação, é aprovado o parecer.
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_ Nada. mais havendo a tratar, encerra-se a reunia.o, lavrando cu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, Ilda e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA
19.a REUNIAO (EX'l'RAORDINARIA), REALIZADA
EM 15 DE OUTUBRO DE 1976
As onze horas do dia quinze de outubro do ano
de mil novecentos e setenta e seis, na Sala de Reuniões do Plenário, sob a Presidência do Sr. Senador
Ruy Santos, Presidente eventual, e a presença dos
Srs. Senadores Adalberto Sena, Gustavo Capanema,
Franco Montoro, Itamar Franco e Amon de Mello
reúne-se a Comissão de Educação e Cultura.
'
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Srs. Senadores Tarso Dutra., Presidente; Henrique
de La Rocque, João Calmon, Mendes Canale, Otto
Lehma.nn, Paulo Brossa.rd, Eveláslo VIeira, Helvid!o
Nunes e José Sa.rney.
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que em seguida, é dada como aprovada.
:11:

Constatada a existência de número regimental,
o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao Sr. Senador Adalberto Sena que
emite parecer favorável nos termos da Emenda Substltut!va apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça ao Projeto de Lei do Senado n. 0 235, de 1976,
que "altera a Lei n.o 6 .182, de 11 de dezembro de 1974,
e dá outras providências".
Em discussão e votação é o parecer aprovado por

unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Clelde Maria Barbosa Ferreira
Cruz, Assistente de Comissão, a presente Ata que, depois de Ilda e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e vai à publicação.
COMISSAO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n,0 62, de 1976 (CN), que submete à
deliberação do Congresso Nacional texto do
Decreto-Lei n. 0 1.475, de 18 de agosto de 1976,
que "altera. o art. 58 da Lei n.0 5.025, de 10 de
junho de 1966, que dispõe sobre o intercâmbio
comercial com o exterior".
2.a REUNIAO, REALIZADA EM 29 DE
SETEMBRO DE 1976
As dezessete horas do dia vinte e nove de setembro do ano de mil novecentos e setenta e seis, no
Auditório Milton Campos, reúne-se a Comissão Mista
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n.0 62, de 1976 <CN), que submete à. deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n.0 1.475,
de 18 de agosto de 1976, que "altera o art. 58 do. Lei
n. 0 5.025, de 10 de junho de 1966, que dispõe sobre
Intercâmbio comercial com o exterior", presentes os
Srs. Senadores Italív!o Coelho, Saldanha Derz!, Henrique de La Rocque, Helvídlo Nunes, Heitor Dias, Ruy
Santos e Mnuro Benevldes e os Deputados Hermes
Macedo, Pedro Colln, Hugo No.poleão, Nina Ribeiro e
Hé!lo de Almeida.
Delxo.m de comparecer, por motivo justlflcndo,
os Srs. Senadores Eurico Rczende, Mendes Canale,
Dirceu Cardoso e Itamar Franco e os Deputados
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Gastão MUller, Céllo Marques Fernandes, Iturival
Nascimento, Octacillo Almeida, Oswaldo Lima e José
Mandelll.
:11: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida é dada como aprovada.

Iniciando os trabalhos, o Sr:Pres!dente Senador
Mauro Benev!des concede a palavra ao Sr. Deputado
Hugo Napoleão, Relator da matéria, que emite parecer favorável à. Mensagem n. 0 62, de 1976 (CN), nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
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, Ilda e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e vai à publicação.
COMISSAO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n. 0 63, de 1976 (CN), que submete
à del!beração do Congresso Nacional texto do
Decreto-Lei n.o 476, de 20 de agosto de 1976, que
"suspende, até o final do corrente exercício, a
vigência das normas legais e regulamentares
autoriza.i;ão de destinações especiais dos resultados atribuíveis à União nas empresas públ!cas de economia mista federal."
2.a REUNIAO, REALIZADA EM 30 DE
SETEMBRO DE 1976
As dezesse!s horas do dia trinta de setembro do
ano de m!l novecentos e setenta e seis, no Auditório
Milton Campos, presentes os Senhores Senadores Cattete Pinheiro, Heitor Dias, Fausto Castello-Branco,
Henrique de La Rocque, Helvid!o Nunes, Eurico Rezende, José Gu!omard, Saldanha Derz! e Danton Job!m e os Deputados Homero Santos, Celso Carvalho,
Nunes Rocha, Onis!o Ludovico, Genervlno Fonseca e
M!lton Ste!nbruch, reúne-se a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n.0
63, de 1976 (CN), que "suspende, atê o final do corrente exercício a vigência das normas legais e regulamentares autor!zat!vas de destinações especiais dos
resultados atribuíveis à União nas empresas públicas
de economia mista federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Amaral Peixoto e Leite Chaves e
os Srs. Deputados Antônio Morlmoto, Ricardo Fluza,
Marcondes Gadelha, Aldo Fagundes e Sant!lll Sobrinho.
:11: dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que, em seguida, é dada como aprovada.
Dando Inicio aos trabalhos, o Senhor Senador
Danton Job!m, Presidente da Comissão, comunica o
recebimento de ofícios da. Liderança da ARENA no
Senado Federal, Indicando os Senhores Senadores
Heitor Dias, Fausto Castello-Branco, Eurico Resende
e José Gu!omard, para substltu!rem os Senhores Senadores José L!ndoso, Renato Franco, Vlrgino Távora e Ruy Santos, respectivamente. Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Deputado Onis!o Ludovico, que emite parecer favorável à
Mensagem n.o 63, de 1976 <CN), na forma do Projeto
de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.

7020 Quarta-feira 20

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, para constar, eu, Mauro Lopes de
Sá, Asslsten te àe Comissão, lavrei a presente Ata que,
Ilda e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente e
vai à. publicação.
OOMJSSAO MISTA
Incumbida de estudo e pareeer sobre o Projeto de Lei n.0 12, de 1976 (CN), que "autoriza
o Poder Executivo a abrir créditos adicionais
até o montante de Cr$ 10.861.800.000,00 para
os fins que especifica."
1.• REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA

EM 6 DE OUTUBRO DE 1976
As dezesseis horas e trinta minutos do dia sela
de outubro do ano de mil novecentos e setenta e seis,
no Auditório do senado Federal, presentes os Srs. Senadores Fausto Castello-Branco, Helvidio Nunes, Heitor Dias, Ruy Santos, Saldanha Derzl, Ruy Carneiro
e Danton Jobim e os Srs. Deputados Daso Coimbra,
Alexandre Machado', Lygla Lessa Bastos, Wilson Braga, Antônio Gomes, João Arruda e Henrique Cardoso,
reúne-se a Comissão Mista Incumbida de estudo e
parecer sobre o Projeto de Lei n.0 12, de 1976 (CN),
que "autoriza o Poder EXecutivo a abrir créditos
adicionais até o montante de Cr$ 10.861.800.000,00
para os fins que especitlca".

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência o Sr. senador Ruy Santos, que declara Instalada a Comissão.
Deixam de comparecer, por motivo justltlcado, os
Srs. Senadores Henrique de La Rocque, Vlrglllo Távora, Teotônlo VIlela e Mauro Benevldes e os Srs.
Deputados Slquelra Campos, João Gilberto, Walmor
de Luca e Walber Guimarães.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Sr.
Presidente esclarece que Irá proceder a eleição do
Presidente e do Vlce-Presidente. Dlstrlbuldas as cédulas o Sr. Presidente convida para funcionar como
escrutinador o Sr. senador Danton Joblm.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
l'ara Presidente:
Senador Ruy Carneiro
1S votos
Em branco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 voto
Para Vlce-l'resldente:
Senador Saldanha Derzl . . . . . . . . . . . . . 13 votos
Em branco .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 1 voto
• • o • • o. o • • • • • • • •

São declaradoos eleitos, respectivamente, Presidente e Vlce-Presldente, os Srs. senadores Ruy Carneiro e Saldanha Derzl.

Outubro de 1978

COMISSAO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensarem n.0 89, de 1978-CN, que submete
à deUI!eração do Conrr-o Nacional o te:do
do Deereto-Lel n.0 1. 480, de 9 de setembro de
1976, que "declara de lnte- da Seprança
Nacional, nos tei'IQOII do paráii'D.fo único do
art. 89 e art. 15, 11 1.0 , alínea ''b", da Constituição, oa Munlciplos de Fronteira Rica, Mlralsol
do Oeste, Eldorado e Mundo Novo, no Estado
de Mato G1'0180, e dá outras provldênclu''.
2.• REUNIAO, REALIZADA EM 7 DE

OUTUBRO DE 1976
As dezessete horas do dia sete de outubro do ano
de mil novecentos e setenta e seis, no Auditório :Milton Campos, presentes os Srs. Senadores Saldanha
Derzi, Itallvlo Coelho, Mendes Canale, Lulz Cavalcante, Eurico Rezende, Henrique de La Rocque ll Vlrglllo
Távora e Deputados Slnval Boaventura, Newton Barreira, Paulo Studart, Walter de Castro e Antônio Pontes, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo
e parecer sobre a Mensagem n.0 69, de 1978-CN, que
submete à. deliberação do Congresso Nacional o texto
do Decreto-Lei n. 0 1.480,. de 9 de setembro de 1976,
que "declara de Interesse da Segurança Nacional, nos
termos do parágrafo único do art. 89 e art. 15, 1 1.0 ,
allnea "b", da Constituição, os Mooiclplos de Fronteira Rica, Mlrassol do Oeste, Eldorado e Mundo Novo, no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores Vasconcelos Torres, Orestes Quércla,
Lázaro Barboza e Benjamim Farah e Deputados tta1o
contl, Hélio Campos, Nunes Leal, Aldo Fagundes, Antônio Carlos e Florim Coutinho.
Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da
reunião de Instalação, que logo após é dada. como
a.provada.
Proasegulndo, o Sr. Sena.dor Luiz Ca.va.lca.nte, VlcePresidente no exerclclo da Presidência, comunica ha.ver recebido oficio da Liderança da ARENA no Senado Federal, Indicando o Sr. Sena.dor Eurico Rezende
para. Integrar a. COmissão em substituição ao Sr. sena.dor José Lindoso. Contlnua.ndo, o Sr. Presidente
concede a palavra ao Sr. Relator, Deputado Pa.ulo
studart, para leitura do seu pa.recer, concluindo-o favorável à. Mensagem n.o 69, de 1976-CN, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.
Posto em dlscuasão e votação, é o parecer aprovado por una.nlmlda.de.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Alfeu de Oliveira., Assistente
de Comissão, lavrei a. presente Ata. que, Ilda. e aprovada, será assinada. pelo Sr. Presidente, demais membros da Comlssão e vai à. 'DubUcação.

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Ruy Carneiro agradece em nome do senador Saldanha Derzl
e no seu próprio a honra com que foram distinguidos
e designa o Sr. Deputado Antônio Gomes para relatar a matéria.

COMISSAO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Pro·
postl& de Delepção Lertsl&tlva n.0 S, de 1916,
que "propõe delepção de poderes 110 Presidente da República para elaboração de Lei criando
o Ministério dos Esportes e determinando outras provldênclal''.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Clelde Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata que, lido. c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais membros da Comissão e vai à publ1cação.

1.• REUNIAO (INSTALAQAO), REALIZADA
EM 13 DE OUTUBRO DE 1976
As dezessete horas e quinze minutos do dia treze
de outubro do ano de mil novecentos e setenta e seis,
no Auditório Milton Ca.mpos, presentes os Brs. Senadores Henrique de La. Rocque, Mendes Canalc, Otto
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Cirilo Lehmann, Saldanha Derzl, Eurico Rezende, Al·
tevlr Leal, Agenor Maria, Roberto Saturnlno e Deputados Dayl de Almeida, Darcillo Ayres, Inocêncio 011·
veira, Pedro Faria, Jarbas Vasconcelos, Athlê . Coury
e Adhemar Sa.ntlllo, reúne-se a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Delegação Legislativa n.0 3, de 1976, que "propõe delegação de poderes ao Presidente da República para
elaboração de Lei criando o Ministério dos Esportes e
determinando outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores João Calmon, Vasconcelos Torres e
Orestes Quércla e Deputados Hélio Mauro, Ernesto
Valente, Ricardo Fluza e Fábio Fonseca.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, Interinamente, o Sr. Senador Henrique de La Rocque, que declara Instalada
a COmissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Sr. Presidente esclarece que Irá proceder a eleição do Presidente e do Vlce-Presldente. Dlstrlbuldas as cédulas, o
Sr. Presidente convida para funcionar como escrutinador o Sr. Deputado Athlê Coury.

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Roberto Satumlno . . . . . . . . . . . 14 voto1
Em branco
1 voto
Para VIce-Presidente:
Senador Saldanha Derzl . . . . . . . . . . . . . . 14 voto1
Em branco
1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presl·
dente e Vlce-Presldente, os Srs. Senadores Roberto
Satumlno e Saldanha Derzl.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador .Roberto
Satumlno agradece em nome do Senador Saldanha
Derzl e no seu próprio a honra com que foram distinguidos, designando o Sr. Deputado Hélio Mauro para
relatar a matéria.
Nada .mais havendo a tratar, encerra-se a reunlio
e, para constar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata que, Ilda e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente, demais membros
da COmissão e vai à publicação.
00

00

00

00

. . 00

00

00

. . 00 . . 00 . . 00
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00

00
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00 00 •
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MESA

LIDIIANÇA DA AIINA
I DA MAIORIA
39.Secretério:
lcurivcl Baptiste IARENA-SEI

Presidente:

Mcgclhaes Pinto IARENA-MGI

lldor
Petrónio Porte11a
Vice.Uderes
Eurico Rezende
Jarbas Passarinho

19. Vice-Presidente:

José llndoso
Mcttcsloilo

Wilson Gonçalves IARtNA-CEI

Paulo Guerra

<49-Secretário:

lenoir Vergas

Ruy Santos
Scldcnhc Dorzi

IARENA-~CI

29. Vice-Presidente:

Virgílio Távora

B,enjomlm Fcrch IMDB-RJI

LIDIIANCA DO MDI
IDAMINOIIA
Suplentes de

J9.Secr~ttóric:

Secre!Ct~os:

líder
Franco Montoro
Vice-Uderes
Mauro Benevldes
Roberto Saturnlno,
Itamar Franco
Evandro Carreira

Dlncrto Mariz IARfNA-RNI
Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-P.AI
Alexandre Costa !ARENA-MAl
Mendes Canelo IARENA-MTI

29-Secretário:
Marcos Frolro IMDB-PFI

COMISSOIS

COMISSAO DI ASSUN10S IIGIONAIS- (CAl)
17 Membrosl

Ciretor: José Soares de Oliveira filho

COMPOSIÇÃO

local: Ano•o 11- Térroo
Telefones, 23·6244 e 25·8505- Remeis 193 e 257

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIIMANIN11S

Presidente: Cattete Pinheiro
Vice-Presldente1 1\genor Mario

Suplente a

Titulare a
ARENA

I. Scldcnhc Dorzl

i. Callete Pinheiro

Chefe: Cloúdio Corlos Rodngues Costa

2; José Guiomcrd

2. José Sarney

3. Tootónio Vilela

3. Benedito Ferreira

4. Renato Franco

local, Anuo 11- Tórroc
Tolefone,25·8505-Rcmcis301e,313

5. José Estovos

MOB
I. Agenor Maria

tr:OMISSAO DI AGIICUL1UIA- (CA)

I Evelásio Vieira

2. Evandro Carreiro
2. Gllvcn Rocha
Anistonte, l6dc ferreiro do Racho- Ramal312.
ReuniOes1 Terças.felras, às 10:00 horas.

local, Solo "Epitócio Ponac"- Anuo 11- Romal615.

17 Membrosl

COMISSAO DI CONITI1UIÇAO I JUI11ÇA - (CCJ)
COMPOSIÇÃO

113 Membrosl
COMPOSICÃO

Presidente: Orestes Qu~rclo

Prosidenlo, Accloly Filho

• Vice-Presidente: Benedito ferreiro

J9.VIce·Pr,sidenlel Gustavo Capanemó

29·VIce·Prosldonte. Paulo Broncrd

Suplente•

nrular••

ARENA

1. Vosconcelcs Torres
2. Paulo Guerra

I. Altovlrlocl
2. Otair Bednr

3. Benedito Ferreiro

3, Renato Franco

Accloly Filho
José Sarney
José llndoso
Helvldio Nunes
5. llolívlo Coelho
6. Eurico Rozonde
7. Gustavo Capanema
a Hellcr Dias
9, Henrique de la Rocque

I. Adalberto Sono
2. Amoral Pel•oto

L Dirceu Cardoso

.4. ltclivlo Coelhn
5. Mondes Canelo
MDB
I. Agenor Ma riu

2. Orestes Quérclc

Supler1tet

1ltularea

ARENA

l.
2.
3.
4.

I.
2.
3.
4,

Maltes loé!o
Ottc lohmcnn
Petrónlo Porte lia
Renato franco

5. Oslros Tol .. lro

MDB
2.

l~lle

Choves

I. francQ Montara

2. Mouro Bonovldos

3. Nelson Carneiro

Auistente 1 Marcus Viniciu~ Goulart Gonzaga- Ramal706
Reunióes1 Quartas. feiras, às 10,30 horas.
Lncnl Sala "Ep1tt1r.1o Pu~; soa"- Anoxo 11 - Rnmill 615

<.

Paulo Broncrd

Assistente: Maria Helena Bueno Brana~a- Ramal305.
ReuniOe~z Quartas. feiras, àsl0100 horas
Loctll Süla "Clóvis Bovllàqua"- Anoxo li-- Ramal 628.
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COMISSA O DO DISTIITO PIDIIAL- (CDf)

Quorto·felro 20 7023

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC)

III Membro1l

(9 Momhros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSiÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outro

Vice·Presidente: Adalberto Sena

ntula•••

Suplente•

Vice.Presidenre: Henriaue do lo Rocauo

Titulare•

Suplente•

ARENA

ARENA

I. Helvídio Nunes

I. Augusto Franco

1. Torso Outro

2. luiz Cavalcante

2. Gustavo Copanema

~rnon

do Mollo

2. H&lvídio Nunes

3, Renato Franco

3, JOIO lind010

3, JO<lo Calmon

4. Os ires Teixeirr
5. Saldanha Dorzi

3. Joió ~arnoy

4, Virgílio Távoro

4. Henrique de la llocque

4, Ruy

Santos

5. Monde! Canalo

6. Heitor Dias

6. 'Otto lehmann

7. Henrique de lo Rocque
B. Otoir Beckor

I. Evelásio Vieira

I. Franco Montare

2. Paulo Brossord

2. Itamar Franco

MDB
MDB

I. Adolberro Sena

I. Evandro Carreira.

2. Lázaro Bnrbozo

2. Nelson Carneiro

3. Ruy. Carneiro

3. Adalberto Sena
Assistente: Cleide Maria B. F.

Cruz -Ramal 598.

Reunió••• Quintas.foirol, ~110,00 horas.
local: Sala "Clóvis Bevil6coua"- Ano ~to

11- Ramal 623.

Assistente: Rena Ido Pacheco Ge Oliveira - Romal306,

Reuniões: Quintas-feiras, às9:00 horas.

COMISSAO DI fiNANÇAS- (CP)

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

117 Mombro1l
CÇ)MPOSIÇÀO
Presidente: Amoral Peixoto

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)

Vice-Presidentet Teotónio Vilela

III Mombro1l

ntulare•
COMPOSIÇÃO

Suplente•
ARENA

I. Saldanha Dorzi
Presidenfe: MIUon Cabral

Vice·Presidenle: Renato Franco

2. Bonodllo Ferreira

2. José Gulomord

3.

3. Jo1í Sornoy

Alexandre Costa

.4. Fausto Castelo· Branco

Titulare•

Suplente•
ARENA

I. Milton Cabral
2. Vasconcelos Torres
3. Jené Freire
.4, luiz Covolcal'llte

5, Calloto Pinheiro

6. Virpllio Távora

6. Osiros Toi•oira

I. Benedito Ferreira

7. Monoslor!o

8. Tarso Outra

4. Conoto Pinheiro

5. Helvídio Nunes

6. Jarbas Passarinho

4. Heitor Ola•

5. Jonó Flolro

2. Augu1to Franco
3. Ruy Snntos

5. Arnon do Moi lo

9. Henrique dll la Rocque
10. Helvídio Nunes

11. Teotónio VIlela
12. Ruy Son101

7, Paulo G'uorra

MDB

8. Renato Franco

I. Amoral Peixoto

MDB

2. leito Chaves

I. Oanton Jobim
2. Dirceu Cordoso
3, Evolásio Vieira

I. Franco Montare

I. Agonor Maria

3. Mauro 8enevides

2. Orestes Quérda

2. Amoral Pel~toto

4. Roberto Soturnlno

3. Roberto Saturnino

5. Ruy Cornoiro

Auistenlet Daniel Reis de Souza -llamal675.
lleuniOest Quartas. feiras, às 10:00 horas.
tocalt Sala "Epitácio Peuoa 11 -

I. Doniol Kriogor

Anu911- J!'omal615.

Asslstenlet Marcus Vlnlclus Goularf Gonzaga- ~ama13Q3.
Reunlc5tnt Qulntas.folras, Os 10t30 horas.
lacalt Sola "Rui Barbosa"- Anexo li-Ramais 621 e 716.
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COMISSAO DI LIGISLAÇAO SOCIAL- (CLS)

COMISSAO D~ RILAÇ015 lXTERIORIS- (CRI)

17 Membros!

115 Membros i

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Presldenre1 Nelson Carneiro
Vlce.Presidente, Jeué Freire

Presidente!
Krieger
\9.VIce.Presldenlel luiz Viana
29.Vice.Presldentel Virgílio Tóvoro

Ooni~l

5uplentea

11tul•r••

Suplente•

ARENA

I. Virgílio Tóvoro
2. ·Eurico Rezende
3. Acololy filho

I, Mondos Conolo
2. o,mlr.io Gondim
3. Jorbos Possorinho
~. Henrique de lo Rocquo

5. Jessé Freire
MDB

1. Lázaro Barboza
2. Ruy Carneiro

I Franco Montara

2. Nelson Carneiro

Assistente 1 Cantei Reis de Souza- Ramal 675
'Reunió8s: Quintas·ltiras, àsli:OO horas,
Local: ala "Clóvis Bevilàcqua" -Anexo li - Ramal 623

ARENA

I. Accioly Filho

1. Daniel Krie;,ér
2. luiz Viana
3. Virgílio T varo
." 4. Jessé Fr ir6
5. Arnon e Mello
6, Petr nio Portello
7, S ~anho Derzi
8.) sé Sornoy
, João Colman
O. Augusto Franco

2. José lindoso
3. Callete Pinheiro
4. Fausto Castelo-Bronco

5. Mondes Canelo
6. Helvidio Nunes

~INASIINIIGJA- (CMI)

17 Mombrosl

MDB

COMPOSIÇÃO
t'residente: Jcao Colmon
Vice-Presidente; Comício Gondim

Suplentta

ntular••
ARENA

I. Paulo Guerra

I. Millon Cobrai
2. Arnon do Mollo
3. Luiz Cavalcante
4. Domício Gondlm
5. João Colmon

2. José Guiomord
3. Virgílio Távora

1. Nelson CarneirO
2. Paulo Brossord
3. Roberto Soturnino

I. Donton Jc~im
2 Gilvon Rocha

3. Itamar Franco
4, Leite Ooves
S. Mouro Benevides

Assis! ente\ Condi do Hipporll- Romal676.
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas.·
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Ane)(O 11- RamaiS 621 e? 16

MDB

I. Gilvon Racho
2. Leite Choves

\. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSlO DI SAIIDI - (CS)
17 Mombrosl

Assislonlor Ronaldo Pacheco do Olivoiro- Romol306,
rteunióes: Quinlal·fairas, àsl0130 horas,
Local, Sola "Epitóclo Pessoa"- Ano•o 11- Romo16\5,

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Branco
Vice.Presidentel Gilvan Rocha

COMISSAO DIRIDAÇAO (CI)
15 Mombrosl
COMPOSIÇÃO

ARENA

Presldenlth Oanton Jobim
Vico·Presidente: Renato Franco

Suplantai

Titulare a
ARENA

I. Virgílio Tóvoro

1, José lindoso
2. Renato Franco
3. Otto leh~onn

I. Fausto Castelo. Branco

\. Saldanha Cerzi

2. Cattete Pinheiro

2. Mendes Canele

3. Ruy Sonlos
4. Ota ir Becker
S. Altevir leal

2. Mendes Canele
MOB
MDB

t Oanton Jobim

Suplentes

Titular ta

1, Dirceu Cardoso

2. Orestes Quércla
Assinente1 Maria Carmen Castro Souza- Ramo\134.
Rauni6es1 Quartas· feiras, às ll100 horas.
. Loco I· Sillü "Clóvis Buv1l/tcquil"- Anoxo 11 - Ramnl523

1, Adalberlo Seno

2. Gilvan Rocha

1. Evondro Carreiro
2. Ruy Carnolro

Assistenlot lêdo Ferreira da Rocno- Ramal 312.
Rounióost Quintas.foiros, às 11100 horas.
local: Sola "Epllóci.:> Penca"- Ano)(o li - Ramal 615 .
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COMISSlO DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSA O DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS POILICAS- (CT)

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: José Guiomord

17 Membro:;!
COMPOSIÇÀO
Pres•denlo: Alexandre Cosro
Vice.Prtlsidente: luiz Covolcanto

Vic:e.Presidente: Vasconcelos Torres

ntularal
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Suplantei
ARENA

Titulare•

I. luiz Cavo/cante

I. Jorbas Passarinho

2. José lindcso
3. Virgílio Tdvoro
4. José Guicmord

2. Henrique de lo Rocque

3. Alexandre Costa

Suplantes
ARENA

I. Alexandre Cosi~

1. Otto Lehmonn

2. Luiz Cavalcante

2. Mendes Canele
3. Teotónio Vilela

3. Benediro Ferreiro

5. Vasconcelos Torres

4. José Esteves
!i. Puulú GutlfiU

MDB

1. Amoral Peixoto

1. Agenor Mario

2. Adolbortc Sono

2. Orestes Quércia

MDB

1. Evondro Carreira
2. Evelósio Vieira

Assistente: l'do Ferreiro do Rocha- Romal312.
~euniões: Quartos· feiras, às 11:30 horas.
Local: Sala "ClóVIs Bevilácqua"- Anexo li- Ramal623.

Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Romal301
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas.
Local Snln Auy Barbosa- Anexo li -Ramal 621

COMISSlO DI SIIVIÇO PIIILICO CIVIL- (CSPC)
17 Mombrasl

I) SIIVIÇO DI COMI55015 MISTAS,ISPICIAIS
I DIINQUIIITO
Caml11õe1 Temporária•

COMPOSIÇÃO
PresidOnte: Lázaro Borbozo
Vice·Presidente: Otto lehmann

ntularea

Chefe: Ruth de Souza Castro:
local: Anexo 11- Térreo,

Suplantei
ARENA

I. Augusto franco

Telefone, 25·6505- Romol 303
Comissóes Temporórios paro 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 Orcamentório lo ri, 90 do Regimento
Comum I.

I. Mattos Loaa
2. Gustavo Caconema

2. Otto lehmonn
X Heitor Dias
4. Accioly Filho
S. lulz Viana

11

3. Alexandre Cosia
MDB

I. Itamar Franco

I. Donton Joblm

2. ldzaro Borbozo

I. Lázaro Borbozo

2. Roberto Saturnino

2. Mauro Benevides
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -

Assistente: Sonia Andrade Peixoto- Ramo1307
Reuniões: Quintos.feiras, às 10:00 horas.
local: Sola Epitácio Pessoa- Anexo 11- Rama\615

SIIIJJ.'IO JltliBRAL
SUBSICl!B'URU. DE COIISS0E5

SERVIÇO IlE COIIISSOES PERIIANENTES
HOR.(RIO DAS R!l1NI01!S DAS COMISSCI!S PERJWiBNTES DO S!NADO P!DERAL

HOIW

10100

TERÇA

C.A.Ro

.

PARA O ANO D! 1976

·• •
L

EPI'l'ACIO PESSOA

ASSISTENTE
!.l!ll.l

HORAS

QUARrA.

c.c.J.

•• •'
L

CI.c:lVIS BEVILACQUA

....1-6>1

10100

C,!,

09t00 C,D,F,

C.R.E.

O. A.

W.Rli~A

c.a.

EPI'r.<CIO PESSOA
Ramal - 615

c.s,N.

CLOVIS DEVI LACQUA
Ramal .. 62)

RU't BARBOSA

ASSIST~TE

RO/iALDO

C.E.C

CLc:lVIS BE~~,(~QUA
Rama.l .. 623

CLBIDE

c.s.F.c.

EPI'l'.(CIO PESSOA
Rnmnl - 612..

SONIA

RU't BARBOSA

MARCUS

10100
KARl A
!!!!I.!!~ A

c,p,

llANIEL

RAma.l.ll .. 621 .. 7l6 VINICIUS

10: 30
CANDIOO

C,III,E,

EPlTA.CIO PBSSOA
Rumnl - 615

RONALOO

MARCUS

c.L.s.

CLc:lVIS BEVILA.CQUA
Rwnal .. 623

OANlt:L

c.s.

EPITACIO PESSOA

VINICIUS

CLc:lVIS BEVILACQUA MARIA
Ramal - 623

llt)O

ASSISTENTE

Ruaia - 621 1 716

10130

11100

RU't

L A 5

RAmaia .. 621 e 716"

EPI'rACIO PESSOA

Ramal - 615

'•

QUINTA

Ramal - 615
HOIW

Ramal 67.4,

Alfeu de OIIVOira · Ramal674; Clc1do Mana 8 F Cruz· Rr~mal 598. Mauro
Lopes de 56- Ramal 31 O

lltOO

LEDA

LEDA

Ru.mo.1 .. 615

CARMEM
C,T.

mrt

llAitDCSA

CLAUDIO

Rnmlüll .. 6:?1 o 716 COSTA
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Anais do Senado Federal, do relatório divulgado
pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito,
sobre o atentado de que foi vitima e da nota da
Conferência Nacional dos Bispos a respeito do mesmo atentado. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n.0 532/76, do Sr. Senador
Acc!oly Filho, solicitando seja anexados aos Projetos de Lei do Senado n.ea 88, 179, 253, 259, 264 e
268, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que já tramitam
em conjunto, os de n.<>s 207 e 232, de 1976, dos Sra.
Senadores Roberto Saturnlno e Fausto CasteloBranco, que dispõe sobre a Legislação do Imposto
sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza.
Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n.o 142/76, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que regula a lndcnlzação
à. dependente, e dá outras providências. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada por falta de
quorum.
1.4 -

MA~RIAS

APRECIADAS APOS A

ORDEM DO DIA
- Requerimento n.0 • 550 e 551/76, !Idos no Expediente. Votação adiada por falta de quorum, após
parecer da Comissão de Relações Exteriores.
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1. 5 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR MARCOS FREIRE - Reflexos da
"Lei Falcão" no processo eleitoral do Pais.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Entrevista
concedida ao jornal Ultima Hora, pelo Ministro Luiz
Roberto de Rezende Puech, Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho.
1.6 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 ..,... RETIFICAÇAO
- Ata da 178.a Sessão, realizada em 7-10·76.
3 - ASSOCIAÇAO INTERPARLAMENTAR DE
TURISMO (Grupo Brasileiro)
- Convocação de reunião da Comissão Executiva.
4 - ATAS DE COMISSOES
5 - MESA DIRETORA
6 - LIDERES E VICE-LtDERES DE PARTI·
DOS
7 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMA·
NENTES

ATA DA 189.a SESSAO, EM 20 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESIDfl:NCIA DO SR. :MAGALHÃES PINTO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - José Gulomard - José Esteves
- Cattete Pinheiro - Renato Franco - Alexandre
Costa - José Sarney - Fausto Castelo-Branco Petrõnio Portella - Mauro Benevldes - Vlrgillo Tá'Vora - Jessé Freire - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Arnon de Mello - Augusto Franco - Heitor
Dias - Roberto Saturnlno - Itamar Franco - Maga.lhães Pinto - Benedito Ferreira - Oslres Teixeira. - Italívlo Coelho - Mendes Canale - Saldanha.
Derzl - otalr Becker - Daniel Krleger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A
lista de presença acusa o comparecimento de 27 Sra.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
I!: lldo o seguinte

EXPEDmNTE
AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL
DA PRESIDtNCIA DA REPúBLICA
N.o 362-SUPAR/76, de 19 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social em resposta o.o Requerimento n. 0 407, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, concernente ao Projeto de Lei da
Câmara n.0 63, de 1976.
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AVISO DO MINISTRO DO TRABALHO
N.o GM-546/76, de 15 do corrente, enco.mlnhando
Senado esclarecimentos daquele Ministério acerca

do Projeto de Lei do Senado n.0 160, de 1974, que dispõe sobre o estágio profissional de estudantes de Dl·
rei to.
(A Comissão de Legislação Soclai.J

OFíCIO
Do Sr, 1. -Secretárlo da Câmara dos Deputados,
encaminhando à revisão do Senado autógrafos do
seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 90, de 1976
(N.• 2. 999-B/76, na Casa de origem)
(De Iniciativa. do Senhor Pre.s\dente da República)
Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Federal de 1.• Instância o crédito especial
de Cr$ 1. 200.000,00, para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir à Justiça Federal de 1.a Instância o crédito especial no valor de Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil cruzeiros), para atender despesas com
a compra de um Imóvel para a Sede da Seção Judl·
clárla em Pernambuco.
Art. 2.0 Os recursos necessários à execução desta
Lei decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao
subanexo 0900, a saber:
Cr$ 1,00
0900 - Justiça Federal de 1.0 Instância
Projeto-- 0900.02040251.016
4.2.1.0- Aqulslçii.o de Imóveis
1.200.000
0

Total

1.200.000
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Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N.o 308, DE 1976
Excelentisslmos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Nos termos do artigo 51 d::. Constituição, tenho a
honra de submeter à elevadr. deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, o anexo
projeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir
à Justiça Federal de 1.• Instância o crédito especial
de Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cru-

zeiros),

o fim que especifica".

p::.r~

Brasilla, 6 de outubro de 1976. -

Ernesto Gelsel.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.0 310, DE 4 DE OUTUBRO DE 1976, DO SR. MINISTRO DE ESTADO
CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DA PRESID!l:NJIA DA REPúBLICA.
Excelentisslnio Senhor Presidente dn República:
O Ex.mo Sr. Presidente do Conselho de Justiça
Federal, pelo Oficio n.0 203/CJF, de !G de julho de
1976, solicita a abertura de crédito especial, no montante de Cr$ 1.200.000,00 Cum milhão e duzentos mil
cruzeiros), em favor da Justiça Federal de 1." Instância e destinado à aquisição de um Imóvel para a Sede
da Seção Judiciária no Estado de Pernambuco.
2. Após examinar o assunto, os órgãos técnicos
desta Secretaria e do Ministério da Fazenda manifestaram-se favoravelmente à concessão do crédito solicitado, cumprindo acentunr que as despesas resultantes serão atendidas sob a formn de compensação,
conforme prevê o art. 43, § 1.0, item III, da Lei n.o
4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim, as
prescrições do art. 61, § 1.0 , letra c, da Constituição.
3. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência. os protestos do meu mais profundo respeito. - João Paulo dos Reis Ve!lcso, Ministro.
LEGISLAÇAO CITADA

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
•••••• o •••••• ' ••••• o • o ••• o ••••• o •• o • o o •••••• o ••• ' ••••

Art. 61. A lei federal disporá sobre o exerciclo
financeiro, a elaboração e a orsan!zação dos orçamentos públicos.
§ 1.0 :1!: vedada:
a) ............................................. .

b) . o • •

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

a abertura de crédito especial ou suplementar sem prévia autorização legislativa e sem Indicação
dos recursos correspondentes.
c)
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LEI N. 4.320, DE 17 DE W.RÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais r1e Direito Financeiro para elaboração c cont:ole dos orçamentos
e balanços da. UniíW, dos Estados, dos Munlciplos e do Distrito Federal.
o
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Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos dispo-
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niveis para ocorrer à .despesa e será precedida de
exposição justificativa. :
§ 1.° Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos:
I - .......................................... .
I I - ......................................... ..
III - os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei:
(As Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças.)

PARECERES
N,0 s 859 e 860, de 1976

PARECER,N.o 859, DE 1976
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio
"S" - 13, de 1976 (n.O GG-3176, na. origem>,
do Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de crédito externa, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos).
Relator: Senador Daniel Kricgcr
O Senhor Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, pelo Oficio n.o 3/76, de 1976, solicita ao Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da
Constituição, a necessária autorização para aquele
Estado "contratar uma operação de crédito externa,
no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), a ser realizada de acordo
com a modalidade, taxa de juros, prazos, acréscimos,
comissões, despesas e demais condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimo da espécie".
2. Informa o Senhor Governador que o produto
da citada operação de créi!to destina-se ao financiamento das obras de Implantação e conclusão de
diversos trechos de rodovias do Plano Rodoviário Estadual, a saber:
"- Diagonal Trigo/Soja - Suh.t.rechos:
RS - 537 - São Bor.~a - Encruzilhada e
RS- 453 - Encruz!lhada Santa Maria;
- Cerro Chato - Candelária - Santa Cruz;
~Casca- Guaporé Muçum;
- Nova Aracá - Nova Prata
- Estado - Gravatai
- Osório - Tramandai."
3. Na justificativa apresentada à Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, o Senhor
Governador esclarece que "existem atualmente no
Estado 41 sedes municipais sem ligação e;ou com as
grandes rodovias trancais" e que a solução do problema. está prevista no Plano do Governo do Estado
para o trlênlo, que prevê a Implantação de 597 km
de estradas, envolvendo Investimentos de Cr$ 605,2
milhões de cruzeiros".
4. O empréstimo representa a segunda parcela
de uma operação global de US$ 40,0 milhões, tendo
sido a primeira parcela US$ 20,0 m!lhões, objeto de
apreciação pelo Senado Federal (Resolução n.0 91,
de 3 de dezembro de 1975).
5. Estabelece o art. 403, alíneas a, b e c do Regimento Interno:
"Art. 403. O Senado apreciará pe'!ldo de
autorização para empréstimos, operaçoes ou.

------------~~--aa. . aWAa
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acordos externos, de qualquer natureza a ser
realizado por Estado, pelo Distrito Federal ou
por Município (Constituição, art. 42, Item IV),
Instruído com:
a) documentos que o habilitem a conhecer,
pcr!cltamrnte, a operação, os recursos para satisfazer os compromissos c a sua finalidade;
b)
rlzar;~.u

.. U49tiWZCLfl.....-r.l'l!!lllft!!I!W.MI1it4.]

publicação oficial com o texto da autodo Legíslati vo Est~dual;

c) parecer do órgão competente do Poder
Executivo."

6. No cumprimento do disposto no Regimento
Interno desta Casa, foram juntados os documentos
exigidos que nos dão as seguintes inrormações:
a) a operação de empréstimo será em moedu, no
valor de US~ ~!0,0 1nilhõcsJ com C!)tabelecirnenLu financiador a ser indicado; forma de garantia a ser
definida em conjunto com as autoridades do Governo da União;
b) o exame final das condições credltícias (pmzos, juros, comissões e demais encargos) está sendo
efetuado pelo Ministério tla Fazenda, em articulação
com o Banco Central do Brasil, nos termos do urt. 1.0 ,
Inciso II do Decreto n. 0 74.157, de 6 de junho de 1974,
à vista d:l respectiva minuta de contrato, tendo em
conta as condições usualmente admitidas pam as
operações drt Espécie <E.M. n. 0 308/76 do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda);
c) Lei n. 0 6.912, de 12 de novembro de 1975,
contendo autorização do Legislativo ao Executivo Estadual pum. contrair empréstimo externo até US$ 40,0
milhões de dólares (duas parcelas);
d) concordância da Comissão de Empréstimos CEMPEX - ao prosseguimento das negociações, com
base no inciso I do art. 2. 0 do Decreto n.0 65.071, de
27-8-69 (Ofício CEMPEX n.O 76/76);
e) reconhecimento do carátcr prioritário pela
Secretaria de Planejamento, conforme o Aviso n. 0
444, de 19 de .iunho de 1076, dirigido ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda; e
f) cópia da Exposição de Motivos n. 0 308, de
1076, do senhor Ministro de Estado da Fazenda, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo
a aprovação do empréstimo pretendido, com o "autorizo" para o encaminhamento do pleito ao St'n:ldo
Federal, na forma do disposto no item IV, do urt. 42,
da Constituição.

7. Em complemento às informações acima citadas c com o objetivo de esclarecer, to.nto a operação
em pauta, como a posição financeira do pleiteante,
solicitamos mais os seguintes dados complementares,
que, em resumo, são:
7-a. "De acordo com a cláusula 6 da minuta
de contrato, o empréstimo será reembolsado em sete
prestações semestrais, a primeira das quais pagável
na quarta Data de Pagamento de Juros e as parcelas
subscqlientt's, pa~;:iveis cm sucessivas Datas de Pagamento de Juros de modo a que a sétima de tais
prestações vença na décima Data de l'agamento de
Juros. O montante de cada uma das seis primeiras
parcelas scró. ele US$ 2,857,142.00 e o valor da última
.parcela será de US$ 2,857 ,148,00. A garantia, de acordo com a cláusul:l 9 da minuta do contrato, será
atruvé~ de aval da União Federal".
7-b. O quadro demonstrativo do Cronograma de
Vencimento da Dívida Consolldada Externa. e a posi-

i.E

iill..Zd...~~
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ção em 30 de setembro de 1976, estõ.o no anexo 1,
cujo resumo é o seguinte:
1 - The Flrst Natlonal Bank of Boston 24-10-72 - US$ 10,0 milhões (dólares norte-americanos);
2 -

The Em! Electronlcs Co Ltd -

3 -

Thc Marconi Co Ltd -

E 104.000,00 (!!bras esterlinas);

E 498.000,00 (libras esterlinas) ;

26-12-69 -

17-11-69 -

..... .

4 - Kredlt:lnstalt für Wlederaufbau - 19-12-74
DM 10,0 mllhões (marcos alemães);
· 5 - Banco do Brasil S.A. - 18-3-76 - US$ 20,0
milhões (dólares norte-americanos).
Posição da Dívida Externa em 30-9-76 (até o ano
2004).
Principal: Cr$ 341.627.013,00 (US$ 23,4 milhões).
Encargos: CrS 102.481.146,00 (US$ 8,5 milhões).
Total: Cr$ 441.108.159,00 (US$ 36,9 milhões).
7-c. Situação financeira, quadro demonstrativo
da projeção da receita, despesas correntes, limites de
endividamento e disponibllldades de Investimento
(anexo - 2) até 1981: o quadro demonstra que o Estado só terá disponibilidade de investimento a partir
de 1978, já incluídos os encargos da dívida fundada
interna.
7-d. Quadro demonstrativo do Cronograma da
Dívida Consolidada Interna (Estado, Entidades Autárquicas e Não Autárquicas) até 1995:
Estado e Autarquias
Cr$ 2. 669.780.529,21
Entidades Não Autárquicas
(somente garantias) == Cr$ 1.780.107.669,71
Total
Interno (Principal) = Cr$ 4.449.888.198,92
Total
Externo (Principal) == Cr$ 341.627.013,00
Total (Interno + Externo) == Cr$ 4.791.505.211,92
8. Cumpridas as exigências do art. 403, alíneas
a, b, e c do Regimento Interno, opinamos pela Aprovação do presente pleito, contido no Ofício do Senhor
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, nu forma do seguinte:

=

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 108, DE 1976
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar ()peração de empréstimo
externa no valor de USS 20,000,000.00 (vinte
milhões de 1lólures norte-americanos) pura financiar obras de implantação e conclusão de
rodovias estaduais.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul autorizado a realizar, mediante outorga de
garantia do Tesouro Nacional, se necessário, uma
operação de empréstimo externo.. nú valor de US$
20,000,000.00 (vinte milhões de dolares norte-americanos), ou o equivalente cm outras moedas, de principal, com grupo financiador a ser Indicado sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco
Central do Brasil, destinado a auxlllar o financiamento das obras de Implantação e conclusão de diversos trechos de rodovias Integrantes do Plano
Rodoviário Estadual.
Art. 2. 0 A' operação de empréstimo reo.l!zar-se-á
nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal,
à taxo. de juros, prazos, despesas operaciono.ls, o.crés-

I.
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elmos, comissões e demais condições admitidas pelo
Banco Central do Brasll para registro de empréstimos
da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da
politica econômico-flnancelra do Governo Federal e
ao disposto na Lei Estadual n.0 G 912, de 12 de novembro de 1975, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, no dia subseqüentc.

c) Lei n.0 6. 912, de 12 de novembro de
1975, que contém autorização do Legislativo ao
Executivo Estadual para contrair empréstimo
externo até US$ 40,0 milhões de dólares (duas
parcelas);
d) concordância da Comissão de Empréstimos - CEMPEX - ao prosseguimento das negociações, com base no inciso I do art. 2.o do
Decreto n. 0 65.071, de 27-8-69 (Ofício CEMPEX
n.0 76/76);

Art. 3. 0 Esta Resolução entra cm vigor na data
de sua publicação.

c) reconhecimento do caráter priorltár'lo
pela Secretaria de Planejamento, conforme o
Aviso n.O 444, de 19 de junho de 1976, dirigido
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda; e

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1976. - Teotônio Vilela, Vice-Prcsidcnte no exercício da Presidência - Daniel Kriegcr, Relu to r - Alexandre Costa
- José Guiomard - Roberto Saturnino - Mauro Bencvidcs - Virgílio T:í. vora - José Sarney - Heitor
Dias - Saldanha JJerzi.

f) cópia da Exposição de Motivos n. 0 308,
de 1976, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo a aprovação do empréstimo pretendido, com o "autorizo" para o encaminhamento do pleito ao Senado Federal, na forma
do disposto no Item IV, do art. 42, da Constituição."

PARECER N.0 860, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 108, de 1976, da
Comissão de Finanças que "Autoriza o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor de ....
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) para financiar obras de implantação c conclusão de rodovias estaduais".
Relator: Senador José Samey
De autoria da Comissão de Finanças, o Projeto
de Resolução em exame autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul "a realizar, mediante outorga
de garantia do Tesouro Nacional, se necessário, uma
operação de empréstimo externo no valor de ....
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos), ou o equivalente em outras moedas, de
principal, com g'rupo financiador a ser Indicado sob
a orlen tação do Ministério da Fazenda e do Banco
Central do Brasil, destinado a auxiliar o financiamento das obras de Implantação e conclusão de diversos trechos de rodovias Integrantes do Plano Rodoviário Estadual".
2. O artigo 2.0 da proposição estabelece que "a
operação de empréstimo rea!'izar-se-:i nos termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de
juros, prazos, despesas operacionais, acréscimos, comissões e demais condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil para registro de empréstimos da
espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da politica econômlco-finance!ra do Governo Federal e ao
disposto na Lei Estadual n. 0 6. 912, de 12 de novembro de 1975, publicada no Diário Oficial do Estado
do Rio Grande do Sul no dia subscqüente".
3. Anexos no processado encontram-se os seguintes documentos principais:
"a) a operação de empréstimo ser:i em
moeda no valor de US$ 20,0 milhões, com estabelecimento financiador a ser definido em conjunto com as autoridades do Governo da União;
b) o exame final das condições credlt!clas
!prazos, juros, comissões e demais encarg'OS) est:i sendo efctuado pelo Ministério da Fazenda,
em articulação com o Banco Central do Brasll
nos termos do art. 1.0 Inciso II do Decreto n. 0
74 ..157, de G de junho de 1!174, ii vista da respectiva minuta de contrato tendo em conta as
condições usualmente nclmitidas para as operações da Espéc'ie (E.M. n." 308/76 -do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda};
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4. Em complemento às Informações acima citadas e com o objetlvo de esclarecer, tanto a operação
em pauta, como ·a posição financeira do pleiteante,
sollcltamos mais os seguintes dados complementares,
que, em resumo, são:
4.a - "de acordo com a cláusula 6, da minuta
de contrato, o empréstimo· será reembolsado em sete
prestações semestrais, a primeira das quais pagável
na quarta Data de Pagamento de Juros e as parcelas
subseqüentes, pagáveis em sucessivas Datas de Pagamento de Juros, de modo a que a sétima de tais prestações vença na décima Data de Pagamento de Juros.
O montante de cada uma das seis primeiras parcelas
será de US$ 2,857,142. 00 e o valor da última parcela
será deUS$ 2,857,148.00. A garantia, de acordo com
a cláusula 9 da minuta do contrato, será através de
aval da União Federal."
4.b - O quadro demonstrativo do Cronograma
de Vencimentos da Dívida Consolldada Externa e a
posição em 30 de setembro de 1976, estão no anelco 1,
cujo resumo é o seguinte:
-

1 - The First Natlonal Bank of Boston- 24-10-72
US$ 10,0 mllhões (dólares norte-amer'lcanos) ;

2. - The Em! Eletronlcs Co Ltd. E 104.000,00. (llbras esterlinas);

26-12-69.

3- The Marconi Co Ltd.- 17-11-69. E 498.000 oo
(libras esterlinas} ;
'
4DM 10,0
5milhões

Kredltanstalt für Wiederaufbau - 19-12-74
milhões tmarcos alemães) ;
Banco do Brasil S.A. - 18-3-76. US$ 20,0
(dólares norte-americanos).

.Posição da
2004)
Principal:
Encargos:
Total:

Divida Externa em 30-9-76 (até o ano
Cr$ 341.627.013,00 (US$ 28,4 milhões)
Cr$ 102.481.146,00 (USS 8,5 milhões)
Cr$ 444.108.159,00 (US$ 36,9 milhões)

4.c - Sltuação financeira, quadro demonstrativo da Projeçiio da receita, despesas correntes, llmltes
de endividamento e disponib111dade de lnvesthncnto
<anexo 2) até 1981: o quadro demonstra que o Estado
tern disponlb111dade de investimento a partir de 1978
já incluldo os encargos da dívida fundada Interna. '

~--------------------
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4.d -Quadro demonstrativo do Cronograma da
Divida Consolidada Interna (Estado, Entidades Autárquicas e não Autárquicas) até I975:
E.stado e Autarquias = Cr$ 2. 669.780.529,21.
Entidades não A utárqulcas
(somente garantias)
Cr$ I. 780.107.669,71.
Total
Interno (Principal) = Cr$ 4.449. 888.198,92.
Total
Externo (Principal) = Cr$ 341.627.013,00.
Total (Interno + Externo) = Cr$ 4. 791.505.211,92.

=

A Comissão de Finança.~. após examinar detidamente os documentos e Informações contidas no processado - e que esclarecem perfeltnmente todos os
d~talhes da operação -, opinou favoravelmente à
matéria, apresentando, como conclusão do seu parecer, o Projeto de Resolução, ora objeto de nossa apreciação.
No âmbito da competéncia regimental desta Comissão e atendidas que foram todas as exigências
contidas no Regimento Interno ( art. 403, alíneas a, b
e c e art. 407, alínea b) e, ainda, o estabelecido no art.
42, Item IV, da Constituição, entendemos que a proposição está em condições de ter tramitação normal,
uma vez que constitucional e juríd\ca.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1976. Gustavo Capanema, Presidente - José Sarney, Relator- Petrônio Portella - Mauro Benevides - Heitor
Dias - Renato Franco - Italívio Coelho.
PARECERES
N.•• 8G1 e 862, e 1976
PARECER N.0 861, DE 1976
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio
"S" n.• 14, de 1976 (n.• 644/76 - na origem),
do Senhor Governador do Estado de Mato
Grosso, solicitando autorização do Senado Federal para contratar, no exterior, empréstimo de
US$ 10,001l,llllll.Oil (dez milhões de dólares norte-americanos) para aplicação no programa rodoviário do Estado.
Relator: Senador Saldanha Derzi
De conformidade com o art. 42, !tem IV, da Constituição, o Senhor Governador do Estado de Mato
Grosso, no Ofício que enviou a esta Casa, solicita
do Senado Federal, a competente autorização para
que possa contratar, no exterior, um empréstimo de
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas.
2. O empréstimo corresponde à segunda parcela
de uma operação global de US$ 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares) e se destina a financiar as obras
de Implantação e pavimentação da BR - 158/MT
- 428, nos limites de Mato Grosso com Goiás, Minas
Gerais e São Paulo (via alimentadora da Rodovia
Internacional BV - 8 - Brasil, Venezuela); atinge os
municípios de áreas de Influência do POLOCENTRO
(Bataguassu, Brasilândla, Três Lagoas, Aparecida do
Taboado, Paranaiba, Cass!lând!a e Alto Aragualal;
faz conexão com o Sistema Federal (BR-3ü·ll e com
a MT-306, que Interliga a malha rodoviária do nordeste mato-grossense. O projeto envolve Investimento
total orçado em Cr$ 235.000.000,00 (duzentos c trinta
e cinco milhões de cruzeiros) sendo parte de um sistema rodovió.r!o que de longa distância, que interllgarâ. o centro-sul do Pais com o norte de Mato Grosso
e áreas do Amazonas, Rodónia e Acre.

II)
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3. Estabelece o art. 403, alinea a, b e c do Regimento Interno:
"Art. 403: O Senado Federal apreciará.
pedido de autorização para empréstimo, operações ou acordos externos, de qualquer natureza
a ser realizado por Estado, pelo Distrito Federal
ou por Município (Constituição, art. 42, item
IV), Instruído com:
a) documentos que o habll!tam a conhecer,
perfeitamente, a operação, os recursos para satisfazer os compromissos e sua final!dade;
b) publicação oficial como o texto da autorização do Legislativo Estadual;
c) parecer do órgão competente do Poder
Executivo.
• • • • • • • • • • • o •• o o ••••

o •• o ••••••••• '

•••••••••••••

4. Para atender o disposto no art. 403, do Regimento Interno, foram anexados ao presente, os seguintes documentos e informações principais:
a) a operação de empréstimo será em moeda no
valor de US$ 10,000,000.00 (dez mllhões de dólares),
sendo US$ 5,0 milhões junto ao Barclay's Bank-Londres e Us$ 5,0 m!lhões com Bank of Amerlca Internat!onal Lim!tad, de Londres;
b) cópias dos ofícios da Com!.~são de Empréstimos Externos do Banco ·Central - CEMPEX n.••
76/31 e 76/32), concordando com o prosseguimento das
negociações, com base no Inciso I do art. 2. 0 do Decreto n.• 65.071, de 27-8-69;
c) o exame final das condições credltíclas (prazos, juros comissões e demais cargos) está sendo efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com
o Banco Central do Brasil nos termos do art. 1.0 , lnciso II do Decreto n.o 74.157, de 6 de junho de 1974,
à vista da respectiva minuta óe contrato tendo em
conta as condições usualmente admitidas para as operações da espécie CEM n. 0 307, de 1976);
d) reconhecimento do caráter prioritário pela Secretaria de Pl:lnejamento, conforme o Aviso n.O 635,
de 31 de agosto de 1976, dirigido ao Senhor Ministro
de Estado da F'azenda;
e) cópia da Lei n. 0 3. 621, de 23 de maio de 1975,
que autoriza o Poder Executivo Estadual a contrair
empréstimo até o valor total de US$ 300,000,000.00
(trezentos m!lhões de dólares) ou seu equivalente em
outras moedas;
fl cópia da Exposição de Motivos n. 0 307, de 17
de setembro de 1976, do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, dirigida ao Senhor Presidente da República, propondo a aprovação do empréstimo pretendido, com o "autorizo" para o encaminhamento do pleito ao Senado Federal, nr~ forma do disposto no item
IV, do art. 42, da Constituição.
5. Trata-se de operação de crédito externo prevista no esquema es,;eclal de apoio da União aos Estados, aprovado pelÕ Senhor Presidente da República, na formr~ da Exposição de Motivos n.• 87, de 29
de abr!l de 1975.
6. Em complemento às Informações acima referidas, o Governo do Estado de Mato Grosso encaminhou ao exr~me da Comissão de Finanças mais os seguln tes dr~dos:
a) as condições de prazos, juros e garantias serão
estr~belecidas por ocasião da aprovação final da minuta de contrato pelo Banco Central do Brasil;
b) valor das dividas ext~rnas já contraidas e ainda niio resgatadas: (Quadros I e II).
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Credor: Barlng Brothers Co. Ltd.
Valor do Empréstimo: US$ 7,000,000.00;
Assinatura do Contrato: 30-1-72;
Inicio das Amortizações: 24-8-74;
Término das Amortizações: 24-8-77;
Prazo de carência: 18 meses;
Prazo de Amortização: 36 meses;
Parcelas a Pagar: 1976 - US$ 2,000,000. 00
1977 - US$ 2,000,000.00
Encargos (juros) 1976 - US$ 393,750.00
1977 - US$ 168,750.00

b) 1 -

Total Parcial

US$ 4,562,500. 00

b) 2 - Credor: Bank of America Internatlonal
Ltd - Londres.
Valor do Empréstimo US$ 10,000,000. 00
Assinatura do Contrato: 20-11-75;
Início das Amortizações: 1.0 -6-78;
Término das Amortizações: 1.0 -7-78;
Prazo de Carência: 24 meses;
Prazo de Amortizações: 36 meses.
c) Parcelas a Pagar:
1976 - Juros .. .. .. .. .. .. .. . USS 1,125,000. 00
1977 - Juros .. .. .. .. .. .. .. . USS 1,125,000.00
1978 - Amortização . . . . . . . . USS 3,340,000. 00
Juros . . . . . . . . . . . . . . USS 1,031,000.00
1979 - Amortização . . . . . . . . USS 3 340,000.00
Juros .. .. . .... .. .. . . USS
G55.313 .00
1980 - Amortização . . . . . . . . uss 3.320,000. 00
279,563.01
Juros .. .. .. .. .. .. .. US$

Total Parcial f2) ...........
Total Geral (Externo l 1+2

=

USS 14,215,939.00
USS 18,778,376.00

dl posição da divida consolidada interna flnclulndo o Governo do Estado, Administrações Dlreta
e Indireta, Empresas Públicas e os Municípios), com
o saldo devedor a ser amortizado de 1976 a 1986 =
a Cr$ 379,558.461,00.
e) quadro demon~trativo do estãg1o do projeto a
executar <Extensão: 222,6 km>
Terraplenagem ...................... . o,o km;
Base ................................ . 63,7 km;
Capa Asfúltica ..................... . 63,7 km;
7. Como se vê, foram mnplas as informações
prestadas pela Secretaria ele Planejamento do Governo do Estado de Mato Grosso, que esclarecem, não
só a posição financeira do Estado, mas, ainda, a operação em pauta.
8. Cumpridas as exigências do art. 403, alíneas
a, b c c do Regimento Interno e tendo em vista que
o empréstimo pleiteado é funclamcntal pnra a vhblllzaçüo financeira de investimentos de elevada importância para o desenvolvimento cstndun!. opinamos
pelo acolhimento do presente pleito, nn forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 100, DE 1076
Autoriza o Governo ·do Estado de Mato
Grosso a realizar opcraç:io de empréstimo externo no valor de USS lO,IJOIJ,IJOO.OII (dez mllhÕ('S de chilnres norte-americanos), para financiar a exL•cu,;ão de obras rodoviárias.

O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 Jl o Govcmo elo Estado ele Mato Grosso
autorizado a realizar, com outorga da garantia da
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União, operação de empréstimo externo no valor de
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos), ou o equivalente em outras moedas, de
principal, com financiadores a serem Indicados sob
a. orientação do Banco Central do Brasil e do Mlnlsterlo da Fazenda, destinado a a uxlllar o financiamento das obras de Implantação, pavimentação e
conclusão da rodovia BR-158/MT-428, naquele Estado.
Art. 2. 0 A operação de empréstimo reallzar-se-â
nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal,
à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos e
c!emais condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil p~ ra registro cte empréstimos da espécie obtlclos no exterior, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregnclo.s d" ex~euçiio da politica econõmico-flnancelra do Governo Federal e ao disposto na
Lei Estadual n. 0 3.621, de 23 de maio de 1975, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do
mesmo dia.
Art. 3, 0 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação,
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1976. - Ruy
Santos, Presidente em exercício. - Saldanha Derzi,
Rc!~.tor. - Ruy Carneiro - Cattete Pinheiro - Henrique de La Rocque - Mauro Benevides - José Guiomard - Heitor Dias - Benedito Ferreira - Danton
Jobim.
PARECER. N.0 862, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre
o Pro ,i eto de Resolução n. 0 109, de 1976, da
Comissão de Finanças que "autoriza o Governo
do Estado de Mato Grosso a realizar operação
de empréstimo externo no valor de US$
10.000,000,00 (dez milhões de dólares norteamericanos), para financiar a execução de obras
rodoviárias''
Relator: Senador Heitor Dias
Apresenta do pela Comissão de Finanças, vem ao
nosso exame, Projeto de Resolução que autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso "a real!zar <art. 1.0 ),
com outorga de garantia da União, operação de emp•é.,t!mo externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez
milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente cm outras moedas, de principal, com financiadores a serem Indicados sob a orientação do Banco
C~ntrai do Brasil e do Ministério da Fazenda, destinado a auxiliar o financiamento das obras de Implantação, pavimentação e conclusão da rodovia BR-158/MT
- 428, naquele Estado.
2. Pelo art. 2. 0 do referido documento "a operação de empréstimo reallzar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros,
despesas operacionais, acréscimos e demais condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, para registro de empréstimos a espécie obtidos no exterior,
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da ~xecução da política econômlco-finance!ra do Governo Federal e ao disposto na Lei Estadual n.o 3.621, de 23 de maio de 1075, publ!cado no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do mesmo
dia".
3. O mérito da matéria foi detidamente examinado pela Comissão de Finanças, cujo parecer é favorável ao atendimento da sol!citação do Senhor
Governador do Estado de Mato Grosso.
4, O processo velo Instruído com os documentos
Indispensáveis parn o seu exame, satisfazendo, dessa
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forma, o disposto no art. 403, do Regimento Interno.
Esses documentos nos dão conta do seguinte:
a) a operação de empréstimo será em moeda no
\'alor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares);
US$ 5,0 milhões junto ao Barclay's Bank Londres e
US$ 5,0 milhões com o Bank of Amerlca Internatlonal
Ltd, de Londres;
b) cópias dos oficias da Comissão de Empréstimos Externos do Banco Central - CEMPEX - (n,o•
76/31 a 76/32), concordando com o prosseguimento
das negoclaçõe8, com base no Inciso I do art. 2. 0 do
Decreto n. 0 65.071, de 27-8-69;

c) o exame final das condições credltíclas (prajuros, comissões c demais cargos) está sendo efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação
com o Banco Central do Brasil nos termos do art. 1.o,
Inciso II do Decreto n. 0 74.157, de G de junho de 1071,
à. vista da respectiva minuta de contrato tendo em
conta as condições usualmente admitidas para as
operações da Espécie (EM n.0 307, de 1976);

US$
Valor do Empréstimo .......... .
10,000,000.00
Assinatura do Contrato: 20-11-75;
Inicio das Amortizações: 1.0 -6-78;
Término das Amortizações: 1.0 -7-78;
Prazo de Carência: 24 meses.
Prazo da Amortização: 36 meses.

uss

~o~.

d) reconhecimento do caráter prioritário pela
Secretaria de Planejamento, conforme o Aviso n.o 635,
de 31 de agosto de 1976, dirigido ao Senhor Ministro
de Estado de Fazenda;
e) cópia da Lei n. 0 3.671, de 23 de maio de 1975,
que "autoriza o Poder Excutivo Estadual a contrair
empréstimo até o valor total de US$ 300,000,000.00
(trezentos milhões de dólares> ou que equivalente em
outras moedas"; e
f) cópia da Exposição de Motivos n.o 307, de 17 de
setembro de 1976, do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, dirigida ao Senhor Presidente da República,
propondo a aprovação do empréstimo pretendido, com
o "autorizo" para os fins do disposto no Item IV,
do art. 42, da Constituição.
5. Complementando a documentação acima referida o Governo do Estado de Mato Grosso enviou
as seguintes Informações:
a) as condições de prazos, juros e garantias, serão estabelecidas por ocasião da aprovação final da
minuta de contrato pelo Banco Central do Brasil;
bl o valor das dívidas externas já contraídas e
não resgatadas: (Quadros I e II> é o seguinte:
b-1 - Credor: Barlng Brothers Co. Ltd -

US$
Valor do Empréstimo: ........ .
Assinatura do Contrato: 30-1-72;
Inicio das Amortizações: 24-8-74;
Término das Amortizações: 24-8-77;
Prazo de carência: 18 meses;
Prazo da Amortização: 36 meses;
Parcelas a pagar: 1976 ........ .
1977 ........ .
Encargos (juros) 1976 ........ .
1977 ........ .

2,000,000. 00
2,000,000. 00
393,750.00
168,750.00

Total Parcial

4,562,500. 00

7,000,000. 00

b-2 - Credor: Bank of Amerlca Internatlonal
Ltd Londres.
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Parcelas a pagar:
1976 - Juros ................. .
1977 - Juros ................. .
1978 - Amortização ........... .
Juros ................ ..
Amortização
.......... .
1979
Juros ................ ..
Amortização
.......... .
1980
Juros ................. .

1,125,000. 00
1,125,000. 00
3,340,000. 00
1,031,000. 00
3,340,000. 00
655,313.00
3,320,000.00
279,563.00

Total-Geral ................... .

14,215,939.00

Total-Geral (Externo> 1+2= ..

18,778,376.00

c) posição da divida consolidada Interna (Incluindo o Governo do Estado, Administrações Direta
e Indlreta, Empresas Públicas e os Municípios 1, com
o s~.ldo devedor a ser amortizado de 1976 a 1980 =
crs 379.558.461,00;
dl quadro demonstrativo do estágio da execução
do projeto a concluir: Extensão: 1222,6 km>.
Terraplenagem = 0,0 km.
Base
= 63,7 km.
Capa Asfált!ca = 63,7 km.
6. Ressalta, do exposto, que a solicitação sob exame atende às prescrições do Regimento Interno, da
legislação vigente e da Constituição.
7. Assim, esta Comissão, no âmbito de sua competência, manifesta-se pela constitucionalidade e jur!dlcidade do presente Projeto de Resolução apresentado pela Comlssflo de Finanças.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1976. Gustavo Capancma, Presidente - Heitor Dias, Relator - José Sarney - Renato Franco - ;\lauro Renevides - Petrõnio Portella - Italivío Coelho.
PARECERES
N.os 863, 864 e 865, de 1976
Sobre o Projeto de Lei do S~nado n.• 235,
de 1976, que "altera a Lei n. 0 6 .182, de 11 de
dezembro de 1974, e dá outras providências."
PARECER N. 0 863, DE 1976
Da Comissão d~ Constituição e Justiça
Relator: Senatlor Henrique de La Rocquc
Pelo Projeto que vem ao nosso exume, de o.utoria do eminente Senador Mauro Benevldes, pretende-
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se a alteração da Le~ n.O 6, 182, de 11 de dezembro de
1974 - a que fixa a retribuição do Grupo-Magistério,
do Serviço Civil da União e das Autarquias Federais,
e dá outras providências -, para que se resguarde
a situação dos Aux!llares de Ensino, contratados mediante concurso público, em data anterior à citada
L e'!.
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monstrada em concurso, forma pela qual passou o
mesmo a pertencer ao pessoal docente do Departamento.
Por outro lado, deve-se atentar para o cuidado
de não se obrigar as Universidades à criação dos
Cursos de Mestrado, ónus este que tornaria a proposição Inconstitucional. As Universidades devem
ci'iar tais Cursos, que correspondem sobremodo aos
interesses da política educacional bras!lelra, na medilla das necessidades da sua própria expansão e da
politica de ampliação gradat!va do ensino de pósgraduação. Ao Auxiliar de Ensino, Igualmente, devese oferecer a oportunidade de realizar Curso de Mestrado fora da sua Universidade, desde que eXistam
recursos para atender a tal aprimoramento.

Tais Auxiliares de Ensino, em que pesem os méritos comprovados que tornaram possível a sua contratação, sofrem o risco Iminente da demissão, já
que, por responsabilidade que não lhes cabe, não tiveram a oportunidade do Curso de Mestrado.
Diz a referida Lei n. 0 6.182:
"Art. 14. Poderá haver contratação por
prazo determinado, na forma da legislação traIsto posto, e com base nas razões já fundamenbalh!sta, para o desempenho de atlvidades de
magistério superior, exclusivamente nas se- tadas, opinamos pela constitucionalidade e j urldicidade do Projeto nos termos da seguinte
guintes hipóteses:
I - Como Aux!l!ar de Ensino, em caráter
EMENDA N, 0 1-CCJ
probatório, para iniciação nas ativldades ensino superior, pelo prazo de dois anos, com pos(Substitutlval
sibilidade de renovação por igual prazo."
Altera a Lei n,0 6 182, de 11 de dezembro
de .1974, e dá outras providências,
Argumc:1ta o Senador Mauro Benevides que tal
dispositivo surpreendeu os que, por concurso público,
O Congresso Nacional decreta:
já haviam conquistado tal posição antes da vigência.
1.0 Os Auxlllares de Ens~no, contratados meArt.
da Lei.
diante seleção públlca, realizada anteriormente à Lei
Em alguns trechos da Justificação, destacam-se n. 0 6. 182, de 11 de dezembro de 1974, manter-se-ão
as seguintes ponderações:
em suas funções, mesm.o após o decurso do prazo
"Propomos tão-somente uma justa repara- máximo legalmente estipulado no item I, do art. 14,
ção que favorecesse aqueles Auxiliares de Ensi- do referido Diploma, até que a respectiva Universino, obrigados, subitamente, ao cumprimento da dade crie Curso de Mestrado na área de conheciLei vigente desde 1969, mas, até então não pos- mento a que se vincule o docente ou em área afim
'
ta cm execução, cumprimento esse dificultado a juízo do seu Departamento.
sobrcm:mcirn pela desproporção entre o núme§ 1.0 Aberta a inscrição ao Curso de Mestrado
ro ele vagas ofertada pelos Cursos de Mestrado refei'ido no caput deste artigo, nele serão Inscritos
- cs poucos existentes em todo o Pais - e a compulsoriamente os Auxlllares de Ensino beneficiaalta concentração de procura dos docentes atin- dos pela presente Lei,
gidos pela obrigatoriedade."
§ 2.0 o disposto neste artigo não veda ao Auxlliar
de Ensino a realização de mestrado fora de sua Uni"Por último, admitindo-se a rescisão de versidade, desde que, para tanto, esta disponha de
contrato dos atuals Auxiliares de Ensino pelo recursos.
não atendimento da comentada exigência legal,
Art. 2.0 A presente Lei entra em vigor na data
seriam eles substituídos por pessoas que dlfl- de sua
publicação.
c!lmente reuniriam condições de uma capacita0
ção equivalente, mesmo porque a Lei n. 6,182
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrár'lo.
sequer obriga a contratação de tais docentes
Sala das Comissões, 14 de outubro de 1976, mediante concurso.
Paulo Brosard, Presidente em exercício - Henrique
Em suma, os atuals Auxiliares de Ensino de La Rocque, Relator - Renato Franco - Mauro
não se dispensariam do Curso de Mestrado."
Benevldes - Heitor Dias- Franco Montoro - GustaO Projeto, em conseqliêncla, quer manter tais vo Capanema.
Auxiliares de Ensino cm suas funções, mesmo após o
PARECER N,0 864, DE 1976
decurso do prazo estipulado no transcrito Item I do
0
art. 14 da Lei n. 6. 182, "até que a respectiva UniDa Comissão de Educação e Cultura.
versidade promova, no competente Departamento,
Relator: Senador Adalberto Sena.
Curso de Mestrado, no qual serão os mesmos Inscritos
compulsoriamente."
Através do Projeto de Lei n.0 235, de 1076, preO Proj cto, a nosso ver, é procedente e oportuno, tende o eminente Senador Mauro Benevides introduprocurando soluções que, atendendo à realidade bra-. zir alteração na Lei n. 0 6, 182, de 11 de dezembro de
silelrn, não fogem ao espírito da nova legislação que 1074, a fim de resguardar a situação dos Aullillares
procura o aprimoramento do ensino superior.
de Ensino, contrntados mediante concurso público,
Entretanto, há reparos a fazer, de modo a que em data anterior à citada lei,
~e escoimam da proposição falhas que compromeJustificando amplamente a proposição, alega o
teriam sua j urldlcldade.
autor em seu prol que os Auxiliares de Ensino soO docente, pela legislação ntual, v~ncula-se frem o risco Iminente da demissão por não haverem
administrativamente no Departamento, mas deve cumprido - em rnzüo de fato alheio à vontade dos
ser levada cm consideração a sua capacltação espe- mesmos -o. ex!génc'ia legal pertinente à efetuução do
cifica para determinada área de conhecimento, de- Curso de Mestrado.
• • • • • • • • • • • • • • ' • • • o • • • ' o ' . ' o •• o • • • • • • • • • • • •
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Sem pretender !lld!r aquele requisito, que se lnsere entre os que buscam o malar aprimoramento. do
magistério superior, o projeto admite a permanencln dos Auxlllares de Ensino no desempenho de suas
respectivas funções, até que n Universidade a que
pertencem Institua o Curso de Mestrado, previsto expressamente na Lei n.O 6 .182, de .11 de dezembro de
1974, que "fixa a retribuição do Grupo-Magistério, do
Serviço Públlco da União e das Autarquias Federais".
Dentro da realldade universitária brasileira,
constata-se a dlflculdade da estruturação dos Cursos
de Mestrado, em multas Un'ldades da Federação, à
falta, sobretudo, de professores com alta quallflcação exigida para o Importante mister.
Acresce notar, por outro lado, que os Cur~cs de
Mestrado, funcionando nos grandes centros culturais
do Pais, possuem número llmitado de vagas, Impedindo-os, assim, de acolher as numerosas so!lcilações de matrículas.
É de crer-se, porém, que tal obstáculo seja superado em breve espaço de tempo, ensejando a que as
nossas Universidades habilitem-se para o cabal cumprimento das normas estatuídas sap'ientemente na
mencionada Lei n. 0 6.182, de 1974.
Mencione-se, por Indispensável, que os Auxiliares de Ensino lnscrever-se-ão compulsoriamente nos
aludidos Cursos, tão logo venham a ser abertos "na
área de conhecimento a que se vincule o docente ou
em área afim, a juízo do seu Departamento".
Ao tramitar o Projeto de Lei n. 0 235, de 1976, na
Comissão de Justiça, a ele foi oferecida Emenda Subst1tutlva, que o colocou a salvo de qualquer Interpretação coducente à faixa da lnjurldlcldade.
Isto posto, somos porque se acolha a proposição,
nos termos em que foi concebida pela Emenda Substitutlva, supra-referenciada.
·
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1976. Ruy Santos, Presidente em exercício - Adalberto
Sena, Relator- Gustavo Capanema.- Franco Montoro - Itamar Franco - Arnon de Mello.
PARECER N.0 865, DE 1976
Da Comissão de Serviço Público
Relator: Senador Ita.ma.r Franco
Após ter sido apreciado pelas Comissões de Constitu'lção e Justiça e Educação e Cultura, vem o Projeto de Lei do Senado n.0 235, com a Emenda Substitutlva da CCJ ao exame deste órgão Técnico, por
envolver matéria que lhe é regimentalmente pertinente.
O autor da proposição, Senador Mauro Benevldes, procurou justificá-la amplamente, alegando que
os Auxlllares de Ensino, Integrantes do magistério
superior, acham-se na imlnênc'in de uma rescisão
de contrato pelo fato de as Universidades a que pertencem não possuírem condições para a Imediata
Instalação de Cursos de Mestrado, previstos expressamente na Lei n. 0 6.182, de 11 de dezembro de 1974.
Ma.ntendo aquela salutar e louvável exigência reputada Imprescindível para o aperfeiçoamento do
rnaglstérlo - o projeto referido apenas transfere o
seu fiel cumprimento para quando as respectivas
Universidades dlllgenclarem a Instalação dos mesmos.
Ao serem abertos tais Cursos, os atuals Auxlllares de Ensino, admitidos mediante concurso públlco,
neles se Inscreverão compuLsoriamente, atendendo,
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desta forma, à dlretrlz estabelec'ida no aludido diploma legal.
É certo que os Cursos de Mestrado, disseminados
no Pais, não possuem condições de acolher as Inscrições de todos os Auxlllares de Ensino, que desejar~m ire~üentá-los, em odeblêncla à obrigatoriedade
1 :x.;da na legislação que dlsclpllna a matéria.
Dlí o Impasse que o projeto pretende superar, resc:". rdDndo o 'interesse dos mencionados docentes sem,
C:\'.rctanto, lnvalldar aquele dispositivo da. Lei n.0
o.1. 2, de 1074.
No que diz respeito, particularmente, às atrlbul~õeo conferidas pelo Regimento Interno, à Comissão
ée Eervlco Públlco nada há que possa obstacullzar o
acalhlme'nto do Projeto, com a redaçiio que lhe foi
cfereclcla pela Emenda Substltut'iva n.O 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Somos, por Isso, pela aprovação.
Sala das Comissões, 19 de outubro de .1976. Heitor Dias, Presidente em exercício - Itamar Franco, Relator- Mauro Benevides- Alexandre Costa.Gu~lavo Capanema.
PARECERES
N.0 • 866 e 867, de 1976
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo ...
n. 0 37, de 1976 (Pro,ieto de Decreto Legislativo
n. 0 73-B, de 1976-CD), que "aprova. o texto do
Acordo sobre Transporte Aéreo, concluído entre
n República Federativa do Brasil e o Reino dos
Países Baixos, em Brasília, a 6 de julho de
1976".
PARECER N.0 866, DE 1976
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Itamar Franco
Cumprindo o disposto no art. 44, Inciso I, da
Constltulç~o Federal, o Senhor Presidente da Repúbllca submete à consideração do Congresso Nacional
o texto cto Acordo s·obre Transporte Aéreo, concluído
entre a Repúbllca Federativa do Brasil e o Reino dos
Países Baixos, em Brasilla, a 6 de julho de 1976.
Exposição de Motivos do Sr. Mlnlst;:o d~ Estado das
Relações Exteriores enumera as razoes JUstificadoras
do Acordo, bem como o sucinto histórico de sua negociação.
2. A parte substantiva do Instrumento desdobra-se em quinze artigos e é seguida de um Anexo
que lnclul o Quadro de Rotas, o Protocolo de Assinaturas, Memorandum Confidencial e a correspondente Ata Final das negociações aeronáuticas entre
os dois Países.
3, Esclarece o Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, na sua Exposição de Motivos, que o
Acordo de que tratamos "velo 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
pura o Brasil".
4. Acrescenta, nlndn, o documento citado, que o
Acordo Incorpora prlnclplos consagrados em diversos
convênlo.s bilaterais de aviação civil lnternuclonal,
abrangendo tarifas, horários, freqüênclas, configuração de assentos e certificados de nu.vegnbllidnde.
5. O trnnsporte aéreo transoceânico regular, 11gnndo continentes, Iniciado após o fim da guerra, cm
1945, vive hoje sua segunda fase, caracterizada pelo
emprego de grnndes neronnves n juto puro; pela ex-

011tubro de 1976

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

traordlnárla massa de passageiros transportados;
pela freqüêncla das ligações; pela competição das
empresas e das bandeiras e, tn.rnbém, pelo crescente
índice de segurança dos serviços estabelecidos.
6. Insere-se, pois, entre os procedimentos normais e necessários dos Governos, relativamente ao
assunto, a de!lnlção, através de sucessivos acordos
bilaterais, de direitos e deveres, definidos em faixa
de reciprocidade, reconhecidas às empresas - estatais ou privadas - executoras dos serviços aéreos
exlsten tes.
7. :e tipicamente o que ocorre no presente caso,
quando o Acordo examinado vem, apenas, dar forma
jurídica a uma situação de !ato. Uma situação, aliás,
que envolve, no que se rerere à Holanda, uma empresa aérea pioneira, com tradição longa de e!lclêncla
e de segurança nos céus do Atlântico Sul.
Opinamos, pois, pela aprovação do texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, concluído entre a República Federativa do Brasll e o Reino dos Países
Baixos, em Brasília, a 6 de julho de 1976, nos termos
do que dispõe o Projeto de Decreto Legislativo n.0 37,
de 1976 (Projeto de Decreto Legislativo n.• 73-B, de
1976-CD).
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1976. Daniel Krleger, Presidente- Itamar Franco, Relator
- Cattete Pinheiro - Mendes Canale - Mauro Benevides - Saldanha Derzi - Petrônio Portella Amon de Mello - José Same:r.
PARECER N.0 867, DE 1976
Da Comissão de Transportes, Conumlcações
e Obras Públicas
Relator: Senador Alexandre Costa
Em conformidade com o disposto no art. 44,
Inciso I, da Constltulçi\o Federal, o Senhor Presidente
da República submete à consideração do Congresso
Nacional, o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo,
concluído entre o Brasll e o Reino dos Países Baixos,
em Brasília, a 6 de julho de 1976.
2. Na Exposição üe Motivos, o Ministro de Estado das Relações Exteriores Informa:
"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 correspondente Ata Final das negociações
aeronáuticas entre os dois países.
O Instrumento assinado com os Países Baixos velo 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.
Por outro lado, o Corda Incorpora princípios
consagrados em documentos bilaterais de aviação civil Internacional, disciplinando, assim,
matéria relativa a tarifas, a horários e !reqüênclas, a facilidades aos serviços aéreos, a configuração de assentos e a certificados de navegabilidade."
3. A Câmara dos Deputn.dos, exn.mlnando a mntérla, elaborou a presente proposição, que foi aprovada sem restrições.
4. Do ponto de vista da politica nacional de
transportes, cumpre apenas aduzir que a proposição
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consubstancia prática lnstltuida nas Conferências de
Varsóvia, de 1ü29, e de Chicago, de 1944, que visa à
reciprocidade Internacional no transporte aéreo de
pas:;agelros e de cargas, como se sabe, esses serviços,
não obstante a regularização pretendida, são altamente competitivos. As companhias Indicadas pelos
Governos para operar o pool estarão, pois, em desvantagem se não forem fixados, além das tarifas, os
horários e !reqüênclas, principalmente aquelas empresas que, como as brasileiras, adotarem o "prlvatlvismo" decorrente do Acordo das Eermudas, l.sto é,
não receberam fortes subvenções, porquanto não.
são Companhias Governamentais. Assim, somente a
VARIO, que adotou uma estrutura do tipo cooperativista, pode enfrentar essa competição, o que demonstra ser possível operar um ollgopólldo de5de que
a maioria (88%) do capital pertença aos !unclonârlos. Dessa última observação decorre uma conclusão,
qual seja, a de que a contradição entre livre Iniciativa e estatização ou nacionalização privada dos serviços está mal colocada e pode ser resolvida pela
cc-gestão da empresa, sobretudo nessa modalidade de
transporte que exige, para sua operação, alto nivel
tecnológico.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1976.
Benedito Ferreira., Presidente em exercício
Alexandre Costa, Relator - Roberto SatiU'IÚJlo
Mendes Canale.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Do
Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara
n. 0 90, de 1976, que nos termos da alínea b, do inciso
II, do art. 141, do Regimento Interno, receberá emendas, ·perante a Comissão de Constituição e Justiça,
pelo prazo de cinco sessões ordinárias.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Plntol -Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1. 0 Secretárlo.
São !Idos os seguln tes
REQUERIMENTO N.0 550, DE 1976
Ex.mo Sr. Presidente do Senado Federal:
Tendo sido designado por decreto do Senhor
Presidente da República para Integrar, como Observador Parlamentur, a Delegação Brasileira à Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, venho
requerer licença do Senado para desempenhar a referida missão, nos termos do n.rt. 36, § 2.0 , da constituição.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1976. - Benjamlm Farah.
REQUERIMENTO N.0 551, DE 1976
Ex.mo Sr. Presidente do Senado Federal:
Tendo sido designado por decreto do Senhor
Presidente da República para Integrar, como Observador Parln.mentar, a. Delegação Brasileira à Assembléia Geral dn Organização das Nações Unidas, venho
requerer licença do Senado para desempenhar a referida missão, nos termos do art. 36, § 2.0 , da Constituição.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1976. - Fa~
Castelo-Branco.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De
n.cordo com o n.rt. 44, § t 0 , do Regimento Interno, esses requerimentos serão remetidos à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser submetidos à. dellbera-
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ção do Plenário após a Ordem do Dla, em virtude do
que se acha previsto no art. 388, U, b, da Lei Interna.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não
há oradores inscritos.
Passa-se à.

ORDEM DO DIA
Estão presentes na Casa 27 Srs. Senadores.
Não hã "quorum" para deliberação. Em conseqüência, as matérias constantes dos itens I a III da
Ordem do Dia terão a votação adiada para a próxima
sessão,
São as seguintes as matérias com votação
adiada:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n.0 102, de 1976 <Complementar), do Senhor
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção
de empréstimos simples pelos Servidores Públicos ao
Programa de Formação do Patr!mônio do Servidor
Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 • 4 a 6, de 1976,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço Público Civll; e
- de Finanças.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n.o 510,
de 1976, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
rela tório divulgado pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom
Adriano Hipólito, sobre o atentado de que foi vitima e
da nota da Conferência Nacional dos Bispos do Bras!!
a respeito do mesmo atentado.
-3Votação, em turno único, do Requerimento n.0 532,
de 1976, do Senhor Senador Acclo!y Filho, solicitando
sejam anexados aos ProJetas de Lei do Senado n.oa 88,
179, 253, 259, 264 e 268, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976,
que jã tramitam em conjunto, os de n.0 • 207 e 232, de
1976, dos Senhores Senadores Roberto Saturnlno e
Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)
Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 142, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que regula a !ndenlzação à dependente, e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 522, de 1976, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. <Pausa.)
Niio havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrllda.
Por !alta de "quorum", tlcll sua votação ad1adll para
a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotadll a matéria da pauta.
Val-se passar, agora, à. apreciação dos Requerimentos n.0 • 550 e 551, lidos no Expediente, do autoria
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dos Srs. Senadores Benjamim Farah e Fausto Castelo-Branco, solicitando autorização do Senado para
que possam aceitar missão do Executl;o.
Os requerimentos dependem de parecer da Comissão de Relações Exteriores.
Com a palavra o nobre Senador Saldanha Derzl,
para. proferir o parecer desse órgão técnico.
O SR. SALDANHA DERZI (ARENA - MT. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, em nosso poder os
requerimentos dos Srs. Senadores Fausto CasteloBranco e Benjamim Farah, que pedem autorização
do Senado para Integrar, como observadores parlamentares, a Delegação Brasileira à Assembléia-Geral
da Organização das Nações Unidas.
sr. Presidente, trata-se de uma deferência ao
Congresso Nacional e a Comissão de Constituição e
Justiça não tem nada a opor, e portanto, dá parecer
favorável aos dois requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O parecer da Comissão de Relações Exteriores é favorável.
Em virtude da falta de quorum, esses requerimentos deixam de ser submetidos ao Plenário, devendo
figurar na Ordem do Dia da próxima Sessão.
O SR. PRESIDE:<ITE (Màgalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire, orador Inscrito para esta oportunidade.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou chegando de viagem que empreendi ao Sul
do País, em que vis! te! alguns Estados brasileiros,
atendendo a convites formulados por companheiros
nossos que se encontram participando da atual campanha eleitoral.
A impressão que trago dos vários rincões brasileiros onde estive é o da disposição de luta, malgrado
os novos cerceamentos que se constatam facilmente
no processo politico braslle!ro que estamos vivendo.
Ainda ontem, visitava a Cidade de Campinas, no
Estado de São Paulo, e podia observar o estado de re.:
volta, o lnconformlsmo da sua população, com recente fato ali ocorrido, e que revela, eloqüentemente, o
ambiente em que se proceSlla o pleito eleitoral. li: que,
entre os candidatos à Prefeitura daquela Importante
cidade brasllelra, se encontra em campanha o atuante Deputado Francisco Amaral, da representação do
MDB de São Paulo. S. Ex."', homem público responsável - o próprio Congresso Nacional tem tido a oportunidade de conferir a sua preocupação de representante do povo para com os problemas da sua terra elaborou, como candidato, um programa de governo,
que contém as suas principais metas, na hipótese de
conquistar a Prefeitura de Campinas.
Parece-me, Sr. Presidente, que nada mais eloglável, nada mais válido do que aquele que se apresenta
ao veredicto do povo traçar um roteiro, elaborar um
programa, através do qual diga a que vem e para que
vem. Acredito mesmo que se deveria estimular ao máximo e, quem sabe, até mesmo exigir de todos os candidatos a postos eletlvos, e, em especial, a postos executivos, a apresentação de programas de governo e,
conseqüentemente, permitir a maior divulgação poss!vel dos referidos programas.
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para
espanto da população de Campinas, o !ato de este
programa ter sido, em parte, transmitido 1l sua população permitiu que candidatos adversários entrassem na Just11'a com n impugnação da própria candl·
datura do Deputado Fr1mclsco Amo.ml.
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O Sr. Mauro Bcnevides (MDB - CE) - Permit~
V. Ex.• um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PEl - Com
toda a satisfação.
O Sr. Mauro Bcnevides (MDB - CE.) - Nobre
Senad~_r Marcos Freire, tomei conhecimento, pela d!vulgaçao na imprensa de hoje, das declarações de
V. Ex.• em São Paulo, quando ai! esteve em missão de
nosso Partido e comparecia, salvo engano, à. instalação de um comitê de universitários em favor da candidatura de Francisco Amaral. Estranhei e, mais que
estranhei fiquei de certa forma indignado com o
comportamento, que me pareceu !njust!!icável, dos
nossos adversários naquela cidade, que pretenderam
a impugnação da candidatura do Deputado Francisco
Amaral, sob a alegat!va de que fizera ele uma definição de propósitos como candidato à. Prefeitura daquele grande Município do Estado bandeirante. Essa
definição de propósitos era exatamente a indicação
daquelas metas do programa de governo que S. Ex.•
pretendia cumprir à. !rente da Prefeitura camp!nense. Portanto, neste momento, estranho e, de certa
forma, manifesto minha indignação diante de um
comportamento que não se ajusta ao nível de pollt!zação do povo de Campinas.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB-PEl - Na verdade, Senador Mauro Benevldes, essa estranheza e
essa indignação não são apenas de V. Ex.• Eu as encontrei nos quatro cantos de Campinas, inclusive da
parte de pessoas que me declararam não ser correligionárias do Deputado Francisco Amaral. Ocorrências
desse tipo revelam, no final das contas, toda a extensão da chamada Lei Falcão, a sua dimensão cerceadora das atlvldades politicas, quão nociva ela é ao processo eleitoral, porque, com Interpretação desse tipo
e com dispositivos tão llmltatlvos, surrupla-se não
apenas ao candidato o seu direito de dizer o que pensa, o que quer, o que pretende fazer, mas, Igualmente,
surrupia-se ao povo o direito de saber o que querem os
candidatos que se apresentam, para governar a sua
cidade. É uma verdadeira capitis diminutio, Quer-se
que o povo vote sem saber por que vota. Isso evidencia, sem dúvida alguma, que a chamada Lei Falcão
representou um verdadeiro retrocesso nos nossos costumes politicas, levando-se em consideração, sobretudo, que desde o Início da década de 60 havia sido conquistado esse direito. Com ele permitiu-se, sem dúvida, que os pronunciamentos populares representassem
uma opção mais consciente por parte do eleitorado.
li: verdade que os candidatos podem ter outros encontros com o povo dlretamente na praça públlca, mas
não é possível admitir-se que, através de comícios, se
consiga atingir o mesmo número de eleitores, se consiga abranger toda aquela população, grande parte da
qual não sai de suas casas, constituída, sobretudo, por
pessoas mais idosas e pessoas assoberbadas pelo trabalho. Numa fase em que os meios de comunicação de
massa já atingiram tamanho progresso, não se compreende se rest!nj a de tal maneira a posslb111dade de
comunicação dos candidatos com o povo.
O Sr. Amon de Mello (ARENA-ALl - Permite
V. Ex.n um aparte?
O SR, MARCOS FREIRE (MDB-PEl - Ouço com
satisfação o nobre Senador Arnon de Mello.
O Sr, Amon de Mello (ARENA-ALl - Nobre
Senador Marcos Freire, ouço com multa atenção o
discurso de V. Ex.•, e tenho duas observações sobre
ele, A primeira: em Alagoas, o MDB, o seu Partido,
segundo me informaram, fez ao Tribunal Regional
Eleitoral uma reclamação contra a "Gazeta de Alagoas tüo restritivos, tão ant!llberdade, fazendo da
cando noticias a respeito da ARENA. A lei eleitoral
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não é assim, como V. Ex.• diz, tão contra o MDB,
pois em Alagoas ela está sendo usada pelo MDB contra a ARENA. Estranho é que o MDB seja em Alagoas tão restritivo, tão anti-llberdade, fazendo da
ARENA a sua vítima. A outra observação que desei arla fazer é sobre a lmportânc!a dos comícios. Minha experiência pessoal leva-me a acreditar nela. Em
1950, !ui candidato ao Governo do meu Estado. Candidato de oposição a uma situação de extrema violência. Poderia, aliás, invocar a respeito o testemunho de V. Ex.• que, estudante naquela época, assistiu a um pouco da nossa campanha em Alagoas, o
que multo me honrou. Não havia, então, nem rádio
nem TV, No entanto, o povo comparecia em massa
aos comícios e manifestou nas urnas secretas a sua
vontade. Ele ouviu as nossas razões, e deu-me uma
vitória extraordinária.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB-PE) - Agradeço multo as observações de V. Ex.•, porque elas nos
permitem enfocar dois aspectos dessa problemática.
Realmente, a Lei Falcão vem tendo uma interpretação sui generls. A Lei Falcão nuo permite que os
candidatos, d!retamente, usem desses meios de comunicação para transmitir as suas mensagens. Mas,
os próprios debates entre politicas Integrantes deste
Parlamento, através de iguais meios de comunicação,
têm sido, senão proibidos formalmente, pelo menos
desestimulados.
Ainda há poucos dias lia, pela Imprensa, que o
Sr. Ministro da Justiça era contra a real!zação de um
debate, através da televisão, entre o llustre Líder da
ARENA, Senador Petrôn!o Portella e o honrado Senador Franco Montoro, Líder do meu Partido. Ao
mesmo tempo em que até nós, parlamentares, não
temos acesso franco aos meios de comunicação, o que
todos temos assistido é a presença e a fala continuada, sucessiva, de homens que integram o Governo da.
Repúbllca. São os Ministros de Estado, é o Senhor
Presidente da Repúbllca, é a própria propaganda oficial, maciça. do Governo, mostrando suas realizações,
elogiando a politica governamental, dizendo o que fez,
sem que nós outros, que representamos a Oposição,
possamos !alar sobre esta mesma politica oficial, possamos dizer o que não !o! feito e como deveria ter
sido feito aqullo que foi reallzado.
Já tive oportunidade, certa feita, de lembrar que,
visitando a BBC de Londres, um dos seus d!retores
me informava que, todas as vezes que o Chefe do Governo usa as emissoras ou os canais da BBC, no dia
seguinte o Chefe da Oposição tem Igual acesso, em
igual ·horário, por Igual período de tempo. Aí, sim,
Srs. Senadores, é possível o povo fazer o seu julgamento, mas não ocorrer o que está acontecendo entre
nós pois essa proibição é praticamente unllateral,
representa dois pesos e duas medidas, porquanto aí
está o Senhor Presidente da Repúbllca em cartazes
afixados em várias cidades do Brasll, pedindo, expressamente, votos para a ARENA. E Sua Excelência
é, no !!na! das contas, o Presidente de Honra do Partido governista. Em plena campanha eleitoral, Sua
Excelência está virtualmente como cabo-eleitoral dos
candidatos da ARENA. Não nos dão acesso aos meios
de comunicação de massas, mas assegura-se que um
dos Partidos políticos, através do seu Presidente de
Honra, possa estar pelo Brasil inteiro, através do rádio e da televisão, levando as suas mensagens, sem
que sobre essas mensagens nós possamos, por iguais
meios, nos pronunciar.
Por outro lado, a segunda consideração do Ilustre Senador Arnon de Mello relembra o tempo em que
S. Ex.• surgia como candidato a governador de Alal>Oas, e de cuja campanha sairia vitorioso, sem que
precisasse usar dos meios modernos de comunicação.
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Não há dúvldo. o.lguma de que não seria passive!
assinalar eleições e vitória eleitoral apenas após a
televisão. Evidente que a televisão representou um
passo positivo, representou um avanço, representou
um dado do maior significado no aprimoramento das
nossas Instituições politicas, porque, através dela, se
conseguiu a grande comunicação com o grande públlco, com aqueles que d!!icllmente saem de casa. São
milhões e milhões de brasileiros que, através da televisão, são atingidos, hoje, pelas mensagens do Senhor Presidente da Repúbl!ca, são atingidos pelas
entrevistas dos Srs. Ministros de Estado. Já não digo
nós, mas esses brasileiros, deveriam ter o direito de
por Iguais meios e com Iguais facilidades, pode
também ouvir os homens da Oposição falaram sobre
aqueles mesmos assuntos em torno dos quais se faz
uma propaganda oficial e Intensiva, com o dinheiro
do povo, e que, no final, reverte apenas em favor de
um Partido.
Sabemos que Ruy Barbosa brilhou neste Pe.is,
honrou este Pais. Era ouvido com avidez. Mas que dizer se hoje Rui Barbosa existisse e tosse Impedido de
falar através desse moderno melo de comunicação,
porque, no passado, lograra êxito e popularidade sem
a televisão. Evidentemente que a evolução da técnica m~derna, dos meios de comunicação, está a exigir nao se retroceda no tempo, mas que, na verdade,
se assegure os avanços do progresso.
Seria o caso de lembrar que os nossos pais, que
os nossos avós andavam em bonde de burro. Evidentemente que n5.o vou desejar que o Estado de S. Ex.•,
Alagoas, acabe com o transporte moderno coletlvo,
porque houve época em que em Alagoas se andava de
bonde de burro.
O Sr. Arnon üe Mcllo (ARENA-AL) - Nobre
Senador, permita-me um pequeno aparte.
O SR. llll:ARCOS 'FREIRE (MDB-PE) - Pois não
Excelência.
'
O Sr. Arnon de Mello (ARENA-AL) - Excelência sou dos que ::nals se batem pelo progresso sem
desconhecer a Importância do homem no seu contexto. O que V. E::.' cst:í. dizendo coincide exatamente
co:n o que penso. Agora, é preciso frisar que os comlclo~ lev::un os candidatos ao povo. V. Ex.• dá a Impressa~ de _que hoje a comunicação acabou porque a
Oposlçao nao tem acesso à TV. Mas há os comlclos
há as pequenas reuniões, as visitas. Minha Nossa Se~
nhora! Será possível que só a TV leve o candidato ao
povo?

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Tudo
ainda não acabou, mas tudo diminuiu nesta campanha eleitoral, exatamente porque se parte do povo se
locomove, s<,~ eh! suas c.asas, outra não tem condições
de dlsponlbillclade e ate de força física, para, no fim
de um trab:\lhc extenuante, multas vezes mal remunerado, 1r :t prr.ça para ouvir os candidatos. Nem todos podem fazê:lo. E V. Ex.• por certo, quando pretende~ a rceleiçao - se daqui para lá, não se acabar
tambem com o~. programas eleitorais para as eleições
gerais deste Pms - estou certo que V. Ex.• fará uso
dos cana!s de televisão. V. Ex.• sem dúvida alguma
vai querer um meio mais dinâmico mais efetivo de
com unlcaçüo e não apenas um comí~lo.
O MDB não é centro. os comícios, mesmo porque
quando ha1•ia_programa eleitoral gratuito pelo rádio
e pela telcnsao, o MDB fazia os seus comícios. Há
urna pane uo povo que gosta de comícios e comparece nos m~smos. Mas é apenas uma aparte podemos
di_zer, uma parte ínfima. Portanto espero que v. Ex."
naC> l•2ve ess~1 ~ua teoria aos extremos e concorrendo
o. t:::: c~~P c·d~vo, amanhã, novo.mente, no seu Es-
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tado, não abra mfio desse direito de usar os canais
de televisão do Estndo de v. Ex."
O Sr. Arnon de Mcllo (ARENA- AL) -Permite
V. Ex." mais uma pequena interrupção, a última?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PEl - Não,
V. Ex." pode fazê-lo tantas vezes quantas queira, só
faz colaborar com o nosso pronunciamento.
O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL) - Multo
obrigado. Nobre Senador, estimo declarar que acredito
no inconsciente coletlvo. Acredito que uma palavra
dita num comício se propague por todo Estado, por
toda capital, nem há dúvida. Assistia comícios extraordinários em 1950, quando fui candidato ao Governo.
Na mesma época, foi candidato à. Presidência da Repúbllca o Sr. Getúlio Vargas, cujo comicio, em Macéio,
reuniu a bem dizer quase toda a população. As pessoas que o assl.stiram propagaram a palavra do candidato. Não é indispensável, assim, a televisão, para
dar conhecimento ao povo das Idéias dos candidatos.
Para que, no caso, sa.crlflcar ainda mais as empresas privadas, que já lutam com tão grandes dificuldades?
O SR. MA:tCOS FREIRE (MDB - PE) - V. Ex.•
volta ao argumento anterior. Nós não estamos negando a validade do comício, estamos defendendo a
validade enorme da televisão na propaganda eleitoral.
Agora, se V. Ex.• coloca já um outro dado, sobre o
possível prejuízo das entidades privadas, das emissoras privadas, aí já é uma outra colocação diferente,
e então V. Ex.n terá que, à sua crítica e à sua condenação, as convocações dos canais de televisão, feitas
reiteradamente pelo Governo, que estão ocupando,
também, o espaço da televisão. ll: que, estranhamente,
não ouvi crítica alguma de V. Ex.a ao uso da televisão
por parte dos integrantes do Governo.
O Sr. Arnon de Mcllo (ARENA - ALl - Nobre
Senador, não digo Isso por Interesse pessoal, porque
Implantei em meu Estado uma emissora de televisão.
Tenho espírito público para considerar que todos devemos contribuir para o desenvolvimento, através da
propagação, d::t divulgação, da velculação do pensamento dos candidatos ou dos Ministros de Estado e
Chefes de Governo.
O SR. MARCOS li'l"-EIRE CMDB - PEl - E da
Oposição também, Ex.• para que o povo possa julgar
melhor.
O Sr. Arnon de Mc!lo (ARENA - ALl - Eu disse
dos candidatos, nobre Senador. Mas trata-se de uma
lei e temos todos de nos curvar a ela, que foi aprovada por maioria, aqui. Se estimamos a democracia,
havemos de nos submeter às leis aprovadas pela
maioria.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PEl - Mas é
essa lei que estamos criticando; é o absurdo desta lei.
O Sr. Amon de 1\Iello <ARENA- AL) - Em Alagoas, porém, a lei eleitoral está sendo brandida pelo
MDB contra a ARENA. A ARENA é vitima do MDB,
através da lei, cm Alagoas.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Por que
lá a ARENA nüo está cumprindo ainda a lei?
O Sr. Arnon de Mello <ARENA - AL) - Lá, o
MDB reclamou, segundo informa O Globo, do Rio, na
base da lei, que ele condenou. Quer dizer: está co·
mendo no mesmo prato em que cuspiu.
O SR. M/mCOS :FREIRE (MDB - PE) - Mas é
evidente, Ex.• Se hú umn. lei esdrúxula, absurda e restritiva das llbe;:(it\c\cs públicas, que Impede que nós
usemos a telcvl~'[lo e :tlnda por cima V. Ex.• quer que
nós admitamo" qu:: u aovcmo a use Impunemente.
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Ai é demais. Queremos que todos usem: Governo e
Oposição, mas Impedir que a Oposição use e permitir
que o Governo o faça, é demais, Ex.•
O Sr. Arnon de Mello CARENA - AL) - Excelência, não quero que o Governo contrarie a lei Impunemente. Não disse Isso absolutamente.
O SR. MARCOS FREmE (MDB - PE) - É o que
acabo de denunciar, nesta Casa. Através de um programa radlofônlco, se não me engano, foi levado ao
ar parte do programa de Governo de um candidato
à Prefeitura de Campinas, um programa de televisão
que devia ser obrigação, exigência a todos os candidatos que se apresentam ao povo para governar a
sua terra; devia ser exigir e pedir até a comprovação
de que havia um programa sério de governo.
Mas, neste País, quer-se punir o candidato que
fez o seu programa e o mesmo chegou à divulgação.
O Sr. Arnon de Mello CARENA- AL) A lei proibe
mas não estabelece punição.
O SR. MARCOS FREmE CMDB - PE) - Espero
que essa seja a Interpretação da Justiça Eleitoral,
porque ai desapareceria o problema.
O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL) - Ao que
sei, a Justiça Eleitoral se baseia na lei.
O SR. MARCOS FREIRE CMDB - PE) - Mas
V. Ex.• diz que não há proibição.
O Sr. Amon de Mello CARENA- AL) - Não, absolutamente não disse Isso. Há, sim, proibição, o que
não hã é punição. E V. Ex.• está dizendo que querem
punir.
O SR. MARCOS FREmE (MDB - PE) - ótlmo
que o Tribunal nos deixe usar a televisão, Ex.•
O Sr. Amon de Mello CARENA- ALl -O que eu
disse foi que na lei não há dispositivo estabelecendo
punição. Há somente proibição.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Esse
não é o pensamento dos companheiros correligionários de V. Ex. a, de São Paulo, que pediram a Impugnação da candidatura do candidato à Prefeito pelo fato
do seu programa ter sido transml tido por emissoras
de rádio.
O Sr. Amon de Mello (ARENA - AL) - Já foi
resolVido o assunto, nobre Senador?
O SR. MARCOS FREIRE CMDB - PE) - Essa
Impugnação entrou ontem ...
O Sr. Arnon de Mello CARENA - ALl - Então,
está com a Justiça.
O SR. MARCOS FREIRE CMDB - PEJ - Espero
que a Justiça tenha a interpretação benévola e liberal de V. Ex.•
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) -V. Ex.a me
permite um aparte?
não.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB -

PEJ -

Pois

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador
Marcos Freire, como V. Ex.• mais uma vez defende o
acesso ao rádio e à televisão e toca nos comícios,
trago o exemplo de minha cidade. Em Juiz de Fora
foi feita uma pesquisa recentemente em relação aos
comiclos - uma cidade de porte médio, com cerca
de 400 mil habitantes, com 130 mil eleitores - e a
mesma Indicou a dificuldade para o eleitor em comparecer a essas concentrações; V. Ex.• já lembrou, a
dificuldade, às vezes, do eleitor se deslocar para os
comiclos, face ao cansaço da jornada diária e aos afazeres domésticos. Esta pesquisa foi tão levada a sério
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que um próprio candidato da ARENA à Prefeitura de
Juiz de Fora, deixou de reallzá-los e está pretendendo
organizar pequenos contatos. A defesa que V. Ex.a faz,
mais ~:ma vez, do acesso do rádio e televisão, vem
demonstrar que não é apenas o ato de votar que Interessa, é preciso haver um nexo político entre o eleitor
e o candidato; é preciso que o eleitor conheça as
Idéias, as opiniões dos candidatos. Não é através de
uma Lei Falcão que se vai aprimorar o regime democrá tlco no Brasil.
O SR. MARCOS FREmE (MDB- PE)- Agradeço ao Ilustre Senador Itamar Franco, que vem,
assim, corroborar o ponto de vista da Oposição, que
gritando embora no deserto, não deixará de gritar
contra todos os absurdos que se pratiquem nesse Pais.
Avanços e recuos t8m ocorrido no chamado processo de desenvolvimento politico, e acredito que a
chamada Lei Falcão é um dos recuos mais acentuados
dos últimos tempos, que atingiu não apenas o direito
dos polltlcos, mas atingiu o direito dos brasileiros, de
melhor se Informarem, de melhor se esclarecerem
para melhor votarem.
Fica pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a expressão do nosso lnconformlsmo com esse status quo, e ao
mesmo tempo o nosso repúdio por essas tentativas,
cada vez maiores, de restrições à manifestação da
sabedoria popular. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo 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:
Desejo comentar, rapidamente, pedindo a V. Ex.•
permissão para transcrever nos Anais, a entreVista
do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lulz
Roberto de Rezende Puech.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, queria comentar
dois tópicos dessa. entrevista, dada ao jornal 'CJ'lilma
Hora, por Intermédio da jornalista. Rita Lopes.
Pergunta a jornalista:
"1 - UH - Ministro, é sabido que o Sr. defende a manutenção da estabilidade do funcionário, concomitantemente com o Fundo de Garantia. do Tempo de Serviço. Por quê? Como
Isto poderá ser feito?"
Julgo, sr. Presidente, de suma Importância transcrever a resposta do Ministro Rezende Puech:
"Tenho defendido a fiel observância. da
Constituição que assegura a estabilidade paralelamente ao regime do Fundo de Garantia,
proclamando-os direitos equivalentes do trabalhador. Se assim dispõe a Constituição, a verdade é que a lei não logrou proporcionar a
opção àquele que é titular do direito, Isto é, ao
assalariado. Por outro lado, não sou, como tem
parecido a alguns, adversário do regime do
Fundo de Garantia, mesmo porque, na. prática
e por força de minha condição de magistrado,
devo fazer cumprir a Constituição e as leis da
República. Todavia, em plano teórico, não posso
esquecer o quanto os paises clvtllzados vêm lutando pela. continuidade dos contratos de trabalho, de que o regime da establlldade é uma
das opções e ao qual se opõe o atual regime do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Dai
porque meus reiterados pronunciamentos sugerindo alteração da. lei atual no sentido de interessar empregados e empregadores na continuidade dos contratos de trabalho. Pela. lei
atual, uns e outros têm Interesse na descontl-
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nuldade: os empregados para levantamento do
Fundo; os empregadores, temerosos de que haja
reversão da lei e a estabilidade seja restaurada
à moda antiga. Acontece que a descontinuidade
desestimula o aperfeiçoamento da mão-de-obra,
necessário principalmente em pais como o nosso, carente de trabalhadores especlallzados. Por
outro lado, os levantamentos do fundo prejudicam o aproveitamento das reservas do Banco
Nacional da Habitação ... "
Aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Importante
destacar, também, este trecho:
". . . e deixam à mingua o trabalhador na·
Idade em que o reemprego é difícil. O plano de
assistência ao desemprego, contido no regime
do FGTS, fica frustrado."
Sr. Presidente, merecem meditação as palavras do
Ministros Pre~idente do Tribunal Superior do Trabalho.
Em outro tópico, a jornallsta pergunta:
"2 - UH - O Sr. acha que o atual sistema de reajustamentos salariais - feito atr:<vés
de indlces dados pelo Poder Executivo - atende à realldade social do Brasil, Ministro? No
seu ponto de vista, estes reajustamentos poderiam ser realizados de maneira mais próxima às necessidades do trabalhador?"
Assim respondeu o Ministro Lulz Roberto Rezende Puech:
"Sob o ponto de vista económico - ainda
que o salário seja caudatário na corrida com a
alta de preços - o reajustamento !mediato e
realístico dos salários é contra-Indicado. Vivemos todos, até 1965, Isto é, até a nova lei sobre
reajustes salariais, sob o r.celeramento do ritmo
Inflacionário. Considero, por Isso, acertado o
sistema vigente em que as taxas de elevação
vêm calculadas sob fórmulas de conteúdo económico e feitas por economistas. Lamento, .::ntretanto, que, sob o ponto de vista económico,
tenha ficado apenas do lado dos trabalhadores
a defasagem na luta contra a Inflação. Isso
porque a medida, a meu ver, devia operar também do lado patronal, mediante elevação da tabela do Imposto de renda, desde que, notoriamente, essa medida é também antl-lnflaclonúrla e teria a vantagem de oferecer ao Governo
recursos orçamentários maiores e de que é carente. Os altos lucros registrados pelos balanços das fortunas Individuais no Brasil de hoje,
já comportam taxas mais elevadas do Imposto
de renda, à semelhança do que acorre nos paises civilizados. O forte da arrecadação, lamentavelmente, tem Incidido sobre a classe média.
Como disse certa vez Ilustre jurista, devemos lutar pelo aburguesamento do proletariado e não
permitir a proletarlzação da burguesia."
Essa medida já foi defendida, aqui, pelo Senador
Marcos Freire.
"Outra medida seria a Imposição trimestral
do aumento salarial automaticamente, sem necessidade dos dlssídlos coletlvos, Impondo-se
multa para os que deixarem de promover o
reajuste automático. A medida ajudaria o. deso.fogar a Justiço. do Trabalho e permitiria a manutenção do poder aquisitivo dos salários nos
níveis oficiais, mas sem as lutas que se travam
no Judiciário cuja função, nesses casos, é meramente a de transpor para a sentença os índices do aumento determinado pelo Executivo."
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Sr. Presidente, queria destacar esses dois trechos
da entrevista do Ministro Presidente do Superior Tribuno.! do Trabalho, sobretudo nesta !as~ em que !I
inflação já atinge - e é uma Inflação já confessada
- a 44%. Creio que as palavras de S. Ex.• devam ser
meditadas pelas nossas autoridades governamentais.
Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:

"ESTABILIDADE PARA O TRABALHADOR
É o qúe propõe o Presidente do Tribunal Superior
do TrabalhOo. Ele quer também que os salários acollllpanhem a inflação.
De Rita jLopes
A volta ao antigo regime de estabilidade para o
trabalhador que completar 10 ános na mesma empresa - e sem que Isto signifique suspensão dos benefícios do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) - é o que defende o Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho (TST). Em entrevista exclusiva
à Ultima Hora, o Ministro Luiz Roberto de Rezende
Puech declarou-se favorável também à correção dos
salários de três em três meses.

Quanto a Reforma do Judiciário, atualmente em
pauta, o Ministro confessou-se "decepcionado, pelo
menos no setor da Justiça do Trabalho". Da mesma
forma, ele condena o atual sistema de adicionais para
o trabalho Insalubre, que considera "um erro clamoroso, ·do direito do trabalho nacional".
1 - UH - Ministro, é sabido que o Sr. defende a
manutenção da establlldade do funcionário,
concomitantemente como o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço. Por quê? Como Isto poderá
ser felto'/1
REZENDE PUECH:
"Tenho defendido a fiel observância da Constituição que assegura a estabi!ldade paralelamente ao
regime do Fundo de Garantia, proclamando-os direitos equivalentes do trabalhador. Se assim dispõe a
Constituição, a verdade é que a lei não logrou proporcionar a opção àquele que é titular do direito,
isto é, ao assalariado. Por outro lado, não sou, como
tem parecido a alguns, adversário do regime do
Fundo de Garantia, mesmo porque, na prática e por
força de minha condição de magistrado, devo fazer
cumprir a Constituição e as leis da República. Todavia, em plano teórico, não posso esquecer o quanto
os países clvlllzados vêm lutando pela continuidade
dos contratos de trabalho, de que o regime da establlldade é uma das opções e ao qual se opõe o atual
regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Daí por que meus reiterados pronunciamentos srgerlndo alteração da lei atual no sentido de Interessar
empregados e empregadores na continuidade dos contratos de trabalho. Pela lei atual, uns e outros têm
Interesse na descontinuidade: os empre~ados para
levantamento do Fundo; os empregadores, temerosos
de que haja reversão da lei e a estabilidade seja
restaurada à moda antiga. Acontece que a descontinuidade desestimula o aperfeiçoamento da mão-deobra, necessário principalmente em País como o nosso, carente de trabalhadores especializados. Por
outro lado, os levantamentos do fundo prejudicam o
aproveitamento das reservaR do Banco Nacional da
Habitação e deixam à míngua o trn.balhador na Idade em que o reemprego é difít:il. O plano ele assistência ao desemprego, contido no rq~lme do FGTS fica
frustradl'".
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• _ UH - O Sr. acha que o atual sistema de reajustamentos salariais - feito o.través de índices
dados pelo Poder Executivo - atende à real!dade social do Bras!l, Ministro? No seu ponto
de vista estes reajustamentos poderiam ser reo.Uzados de maneira mais próxima às necessidades do trabalho?
REZENDE PUECH:
"Sob o ponto de vista econômlco - ainda que o
salário seja caudatá.rlo na corrida com a alta de
preços - o reajustamento !mediato e realístico dos
salários é contra indicado. VIvemos todos, até 1965,
isto é até a nova lei sobre reajustes salariais, sob o
acelaiamento do ritmo lnflaclonárlo. Considero, por
Isso acertado o sistema vigente em que as taxas de
elevação vêm calculadas sob fórmulas de conteúdo
econômlco e feitas por economistas. Lamento, entretanto, que, sob o ponto de vista económico, tenha
!lcado apenas do lado dos trabalhadores a defasagem na luta contra a Inflação. Isso porque a medida a meu ver, devia operar também do lado patronal,
m~dlante elevação da tabela do Imposto de Renda,
desde que, notoriamente, essa medida é também antlinflacionárla e teria a vantagem de oferecer ao Go'lerno recursos orçamentários maiores e de que é
carente. Os altos lucros registrados pelos balanços
das fortunas individuais no Bras!l de hoje, já comportam taxas mais elevadas do Imposto de Renda, à
semelhança do que ocorre nos países clvil!zados. O
forte da arrecadação, lamentavelmente, tem Incidido
sobre a classe média. Como disse certa vez !lustre
Jurista, devemos lutar pelo aburgues_amento do proletário e não permitir a proletarizaçao da burguesia.
Outra medida seria a Imposição trimestral do
'lrmento salarial automaticamente, sem necessidade
dos dissíd!os coletivos, Impondo-se multa para os que
deixarem de promover o reajuste automático. A medida aj udar!a a desafogar a Justiça do Trabalho e
permitiria a manutenção do poder aquisitivo dos salários nos niveis oficiais, mas sem as lutas que se
t.ra vam no Judiciário cuja função, nesses casos, é
meramente a de transpor para a sentença os índices
do aumento determinado pelo Executivo".
3-

UH - E o direito de greve, Ministro? Pela atuo.l
legislação o direito de greve tstã restrito a casos raríssimos. O Sr. acha que este direito deve
ser ampliado? Acredita que a greve seja um
Instrumento de equilíbrio entre as forças do
empregado e as do empregador?

REZENDE PUECH:
"No regime liberal, a greve é elemento de justlça social; já assim não pode ser no regime de autoridade em que vivemos, onde, inclusive, os reo.justes
salariais têm as taxas estabelecidas pelo Governo.
Aliás, desde que existe a competência. norma',lva da
Justiça do Trabalho, obviamente deve caber à mesma o. apreciação das relvlndlcnções coictivo.s. Sob a
Constituição de 1946 tivemos a coexlstencla dos dois
Institutos - o da greve e o da competência normativo. da Justiça do Trabalho, numo. miscelânea injustificável, uma conc1llação entre Espo.rto. e Ateno.s,
entre liberalismo e estatlsmo, e o resultado em dirigirem-se os grevistas não contra os patrões, porém
contra os órgãos do judiciário trabalhista.. Considero,
pois, descabido o direito de greve enquo.nto, mantida
a competência normativa da Justiça do Trabalho,
principalmente quando as taxo.s de reajuste salarial
vêm fornecldns mês a mês. Cabe lembrar que lei vigente, o.té onde seja passivei, permite o. greve, tornando-o. Irrelevante como processo de reivindicação."
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UH - Ministro, o que significo. paro. o empregado a nova CLT?
REZENDE PUECH:
"A nova CLT com atuallzo.ção e uniflcilção da
legislação, Intitulada e complemcntnda no correr do
tempo, representa para os trabalhadores maior facilidade para o conhecimento de seus direitos e de suas
responsabllldades. Quanto às inovaçõ~:s, ainda não as
conheço mas, pelo alto nível da Comi~siio revisora,
acredito serão benéficas, e que de nenhuma forma
Importarão em retrocesso. Acredito que, n tempo,
seró. d!vulgo.do o novo texto, antes da remessa ao
Congresso Nacional, para que seja possível a colaboração do.s estudiosos e das entidades de clu.>~c."
5 - UH - E a reforma judiciária, Ministro? Com a
consecução desta reforma, o Sr. acredita que surão mais rápidos os atua!s lonr;os processos trabalhistas?
REZENDE PUECH:
"Confesso minha decepção quanto it Reforma do
Judiciário, pelo menos no setor da Justiça do Trabalho. Ao exame do texto, constatei que nenhuma das
sugestões do Tribunal Superior do Trabalho foi levada em conta. Foi desprezada, incluoive, a sugestão
que merecera o endosso do Tribunal Federal de Recursos, no sentido da devolução à Justiça do Trabalho de sua competência em relação às questões entre
os empregados e as pessoas públicas. Há dualidade de
jurisdições, depois da Emenda Constitucional n.o 1, de
1969, sendo lrrecorrívels, paro. o Supremo Tribunal
Federal, as decisões da Just.ça do Trabalho. Mantida
a dualidade de jurisdição, caberia revof(ar a Emenda
Constitucional n.o 16 de 1965, que criou a irrccorribllldade das decisões do TST para o STF. Mas, o mais
Importante no caso, seria a devoluçlio à Justiça do
Trabalho da competência que lhe pertence principalmente quando a Constituição expressamente determina que a União, como empregadora, se submeta,
tanto quanto os particulares, à legislação do trabalho. E as controvérc!as trabalhistas conforme a Con~
t!tulção e a natureza da Justiça do Tra.ba.lho à mesma
deevm pertencer, tal como dispunha a Constituição
de 1967.
Os processos na Justiça do Trabalho, a prevalecerem as omissões de> Relatório da Reforma Constitucional, terão o mesmo rito, Iguais ns delongas e pela
simples razão de sobre a Justiça do Trabalho haverse omitido aquele estudo, distanciando-se do Plano do
Egrégio Supremo Tribunal Federal."
•
6 - UH - Ministro Puech, a Justiça Trabalhlstl\ é
acuso.da de favorecer, sistematicamente, o empregado. Há procedência nessa. acusação?
REZENDE PUECH:
"Tenho a quase certeza de que esta fnma - n
fama de sua tendência protecion!sta - tenha sido a
causa de ser transferida para a Justiça Federal a competência trabalhista, quando seja o empregador pessoa pública. Mas o erro de apreciaç[lO é manifesto. Se
a lei é tutelar, certamente que a percen tar,em de
condcno.çõcs é malar. Não corresponderia aos seus
fins a Justiça do Trabalho, nem chamar-se-la de
justiça, se negasse aos trabalhadores a série de direitos Inscritos em lei. Se hã direitos a férias, à lndenizaçiio, a descanso semanal rem1mernclo. aos Intervalos para descanso, ao 13.0 salário, as diferenças dos
dlssídios coletlvos c tantos outros c niio n cumpre o
empregador, que espécie de julgamento seria de esperar, que nüo o condenatório?"
7 - UH- O Sr. acha justo o po.r,amcnto do n<lieional de Insalubridade, Ministro'/ É certo '~'"' ,.,.,

-----------------7042 Quinta-feira 21

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Outubro de 1978

se sempre o sistema de outorga oficial sendo raras
contribui para o aumento de ganho do empre·
as conquistas da classe trabalhadora pelo processo de
gado, mas será que Isto paga o mal que a
pressão, comuns em outros países. A esse paternalisInsalubridade causa à sua saúde?
mo acomodaram-se as classes, não havendo resistênREZENDE PUECH:
cia patronal nem pressionando os trabalhadores.
"O sistema de adicionais para o trabalho lnsalu·
A harmonia social perfeita parece-me inatingível.
bre, cu o considero erro clamoroso do direito do trabalho nacional. Minha luta contra o sistema, apesar Ela é obtida dia a dia, pelas sentenças da Justiça do
de lngiórla, vem de longe. Em 1963 como presidente Trabalho e pelas leis sociais, exigidas pelas mutações
do Conselho do Instituto Brasileiro de Segurança, com no sistema produtivo, sempre acolhedor das Inovasede em São Paulo, dava eu divulgação à exposição ções técnicas, a exigirem a.s medidas legislativas cordlrlg!drt por aquele órgão ao Ministro do Trabalho relatas de proteção dos trabalhadores.
propugnando pela adoção dos limites de tolerância, ou
Considero mais próximo o Ideal de harmonia
seja, dor. padrões científicos de "concentrações má- · social se lograrmos malar rapidez nos progressos traximas permissíveis" preconizados e uniformizados pelo balhistas, criados novos órgãos judlcantes; se houver
XII Congresso Internacional de Medicina Ocupac!o- Inovações processuais capazes de desestimular os renal, realizado em Praga, em 1959, sistema ideal de cursos protelatórlos. Importante também, a meu ver,
combate à Insalubridade Industrial. Este sistema, em para esse objetivo, a criação de órgãos conciliatórios
resumo, consiste em manter sob controle os nlveis Independentes dos órgãos jud!cantes, os quais fariam
ambientais de concentração dos agentes tóxicos, acia triagem, restando para a via judiciária os casos em
ma dos quais há risco de doenças profissionais. Refe- que o acordo realmente não tenha sido possível. Temridas concentrações devem ser compatíveis com o se como certo, na prática, que há malar liberdade
estado de saúde do trabalhador. Nessa oportunidade para os conciliadores se não lhes couber, no malogro
e ainda nesse mesmo ano, em Seminário sobre o do acordo, a função judlcante. Já disse, mesmo, que
assunto, pude lembrar o quanto é contra indicado o os bons juízes são maus conciliadores e vlce-versa ...
sistema de nossa legislação criando adicionais sala- A verdade é que a função conc!l!atórla, no Brasil, ao
riais e descuidando-se praticamente, do combate ã correr do tempo, val-se !Imitando à simples consulta
Insalubridade de empregados c empregadores, fican- aos litigantes sem qualquer esforço para levá-los ao
do esquecido, no Brasil, que a salubridade é bom ne- entendimento conc!llatório".
gócio para os homens de empresa e constitui ao mesmo
Quem é
tempo o melhor salário para os empregados. Em
1964, no Congresso Americano de Medicina do TraLulz Roberto de Rezende Puech, atual Presidente
balho, rea llzado no Brasil, foram a dotadas cone! usões do Tribunal
Superior do Trabalho, nasceu em São
precisa se veementes, a respeito, a última das quais
onde fez todo o seu curso de estudos, formanafirmando que "qual quer tipo de compensação só Paulo,
São Bento, e posteriormente, pela
deveria limitar-se a cobrir danos reais sofridos pelos do-se pelo Ginásio
de Direito da Universidade de São Paulo.
trabalhadores e em nenhum caso cobrir os riscos a Faculdade
Ele é o segundo filho do casal Dona Ellza de Rezende
que eles possam estar expostos".
Puech/Professor Lulz de Rezende Puech, catedrático
No V Congresso Nacional de Prevenção de Aci- de ortopedia da Faculdade de Medicina da USP.
dentes, promovido pelo Mlnlsté!'lo do Trabalho, apreO Ministro Rezende Puech iniciou sua carreira
sente! um Projeto de Resolução, aprovado e enviado
ao titular da Pasta, propondo a adoção dos "limites como suplente de vlce-presidente de junta em seu
de tolerância" como forma de combate à Insalubri- Estado natal. A seguir, passou a suplente de vogal do
dade da qurtl resultou a alteração da Portaria n.0 491, antigo Conselho Regional do Trabalho da II Região,
pela Portaria n.o 122, de 22 de setembro de 1967. Mas e, mais tarde, a titular do cargo.
nem assim passou o sistema a vigorar na prática e ai
A brilhante carreira do Presidente do TST contiestá, com todas as suas desvantagens, o sistema dos
adicionais salariais o qual lamentavelmente vai re- nuou, posteriormente, com ele sendo procurador-adsistindo contra todas as recomendações cientificas". junto da Justiça do Trabalho, Procurador de Segunda Categoria, Procurador Regional Substituto e
8 - UH - Ministro, na sua opinião, qual a melhor Procurador Regional Titular da Procuradoria Regiopolítico trabalhista que um Pais deve adotar nal do Trabalho, sediada na capital dos paulistas.
para perfeita harmonia social? Não seria deseNo Governo de Jânlo Quadros, o Ministro Rezende
jável que os empregados tivessem participação
Puech to! Delegado Regional do Trabalho do Estado
na administração da empresa?
de São Paulo. Em 1970 passou a Ministro Togado do
REZENDE PUECH:
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga criada pela
"Dentro da conjuntura que se tradlclonallza, difí- Constituição, para membro do Ministério Público. No
cil qualquer mudança radical. Não creio possível, blênlo 1973174 o Ministro Rezende Puech foi vicepara época próxima, apesar de suas vantagens, a par- presidente do Tribunal Superior do Trabalho e, em
ticipação dos trabalhadores na administração da em- 1975, assumiu a presidência da Suprema Corte Trabapresa. Dlr-se-á que, em certas cidades, há processo lhista do Brasil.
suficiente para a medida. Mas não de''"mos esquecer
Homem de Inteligência brilhante, o Ministro Re·:Idades ecoque o Brasil se compõe, ainda, de di
zende Puech é jornalista de O Esta.do de S. Paulo,
nõm!cas constrastando diversas reg!Õtü "ntre si. Impossível pois, Impor a todas elas, as medlda.s que membro do Instituto Latino-Americano de Direito do
Trabalho, que é sediado na Argentina; presidente do
apcna:; em uma ou outra sejam realizáveis. Se não
Instituto Brasiliense de Direito do Trabalho; membro
nos caracterizasse, por outro lado, o comportamento
titular da Academia Paulista de Direito, onde ocupa
paternnllsta do Governo, creio que a reivindicação
a cadeira 27; e membro titular da Academia Brasileipodcrl::t decorrer de convenção coletiva, em determlra de Letrns Jurldicas, ocupando, ali, a cadeira n.0 39.
" nnrtns fábricas ou determinadas localidades. Mas não
.t';.:·r)o vlnbllldade pnru a medida quando a mesma
Tendo participado, ativamente, de diversos con·,.· nao rncontra receptividade na classe patronal.
gressos, seminários e simpósios, o Ministro Rezende
r. rm·lhor po!itlr.'t ,,oc!al depende da educação e
Puech já publicou três l!vros, todos eles versando sod<t maturltlade dt) c:'"'' povo. No Brnsll desenvolveubre Direito do Trabalho.
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Possuidor de várias condecorações nacionais e
estrangeiras - tais como a grã-cruz da Ordem do
Mérito Judiciário do Trabalho; Ordem do Mérito do
Trabalho, no grau de grande oficial - O Ministro
Rezende Puech é o único brasileiro a ter duas medalhas do Mérito na Segurança do Trabalho, conferidas pelo Governo do Brasil, e medalha do Mérito
CNIOIT, ao transcurso do 50.0 aniversário desta organização ·Internacional.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não
há mais oradores Inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando para a próxima, a seguinte
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nelro, que regula a !ndenizaçiio à dependente, e dó.
outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 522, de 1976, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça..
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 14 ml-

ORDEM DO DIA

mutos.)

ATA DA 178.0 SESSAO, REALIZADA EM 7-10-76
(Publicada no DCN -

-l-

votação, em turno único, do Requerimento
n.0 532, de 1976, do Sr. Senador Accioly Filho, solicitando sejam anexados aos Proj etos de Lei do Senado n.os 88, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1976; e 72,
81 e 12G, de 1976, que já tramitam em conjunto, os
de n.oo 207 e 232, de 1976, dos Srs. Senadores Roberto
Satumino e Fausto Castelo-Branco, que dispõem
sobre a legislação do Imposto sobre a Renria e proventos de qualquer natureza.

-2Votação, cm turno único, do Requerimento ...
n.0 550, de 1976, do Sr. Senador Benjamim Farah,
solicitando autorização do Senado para aceitar missão do Executivo, como Integrante da Delegação Brasileira à Assembléia Geral da Organização das Nações
Unidas, tendo
PARECER ORAL, favorável, da Comissão de Relações Exteriores.
-3Votaçiio, 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.os 4 a 6, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Senoiço Público Civil; e
- de Finanças.
-4Votação, cm turno único, do Requerimento ...
n.0 510, de 1D7G. do Sr. Senador Mauro Benevldes,
solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do Rela tório divulgado pelo Bispo de Nova
Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, sobre o atentado de
que foi vitima e da nota da ConferêncltL Nacional
dos Bispos do Brasil a respeito do mesmo atentado.
-5Votação, cm turno único, do Requerimento ...
n. 0 551, de 1976, do Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, solicitando autorização do Senado para aceitar
missão do Executivo, como integrante da Delegação
Brasileira h Assembléia Geral da Organização das
Nações Unidas, tendo
PARECER ORAL, favorável, da Comissão de Relações Exteriores.
-6Votaçfto, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n. 0 142, de 1076, elo Sr. Senador Nelson Car-
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de 8-10-76)

RETIFICAÇ.I\.0
No Parecer n.o 816/76, da Comissão de Redação,
oferecendo a redação final do Projeto de Lei do Senado n.o 243, de 1976 - DF, que "dispõe sobre o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal":
Na página 6640, 2. 0 coluna,
Onde se lê:
CAPíTULO III
Da Assistência e AposentD.doria
Art. 23. o sistema de assistência e aposentadoria do pessoal por este Estatuto é o constante da
Lei Orgânica da Previdência Social.
CAPíTULO V
Das Férias Escolares
Art. 21. As férias dos professores, desde que no
exercício de atividades docentes, deverão coincidir
com as férias escolares que se seguem ao término de
cada ano letlvo.
Parágrafo único. O período de férias anual terá
u duração de 30 <trinta) dias, de prefer~ncia corridos.
Art. 22. Os períodos de férias ou de recessos escolares não cobertos pelo gozo das fério.s regulamentares de que trata o artigo anterior serão utilizados
pela Fundação Educacional do Distrito_ Federal em
atividadcs extra-classe ou de preparaçao e aperfeiçoamento do professor.
CAPíTULO IV
Do Mérito Educacional
Art. 24. Aos professores do Sistema Oficial de
Ensino do Distrito Federal sclecionados, anualmente,
em decorrência do desenvolvlmen t:.o de trabalho pedagógico considerado de real' valor pura a elevação
ctu qualidade do ensino, serão concedidos ?rêmlos do
Mérito Educacional e Diploma do Mérito Educacional
conforme regulamentação a ser expedida pela Fundação Educacional do Distrito Federal.
Art. 25. Caber:i a uma comissão Especial, que
para este fim ser:i Instituída pela Fundação Educacional do Distrito Federal, estabelecer e divulgar,
anualmente, os critérios para o julgamento dos trabalhos e atribuições dos Prêmios e Diplomas do Mérito Educacional, bem como analisar e classificar os
trabalhos apresentados.
Art. 26. Os professores agmctudos com os Prê- ·
mias e Diplomas terão os mesmo:; registrados nas
respectivas fichas funcionais.
Art. 27. A entrega dos Prêmios c Diplome.!! do
Mérito Educacional será feita em Sessão solene of!-
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ela!, no dia 15 de outubro, em comemoração ao "Dia
do Professor''.
Leia-se:
CAPiTULO ni
Das Férias Escolares
Art. 21. As férias dos professores, desde que no
exercício de at!vidades docentes, deverão coincidir
com as férias escolares que se seguem ao término de
cada ano letlvo.
Parágrafo único. O periodo de férias anual terá
a duração de 30 (trinta) dias, de preferência corriãos.
Art. 22. Os períodos de férias ou de recessos
escolares não cobertos pelo gozo das férias regulamentares de que trata o artigo anterior serão utilizados pela Fundação Educacional do Distrito Federal
em ati vidades extra-classe ou de preparação e aperfeiçoamento do professor.
CAPíTULO IV
Da Assistência e Aposentadoria
Art. 23. O sistema de assistência e aposentapona do pessoal regido por este Estatuto é o constante
cu Lei Orgânica da Previdência Social.
CAPíTULO V
Do Mérito Educacional
Art.. 24. Aos professores do Sistema Oficial de
Ensino do Distrito Federal seleclonados, anualmente,
em decorrência do desenvolvimento de trabalho pedagógico considerado de real valor para a elevação
da qualidade do ensino, serão concedidos Prêmios do

Mérito Educacional e Diploma do Mérito Educacional
conforme regulamentação a ser expedida pela Fundação Educacional do Distrito Federal,
Art. 25. Caberá a uma Comissão Especial, que
para este fim será Instituída pela Fundação Educacional do Distrito Federal, estabelecer e divulgar,
anualmente, os critérios para o julgamento dos trabalhos e atribuições dos Prêmios e Diplomas do Mérito Educacional, 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 serâ feita em sessão solene oficial, no dia 15 de outubro, em comemoração ao "Dia
do Professor".
ASSOCIAÇAO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO
CONVOCAÇAO
De acordo com a letra "a", Item II, do art. 6. 0 do
Regimento Interno, fica convocada uma reunião da
Comissão Executiva do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, para o dia 4 de
novembro de 1976, quinta-feira, às 15 horas, na Sala
do Grupo Brasileiro, no 23.o andar do Anexo I do
Senado Federal.
Ordem do Dia
Assuntos diversos.
Brasi!ia, 19 de outubro de 1976. - Deputado Oswaldo Zanell~, Presidente.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
30.• R.EUNIAO, EXTRAORDINAR!A, REALIZADA
EM 19 DE OUTUBRO DE 1976
As dezessete horas e trinta minutos do dia dezenove de outubro de mil novecentos e setenta e seis,
na Sala Clóvis Bevllácqua, sob a Presidência do Sr.
Senador Gustavo Capanema, Primeiro Vlce-Presldente no exercício da presidência, presentes os Srs. Senadores Renato Franco, Heitor Dias, José Sarney, Mauro
Bencvides, Petrônlo Portella e Italivio Coelho, reúne~e a Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Srs. Senadores José
Lindoso, Accloly Filho, Helvidlo Nunes, Eurico Rezende, Henrique de La Rocque, Dirceu Cardoso, Leite
Chaves, Nelson Carneiro e Paulo Brossard.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá
.\níclo nos trabalhos da Comissão, sendo dispensada
:1 leitura da Ata da Reunião anterior é, em seguida,
dada como aprovada.
com a palavra, o Sr. Senador Heitor Dias relata o
Projeto de Resolução da Comissão de Finanças ao
Drício "S" n.• 14/76 do Sr. Governador do Estado do
Mato Grosso solicitando autorização ao Senado Federal para contratar empréstimo externo no valor
de dez milhões de dólares, concluindo pela sua consr.it.ucionnlldade e jurldlcldade. Em discussão e votação
6 aprovado por unanimidade.
A seguir, o f;r. Senador José Sarney lê seu parecer
;.Je!a constlt.ucionu!idade e jurldlcldade do Projeto de
~~~solt:.;;üo da Comissão de Finanças ao Oficio "S" n. 0

13/76 do Sr. Governador do Estado do Rio Grande
do Sul, solicitando autorização ao Senado Federal
para contratar empréstimo externo no valor de vinte
milhões de dólares. Em discussão e votação é aprovado o parecer sem quaisquer restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Maria Helena Bueno Brandão,
Assistente, a presente Ata que, Ilda e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSII.O MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n.• 70, de 1976 (CN), que submete à
deliberação do Congresso Nacional texto do Decreto-Lei n.0 1.481, de 9 de setembro de 1976,
que "declara de Interesse da Segurança Nacional, nos termos do parâgrafo único do arti;:o
89 e artigo 15, § 1.0 , alínea "b" da Constituiçiio,
os Municípios de Senador Guiomard, Plácido de
Castro, Mâncio Lima, Manoel Urbano e Assis
Brasil, no Estado do Acre, e dá outras providências".
2." REUNL\0, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO
DE 197&
As dezessete horas do dia quatorze de outubro do
ano de mil novecentos e setenta e seis, no Auditório
Milton Campos, reúne-se a Comissão Mista Incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem n. 0 70, de 1976
(CN), que "declara de Interesse da Segurança Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 89 c
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artigo 15, § 1.0, alínea "b", da Constituição, os Municípios de senador Gulomard, Plácido de castro, Mâncio Lima, Manoel Urbano e Assis Brasn, no Estado do
Acre, e dá outras providências", presentes os Senhores
senadores Lourival Baptista, Heitor Dias, Cattete Pinheiro, Henrique de La Rocque, VlrgíUo Távora, Renato Franco, Adalberto Sena e Ruy Carneiro e os
Deputados Sinval Boaventura, Paulo Studart, Aldo
Fagundes, Nabor Júnior e José Carlos Teixeira.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Lulz Cavalcante, José Gulomard
e Evandro Carreira e os Deputados Hélio Campos,
Newton Barreira, !talo Contl, Nunes Leal, Antônio
Pontes e Aloísio Santos.
Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior que, logo após, é dada como apro·
vada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Senador Ruy
Carneiro, Presidente, comunica aos Senhores Membros da Comissão, através de Ofício da Liderança da
ARENA do Senado Federal, a Indicação dos Senhores
Senadores Lourlval Baptista, Heitor Dias, Renato
Franco e José Gulomard, para substltulrem, respectivamente, os Senhores Senadores Altevlr Leal, José
Lindoso, Vasconcelos Torres e Augusto Franco.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, Senador Ruy
Carneiro, concede a palavra ao Senhor Senador VIr·
gíUo Távora, Relator da Matéria, que emite parecer
favorável à Mensagem n.o 70, de 1976 (CN), nos ter·
mos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com votos vencidos e com declarações de votos
dos Senhores Senador Adalberto Sena e os Deputados
Nabor Junlor, José Carlos Teixeira e Aldo Fagundes.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pre.sen te reunião e, para constar, eu, Harold o Pereira Fer·
nandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação.
COMISS.AO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n.• 68, de 1976 (CN), que submete à
deliberação do Congresso Nacional texto do Decreto-Lei n.• 1.479, de 31 de agosto de 1976, que
"acrescenta artigo ao Decreto-Lei n.• 1.452, de
30 de março de 1976, que concede incentivo para
projetos prioritários para a economia nacional".
2.n REUNIAO, REALIZADA EM 6 DE OUTUBRO
DE 1976

As dezessete horas do dia seis de outubro do ano
de m11 novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton Campos, reúne-se a Comissão Mista Incumbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n. 0 68, de 1976
(CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n.0 1.479, de 31 de agosto
de 1976, que "acrescenta artigo ao Decreto-Lei n. 0
1.452, de 30 de março de 1976, que concede Incentivo
para projetas prioritários para a economia nacional",
presentes os Senhores Senadores José Gulomard, Au·
gusto Franco, Henrique de La Rocque, Ruy Santos,
Gustavo Capanemn, Mendes Canale, Otnlr Becker,
Ruy Co.rneiro, Amnral Peixoto e Leite Chaves e os
Deputndos Daso Coimbra, Darc111o Ayres e Ossinn
Araripe.
Deixnm de comparecer, por motivo 'justlflcndo, os
Senhores Senador Altevir Leal e os Deputaclos José
Ribamar Machado, Antônio Gomes, Correin Lima,
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Aldo Fagundes, Sant11!1 Sobrinho, Airton Soares, Harry sauer e Arg1lano Dario.
:m dispensada a leitura da Ata da reunião anterior
e, em seguida, é dada como aprovada.
Dando Início aos trabalhos, o Senhor Senador
Ruy Carneiro, Presidente, comunica aos l:lenhores
Membros da Comissão, a través de Ofícios das Lide·
ranças da ARENA do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados, a Indicação dos Senhores Senador
José Gulomard e dos Deputados Antônio Gomes e
Darcíllo Ayres, para substltulrem, respectivamente, os
Senhores Senador Cattete Pinheiro e os Deputados
Nereu Guidl e Valdomlro Gonçalves.
Prosseguindo, o Senhor Presidente Senador Ruy
Carneiro, concede a palavra ao Senhor Senador Augusto Franco, Relator da matéria, que emite parecer
favorável à Mensagem n. 0 68, de 1976 (CN), nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e para constar, eu, Haroldo Pereira
Fernandes, Assis'tente da Comissão, lavrei a presente
Ata que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e vai à publicação.
COl\DSSAO DE EDUCAÇA.O E CULTURA
1B.n REUNIAO, REALIZADA EM 14 DE
OUTUBRO DE 1976
As dez horas do dia quatorze de outubro do ano
de mil novecentos e setenta e seis, na Sala "Epitáclo
Pessoa" sob a Presidência do Sr. Senador Henrique de
La Rocque, Vlce-PreS!dente no exercício da Presidên·
cla, e a presença dos Srs. Senadores Ruy Santos,
Adalberto Sena, Itamar Franco e Arnon de Mel!o,
reúne-se a Comissão de Educação e Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Srs. Senadores Tarso Dutra, Presidente, Gustavo
capanema João Calmon, Mendes Canale, Otto Lehmann, Pàulo Brossard, Evelâslo VIeira, Helvidio
Nunes, José Sarney e Franco Montara.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que em seguida, é dada como aprovada.
O Sr. :Presidente, Senador Henrique de La Rocque,
passa a Presidência ao Sr. Senador Ruy Santos, conforme preceitua o parágrafo único do art. 94 do Regimento Interno, a fim de relatar os seguintes Projetas:
Parecer pelo arquivamento ao Projeto de Lei do
Senado n. 0 234/75, que "dispõe sobre a transferên·
cia de funcionário público estudante universitário, e
dá outras providências".
Em discussão e votação, o parecer é aprovado com
o voto vencido do Senhor Senador Adalberto Senn..
Parecer favorável, com uma emenda - CEC, ao
Projeto de Lei do Senado n. 0 116/76, que l'inclul entre
as a trlbuições do MOBRAL a difusão de rudimentos
de Educação Sanitária".
Em discussão e votação, é o parecer aprovado
sem restrições.
Em seguida, o Sr. Senador Henrique de La Rocque reassume a Presidêncin. e comunica que está esgotada a pauta dos trabalhos da reunião.
Nada mais havendo a tratn.r, encerra-se n. reunião, lavrando eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira
Cruz, Assistente de Camisão, n. presente Ata que, de-
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pois de Ilda e aprovada, será ass'lnada pelo Sr. Presidente e vai à publicação.
COMISSAO DE SERVIÇO PCJBLICO CrYIL

10.0 REUNIAO, REALIZADA EM
19 DE OUTUBRO DE 1976
(Extraord!lnárla)
As dez horas do dia dezenove de outubro de mll
novecentos e setenta e seis, na Sala "Epitácio Pessoa", sob a presidência, nos termos do I 3.0 do artigo 93 do Regimento Interno, do Sr. Senador Heitor
Dias, e a presença dos Srs. Senadores Itamar Franco, Mauro Benevldes, Alexandre Costa e Gustavo Capanema, reúne-se a Comissão de Serviço Públ!co Clvll.
Deixam de comparecer por motivo justificado,
os Srs. Senadores Lázaro Barboza, Otto Lehmann, Augusto Franco, Accioly Filho e Luiz VIana.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que em seguida é dada como aprovada.
É lido, discutido c aprovado o seguinte Parecer:
Pelo Sr. Senador Itamar Franco:
Parecer favorável nos termos da Emenda Substitutlva da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei do Senndo n.0 235, de 1976, que "altera a
Lei n.0 6 .182, de 11 de dezembro de 1974, e dá outras
providências".
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Sonia de Andrad~ PAixoto, Assistente da Comissão, " ;n·e.~~nte ilt~. ·;~c iida ~ .~prn ·
vada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇõES
E OBRAS PCJBLICAS

14.0 REUNIAO, REALIZADA EM 14 DE
OUTUBRO DE 1976
As onze horas e trinta minutos do dia quatorze
de outubro do ano de mil novecentos e setenta e seis,
sob a presidência do Sr. Senador Alexandre Costa,
President ee a presença dos Senhores Senadores Luiz
Cavalcante, Paulo Guerra, Benedito Ferreira e Roberto Saturnlno, na Sala "Rui Barbosa", reúne-se a
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públ!cas.
Deixam de comparecer, por motivo j ust!ficado, os
Senhores Senadores José Esteves, Evandro Carreira
e Evelásio VIeira.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é dada como aprovada.

(S~ii.o

II)
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Constatada a existência de número regimental,
o Senhor Senador Alexandre Costa convida a assumir
a dlreção dos trabalhos o Senhor Senador Lulz Cavalcante, Vicc-Presidente da Comissão, a fim de relatar o Projeto de Decreto Legislativo n.0 36, de 1976,
que "aprova o texto da Convenção Internacional de
Telecomunicações, assinado pelo Bras!! em MálagaToremollnos, em 1973", concluindo pela aprovação do
projeto.
Submetida a matéria a discussão e votação, é a
mesma aprovada sem restrições.
Reassumindo a presidência dos trabalhos, o Se.nhor Senador Alexandre Costa encerra a presente
reunião, lavrando eu, Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comissão, pnra constar a presente
Ata, que após !!da e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
15." REUNIAO, REALIZADA EM 20 DE
OUTUBRO DE 1976
As onze horns c trinta minuto.., do dia vinte de
outubro do ano de mil novecentos e setenta e seis,
sob a presidência do Sr. Senador Alexandre Costa e
a presença dos Senhores Senadores Benedito Ferreira, Mendes Canale c Roberto Saturntno, na Sala
"Rui Barbosa", reúne-se a Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.

Deixam de comparecer, por motivo ,!ustlficado, os
Senhores Senadores Luiz Cavalcante, José F..steves,
Paulo Guerra, Evandro C::rreira e Evelásio Vieira.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
Dando Início aos trabalhos e verificado o quorum
regimental, o Senhor Presidente Senador Alexandre
Costa convida a assumir a direção dos trabalhos o
Senhor Senador Benedito Ferreira, Presidente eventual, a fim de relatar o Projeto de Decreto Legislativo n.o 37, de 1976, que "aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, concluído entre a Repúbl!ca
Federativa do Brasil e o Reino dos Países Baixos,
em Brasília, a 6 de julho de 1976, concluindo pela
aprovação do Projeto.
Colocado o parecer em discussão e votação é o
mesmo aprovado por unanimidade.
Reassumindo a presidência dos trabalhos, o Senhor Presidente encerra a presente reunião, lavrando eu, Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da
Comissão, para constar a presente Ata, que após Ilda
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
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LIDERANÇA DA ARENA
IDA MAIORIA

Presidente:
Magalhães Pinto IARENA-MGI

39-Secretárlol
lourlvol Baptiste !ARENA-SEI

tídor
Petr6n1o Porto lia
Vice-Lidoros
Eurico Rezende
Jorbos Passarinho
José lindoso
Mo tios leão
Paulo Guerra
Ruy Santos
Saldanha Derzi
Virgílio Távora

\9.Vlce-Presidente:
Wilson Gonçalves IARENA-CEI
49-Secretórlo:
lenoir Vergas IARENA-SCI
~9. Vice·Presidente:
Benjomjm Foro h IMDB-RJI

LIDERANÇA DO MDII
IDA MINORIA
J9.Secretório:
Dinorte Mariz IARENA-RNI

Suplentes de Secretários:

lide r
Franco Montara
Vice·lldcros
Mauro Benevides
Roberto Soturnino
Itamar franco
Evandro Carreiro

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-PAI
Alexandre Cesto IA RENA-MAl
Mendes Canele IARENA-MTI

29-Secretário:
Marcos Freire IMDB-PEI

COMISSOIS

COMISSAO DI ASSUNTOS RIGIONAI5-(CAI)
17 Membros!

Diretor: José Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

local: Anexo 11- Térreo

Presidente: Cattete Pinheiro
Vice-Presidenie: Age no r Maria

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

Suplont••

Titular••
A) SERVIÇO DI COMISSOIS PIIIMANINTIS

ARENA

I. Saldanha Derzi
2. José Sorney
3. Benedito Ferreiro

1. Cattete Pinheiro
2. José Guiamord
3, Teotónio Vilelo
4. Renato Franco
S. José Esteves

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Costa
local: Anexo 11- Térreo

MOS
1. Evolósio Vieira

1. Agenor Maria

Telefone, 25-BSOS- Ramais 301 e 313

2. Gi!von Rocha

2. Evandro Carreiro

COM155l0 DI AGIICULTUIA-(CA)

Assistente: lôdo Ferreiro do Rocha- Romol312
Reuniões: Terços·felros, às 10:00 horas
local: Solo "Epltdclo Pessoa"- Anexo 11- Romoi61S

17 Membros!

COMISSAO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA-(CCJ)
113 Membros i

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Orestes Quércio
Presidente: Accioly Filho
\9.VIce-Presldentel Gustavo Capanemo
29-VIce-Presidente: Paulo Brossord

Vlce-Presldente1 Benedito Ferreiro

Titular••

Supl•nt••
ARENA

Titular••

1. Vasconcelos Torres

I. Altevlr leal

2. Paulo Guerra

2. Otal r Becker

3, Benedito Ferreiro

3, Renato Franco

Accloly Filho
José Sorney
José lindoso
Helvidlo Nunes
ltolivlo Coelho
Eurico Rezende
Gustavo Copanemo
8. Heitor Olos
9. Henrique de la Rocque

1, Agonor Mario

I. Adolborto Sen,

I. Dirceu Cardoso

2. Orestes Quórclo

2. Amoral Peixoto

2. lolte Choves
3. Nelson Carneiro
4. Paulo Brossard

4. ltollvlo Coelho

5. Mendes Canele
MDB

Anlstonte: Marcus Vlnlclus Goulart Gonzago- Romo1706

Supl•nt•o
ARENA
\.
2.
3.
4,
5.

I.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Maltes leão
Otto lehmonn
Petrõnio Porte lia
Renato Franco
Os ires Telxelra

MDB

1. Franco Montare
2. Mouro Benevides

Rounlões1 Quartas-feiras, às 10130 horas

Asslstente1 Mario Heleno Bueno Brandão- Roma\ 305
Reunl61)s: Quartas. feiras, às 10:00 horas

local1 Sola "Epitóclo Pessoa"- Anexo 11- Roma\615

local: Solo "Clóvis Bevilocquo"- Anexo 11- Romol623
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COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL-(CLS)

COMISSAO OE RELAÇOES EXTIRIORES-(CRE)

17 Membros)

115 Mombrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Pro1idente: Nelson Carneiro

Vice-Presidenle: Jessé Freire

Titularei

Presidente: Daniel Krieger
JQ.Vice-Presidente: luiz Viana

Suplente•

2~. Vice. Presidente:

ARENA
I, MondHS Cu na ln

1. Virgílio Távora

2.

2. Eurico Rezende
3. Accioly Filho

Dcn,,c,o Gondnn

J. Jorhm

Pm~ur,nnr)

H~r.r,Qul' r!t< lc ~OClrHJ

5. Jt•sstí frtJrfH
MDB

I. Franco Montara

1. Lázaro Barboza

2 N""lson ComfOirro

2. Ruy Carneiro

RM de Souza- Romol675
Reuniões: Qunllas.fairos, às 11:00 horas
loc:ol: Solo "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal623
Ass,stenlt'l: Don10l

Virgílio Tóvora

Titulare a

Suplente•
ARENA

1. Daniel Krieger

I. Accioly Filho

2, luiz Viana

2. José lindoso
3. Caneta Pinheiro

3, Virgílio Tóvora
4. Jessé Freire

4. Fausto Castelo-Bronco

5. Arnon de Mello

5. Mendes Canele

6. Petrónio Portello

6. Helvídio Nunes

7, Soldonho Derzi

8. José Sarney
9. João Calmon

COMISSAO DI MINASIINIRGIA--(CMI)

10. Augusto Franco

17 Membros!

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente: João Colmon
Vice-Presidente: Domício Gondim

Titulare•

Suplente•

1. Donton Jobim

1. Nelson Carneiro

2. Gilvon Rocho

2. Paulo Brossord
3. Roberto Saturnino

3. Itamar Franco
4. Leite Choves

5. Mouro Benevides

ARENA
I, Paulo Guerra
2. José Guiomard
3. Virgílio Tcivoro

I, Milton CobrCJI
2. Arnon de M&llo

3 lu1Z Cavalcante
4. Oomicio Gondrm

Assistente: Cóndido Hipertt- Romal676
Reuniões: Ouartos-feiras, às 10:30 horas

local, Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Remais 621 e 716

5. João Colmon
MDB

I. Gilvon Rocho

I. Drrceu Cardoso
2. Itamar honca

2. Leile Chaves

COMISSAO DE SAÚDI-(CS)
17 Membros I

Anisr~nle:

Ronllldo Pacheco de Oliveira- Ramol306
Raunrõe': Ourn!os.le,ras, às 10:30 horas
local: Solo "Ep,tcicro Penca"- Anexo 11- Romal615

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto CasTelo-Branco

COMISSAO III RIDAÇAO-(CR)

Vice-Presidente: Gilvan Rocha

15 Membros I
COMPOSIÇÃO
Presidente: Danton Joblm
v,ce-Presidente: Renato Franco

Titulare a

Supllttltel
ARENA
·I, Vlrgillo Tóvoro
2. Mendes Canele

l, Josri lrndo'o
2 R1mr1!o franco
3 ÜI!O

Suplente•
ARENA

1. Fausto Castelo-Branco
2. Collete Pinheiro

I. Saldanha Derzi

2. Mendes Canele

3, Ruy Santos
4, Otair Becker

S. Altevir Leal
MDB

l~hrnon11

MDB
I. Donton Jotl•·n

2.

Titulare•

I. Dirceu Cardoso

OrtH!tJ~ Qu,~rr

I. Adalberto Seno

I. Evandro Carrerra

2. Gilvan Rocha

2. Ruy Carneiro

w

Auruonh•· M(:r.:; Carrr ,.~Castro Souza- Ramal 134
RHunrÕt!l: Q., "''.l~·l.,,rrll. :n ll:OOhoras
locnl: '-:·:.c~ r .• ,,. 1 l···~·lrH-:Qua"- Ane:o:o 11- Romo1623

..,,,

.

·~ ·'

Assistente: Lóda Ferreira do Rocha- Ramal312
Rounrões: Qurntos-foiros, às 11:00 horas
Local: Sala "Eprtócio Pessoa"- Ane:o:o l i - Ramal615
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COMISSAO DE EDUCAÇAO ECULTURA-(CEC)

COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL-(CDF)

19 Membros!

III Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÀO

Presidente: Tarso Du1ro

Presidente: Heitor Dias

Vice-Pu~sidonte: Henrique de lo

Vico-Presidonlc: Adalborlo Sono

Suplonto1

Titulares

Rocqu•J

Suplantei

Titularei
ARENA

ARENA
I. Augusto Franco

1, Torso Outro

I. Arnon de Mollo

1. Hel'lidio Nunes
2. Eurico Rezando

2. luiz Cavalcante

2.

2. Holvídio Nu nos

3. José lindoso

3. José Sarnuy

3. Renato Franco

3. João Colmon

4. Virgílio Tá ... aro

4. Henrique de lo Rocque

4. Ruy Santos

4. Osiros TeiKeiro

Gustavo Coponoma

5. Mendes Canele

5. Saldanha Derz1

6. Otto Lohmonn

6. Heitor Dias

MDB

7. Henrique de lo Rocquo
8. Otair Becker

1. Evelósio Vieira

I. Francc Montara
2. llomm Franco

1. Adalbor!o Sena

I, Evondro Carreira

2. Paulo Brossord
3. Adalberto Sono

2. Lázaro Borbozo

2. Nelson Carneiro

Assistente: Cloide Mario

MDB

B. F. Cruz- Rama1598

Reuniões: Quintos-loiras, às 10:00 horas ·

3. Ruy Carneiro

local: Solo "Clóvis Bovilocqua"- Anexo 11- Romo1623

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Roma1306
Reuniões: Quintas. feiras, às 9:00 horas

COMISSAO DI FINANÇAS-(CF)

local: Solo ''f:uy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

117 Membros)

COMPOSIÇÀO
Presidente. Amoral Peixoto

COMISSAO DE ECONOMIA-(CI)

Vico-Presidento: Teotónio Vilola

!1 I Membrosl

Suplentu

Titularei

COMPOSIÇÀO

ARENA
Presidente: Milton Cabral
Vice-Presidente: Renato Franco

Suplantei

Titularei
ARENA

I. Benedito Ferreiro

2. Vasconcelos Torres

2.
3.

Jessê Freire

Augusto Franco
Ruy Santos

4. luiz Cavalcante

4. Cotrete Pinheiro

5.

5. Helvidio Nunes

Arnon de Mollo

4. Fausto Castelo-Branco

4, Hllitor

5.

5. Cotroto PinheirO
6. Osires Tei:-.eiro

Jessé Freire

6. Virgílio Távora

1. Milton Cabral

3.

3. Alexandre Costa

I. Daniel Kriegor
2. José Guiomord
3. Josó SornfJY

1. Saldanha Derzi
2. Benedito Ferreiro

6. Jarbas Passarmho

7. Mortos leão

8. Torso Outro
9. Henrique de la Rocque
10. Helvídio Nunes
11. Teot6nio Vilela

12. Ruy Santos
MDB

7, Paulo Guerra

8.

D•cn

REmato Franco

MDB
1. Franco Montara

I. Agonor Mario

2. Orostos Ouórcio

2. Amoral Peixoto

3. Roborto Saturnino

I, Amoral Peixoto

1, Danlon Jobim

2.

2.
3.

Lo ite Chavos

3. Mouro B011o~idos

Dircuu Cardoso
EvtJICÍ~io

V1e1ra

-1. Roborto Sohunino

5. Ruy Corno iro
Amsklnle: Marcus Vinicius Gou~rt Gonzago- Romol303

-Assistonto: Damo I Rois do Souza- Ramo1675
Rouniõos: Ouartos-loiras, Os 10:00 horas

~acal: Sala "Epircic1o Possoa"- Anexo 11- Ramo1615

Reuniões: Quintm-loiros, às 10:30 tloros
local1 Sola "Ruy Barbosa"- Anoxo 11- Ramais 621 e 716
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COMI55l0 DI TIANSPORTIS, COMUNICAÇOES
EOIRAS PIIILICA5-(CT)

COMISSlO DE SEGURANÇA NACIONAL (CSN)
17 Membros I

17 Membros!
COMPOSIÇÀO
COMPOSIÇÀO
Presidente: José Guiomord
Vlce-Prosidenle: Vasconcelos Torres

Presidente: Alexandre Costa
Vlce-Presldenle: luiz Cavalcante

Suplente•

ntulare•

Suplente•

ntularel

ARENA

I. lulz Cavalcante

I. Jorbos Passarinho

2. José lindoso
3. VIrgílio Távora
4. José Gulomard
5. Vanconcolos Terros

2. Henrique de Lo Rocque
3. AleKondrB Costa

ARENA
I. Otto lohmann
2. Mendes Canele
3. Teotónio Vilela

I. Alexandre Costa
2. Lufz Cavalcante
3. Benedl:o Ferreiro
4. José Esteves

5. Paulo Guerra

MDB

MDB

I. Agenor Mo rio

I. Amoral Peixoto
2. Adalberto Seno

2. Orestes Quérclo

I. lázaro Barboza

1. Evandro Carreiro
2. Evelóslo Vieira

2. Roberto Soturnino

Assistente: lêdo Ferreiro do Rocha- Romol312
Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Ramo1301
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo li - Romal621

Reuniões: Quartos-feiras, às 11:30 horas

local: Solo "Clóvis Bovilacquo"- Ane11o 11- Ramal 623

COM155l0 DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL-(CSPC)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO

I) SIR VIÇO DI COMI55015 MISTAS,ISPICIAIS
I DIINQUIIITO

Presidente: Lózaro Barboza
Vico-Presidente: Otto Lehmonn

Suplente•

ntularel

Caml11i•• Temparárlao

ARENA

1. Maltes Leão
2. Gustavo Coponema
3. Ale11ondre Costa

I.
2.
3.
4.

Augusto Franco
Otto lehmann
Heitor Dias
Accialy Filho
5. Luiz Viana

MDB

1. Donton Jobim
2. Mouro Benevides

I. Itamar Franco
2. Lázaro Barbozo

Assistente: Sonia Andrade Peixoto- Romal307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Solo "Epilâcio Pessoa"- AnexoU- Romol615

Chefe: Ruth de Souza Castro
local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25-8505- Ramal303
11 Comissões Temporárias paro Projetas do Congresso Nacional
21 Comissões Temporários para Apreciação de Vetos
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentário lort. 90 do Regimento
Comuml.
Assistente de Comissóes: Haroldo Pereira Fernandes Alfeu de Oliveira - Ramal 674; Clolde Maria B. F. Cruz Moura lapes de Sá- Ramal 31 O.

Ramal 674;
Ramal 598;

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMISSOES
SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976
HOIAS

TERÇA

SALAS

ASSISTENTE

HOIAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

10:00

C.A. I.

EPIT ÁCIO PESSOA
Romct-61S

LEOA

09:00

C.D.F.

IUY BARBOSA
Ramais-621e716

RONALOO

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623
EPITACIO PESSOA
Ramo1- 615

CLEIDE

10100

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

MA liA
HELENA

C.E.

EPITÁCIO PESSOA
Romot-61S

DANIEL

C.i.E.

WY BAIBOSA
Ramcil-621 e716

CÁNOIOO

C.A.

EPIT ÁCIO PESSOA
Ramai-61S

MAICUS
'INICIUS

11:00

c.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

MA liA
CARMEM

11,30

CS.N.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

LEOA

C.S.P.C.

10:00

SONIA

C.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

C.M.E.

EPIT ÁCIO PESSOA
Ramal- 615

,RONALOO

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

DANIEL

C. S.

EPITÂCIO PESSOA
Romol- 615

LEOA

C.T.

RUY BARBOSA
Ramal1- 621 c 716

CLÁUDIO
COSTA

10:30

10:30

11:00
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BRASíLIA -

DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19,
da Constituição, e eu, José de :Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal·, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N9 79, DE 1976
Aprova o texto do Decreto-lei no 1. 478, de 20 de agosto de 1978.
Artigo único. t aprovado o texto do Decreto-•ei n9 1. 478, de . 2D de agosto de
1976, que suspende, até o final do .corrente exercício, a vigência das normas legais e
regulamentares autorizativas de destinações especiais dos resultados atribuíveis à Uniio
nas empresas públicas e sociedades de economia mista federais.
Senado Federal, 21 de outubro de 1976. - Senador José de Magalhães Pinto;
Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
ATA DA 19o.a SESSAO, EM 21 DE OU· · Santo Amaro da Purificação - BA, no sentido da
.
construção de variante no entroncamento de Gear!
-Santo Amaro, para propiciar maior aeBUranoa
1.1 - ABERTURA
ao tráfego de veiculas.
1. 2 - EXPEDIENTE
SENADOR MENDES CANALB - Inauguração
da rodovia CUiabá-Santarém.
1.2.1 -Requerimento
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Falecimento
N.0 552/76, . de autoria do sr. Senador otalr
do
Sr.
João Guar~onl.
Becker solicitando a transcrição, nos Anais do 'Se·
nado Federal, do discurso proferido pelo Exmo. Sr.
1.3- ORDEM DO DIA
M;!nlstro do Trabalho, Dr. Arnaldo Prleto, por oca·
Projeto de Lei do eenado n.• 102/75, Comslao da abertura do XV CONPAT (Congresso Na·
clonai de Prevenção de Acidentes do Trabalho), plementar; do sr. Senador Nelaon 011.melro, que
em Belo Horizonte - MG, no dia '10 do corrente. dispõe sobre a obtenção de empréstimo simples pelos servidores públicos ao Programa de Formaçio
1.2.2 - Dlseursos do E~edlente
do Património do Servidor Público. Votaçio 14114&
por falta de quor11111.
SENADOR OTTO LEHMANN - Centenãrlo de
nascimento de Altlno Arantes.
- Requerimento n.• 510/76, do Sr. Senador
Mauro Benevides, solicitando a ·transcrlçlioiíi nos
SENADOR HEITOR DIAS - Prosseguimento
das obras de duplicação da pista da estrada Ba· Anais do Senado Federal, do relatório dlv gado
hla-Felra. Indicação da Cflmara Municipal de pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito,
1 -

TUBRO DE 1976

705~

Sexta-feira.

~2

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Outubro de 1976

sobre o atentado de que foi vitima e da nota da
1.4- DISCURSOS Al'OS A ORDEM DO DIA
Conferência Nacional dos Bispos do Brasll a resSENADOR DIRCEU CARDOSO- Aduzlndo nopeito do mesmo atentado. Votação adiada por falvas considerações sobre irregularidades que teriam
ta de quorum.
ocorrido na aquisição pela COHAB-ES, de terrenos
- Requerimento n.o 532/76, do Sr. Senador para loteamento urbano no Munlciplo de Vila. Vf'Accloly Filho, sollcltando sejam anexados aos Pro- lha, naquele Estado.
jetas de Lei do Senado n.oe 88, 179, 253, 259, 264 e
268, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que já tramiSENADOR JESSÉ FREIRE - Ternário do Paitam em conjunto, os de n.oa 207 e 232, de 1976, nel sobre o Desenvolvimento Social do Nordeste,
dos Srs. Senadores Roberto Saturnino e Fausto promovido recentemente pela Confederação NaCastelo-Branco, que dispõem sobre a legislação do cional do Comércio, na Cidade do Rio de JanelImposto sobre a Renda e proventos de qualquer ro-RJ.
natureza. Votação adiada por falta de quorum.
SENADOR MAURO BENEVIDES - Conside- Requerimento n.o 550/76, do Sr. Senador rações sobre o Decreto-Lei n. 0 1.478, de 25 de agosBenjamim Farah, sollcitando autorização do Se- to de 1976, que altera a política de incentivos
nado para aceitar missão do Executivo, como Inte- fiscais, constante da Ordem do Dia da sessão do
grante da Delegação Brasileira à Assembléia-Ge- Congresso Nacional convocada para hoje, às 18
ral da Organização das Nações Unidas. Votação horas e 30 mlnu tos.
adiada por falta de quorum.
1.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
- Requerimento n. 0 551/76, do Sr. Senador
PROXIMA
SESSAO. ENCERRAMENTO.
Fausto Castelo-Branco, sollc!tando autorização do
Senado para aceitar missão do Executivo, como
2 ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
Integrante da Delegação Brasileira à AssembléiaGeral da Organização das Nações Unidas. Votação
3 - MESA DIRETORA
adiada por falta de quorum.
4 - LíDERES E VICE-LIDERES DE PARTI- Projeto de Lei do Senado n. 0 142/76, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que regula a indenlzação DOS
5 - COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMAà dependente, e dá outras providências. Votação
NENTES
adiada por falta de quorum.

ATA DA 190.4 SESSÃO, EM 21 DE OUTUBRO DE 1976
z_a Sessão Legislativa Ordinária, da 8. a Legislatura
PRESID2NCII\ DOS SRS. MAGALHAES PINTO E MARCOS FREIRE
AS H HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. S!NADORES:.
Adalberto Sena - José Gutoma.rd - Evandro
Carreira -José Esteves - Cattete Pinheiro- Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa Fausto castelo-Branco - Petrõnio Portella. - Mauro
Benevides - Jessé Freire - Ruy carneiro - Marcos
Freire- Arnon de Mello- Augusto Franco- Heitor
Dias - Dirceu Cardoso - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Orestes Quércia Otto Lehmann - Lázaro Barboza- Italivlo Coelho Mendes Canale - Saldanha Derzi - Otalr Becker Daniel K:ieger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 29 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1. 0 -Secretário.
ll: lido o seguinte
REQUERIMENTO N.0 552, DE 1976
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro transcrição nos Anais desta
Casa, do discurso proferido pelo Excelentíssimo Ministro do Trabalho, Doutor Arnaldo Prieto, por ocasião da abertura do XV CONPAT <Congresso Nacional
de Prevenção de Acidentes do Trabalho), em Belo Horlzon tc-MG, no dia 10 do corrente.
Sala das se.ssões, 21 de outubro de 1976. - Otalr
Beclter.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De
acordo com o art. 233, § 1.0 , do Regimento Interno, o
requerimento será submetido ao e~ame da Comissão
D!retora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann.
O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
São Paulo está comemorando, atribuindo-lhe o
destaque a que faz jus, o centenário de nascimento
de Altlno Arantes, homem público, administrador e
intelectual, que honrou o seu Estado através de toda
uma experiência a ele dedicada. Em Porto Fellz, Ribeirão Preto, Batatals, Altinópolls, além da capital
paulista, tiveram lugar diferentes manifestações que
evocaram a personalidade do ilustre politico, que se
desdobrava em defensor do Direito e escritor de talento. Nem poderia ter sido diferente. A figura discreta de Altlno Arantes é demasiado rica de conteúdo
humano, para que a efeméride passe despercebldn.
Debaixo de suavidade de maneiras e do trato a!ó.vel,
a energia do caró.ter se afirmava contudo sem timidez. Deu provas disso, nos diversos cargos que ocupou
na sua trajetórla politica, que se iniciou em 1906 e só
se encerraria, depois de um pnrên tese de alguns anos,
em 1950.
Altlno Arnntes nasceu a 29 de setembro de 1876,
na região da Alta Moglnnn, em Batatals, cidade onde
estudnrla as primeiras letras. O curso secundário lhe
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to! ministrado em Itu, como interno dos Jesuítas, no
Colégio de São Luis, já então gozando excelente reputação. Faria em seguida o seu Direito, naturalmente, na Faculdade tradicional do Largo de São Francisco paulistano, de onde sal bacharel em 1895. Foi
abrir banca de advogado no Interior, defendendo
causas em Batata!s, em Ftanca, .em Ribeirão Preto.
Na cidade natal, redigiria - com Washington Luís e
Celidôn!o Reis - uma folha pouco conformista, "A
Lei", que marcou época.
Em 1906, entrava, pela mão de Francisco Glicér!o,
e apoiado pelos dlretórlos perreplstas da Mog!ana,
no âmbito da politica federal. Deputado por São
Paulo no Congresso, conquista o seu lugar ao sol em
melo a plêiade de jovens políticos que enchem de esperança os reformistas. Intervém, com freqüêncla,
nas discussões, afirmando-se como um dos membros
mais atlvos da Comissão de Finanças. É assim chamado (estamos em 1911) para ocupar a Secretaria do
In terlor de São Paulo, no período final do governo
Albuquerque Llns. Este é substituído por Rodrigues
Alves, que mantém Arantes nesse posto durante todo
o seu quatrlênlo estadual (1912-1916). A competência do Secretário do Interior, ligada ao tino politico
Inato, fizeram-no natural candidato à v!ce-pres!dêncla do Estado no quatrlênio seguinte. A morte Inesperada do candidato que deveria suceder a Rodrigues
Alves na governança do E~tado - Rubião Júnior precipita os acontecimentos. Altino Arantes, apesar
da pouca Idade, segundo os critérios do tempo (completara então quarenta anos) é apresentado candidato oficial do Partido Republicano Paulista e eleito.
Não foram fáceis os anos de sua presidência. A
guerra mundial, na qual em breve se envolveria também o País, os problemas da produção e exportação
do café em tempo de calamidade pública, o eclodir
dos problemas sociais e da luta de classes na capital
que se Industrializa rapidamente, a epidemia gripal
de 191S--1919, são os quatro gravames decisivos que
pesam; sobre o seu período de governo. Despreparados
para combater esses problemas candentes, Alt!no
Arantes e sua equipe de trabalho terão que enfrentálos com os meios de que dispõem.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. OTl'O LEHMANN (ARENA - Sl?) - Com
multa honra.
O Sr. Mauro Benevídes (MDB - CE) - Nobre Senador Otto Lehmann, desejo associar-me, em nome
da Bancada do Movimento Democrático Bras!le!ro, à
homenagem justíssima que V. Ex.• presta, nesse instante, à memória do grande bras!le!ro que foi Alt!no
Arantes. Como governador integro, parlamentar brilhante, homem público sem mácula, Alt!no Arantes
projetou-se diante da comunidade pátria, exatamente como um cidadão de conduta exemplar e por
isso merece hoje, no transcurso do seu centenário, a
nossa admiração, o nosso apreço e a nossa saudade.

O SR. OTl'O LEHMANN (ARENA- SP)- Agradeço, nobre Senador Mauro Benev!des, a intervenção
de V. Ex.•, porque, na verdade, Alt!no Arantes, sendo
uma das !lguras marcantes da politica de São Paulo,
era, por isso mesmo uma expressão igualmente de
prol da politica nacional.
O seu esforço é enérgico e prova a fibra forte do
governante. O seu amor às liberdades civis faz com
que elas sejam respeitadas, mesmo nos momentos
mais difíceis, sem prejuízo da ordem pública e da segurança de cada um.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite
V. Ex.• um aparte?
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O SR. OTl'O LEHMANN (ARENA - SP) - Ouço
V. Ex.•, com a simpatia de sempre.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Senador
Otto Lehmann, ouvimos de V. Ex.•, há pouco, um
magnifico discurso, que assinalava o transcurso do
sesqu!centenár!o da fundação dos cursos jurídicos do
Pais, no qual V. Ex.• citou a larga contribuição paulista às letras juric!lcas e a politica de nosso Bras!!. Hoje,
ouvimos este discurso, em que V. Ex.• traz, para a
Casa, a !lgura nob!lltante e inesquecível de Altino
Arantes, jurista, literato e intelectual paulista, que a
politica recrutou nos anos de sua vida. Devo dizer a
V. Ex.• que conheço o trabalho de Altino Arantes sobre Anch!eta, em que versa com mestria, equ!líbr!o,
a figura lendária daquele santo precursor de nosso
desbravamento. E é com satisfação que desejo solidarizar-me com V. Ex.•, quando ressalta, para o Senado, a personalidade llustre desse politico que chegou a candidato a V!ce-Presldente da Repúbllca, e
foi governador de São Paulo, onde deixou marcas !ndestrutive!s de seu caráter, de sua cultura, de sua
visão, de seu patriotismo. Portanto, a mlnha solidariedade a esse notável discurso com que V. Ex.• vem
assinalando a sua passagem nesta Casa, relatando,
de São Paulo, essas figuras nob!lltantes da sua vida
pública, especialmente Altino Arantes, uma das eminências do a.nt!go PRP, esse Partido q.ue !o! um viveiro de estadistas e de homens públlcos.
O SR. OTl'O LEHMANN (ARENA - SP) - Sens!b!l!zou-me multo, nobre Senador Dirceu Cardoso,
ouvir o aparte de V. Ex.• Como Representante de São
Paulo, confesso que me agrada essa solldar!edade,
porque revela que um !lustre paulista, realmente,
conseguiu notável projeção nacional. Quanto às palavras que V. Ex.• dlrige a mim, sempre tão amigas e
cordla.ls, eu as agradeço, reafirmando a amizade que
lhe dedico.
O Sr, Dirceu Cardoso CMDB - ES) - Multo justas.
O SR. OTl'O LEHMANN (ARENA- BP) - Multo
obrigado.
Deputado Federal de 1921 a 1930, ca.lr!a no ostracismo com a revolução daquele ano. Em 32, levantar-se-la com São Paulo, resultando disso exílio na
Europa. Volta-se então, com maior calma, para as
lides intelectuais. Publica, em 1934, "Anchleta, M!ss!onãrlo e Santo"; em 1939, "0 Pan-amerlcan!smo
e a Conferência de Lima"; em 1943, "Rodrigues Alves,
Politico e ·Administrador". Participa at!vamente da
Academia Paulista de Letras e do Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo, ambas associações que
presidirá. Constituinte de 1946, candidato à Vice-Presldênc!a da República em 1950, faleceria, pouco a.ntes
de completar os 90 anos de Idade, a 5 de julho de
1965.
Guardem, pois, os Anais do Senado, esta breve
evocação desse homem bom, de que São Paulo e o
Bras!! se podem orgulhb.r, por ocasião do primeiro
centenário da sua vinda ao mundo.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A
Mesa. associa-se às homenagens prestadas pelo Plenário, pelos dois Partidos, à meinór!a do grande brasileiro, paulista, Altino Arantes.
concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Pres!den te e Srs. Senadores:
Quem acompanha o desenvolvimento nacional
conhece quando não de visita, mas de nome - a
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rrande cidade de Feira de Santana, que, pelo seu final nos desastres que ali freqüentemente se veriprogresso econômlco, polltico e administrativo deixou ficam.
de figurar apenas no mapa para entrar também na
apelo, Sr. Presidente, eu o faço cumprindo,
IWtórla da Bahla, fazendo jus à fama que desfruta. não Este
somente o meu dever de Senador, mas também
O Intercâmbio de natureza ecanômlca que se o que dlretamente me cabe, como representante do
processa naquela cidade, há muitos e muitos anos, povo da Bahla e, de modo multo particular e efetlvo,
6 que deu nome ao Munlclplo. Ficou este conhecido do povo de Santo Amaro, a minha cidade natal que
por Feira de Santana. E tal é o seu movimento que entrou na Geografia pelas mãos da História. (Palmas.
I& tornou um pólo de atração para as grandes tran- Multo bem!)
aaçlies comerciais que se reallza.m naquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - ConCompreendendo as razões que prevaleciam - e cedo a palavra ao nobre Senador Mendes Canale.
que prevalecem ainda hoje - no que diz respeito à
O SR. MENDES CANALE (ARENA - MT. ProIntensidade do trajeto, é que há muitos anos se
pensou, quando da construção da Rodovia B.ahla- nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) J'elra, em fazê-la com pista dupla. A reallzação desse Sr. ·Presidente, Srs. Senadores:
objetlvo, porém, foi retardada por multo tempo. SoOntem, em solenidade presidida pelo Excelentismente no Governo Médlcl, tendo à frente do Mlnls· slmo Senhor Presidente da República, foi entregue ao
16rlo dos Transportes a figura dinâmica do Ctlronel tráfego trecho da Rodovia 163, compreendido entre
r.ürlo Andreazza, é que se reallzou uma grande parte a Capital do meu Estado e Santarém, no Pará.
do velho sonho.
A solenidade de Inauguração desse trecho, que
O trabalho, entretanto, não chegou a termo, porque teve de ser Interrompido a certa altura, nas contou com a presença de S. Ex.• os Sra. Ministro
Imediações do entroncamento para Candeias. Mas o do Exército, Ministro dos Transportes, Ministro Chefe
Interesse da Bah1a permanece. Interesse que se do Gabinete Militar, bem como de S. Ex.aa os Srs.
transforma em reivindicação justlsslma, tal o núme- Governadores dos Estados do Pará e de Mato Grosso,
ro de desastres que, diariamente, ocorre naquela ro- realizou-se no trecho, no Estado do Pará, conhecido
dovia, exatamente no percurso em que não se efetlvou como Cachoeira do curuá.
a duplicação da estrada. Essa estrada, que poderia
A nova rodovia situa-se no eixo da BR-163,
1er apenas um braço estendido para a condução do partindo da Capital do Estado de Mato Grosso,
progresso, tem-se transformado em verdadeiro Itine- estabelecendo um elo, por estradas asfaltadas, com
rário de perlsos, pelos desastres constantes que ali os principais centros de produção e consumo do Pais,
ae verlflca.m.
alcançando Santarém, na confluência dos rios TaPor eue motivo Sr. Presidente, Srs. Senadores, . pajós e Amazonas.
testemunha do estado de esplrlto da gente. baiana
A Rodovia CU!abá-Bantarém é parte Integrante
e atento às reclamações e aos apelos da população,
de
grande
via longitudinal, que parte de São Miguel
venho formular, unindo a minha voz às dos outros
que Já se fizeram, naturalmente, ouvir, um veemente do Oeste, em Santa Catarina, e alcança Tlrlós, no
apelo no sentido de que o Governo Federal, através Pará, junto à fronteira com Suriname.
do Ministério dos Transportes, ora entregue à dedlA ligação terrestre entre Culabá e Santarém era
caçlo e ao esplrlto público do General Dyrceu No- um velho sonho, com 132 anos de existência, e só em
IUelra, continue os trabalhos de duplicação da pista, 1970 o Governo decidiu ocupar o grande vazio exisdo ponto em que se encontra, até, pelo menos, Feira tente na região banhada pelos rios Xlngu e Tapajós.
de Santana.
Previu-se a abertura da rodovia, cuja construção foi
Cumpre ainda aulnalar que essa rodovia, em delegada ao então 2.0 e 3.0 Batalhões RodovláriOII
alguns pontos do seu percurso, apresenta ramifica- que partiram, respectivamente, de Lages (SC) e Cae Culabá,
. ç6es que a ligam a outras cidades, e pela precariedade razlnho (RS>, para se Instalar em Santarém
doa trabalhos até agora executàdos, tem determinado, com as novas denominações de 8.0 e 9.0 Batalhões de
também, nos pontos de entroncamento, um grande Engenharia e Construção.
níunero de acidentes, como se obse"a, por exemplo,
lado de Mato Grosso, a BR-163 tem sido uma
nu proximidades da vlclnal que leva ao próspero via Do
de
penetração
para grandes projetas agropecuáMunlclplo de Slo Sebastião, e logo mais adiante, em rios e de colonização,
que, no momento, parecem
Gear!, quando se atinge a variante para a tradicional considerar
mais
Importante
a ligação com o CentroCidade ·de Santo Amaro da Purlfl~ação.
Sul do Pais do que com um porto amazônlco de salda
Tudo nos leva, pois, a formular um apelo especial para o Oceano Atlântico, a quase 800 quilómetros de
ao Sr. Ministro dos Transportes, no sentido de que distância. Nesse trecho, há pelo menos 35 fazendas
nlo seja a Estrada Bahla-Felra lncluida entre as com áreas de 20 mil a mais de um milhão de hectares
obras que devam ter a execução· retardada, mas, ao e 10 núcleos de colonização, predominando uma
contrário, em vez de suspensa, passe a ter execução frente econômlca empresarial comandada por grupos
particulares.
acelerada.
Em abono, quero trazer ao conhecimento da Casa
O trecho Santarém até o entroncamento com a
e, por seu Intermédio, ao próprio titular do Ministério Transamazõnlca acabou sendo mais Influenciado pelo
doa Transportes e ao Dlretor-Geral do Departamento tipo de colonização dirigida, comandada pelo INCRA,
Nacional de Estradas de Rodagem, o apelo formulado pequenos proprietários conseguiram Instalar alguns
pela Clmara de Vereadores de Santo Amaro, através lotes em áreas que não :Coram absorvidas pela Flode uma Indicação votada pela unanimidade de seus resta Nacional de Tapajós (500 mil hectares), criada
membros, no sentido de que, no entroncamento em 1973, quando a ocupação da região já estava em
Oearl-santo Amaro da Purificação, seja feita, mes- curso.
mo a titulo precário, uma variante, numa extensão
Atravessando uma região de terras férteis, muitos
máxima de 800 metros, em ordem a c,ontrlbulr para
a segurança dos que trafegam naquele sentido, com minérios e floresta rica, a Culabá-Santarém Já era
o que se evitará a perda de vidas, com um ponto Importante mesmo antes de ter sido conclulda.
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A construção, que durou 2.239 dias, !ol entregue,
por delegação do DNER, ao BEC - Batalhão de Engenharia e Comunicação do Exército - por convênio
firmado em lO de setembro de 1970. Foram designados
então, pelo BEC, o 8.0 e o 9.0 Batalhões de Engenharia
e Construção para executarem os serviços. Ao 9.0 BEC
coube a ligação Rio Llndemberg-Culabá, com 999
qullômetros, e ao 8.0 BE9 o trecho Santarém-Rio
Llndemberg, com 755 quilometres.
O Sr. !leitor Dias CARENA V. Ex.n um aparte?

BA) -

Permite

O SR. MENDES CANALE CARENA - JMT) -Com
multo prazer, ilustre Senador Heitor Dias.
O Sr. !leitor Dias (A."l.ENA - BA) - Sabe V. Ex.•
que, há muitos anos, um ilustre Presidente da República dizia que governar era abrir estradas. O pensamento de S. Ex.• há de ser compreendido no seu verdadeiro significado: o que ele quis dizer, precisamente
é que governar é Integrar a Nação, é assegurar-lhe
os meios de transporte para que o povo possa, numa
Intercomunicação constante, estar em uma comunhão
de pensamentos, de idéias, com todos os patrícios _e,
ao mesmo tempo, abrir caminhos para a construçao
do progresso e do desenvolvimento nacional. Tomei
conhecimento da inauguração dessa Importante rodovia e se não me impressionei com a sua quilometragem, fiquei bem atento à indicação dos pontos de
cantata, ou seja, a futura ligação com Santa Catarina, o que vale dizer, o Sul em vinculação com o
Norte. Mas quando tudo isso não bastasse para assinalar essa Importante obra do Governo, e dos propósitos da Revolução que está sempre atenta na preparação da estrutura deste País, a lnauguraçã~ dessa
estrada, ou, mais precisamente, a sua construçao, nos
leva a uma outra observação mais Importante: a contribuição expressiva que a ela trouxe o Exército Brasileiro, numa demonstração de que o seu trabalho não
se limita às atlvldades da caserna mas, ao contrário,
se estende a malar campo numa colaboração objetiva
da mais alta importância para o desenvolvimento do
Pais. Isso mostra não somente o progresso material
do Brasil mas por igual o próprio desenvolvimento das
nossas Instituições entre as quais estão as nossas Forças Armadas, que por Isso mesmo, fazem jus ao nosso
apreço e ao respeito de toda a Nação. Associo-me ao
discurso de V. Ex.n, pela maneira como trata, objetlvamente, de uma realização que se reflete tão positivamente nos Interesses de nossa Pátria.
O SR. MENDES CANAJLE CARENA - MT) -Agradeço a V. Ex. •, Ilustre Senador Heitor Dias, a sua
Intervenção que não só honra sobremaneira o meu
pronunciamento como enfoca, de um lado, aquilo que
de fato representa uma das linhas também por nós
enfocada que é a que se relaciona com a parte sócloeconômica dessa rodovia, mas - lembra bem V. E~.·
a participação do Exército Nacional na construçao
dessa rodovia. Quero aqui, aproveitando a oportunidade, e prestando mais um depoimento a esta Casa,
dizer que para nós, em Mato Grosso, não é este o primeiro trabalho realizado pelo Batalhão de Engenharia do Exército: Mato Grosso sempre contou com a
colaboração dos Batalhões rodoviários, quer na Região Norte do Estado, pela antiga CR-5, como na
Região Sul, também pela antiga CR-3, que deram
multo de si e, hoje, ainda continuam dando, num trabalho entrosado entre o Governo do Estado de Mato
Grosso e o Exército Brasileiro.

O Sr. Heitor Dias CARENA - BAl - E se me permite, eu acrescentaria, também, a Bahla na relação
dos Estados beneficiados com a colaboração desses
Batalhões. Multo obrigado.

O Sr. ltalivlo Coelho CARENA - M'::') - Permite
V. Ex.n um aparte?
O SR. MENDES CANALE (ARENA - MTl - Ouço
com grande satisfação o Ilustre Senador !~alívio Coelho.
O Sr. Italívlo Coelho CARENA - MTl - E.~tou ouvindo o discurso de V. Ex. 11, que diz rcspcit•), ele ;"':'tJ,
às Bancadas de Mato Grosso e, evidentemente, clo
Pará mais de Mato Grosso, porque nós só podemos
nos sentir honrados em sermos J!gn.dos dlrc~~mcatc
àquele grande Estado do Norte do ::r~.".ll. ~: . •S::.n cc:nhece Mato Grosso tão bem au:mto eu e s~be do v::Jo:
Inegável dessa rodovia para Õ Er.t.:::.c!o c pc.r::. o ::::·:::::!1.
Trata-se da mais longa rodoviu b.:-aõi!clro.. <11lé e a
"Rodovia Filinto Müller". Se não me enr,.,.no, cm ::.07~
o Congresso Nacional votou uma lei dando r•. e.ss:J. rodovia - que sal de São Miguel, no Su! do Dmsll, para
o Estado do Pará, passando pelo Sudoeste m:::.to-gro~
sense pela cidade de Campo Grande com ?..ondo!lopolis, por Culabá, !ndo a Santarém, - o n9me de R~
dovla Filinto Müller. Estranhei, mesmo, nao ter Vls-o
nenhuma vez na Imprensa nem nos notic!árlos referência à Inauguração do trecho p~rc!a! de 1. 777 J:m,
da Rodovia Filinto Müller, rodovia re~!mente na~lo
nal. Desejo aproveitar para enfatizar ~ e:c:traordlnaria
necessidade do prosseguimento do progm::la rodoviário nacional. S. Ex.• o Sr. Senador Heitor Dias referiu-se ao slogan do Governo Washln~;ton Luis,
aquele valoroso Presidente de origem política paulista que dizia que governar é abrir estradas: Depois,
um outro homem de vida pública antagollica ao
mesmo o saudoso' Presidente Getúlio Varg::s, dizia
para os brasileiros: "A Marcha para o O_este". Duas
expressões complementares, duas expresso~s que nos
levaram à fundação de Brasília, à ocupaçao do cerrado, à ocupação do Sul ·e do Oeste de Mato Grosso,
que nos levaram Inclusive a observar, ontem, de um
dlretor do Banco do Brasll, - Casa que se prepara
para Inaugurar a milésima agência do Interior do
Noroeste Brasileiro, do noroeste mato-grossense, que
é Barra do Bugre, no dia 5 de nov~mb~o, - a sua
admiração, ao sobrevoar aquela reglao, la em ~oral
mo. Encontrou uma cidade desconhectdo., ur.1a ctdado,
diz· ele com 53 mil habitantes. Preocupadíssimo está
esse iiÚstre dlretor em abrir, ali imed!atam~nte, uma
agência do Banco do Brasil, para dar asslstencla credltícla àquela população que desbrava um setor Importante do solo brasileiro. No mesmo sentido - veja
V. Ex.n- o Senador Heitor Dias pronuncio"!
discurso hà poucos minutos, referindo-se tambem, a necessidade da complementação da rodovia a _Feira de
Santana. Ele referiu-se a um problema que c cor:lUm
para todos nós, de Mato Grosso, porque sempre que
se abre uma rodovia, ela não passa no centro da cidade, mas na periferia, dlstante.al.guns quil~metrcs, e
surge o problema da ligação asfalttca da umdacle r:::unlclpal com a rodovia. E o município nunca tem recursos. Julgo de toda conveniência que se inclua, definitivamente no programa do DNER a obr!g"torlcdade
da ligação asfáltlca das cidades às rodo~ir~s qu~ po.ssam nas suas proximidades, porque <? pr~.10;:-:;a c permanente e é comum a todas as regloes. "olld.crlzo-me
com v. Ex.n por se referir c examinar o si:pificado da
Inauguração da Rodovia Culabá-Santarem ou seja,
Rodovia Filinto Müllcr e espero que ela seja o ma~co
de continuação da ativldade do sctor de construçoos
de estradas de rodagem, para que possamos. brcvevemente, assistir à Inauguração de outros trechcs da
,. . ~., .... . ,,,,
. , ~ ...
. , .~. ....
~-hl'BR-60 que nos li garu• dlqu 1 n Cnm
, J1 o ...,,,.
como O. Rodovia a que V. Ex." se refer!t:, cm:,:· :;::da,
também, pela CR-5, até a !ronter~ c:o ?=.:c.::u~:,, no
Município de Bela Vista. Mu!t~ obrlc;cc.:.:•.
O Sl~. I'V.:..ENDZS CAl,Tl~LE (J~~El\;'!'_ - :;{;::·;
muito grato ~ V. E:-:.'\ :neu p:-czaC:o ~c~,:~·~-... · ··

urr:
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nadar Italív!o Coelho, e incorporo, com satisfação e
muito. honra, o seu nparte ao meu discurso.

v.

O Sr. Saldanha Derzi CARENA - MT> - Permite
Ex.• um aparte?

O SR. MENDES CANALE CARENA - MTl - Com
muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MT) - Nobre
Senador Mendes Cano.le, estamos ouvindo com atenção o oportuno discurso de V. Ex.•, ao transmitir à
Nação n satisfação de Maio Grosso e de todo o Brasil,
pela conclusão e inauguração da BR-163, no trecho de
Cu!abá a Santarém. Era um velho sonho do nosso exGovernador, desde o seu primeiro mandato, ex-Senador Fernando Correia da Costa, que sempre pregou
a este Bras!! que a conquista da Amazônia, a integração da Amazônia, tinha que ser do seco para o
molhado, ntrnvés dn construção da Cu!abã-Santarém. Hoje, fel!zmente para o Brasil, esse sonho se
renl!zou, porque, realmente, é uma obra de grande
alcance para toda a nossa Pátria. Ê uma obra de integração da Região Amazónica, como lembra v. Ex.•,
porque em 1939, na Segunda Grande Guerra Mundial,
a Amazônia estava completamente Isolada do resto
do Bras!!, e tínhamos dificuldades até de abastecimento daquelas regiões, quando vários dos nossos navios foram torpedeados no Atlântico, exatamente porque não tínhamos uma .comunicação interna através
de estradas de rodagem. Hoje temos duas: essa extraordinária Belém-Brasíl!a, que já deu os seus frutos de desenvolvimento, de integração daquela região,
e que hoje vem se complementar com a Cu!abá-Santarém. Portanto, realmente, trata-se de uma estrada
de grande significação não só para a Amazônia e para
Mato Grosso como, também, para todo o Brasll. E
quis a Bancada de Mato Grosso, aqui, no Senado Federal, prestar uma homenagem àquele seu valoroso
companheiro e extraordinário e saudoso Senador FIUnto Müller. e apresentou um projeto dando o nome
de Estrada Fil!nto Müller à BR-163, que partindo de
Santa Catnr!na atravessa este Brasll todà, corta Mato
Grosso de sul a norte e vai terminar lá no Porto de
Santarém. Ê uma homenagem justa que presta a Bancada de MaLo Grosso, no Senado Federal, ao Senador
F!l!nto Müller, pelo amor, pelo trabalho, pela dedicação que teve para com nosso Estado. Em verdade,
porém, à inauguração dessa estrada, a Imprensa não
deu a dimensão do valor sóc!o-econôm!co que ela representa, não para a Amazônia só, não para Mato
Grosso, mas para todo o Brasil; realmente, dela colheremos os frutos do grande desenvolvimento de
toda aquela região de Mato Grosso, da Amazônia e
Pará, além da integração definitiva da Região Amazónica à nossa querida Pátria. Multo grato a V. Ex.•
O SR. MENDES CANALE (ARENA - MT) Veja, meu caro colegn Senador Saldanha Derz!, o
objet!vo nosso, de fazermos chegar ao Presidente da
Repúbl!cn, no Ministro dos Transportes, ao Ministro
do Exército, enfim, a todos aqueles que colaboraram
na construção dessa rodovia os nossos aplausos; e
tinhmnos também, como objet!vo, que um fato de
tanta relevfmc!a não pnsso.sse despercebido e constasse de nossos Anais. E, mais, observe V. Ex.• assim
como os !lustres colegas que me aparteo.ram, que
facetns novas, coisas novns foram acrescidas a este
nosso pronunciamento, e que tlcarão, nss!m, constando nos Anais do Senado Federal, demonstrando
que esso. grande rodovia representa, de fato, a aspiração de gro.nde parcelo. do Pais e, por que não dizer,
de todo o povo bms!le!ro.
O Sr. Caitete Pinheiro (ARENA mite V. Ex.• um nparte?

PA) -

Per-

(Se~Jii.o

II)
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O SR. MENDES CANALE CARENA - MT) - Com
multa satisfação para nós, Senador Cattete Pinheiro.
O Sr. Cattete Pinheiro CARENA - PA) - Arepresentação do Pará, por meu Intermédio, associa-se
à manifestação de V. Ex.•, ao registrar para a História a inauguração da Rodovia Cu!abá-Santarém.
Abre essa rodovia, a mesopotâm!a X!ngu-Tapajós, o.
marcha de integração para o desenvolvimento, principalmente, dos nossos· dois Estados: Mato Grosso e
Pará. Por isso mesmo, não poderia, realmente, como
acaba de afirmar V. Ex.•, deixar de ser destacada
nesta· casa a grande obra rodoviária inaugurada,
para que no futuro os hlê,tor!adores possam aval!ar
as suas repercussões. Ao falar em nome dos representantes do Pará, louvando a !n!c!at!va de V. Ex.•,
quero manifestar, principalmente, a satisfação dos
paraenses em darem as mãos aos mato-grossenses a
fim de, juntos, conquistarmos mais um pedaço desta
grande Nação para o desenvolvimento Integrado e
para maior felicidade da gente dos nossos dois Estados.
O SR. MENDES CANALE (ARENA - MT) V. Ex.•, !lustre colega Senador Cattete Pinheiro, confirma, exatamente, a minha expressão, no que se
relaciona ao registro nos Anais desta Casa, e a importância deste registro para a. nossa História. E
acentua multo bem, interpretando o pensamento dos
paraenses, que aqui também falo man!festando o
sentimento dos mato-grossenses, desse laço de amizade e de admiração entre brasileiros desses dois
grandes Estados, e que agora se estreitam mais, tornam-se mais presentes quando uma rodovia como
esta une os nossos Estados, que unidos já se encontravam na luta pelo desenvolvimento nacional
Agradeço a V. Ex.• a honra que me contere,
através do seu aparte, ao colaborar para o maior
enriquecimento deste despretensioso depoimento que
fazemos, porém do mais alto sentido porque, de fato,
representa o sentimento de uma soma enorme de
bras!le!ros que, quer no Mato Grosso ou no Pará,
lutam pelo desenvolvimento da. Pátria comum.
Mas, prosseguindo, Sr. Presidente, na ,d!scr!m!nnção dos trabalhos que foram desenvolvidos naquela
rodovia, queremos acentuar· que no trecho pertencente ao 8,0 BEC trabalharam sete equipes. de serviço, formadas por 509 m!l!tares, 905 civis, 85 máquinas pesadas e 98 viaturas, enquanto que no trrcho
Rio L!ndemberg-Cula.bâ, pertencente ao 9.o BEC,
atuaram: 216 m!l!tares, 892 civis, 127 máquinas e 160
viaturas.
O Sr. Alexandre Costa CARENA - MA) - Permite v. Ex.• um aparte?
O SR. MENDES CANALE (ARENA - MTl - Com
multa honra,
O Sr. Alexandre Costa CARENA - MAl - Peço
aparte a V. Ex.• para associar-me ao registro que
faz desse grande empreendimento há pouco inaugurado pelo Presidente Ernesto Ge!sel e que foi, como
bem diz V. Ex.•, a concretização de um sonho secular
do povo mato-grossense. Congratulo-me, portanto,
com V. Ex.•, e ao fazê-lo estou também me congratulando com o povo de Mato Grosso, com o vosso
Estado; mas, não somente com o Estado de V. Ex.•,
também com o Pará, e com o Estndo do Amazonns,
até há pouco tempo ilhado e que hoje recebe, como
o Estado de V, Ex. •, mais uma ligação na grande
malha rodoviária do Amazonas, grande parte já
concretizada.
O SR. MENDES CANALE (ARENA - MTl
Multo agradeço a V, Ex.•, Senador Alexandre Costa,
ac!mn de tudo porque o seu depoimento nos é multo
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caro, V. Ex.• representa para nós, nesta Casa um
homem de larga vivência e de conhecimentos ~esse
setor, como engenheiro que é e, para orgulho nosso,
presidente da Comissão de Transportes, nesta Casa.
O Sr. Evandro Carreira CMDB -- AM) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. MENDES CANALE CARENA - MT) Com multa satisfação.
O Sr. Evandro Carreira CMDB - AM) - Nobre
Senador, não posso, de Imediato, formar juízo com
relação a essa estrada Culabú-Santarém. No entanto, se a pusermos em ·confronto com um elenco
de prioridades, chegaremos à conclusão de que ela
deveria acontecer depois de cfetivarmos outras da
mesma lmportãncia, mas que já foram há multo
tempo terraplenadas, como só! acontecer com a
Culabá-Porto Velho-Rio Branco-Acre, estrada de
suma Importância, c que agora, por falta de asfaltamenta, está sujeita a Interromper todo o Intercâmbio
entre o Brasil c o Acre, além de toda aquela região
setentrional brasileira. E quero adiantar que o Amazonas, em parte, pouco se beneficia com a CulabáSantarém. Acredito que o benefício seja para Mato
Grosso e Pará, e, logicamente, para o Brasil, nós
receberíamos alguma coisa. Mas, o que nós precisamos no Amazonas, nobre Senador; é o aproveitamento dos nossos rios, antes de mais nada, antes
de tudo; é uma solução hidrovlárla para o Amazonas.
A rodovia, no meu Estado, vem em plano secundário.
E se ouvirmos os técnicos mais bem orlen tactos do
mundo, eles serão favoráveis a Isso. Admito até que
a Culabá-Santarém, em virtude de ser no sentido
longitudinal, sobrepondo-se a um espigão, seja viável,
seja razoável, no entanto, ccnsidero que há outras
prioridades rodoviárias, como acontece com a Culabá-Porto Velho-Rio Branco-Acre. Essa estrada precisa ser asfaltada de imediato. Agora mesmo, os
Governadores do Acre e de Rondônia estão apelando,
veementemente, para que se tome uma providência
a fim de evitar o tráfego de carretas pesadas, porque
vão inutilizar a estrada com os atoleiros; e também,
no sentido de que não fique completamente interrompido o trânsito, pedem que as carretas não transitem pela estrada na época das chuvas. Veja como
é angustiante a situação do acreano e do filho de
Rondônia, por falta de conclusão dessa estrada, que
é de uma prioridade absoluta. Mas, mesmo assim,
eu me parabenizo com o discurso de V. Ex.• E nln·
guém melhor do que V. Ex.• e os representantes de
Mato Grosso estão autorizados a dizer da necessidade
dessa estrada e da sua utU!dade. Muito obrigado.
O SR. MENDES CANALE CARENA - MT) Agradeço o aparte ao Ilustre representante do Amazonas. E sabe bem V. Ex.• que nós reconhecemos Isso
e temos, aqui, trocado idéias com V. Ex.•, a respeito
das hldrovias da sua região. Mas, V. Ex.• vai me
permitir que, na nossa região, essa rodovia - posso
dizer c assegurar a V. Ex." - é da maior importância,
como reconheço a hnportâncla das hldrovlas dentro
do seu Estado.
Permito-me, assim, encarecer a esse Ilustre reprcsentnnte do Annzonas, que como nós reconhecemos essa importfmcia da hlclrovla no seu Estado,
snlba, também, S. Ex.• reconhecer, dentro do Mato
Grosso como do Pará, a Importância dessa rodovia,
que V. Ex.• critica mas não desmente. Apenas eu
gostaria de adicionar que niío se trata de uma estrada
asfaltada, é uma estrada construida como podemos
considerar de prhnclra classe, toda ela com a sua
bnsc c sub-bnsc cm condições de suportar, futuramente, o asl'alto que poderá vir e que é aspiração
nossa para o futuro, mas que atende. no momento.
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ao preenchimento necessário desse grande vazio que
aí todos nós reconhecemos, e só através do preenchimento desses vazios nós estaremos construindo, de
fato, aquilo que todos desejamos, que é o desenvolvimento com segurança. O método de construção da
Cuiabá-Santarém foi mais ou menos parecido com o
empregado na Transamazônlca. Começou pelos estudos de topografia, depois o desmatamento numa faixa
de 70 metros de largura até chegar ao traçado do
leito da estrada com largura variável entre sete e
dez metros. Depois de aberta, a estrada foi coberta
com uma camada de pedregulho (piçarra) que permite o tráfego mesmo em épocas de chuva.
Construir estradas não era. nenhuma novidade
para os homens dos 1.0 e 2. 0 Batalhões Rodoviários.
Desafio era a selva em nada parecida com o Interior
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul onde até
então eles haviam acumulado experiência. As dlfl·
culdades ficaram simbolicamente marcadas, numa
tarde chuvosa de 3 de setembro de 1970, pelo tratar
que não funcionou na hora de derrubar a primeira
árvore.
Talvez nenhum daqueles homens pensasse em
passar tanto tempo na Amazônia; os planos indicavam o ano de 73 para Inauguração da estrada como o próprio Tenente-Coronel Alberto De Léo, Comandante do recém-batlzado 8.0 Batalhão de Engenharia e Construção que afirmava convicto: "Em
dois verões conseguiremos atingir nossos 850 qullômetros e vamos encontrar o 9.0 BEC em dois anos."
Mas o 8.o BEC tinha pela frente o trecho mais
difícil que penetraria dlretamente na selva aproveitando 30 qullômetros, apenas, de uma estrada de
terra entre Santarém e Jabotl. O 9.0 BEC, que atacava a rodovia pelo outro extremo, ganharia 163
qullômetros da Culabá-Porto Velho e um pequeno
trecho da MT-114.
Os dois batalhões começaram o trabalho ao mesmo tempo com efetlvos mais ou menos Idênticos de
homens e máquinas. Mas, as condições de terreno e os
métodos de trabalho produziriam resultados diferentes vez que as dificuldades encontradas eram enormes.
Entre as obras de arte construídas ao longo da
rodovia, destacam-se as pontes de madeira sobre os
igarapés Mazz, no km 1.167 com 18 metros; Kazuo
(km 1.198); Itamar (km 1.211), com 30 metros; Laura, com cavaletes assentados em blocos de concreto
ciclópicos (km 1. 201), com 42 metros, e sobre o Rio
Vermelho (km 860), com 16 metros.
A Culabá - Santarém começou a ser construída
só um pouco depois da Transamazônlca em junho de
1971, após uma tentativa mal sucedida feita durante a
estação chuvosa de 1970. Os dois batalhões de Engenharia do Exército consumiram na construção 63 meses e, segundo as estatísticas oficiais, 700 milhões de
cruzeiros para concluir a estrada. Teoricamente, cada
qullômetro da Culabá - Santarém custou mais ou
menos Cr$ 330.000,00.
A FAB teve papel preponderante no Início das
obras pois o abastecimento das frentes de trabalho
só podia ser feito por Intermédio dos seus aviões, mas
essa tarefa foi ficando mais fácil à medida em que
eram alcançados os cruzamentos com outras estradas, como o. Transamazônlca e a BR-80, no Pará.
Do trabalho entrosado entre o Ministério dos
Transportes e o Exército Nacional, este através do 8.0
e 9.0 BEC; com o apelamento da Força Aérea Brasileira; civis e m1lltares se empenho.ram, durante seis
anos, na luta para vencer a selva bravia, seguindo o
plo.nejamento e execução de tão audacioso evento,
vimos surgir esso. grande via de penetro.çiío, de o.lto
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sentido sóclo-econômlco, por onde circularão riquezas, quer partindo do Centro-Oeste para a Amazônia,
quer daquelas que surgirão dos núcleos de civilização
jti. existentes e de outros novos que serão Instalados,
no preenchimento daquele grande vazio.
Assim, Sr. Presidente, queremos, ao finalizar as
nossas palavras, endereçar os nossos aplausos,
as nossas congratulações ao eminente Senhor Presidente da República, ao Ministério dos Transportes e
ao Ministério do Exército, a esses dois Bat:~lhões de
i8ngenharla, formado ele milit:~res, e du civis que
construiram esses 1. 777 km de rodovia, vencendo a
selva e unindo os dois grandes Estados de Mato Grosso e do Pará. (Multo bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Mag·alhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para
uma breve comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (1\IDB - ES. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A bandeira do MDB capixaba se inclina a meio
pau, em luto pela morte de um dos mais valorosos e
prestigiosos companheiros do sul do meu Estado.
Segunda-feira última, vítima de mal cardíaco,
faleceu em Mimoso elo Sul, terra onde nasceu, a que
prestou relevantes serviços como Prefeito e como político, o Sr. João Guarçoni homem, lavrador e finalmente político que ali dedicou toda uma existência
devotada aos seus munícipes. Curvo-me, Sr. Presidente, porque homem do interior, sempre que tenho
noticia de que valorosos companheiros de meu Partido
são brutalmente retirados do nosso convívio, presto,
daqui do Senado, a minha homenagem, jti. que não
posso prestá-la à beira de seu túmulo.
João Guarçoni, Sr. Presidente, de uma família das
mais tradicionais, que fez o seu prestígio político no
antigo PTB, foi Prefeito do Município de Mimoso do
Sul, das mais pulsantes comunidades do sul do meu
Estado, e ali granjeou prestígio, renome, pela sua
visão, pelo seu trato com os homens públicos e seus
concidadãos, pela lhaneza do seu tmto c pela hnmildade da sua vida.
Homem que chegou a ter - e teve - a realização
de sua vida, mas viveu uma vida de pobre, sem ostentação, sem luxo, mas também sem zumbalas e sem
rebaixar-se perante os )'11ais poderosos.
Com Fernando Rezcnde, Deputado Carlos Alberto
Cunha, João Lino da Silveira, os seus Irmãos da família Guarçoni, Benedito Teixeira e outros, organizei,
em Mimoso do Sul, um grupo que chefiou, ali, através
desses 12 últimos anos, o 1\IDB.
O Partido ali tem, há dois mandatos, o Prefeito
municipal c se prepara para manter essa conquista,
elegendo um dos três candidatos que ali apresentou.
Mas quero, Sr. Presidente, ao render a minha
homenagem a João Guarçoni e ao seu grupo familiar,
destacar daqui do Senado, da imensidão deste Planalto, ·uma homenagem significativa a uma personalidade filha elo seu sangue, dos seus ossos, dos seus
nervos, da sua alma, do seu coração - uma netll1ha
de 12 anos, vocação política como raramente a gente
tem encontrado e de quem, também, beijo as mãos
nesta homenagem: Ta tia na Guarçoni.
De envolta, portanto com o luto que cobre a terra
de Mimoso do Sul, que o recebeu há dois cl!as, envio,
daqui, as minhas condolências profundas, o meu pesar
à Munieipaliclade, nu figura do seu Prefeito Fernando
Rezendc; à Câmara ele Vereadores, 8.trnvés dos 11ustres homens públicos que ali se rcprc:;cntam; t. Coope-
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ratlva de Cafeicultores e de Laticinios daquele município; e, finalmente, à comunidade mimosense, pela
perda irreparti.vel de um chefe, de um grande amigo,
de um chefe de família exemplar, de um Irmão boníssimo e de um amigo a toda prova.
Eis, pois, o pesar que desejo que se inscreva nos
Anais do Senado, pelo passamcnto de João Guarçon!,
ex-Prefeito, homem público valoroso, agricultor dos
mais destacados da vida mimosense.
Era o que tinha a dizer, neste momento. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO Dl.ll..
Estão presentes 29 Srs. Senadores. Não há, portanto, quorum para votação. Em conseqüência, as
matérias constantes da pauta ficam com sua votação
adiada para a próxima sessão.
São as seguln tcs as matérias que têm sua
votação adiada:
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n,o 102, de 1975 - Complementar, do Senhor
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção
de empréstimo simples pelos Servidores Públicos ao
Programa de Formação do Pa trlmõnlo do Servidor
Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, 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
5!0, de 1976, do Senhor Senador Mauro Benevides,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Relatório divulgado pelo Bispo de Nova
Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, sobre o atentado de
que foi vitima e da nota da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil a respeito do mesmo atentado.
-3Votação, em turno único, do Reql!erimento n. 0 532,
ele 1976, do Senhor Senador Acc!oly Filho, solicitando
sejam anexados aos Projetas de Lei do Senado números 88, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1975; e 72, 81 e 126,
de 1976, que já tramitam em conjunto, os de números 207 e 232, de 1976, dos Senhores Senadores Roberto
Saturnino e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre
a legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza.
-4Votação, P-m turno único, do Requerimento n.0 550,
de 1976, do Senhor Senador Benjamim Farall, sol!citando autorização do Senado parn aceitar Missão do
Executivo, como inte!:rantc da Delegação Drasileira
à Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas, tendo
PARECER ORAL, favorti.vel, da Comissão de Relações Exteriores.
-5Votaçi\o, cm turno único, do Requerimento n. 0 5G1,
de 1976, do Senhor Senador Fausto Castclo-Branc_o,
solicitando autor!~açiio do Senado para aceitar Mlssao
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do Executivo, como integrante da Delegação Brasileira à Assembléia Geral da Organização das Nações
Unidas, tendo
PARECER ORAL, fa verá vel, da Comissão ele Relações Exteriores.

-6Votaçiio, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n.o 142, de 1976, do Senhor Senador Nelson
Carneiro, que regula a indenização il dependente, e dó.
outras providencias, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.O 522, de 1976, da
Comissão:
- de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Hit
oradores inseri tos.
Concedo a palavra ao nobre Senador D!xceu
Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISAO DO
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto! - Concedo a paln.vra ao nobre Senador Jessé Freire.
O SR. JESS!!i Flti!':IRE (ARENA - RN, Pronuncia o seguinte discurso.! - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
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ciso, ventl!aram problemas, questionaram políticas, e
apontaram soluções.
O Sr. Mauro Bencvidcs <MDB V. Ex.• um aparte?
O SR. JESSÉ FREmE <AR.ENA multo prazer, nobre Senador.

CE> -

Permite

RNl -

Com

O Sr. Mauro Bencvi<les (MDB - CE> - Nobre
Senador Jessé Freire, recebi, da Confederaç5.o Nacional do Comércio, convite para participar do Painel
cm torno do Nordeste bruolleiro, realizado por aquela
entidade sindical de grau superior que tem cxatamente á sua frente a figura de V. Ex.n Lamentavelmente, não pude p~rtlclpar daqueles debates, mas
doles tomei conhecimento não apenas através de
ampla divulgação da imprensa brasileira como, também, da publlcaç5.o deste mês da revista Comércio c
Mercados, r.m que os enfoques centrais da temática
ali ap_:cclados vão registrados nessa importante puhl!caçao da Confedcraciio Nacional do Comércio. Foi
uma iniciativa das ma'!s elogl:ivels, das mais meritórias e que mostrou, exatamente, a consclentlzação do
empresariado nordestino para o exame detido da situação em que se encontram as unidades federativas
encrustadas no Polígono das S'ecas. O que estranho c nesse aparte quero destacar a V. Ex." - é que, no
momento cm que os empresários, com n participação
ele governadores. estudiosos, debatiam a problemática nordestina, o Governo baixava o Dccrefo-Lcl n.o
1.·118, modificando o:: percentuais elos incentivos fiscais d~stlnados ao i\orcle;;te, o que se constituiu num
rtesesttmulo aos anseios dcsenvolviment!stas daquela
rc~liio. No momento em que me congr:l.tulo com v.
E::,." pela lnlc!n ti va eh Federação Nacional do Comercio cm promover o Painel sobre o Nordeste, quero
exatnmcnte, neste aparte, consignar a minha surpresa, a minha estranheza pelo comportamento do
Gove~no, que não foi sensível a essa tomada de
poslçao em defesa da Região Nordestina.

Confo:me tivemos ocasião de dar conhecimento
a esta Cas[,, através de convite que formulamos, a
Confederação Nacional do Comércio promoveu no
inicio do mês passado um Painel sobre o Desenvolvimento Soclo.l do Nordeste, reunindo mais de trezentas pessor~s de diferente formação proflsslonal, para
ouvir e debater com ilustres especialistas, autoridades federais e governadores da região, os aspectos
mais cruciais daquela área.
O SR. JESS~ FRE!RE fARENA- RNl - Muito
obrigado
pelo aparte de V. Ex.a nobre Senador Mauro
Escolhemos como temas básicos os setores de
saúde e nutrição, educação e treinamento, popula- Bcncvides.
ção e crescimento demogritflco, habitação e saneaO panorama geral de. situação nordestina foi
mento, por serem os que mais de pel'to interessam à completado com os pronunciamentos dos Represenqualldade de vida da região que, infelizmente, constitui um dos maiores bolsões de pobreza de todo o tantes dos Ministérios da Educação e Cultura, Dr.
mundo, Entendemos que serão insuficientes os es- Euro Brandão; da Saúde, Dr. Bertoldo Kruze Grande
de Arruda; da Secretaria de Planejamento, Dr. Élclo
forços pelo desenvolvimento económico, se não se
da Costa Couto; do Ministério do Interior e da
traduzirem cm me'horia do padrüo de vida. Por isso,
SUDENE, Dr. JosG Lins de Albuquerque; e do Banco
fizemos girar o Painel em torno do Homem. O Homem, de quem devem partir os anseios, as aspirado Nordeste, Dr. Joaquim Batista Fernandes.
ções, a determinação de ultrapassar os estágios atuals
A compreensão dos problemas mio estaria completa
de desenvolvimento sóclo-econômlco; o Homem, capital insubstituível cm sua indvidualldade, capital se faltasse a participação dos governos das unidades
precioso, dotado do poder de transformar os Investi- da Federação da área da SUDENE. E assim, também
mentos nele feitos em contribuições fecundas à ri- participaram do Painel, oferecendo a experiência técnica e administrativa de seus Estados, os Governadoqueza do País; o Homem, em resumo, origem, melo
res Roberto Santos, da Bahla, Ivan Bichara Sobreira,
e fim do Desenvolvimento Nacional.
da Paraiba; Oswaldo da Costa Nunes Freire, do MaConvidamos, para abordar os assuntos, muitos ranhão; Dlvaldo Suruagy, de Alo.goas; Vlce-Governados que, por sua vivência dos problemas regionais em
dores Paulo Gustavo Cunha, de Pernambuco e Gen!setores especlallzados, poderiam trazer contribuição
baldo Barros, do Rio Grande do Norte, e os Secretávaliosa para mostrar o que tem sido feito em bene- rios Lúcio Gonço.lo Alcântara, do Ceará e João Camificio daquela região, ou o multo que ainda resta lo Pcn!l, de Minas Gerais.
fazer para romper as barreiras do subdesenvolvimenSeria dlfícll destacar, entre os temas debatidos,
to: para demonstrar esperanças futuras, com base
aquele que maior Interesse despertou nos participannos problemas Já resolv!dos: ou renovar preocupações
face a pcmirlas e fragllidades que confr11ngem almas
tes. Os assuntos discutidos, na verd([de, não admitiam
e corações de todos os brasllclros ansiosos por solutratamento estanque, pois todos ·'se Interpenetram
através do ponto focal comum que os identifica: a
ções adequadas. Neste sentido, o sociólogo José Ar·
lndlscutiv~:l carência de recursos para que os problethur Rios, o professor Nelson Chaves, o economista
Rubens Vaz da Costa e o engenheiro Sebast'lão Cammas regionais possam ser, se não solucionados, pelo
peno souberam manter o auditório contlnuamc»tc
menos minimizados, reduzindo as atunis distorções
interessado. E com ampla llberdade, sempre. que preentre o Nordeste c o Centro-Sul do Pais,
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José Arthur Rios, na Sessão inaugural, mostrou
o contraste observado entre a situação educacional e
os avanços da economia. nordestina, em termos de
crescimento do produto Industrial. Enquanto que os
Indicadores da situação populacional e educacional
para o Nordeste revelam, em geral, a defasagem daquela região com relação ao resto do Pais, os indicadores clássicos de produção demonstram comportamento semelhante ao do restante da economia brasileira. O nível de emprego, segundo dados citados, teria aumentado, no período 1960/1973, a taxas anuais
de 4%, no Nordeste, contra 3,5% no País. O conferencista cr!tlcou a orientação atual do sistema educacional l.lrasllelro de profissionalização, com vistas ao
mercado de trabalho. Segundo ele, este não é o caminho para resolver os problemas mencionados. Criticou
ainda o planejamento adotado em muitos paises, e
que constitui uma "técnica destinada a adaptar a
educação às necessidades do mercado de trabalho embora ninguém saiba exatamente quais sejam, como
dimensioná-las, e multo menos prevê-las, pois são
realmente Imprevisíveis" .. Vale ressaltar a ênfase dada
ao setor privado na promoção do treinamento específico, ao afirmar que "no setor de formação de recursos humanos muito tem a Universidade de aprender com as empresas privadas e seus sistemas de
treinamento e reciclagem. Vêm elas, entre outras
funções, corrigindo as distorções criadas pelo ensino
universitário formal. A experiência da Iniciativa privada é importante, porque se dá a uma severa disciplina de custos, imposta pela própria finalidade da
empresa. Nos empreendimentos públicos dissimulamse multas vezes altos custos sociais".
Pelo próprio tipo de organização dado a esta reunião sobre os problemas nordestinos, Isto é, a de Painel, não foram aprovadas conclusões nem recomendações. Os problemas, apresentados e discutidos, constituíram subsídios de alto valor para encaminhamento de soluções, ~ real conhecimento da situação
nordestina.
De !negável importância foram os pronunciamentos
dos Governadores da Bahla e de Pernambuco. O primeiro, discordou das observações feitas pelo conferencista acerca da profissionalização do ensino e do
planejamento educacional. "Apresentou como problema principal educacional brasllelro o da repetência e
evasão escolar, a nível de primeiro grau, salientando
que esse problema só pode ser corrigido a longo prazo,
e com a atuação decisiva dos Municípios. O recémlançamento do Projeto Pró-Município teria Importante papel a desempenhar, pois consiste em fazer chegar
às munlclpalldades a assistência técnica e a suplementação de recursos necessários.
Na realidade, os Munlclpios devem continuar com
a responsabilldade da educação do primeiro grau, mas
em geral faltam-lhe recursos para cumprir a missão.
Este fato foi muito bem salientado pelo Vlce-Governador Paulo Gustavo Cunha, de Pernambuco, ao frisar "a Incapacidade dos Municlplos de Pernambuco
em arcar com a responsabllldade legal do ensino do
1,0 grau", quer por motivos de ordem técnica, quer
por causas materiais, deixando patente uma situação
das mais graves. "A totalidade dos recursos do Fundo
de Participação dos Municípios e do ICM, para 39
Municípios pernambucanos", - disse ele - "não conseguiria escolarizar toda ·a população de 7 a 11 anos;
e, na zona rural, 52 outros também não o fariam,
mesmo que para Isto utlllzassem a totalidade dos recursos do "Fundo de Participação".
Truta-se de situação por demais dolorosa, ao considerarmos a Importância que a educação possui para
o desenvolvimento econôm!co e o quanto contribui
para a dignidade do ser humano. Nestas ocasiões acodem ao nosso espírl to as palavras, de Kuan-Tzu, es-
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crltas há vinte e seis séculos: "Se teus projetas são
para um ano, semeia o grão. Se para dez anos, planta uma árvore. Se para cem anos, Instrui o povo. Semeando uma vez o grão, colherás uma vez. Plantando
a árvore, colherás dez vezes. Instruindo o povo, colherás cem vezes".
Altamente construtiva foi a participação do Superintendente da SUDENE, Dr. José Llns de Albuquerque, apresentando multas Iniciativas daquele órgiio
em apoio à educação nordestina. Permitimo-nos, sintetizando, sallen tar que em benefício do ensino de
1,0 grau, a SUDENE construiu ou reconstruiu 3. 500
salas de aula, 10 centros de treinamento, 9 escolas
normais, 13 oficinas de artes Industriais, 10 oficinas
de art~s práticas, 26 centros de supervisão pedagógica
e 11 gabinetes médico-dentários. Forneceu ainda
equipamentos para 6.000 salas de aula, 1. 700 cantinas, 17 centros de treinamento, 21 escolas normais, 5
oficinas de artes industriais, 40 oficinas de artes práticas, 72 centros de supervisão e 30 gabinetes médicodentários. Foram ainda distribuídos 300 veículos,
138.000 livros, e 66.000 conjuntos de material didático.
Não poderíamos deixar de mencionar, ainda, a
participação do próprio Governo Federal, através do
Ministério da Educação e Cultura. Seu SecretárioGeral, Dr. Euro Brandão, deu-nos ciência, entre outros aspectos, de que o projeto Pró-Município, está
sendo executado prioritariamente no Nordeste, sendo-lhe alocados 40% da verba destinada ao atendlmen to direto aos Municípios. No meu Estado, o Rio
Grande do Norte, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento acaba de concluir o diagnóstico básico para o estudo de pré-Investimento no
setor educacional. Com apoio da UNESCO, SUDENE,
Universidade e órgãos federais de planejamento, será
ali reallzado o "Curso de Planej amen to da Educação
para Desenvolvimento Integrado das zonas rurais",
do qual espera-se advenham subsídios Importantes
para solução dos problemas educacionais da área.
Falamos há pouco da Interdependência entre os
diversos temas propostos para o Painel.
Ela resulta clara quando analisamos a contribuição do Professor Nelson Chaves, uma das maiores expressões Intelectuais do Nordeste, conhecido Internacionalmente por seus trabalhos no setor da nutrição. Assinalou ele as conclusões de Krueger, de que
grande parte da diferença entre a renda per capita
dos Estados Unidos e de 16 países em desenvolvimento deve-se ser atribuída à qualidade de mão-de-obra:
talvez entre 50 e 70%. Qualldade de mão-de-obra significa em última análise educação, "mas para que haja educação é preciso bom cérebro, o que não é possível sem nutrição adequada". Neste sentido, a carência calórico-protéica, no Nordeste, tem provocado
problemas de desnutrição, responsáveis pela inferlorlzação do Homem.
Esses problemas revestem a forma de envelhecimento precoce, deflclêncla de peso e de estatura, Incidência de citrie dentária, anemias etc. Recente estudo sob a responsabllldade da Universidade de Pernambuco, nos Municípios da Zona da Mata, constatou aquele quadro endêmlco, revelando a maior parte
da população local "tendência à deficiência Intelectual, reduzida capacidade de trabalho, baixa média de
vida e condenada u seml-invalidez e morte precoce".
Não se pode mais desconhecer as estreitas vinculações
existentes entre os problemas da nutrição c do desenvolvimento sócio-econômico. Constituem autêntico
circulo vicioso, pois sem desenvolvimento econômlco
torna-se impossível a melhoria natural dos padrões
de vida. Sem nutrição adequada - como bem acentuou o conferencista - temos um bloqueio ao desen-
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volvlmento. A "doença por desnutrição endêmlca reduz a capacidade física, a força de trabalho, a oportunldad.e de empregos e aumenta as despesas dos serviços publlcos no tratamento da saúde assistência a
s~mi-lnválldos e a excepcionais, tornando-se responsavel pela aposentadoria precoce. População desnutrida, doente, de baixo nível educacional, em vez de
ser produtiva e contribuir positivamente para o desenvolvimento, torna-se pesado ónus".
É esta, exatamente, a situação que se encontra
em grande parte do Nordeste, enfrentando em muitas áreas a decadência económica agravada pela
ação. predatória dp Homem, modlflc~ndo o equilíbrio
ecologlco. Disso da exemplo o rio São ·Francisco que
em 1971, baixou 17 metros de seu nível, perdeu ein al~
guns pontos a continuidade, e viu sua navegação freqüentemente interrompida.
É preciso salientar, no entanto, que o Governo Federal não está desatento às necessidades do Nordeste
no setor da Nutrição. Dlssó dá prova o recente lançall!ento do II Plano Nacional de Alimentação e Nutrlçao, procurando Identificar pontos vulneráveis e nreas
prioritárias para atuação, onde a apllcacãc de medidas preventivas poderá trazer resultados'benéflcos. O
Nordeste encontra-se justamente entre as áreas
prioritárias, onde, segundo declarou o Presidente do
INAN, Dr. Bertoldo Kruze de Arruda, foram escolhidos certos grupos populacionais para atendimento
imediato, considerando-se a vulnerabilidade biológica Cnutrlzes, gestantes e pré-escolares) e a vulnerabilidade social (escolares e trabalhadores de baixa
renda). Este Programa, que requer o trabalho Integrado dos Ministérios da Educacão, do Trabalho, da
Saúde e da Previdência Social, prevê Investimentos da
ordem de 24,5 bilhões de cruzeiros no quadriénio

76/79.
Voz da mais alta significação, pela mensagem de
otlmlsmo que trouxe foi a do Governador da Paraíba
Ivan Bichara Sobreira. Demonstrou que, a despeito de
todos os problemas e sofrimentos encontrados no
Nordeste, "existe nova mentalidade no País ao considerar o Nordeste região viável". Ele não 'é apenas
terra de secas, de problemas Insolúveis e de economia
ciclicamente desarticulada pelas estiagens periódicas,
mas região que pode crescer, progredir, desenvolverse com o trabalho e os recursos de todos os bras!Jelros,
em constante comunhão de Interesse em benefício da
Integração nacional. E que progredirá, sem dúvida,
com nova mentalidade a presidir os Governos locais.
"O importante", salientou o Governador, "é Iniciar, é
começar, não pensar em obra de fachada. Deve-se
principiar trabalhando com serenidade, sem pensar
na noticia do j ornai, nem em retrato nas revistas,
mas que se está trabalhando com seriedade por uma
terra que est:i a exigir de nós, seus filhos, trabalho
sério, efetlvo, em benefício das populações sofredoras''.
Igualmente de ressaltar foi a intervenção do VIce-Governador do Rio Grande do Norte, Dr. Genlbaldo de Banas, enfatizando a necessidade de perfeito
entrosamento entre Governo e empresariado para a
tarefa do soergulmento econômlco-soclal, e afirmando que o problema nutricional do Nordeste, conquanto grave, encontra agora adversário multo poderoso
no II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição,
concebido cm termos capazes de atender às necessidades da população local. Advertiu, contudo, que o
Programa prevê n ação integrada de 25 a 30 instituições, órgãos administrativos pertencentes a pelo menos 7 Ministérios. Será tarefa hercúlea, pois nem todas estas Instituições poderiam estar sensibilizadas
para a gravidade do problema do Nordeste.
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Chegamos, enfim, a um dos aspectos da problemática do desenvolvimento económico, que apesar de
Interessar a todo o Pais, apresenta-se com maior relevância para o Nordeste, onde existe uma população
de mais de trinta milhões de pessoas vivendo em
grande parte em ambiente hostil à vida humana em
condições de carência de toda a espécie. Referimo-nos
aos aspectos demográficos da região, onde a taxa de
aumento populacional é multo alta em relação aos
recursos, concorrendo para elevação de disparidades
em termos absolutos e determinando níveis lnace!tá;·eis de qualidade de vida.
Nestas condições, para evitar o agravamento da
situação do Brasil - e do Nardeste em particular seria Imperiosa, na opinião do Dr. Rubens Vaz da
Costa, a adoção de politica populacional definida, que
reduza a natalidade através da atuação oficial em
termos de planejamento famlllar, apoiada com recursos públicos. Lembrou ainda que, atualmente, o
planejamento famlllar é praticado apenas pelas classes média e rica, únicas a dispor de Informações e
melas para decidir sobre o número de filhos de cada
casal. A classe pobre, continua entregue ao determinismo histórico resumida na expressão - ter os filhos
que Deus mandar - criando-se situação até agora
Insolúvel. Diante da progressão do contingente d~mo
gráfico, seria bom, a seu ver, que o crescimento se limitasse a um milhão de pessoas por ano. Esta posição
contrapõe-se à do Governo Federal, transmitida no
pronunciamento do Secretário-Geral da Secretaria do
Planejamento, Dr . .Élclo da Costa Couto. Segundo o
pensamento oficial, o Brasil é país subpovoado, com
amplas faixas para ocupação territorial, não implicando o crescimento populacional maior pressão demográfica sobre o mundo. Por Isso, devemos manter
posição soberana quanto à política a seguir acompanhando de maneira permanente a taxa de crescimento demográfico, para que pelo menos fique abaixo
da taxa de emprego. Isso, sem que seja afetada a
liberdade Individual no que concerne ao planejamento familiar. Neste particular, coincidem as duas opiniões, pois dentro da filosofia do Governo caberia a
este fornecer aos Indivíduos as lnformacõcs científicas que os habllltem a decidir sobre a 'composição
de seu núcleo familiar.
Talvez tenha sido este o tema sobre o qual malares divergências surgiram, ressaltando a importância
que assume no contexto de uma politica de desenvolvimento. Houve, contudo, consenso no sentido de que
se toma imperiosa a necessidade de maior massa de
!nformaçêes às J10pulações nordestinas, especialmente
as de menor poder aquisitivo, em termos de planejamento ramlllar.
Estas divergências de enfoques, seguidas de convergências de recomendaçées, ressaltam nas lntervencões dos Secretários de Saúde elo Ceará e do secretÍi.rlo da Fazenda, de Minas Gerais, Drs. Lúcio de
Alcântara e João Camilo Pena, respectivamente.
Segundo o primeiro, a redução ou limitação do
controle populaclo11al dos países pobres não leva forçosamente a uma economia onde a redução populacional conduza a mais eqültatlva distribuição de renda e melhoria de qualidade de vida. Concorda, entretanto, em que se deve proplcinr maiores informações
em termos de paternidade consciente ou pluncjumcnto fnmlllar, sem que se ubando11e a meta principal,
que é o desenvolvimento econômlco e u melhor distribuição da renda nacional. Estes precederiam ii
balxu da natalidade, que passaria a ser conseqüência
natural desse desenvolvimento c dessa melhoria.
A tese da paternidade responsável foi clcfenclldu
pelo representante de Minas Gerais, propugnando sua
consecuçiio através de açüo conjunta do Governo c dn
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família. Estas providências, contudo, não lmpllcam
em que outras facetas do problema devam ser abanJo~:•.da:·:, como por exemplo, a necessidade urgente de
ur<J:.t poliL!cr, Cllli: permita o conhecimento em proú:~><Fcl:cli~ c:os recursos naturais braslleiros.
I''i:1:'.lmente, foi abordado o tema de Saneamento
c HabiL:•.çüo pelo engenheiro Seb0;stião Campello. Sem
contrapor-se ú validade e importancia dos programas
de habitacfw c s::..neamento do Governo Federal para
o Nordeste, o orador defendeu o ponto de vista de
que, dentro do universo brasileiro, as parcelas de Investimentos alocadas naquela região, eram Insignificantes quando comparadas com a extensão e gravidade dos problemas nordestinos. Depois de examinar
os númc:·os que revelam as deficiências do Nordeste
~laqueies sc'cores, sugeriu o conferencista que poderia
s~r utilizada com sucesso a mão-de-obra disponível
para o trabalho voluntário de construções habitacionais. Em outra:: palavras o mutirão, a ação coletlva
~m torno cl~ objctlvo comum, poderia minimizar enormcmcntJ o cust<J não só da casa, mas também da
iniru .. cstruturc. de água e esgotos. Durante a fase de
discussão, foram exibidos dados estatísticos comparativos elos investimentos em alguns projetas de outras
rc~.cõc-;; c!o Fais, revelando hiato entre o que é efetl·
vu;nL'nte in··'cstldo no Nordeste e o que se aplica em
out!'~t::l úr cas.
l\s c!t.scu:.osll(·:; fu~·:.n1 :;.lto.!nente valorizadas pelas
"'". <>.ic·rje:; c.' o 0r. Jusé Llns de Albuquerque, não
::c'o ·c::·:· ;;·;:~ ::e:üld:~c\0 do representante do Ministro
C.: c .. : :r .:;r, co::.1o t::.mbém de Superintendente C:a
~~:.;.-.:::,:::;; c du Dt. Jo::quim Bo.tista Fernandes, Dire.-":-: >.: :c.·.,,, · .\.: r::.:~·;_h_:.c;tc do Brasil. Ambos tivcrc.m
t.·l-~v:·t~.··:!c:~
-~:; :·.;)~·::;:.:~::JL.:-.;: números que salientam u
l~!·::.·;-.;·::~ ·:· -::~
. · :...·' ;··.. : ,:, :?::·c!~r::tl na região nordestina~
:,,,.L,,:.·
···"·} ""
N"cional
da R:J.bi..
. ···' \·'·
..........
J 1,1·o .... •.•...•
......... B"nco
.....
.....
::.:~\·:·!(J, ·: ~::.:. :2~:-:.nco c:c. Nt)rclcstc do Brasil, inclusive do
?:C.:.:- .'.:::.r., ,_;,·," cc.: :;:.cstcc: e in•restlmcntos previstos
no Ctc:.u:~:l~o "" :?.cpública ou decorrentes dos Incentivos f·:.sc:Ü!i.
;;~u'.t'IC, 0 bem vcúl:::.de, choques de opiniões quanto
::. vó.liu:·.clc: (; liimcn:;;,ú d:::. politica de investimentos
~l·-·
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fcder:lis no Nordestl}, qu:::.üdo com.parado.s

com os pro-

cruma.s rcallz::clos em outras regiões mais dcsenvolYida:;. J:'ai:; clivcr(;i:ncllis r<:velam, sobretudo, não dlferenç:::; itmdamcntals de filosofia, mas apenas o desejo d•c ~ntecip:::.:· n~, medida das possibilidades c:)n
economia brasileira o momento em que se reduzirao
sub~tc,ncblmente :J.s divergências de padrão de vida
entre os illlpub~cies das virias :lreas nacionais.
::our:c !.::t•lu, J da malol' importãncia a atuação dos
.:> ;;;:nr1 z.,caduais, cada vez mais conscientes de que
o~ proL:-·cJ:··.s nordestinos não são insolúveis e que
devem ::. ·· • co:no u.Gcntcs ccntro.llzadores de vonto.des
~ re~u:.;~:.:, ,;o;.,ú o demonstraram os Governadores
Di\'aldo Srli't:,,l:Y e Oswaldo Nunes Freire, ao relatarem suas ati vidades no se to r de habitação e saneamento.
No Maranhão, por exemplo, no próximo ano 100%
dos nnmicíplos estarão cobertos com sistemas de água
potúvcl, o que, conforme acentuou o Professor Cnmpcllo, é uma das condições básicas para a redução do
índice de docn(,as Infantis, que ceifam a vida de milhares de crianças no Nordeste.
Em Alagous, a nção do Governo Estadual Inovou
ao apoiar-se no tripé, constituído pelo Poder Públlco,
Universidade e Classes Produtoras, cujos representantes ocupam postos nos colegiados dellberativos de
v:\rio:; organismos estaduais,
F~rmitimo-:10~ apresentar o. Vossa Excelcncia c
ao S<Jnatlo, Senhor Presidente, esta sintese do que foi
o ;oainc 1 ::ulJ~·e é' Df1Scnvolv!mento Socio.l do Nordeste

paro. registrar que o. Confederação Nacional do Comércio, ao tomar a iniciativa de reallzar empreendimeu to dessa naturezo. procurou allar o social ao econômico c, principalmente, destacar com prioridade
absoluto. a necessidade da valorização dos recursos
humanos, vls:J.ndo o Homem como meta mais importo.nte.
Poderia parecer estranho, à primeira vista, que
uma entido.de sindical de cúpulo., como a CNC, pudesse preocupar-se com problemas desse tipo, aparentemente alheios o.o desempenho de suas funções de representante dos Interesses da classe que congrega.
É que nem só dos assuntos especificas do Comércio cuida a Confederação. Integrada na comunidade
a que serve em todo o Pais, nenhum aspecto da vida
nacional lhe é estranho. Pelos meios ao seu alcance,
busca permanentemente trazer ao estudo dos problemo.s econômicos e sociais de nossa terra a contribuição dos seus homens práticos, na busca das melhores soluções para resolvê-lo.
Entende o setor empresarial do comércio que os
desníveis regionais não constituem matéria a ser deixada exclusivamente à responsabilldade do Governo.
Elo. Interessa o. todas as classes, como determinante de
novos padrões de comportamento coletivo à base da
humanização das atividades produtivo.s, estruturada
em maior po.rtic!po.ção comunitária.
O conteúdo das e;:posições e debat.es, após estudo
e consolido.ção da equipe técnica da Confederação
No.clono.l do Comércio será submetidO à alta consideração do Presid~nte Ernesto Geisel, como contr!buiçüo, que rcputo.mos de grande valla, para o equaclonamentu e solução dos problemas nordestinos.
O &xito do encontro veio subl!nhar o. necessidade
de se amiudarem reuniões dessa natureza. Através da
franco. troca de idéias, densas de conteúdo soclo.l, elas
poderão permitir, como a que realizamos, o surgimento de diretrizes que concorram para consolidar a
tarefa de Integração nacional que a Independência
nos legou, e que deve constituir objetlvo de todos os
brasileiros.
Sentimo-nos, como homem de classe, homem de
empreso. c homem do Nordeste, felizes por haver contribuído com pequena parcelo. paro. essa grande obra,
com o evento em tão boa hora promovido no Rio de
Janeiro.
Agradecemos o. V. Ex.n, Sr. Presidente, e ao Senado, a benevolêncio. da atenção dispensada a estas
po.lavras. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo :J. po.lavra ao nobre Senador Mauro Benevldes.
O SR MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As 18:30 de hoje, deverá o Congresso Nacional
a.prec!nr o 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 Setor!ais."
Tive oportunidade, em dois pronunciamentos anteriores, de externar o meu profundo desapontamento
diante da lnlciat!va governamental, que vem sendo
merecidamente quallflcada como atentatór!a aos
anseios desenvolv!mcntistas do Nordeste.
Estranhe!, Inclusive, que o Poder Executivo houvesse preferido legislar através de decreto-lei, quando
o Congresso se encontrava em plena fase ordinária de
trabalhos, capaz de discutir e votar qualquer proposição, emendando-a nuqu!lo que necessitasse de nova
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formulação, se assim o entendessem Senadores e
Deputados.
Em toda a Região Nordestina repercutiu negatlvnmente o Decreto-lei n.0 1. 478, por consubstanciar
apreciável redução nos percentuais dos Incentivos
fiscais, antes estabelecidos, com o flm de beneficiar
os programas de f!orestamento e reflorestamento.
Assiste-se, portanto, a mais uma investida contra
os interesses nordestinos, da mesma forma como já
se verificara em anos pretéritos, quando os Incentivos foram partilhados com os planos de pesca, turismo e florestamento.
Ressalte-se que o Decreto-lei n.0 1.478 passa a
viger numa hora em que a economia regional atravessa fase das mais difíceis, em. razão, sobretudo, da
estiagem que assola aproximadamente 900 Municípios
encrnva dos no Polígono das Secas.
Na mensagem que enviou ao Congresso o Senhor
Presidente da República; encaminhando o texto do
mencionado Decreto-lei acha-se destacado enfaticamente:
"Dito percentual, inicialmente fixado em
llm!te Idêntico ao previsto para projetas regionais - 50% - veio a ser objeto de redução
progressiva, prevendo, a legislação atual, uma
evolução até 25%, a partir de 1978."
"Embora permaneça válida a razão básica
da redução - diferenciação em favor das regiões de menor desenvolvimento - constatouse terem sido excessivas as taxas respectivas,
face, especialmente, às necessidades de recursos previstas para a prngramação prioritária
que visa à auto-suficiência de insumos Industriais básicos, na parte relativa à produção de
papel c celulose."
Nos termos do Decreto-lei n.o 1.376, que agora. Sll'
modifica, foram fixados os percentuais· cie apÍicação
para florcstamento e reflorestamento, da forma seguinte:
"Art. 11. A partir do exercício financeiro
de 1975, inclusive, a pessoa jurídica, mediante
indicação em sua declaração de rendimentos,
poderá optar pela aplicação, com base no parágrafo único do art. 1.0 , das seguintes parcelas
do imposto de renda devido:
IV - Até os percentuais abaixo enumerados, no Fundo de Investimento Setorial - Florestnmento e Reflorestamento, aprovados pelo
IBDF:
Ano-base de 1974 . . . . . . .. . . . . . . . 45%
Ano-base de 1975 . . . . . . . . . . • . . . . 40%
Ano-base de 1976 .. .. .. .. .. .. .. . 35%
Ano-base de 1977 . . . . . . . . . . . . . . . 30%
Ano-base de 1978 e seguintes . . . 25%
No Decreto-lei n.0 1.478, submetido agora. ao
exame do Congresso Nacional, o item IV passou a ter
a seguinte redução:
"IV - Até os percentuais abaixo enumerados, no Fundo de Investimentos Setorlais Florestamento e Reflorestamento, com vistas
aos projetas de florestnmento e reflorestamento
aprovados pelo IBDF:
Ano-base de 1974 . . . . . . . . . . . . . . . 45%
Ano-base de 1975 . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Ano-base de 1970 e seguintes . . . 35%."

Em todos os Estados nordestinos, rogistnc-~" j u:;tlflcado lnconformismo diante da P''uvi~l:ér:~;,, <.:J
Governo Federal, alcançando toduz f<:J c•;c- ·:;·; c·.·.r. :.: .1
opinião.
Os Senadores e Deputados, de umb:l.!.' ;,.:: :>.:::~:.
das, mostram-se surpresos e 1ndignacl.,;s c0::1 :: ;.;. ·...
sagem n.0 238 e, ao conhecer o rezpect~·lo rJc~,\:i!J c,y.:
a acompanha, dispuseram-se a ccmbut6-lo, co:E ~.
ma.lor veemência, no melhor estil~ p::.rl:u:1cnk.r.
. A singularidade regimental que eore::. 8. 1;rrc:.• ,:.tação de um decreto-lei Impede qu~ $:o \11(; : :~ .: '
qualquer artigo.
Em face disso, a reação natural ser!::. t-:;::ta:·-.;,: ::
sua rejeição pura e simples, como mociai'.:lgde c:.,
mostrar aos responsó.vels pela !niciDti% ~ pr<Jk:;k8
veemente da representação nordestina na': c!:,as G:·..:,:\;,
do nosso Par!amen to.
A ausência, porém, da maioria cloD D.;;;:::::,do.s "
Senadores entregues aos trabalhos d:\ :<Jre::~:Jt~ ~:J.:~:
panha e!éitoral, invalida qu11lquer tenc:;t.l•::'. r:t.:.::
sentido.
Aliás o Centro de Estudos do Ncnlesk, jJOt' f!E c:
secretário-geral Professor Barreto C:tmpoio, d!ri:;h
- ao' s r epresentantes u..
'· l'O"l·,,,
cone Iamaçao
'~ -~· '""·'!·-·,·.
.,, "" .
!ando-os a uma enérgica tomada de ,.::l~nc.<e •;·:•···· ··,
a proposição presidencial.
Do meu Estado, por exemplo, recebi r:J:d., '
líderes empresariais para que me intcgrr.;;sr, ::~ >
contra o acolhimento da Inoportuna m~,t":·:~•. ;Jrcc· · ·
vando, desta forma, uma conquista j:}. r,:;""'';r.c!'~r.\~. >' :·
Decreto-lei n.0 1.376.
·
Vale sallentllr, neste ensejo, que r.:: el:1:'::0:: :: .. ,
dutorns do Nordeste, congraçado.s em .-:;::;.~ '.'"':~·.:.:
ções Comerciais, estiveram reccntement,, =~t::J::::.c: ::,_ ·

memorável conclo.ve, na cidade de

8~"1.2V~H1'.1;·, ~~a~nc,·.

aprovaram um lmportan te Documento :;cb:·:, :: real:.dade vivida pelas Unidades F'ederaciv:,:; ::tt:.:r:C:ns n:·
âmbito do Polígono das Secas.
No capítulo especí!lco dos incenLiv·.J:;, ,,,·::·:M.:1 ''"
empresários:
"A primeira conseqüência da dio~r.c:·.:~.~.:J cios
incentivos !iscais foi a queda d't num·,;·o c:~
projetas industriais aprovados péb GUi:J~'·:B

e não pelo decréscimo ou

esgota~~H:~~t.J

(HH~

oportunidades e sim pela cscas.,c: C::; r<· c·.::::;;;
captáveis em condições favorecictr.s. D•J i~t:, o
número de projetas lndustrlo.ls aprcv8.dc.s ;,lb
Superintendência, que vl~ha amncr:·,:;mc\r: , : .:~
gu!armente desde 1962, ate alc~nr;m· o m~:'.'·''"
de 160, em 1967, e ainda 146, no nno i!cs::~r.t,,,
passou a cair rapidamente chcrru::1.do a t\p:~:1:ts
29, em 1975. Do mesmo modo, a par~icipnq5o
de recursos do 34/18, e depois F!NOR, nos mvestlmentos previstos nesses proJ etos, desr;eu
de 44,8% em 1967 e 53,6%, a!noa em HIGG, p:"·:o.
22,5% em 1974, melhorando um pouco ess~ pal'·
tlc!paçiio, em 1975, quando atingiu 35,9%."
Vê-se assim, que hó. um consenso rc~;iom\1 Pt\l'D.
a. defesa' dos interesses daquela área do território
brnsllelro.
Não se deve, em face disso, compp.ctuar co!\1
qualquer decisão governamentnl que se nno ajuste :v;
aspirações de desenvolvimento do Nordeste.

o Decreto-lei n.o 1.478 retomará no E::ec•ltlvo
sem a acolhida do Congresso, bcn.<lt:indo pe!(l. mclancóllca aprovação por decurso ,:c prazo. CMt:!to
bemll

•

DIARIO DO CONGRESSO !111\CIONAL fSeção II)

7064 Sexta-feira 22

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) mais oradores Inscritos.

Não há

Nada mu!s havendo que tratar, vou encerrar a
présCnte, designando parn a sessiio ordinária de amanhã a seguinte

ORDE!\1 DO DIA
-1Votaçiio, 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 públ!cos ao
Programa de Formação do Património 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.o 510, de 1976, do Sr, Senador Mauro Benev!des,
soli~!tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, rlo Rela tório divulgado pelo Bispo de Nova
Iguaçu, Dom Adriano Hlpól!to, sobre o atentado de
que foi vít.ima e da nota da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil a respeito do mesmo atentado.

-3\TOtação, cm turno único, do Requerimento . , .
n. 0 532. de 1976, do Sr. Senador Accloly Filho, solicitando sejam anexados aos Projetas de Lei do Senado
n.os 88, 170, 253, 259, 264 e 268, de 1975, e 72, 81 e 126,
de 1976, que já tramitam em conjunto, os de n.os 207
e 232, de 1976, dos Srs. Senadores Roberto Saturnlno
c Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a leg!slaçno do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.

Outubro de 1976

-4Votaçiio, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n. 0 142. de 1976, do Sr. Senador Nelson
C~rne!ro, que rel?ula a !nden!zaçüo à dependente, e
da outras providencias, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n,0 522, de 1976, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça.

-5Discussão. em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n, 0 185, de 1975, do Sr. Senador José Sar. ney, que altera a redaçüo dos arts. 11 e 143 e revoga
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1,0 de maio
de 1943, tendo
PAREC~RES, sob n.os 501, 502 e 503, de 1976, das
Com!ssoes:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlc!dade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, fa vará vel.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 55
minutos.!

ATO DO PRESIDENTE
N.o 15, de 1976
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere o Ato n.0 2, de 4 de abril de
1973, resolve autorizar a rescisão do contrato de trabalho da servidora Ildinê Maria dos Santos, ocupante
do cargo de Agente Administrativo, Classe "B", Referência 28, do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal, a partir desta data.
Senado Federal, 15 de outubro de 1975. - Senador
José de !Uagalhiies Pinto, Presidente.

Oulubro de 1976
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LIDERANÇA DA ARENA
EDA MAIORIA
39-Secretório:

Presldonlo:
Magalhães Pinto IARENA-MGI

líder
Petrónio Portella
Vice·Líderes
Eurico Rezando
Jarbas Passarinho
José lindoso
Mattos Loão
Paulo Guerra
Ruy Santos
Saldanha Cerzi
Virgílio Tóvoro

lourival Baptista !ARENA-SEI

1t?.Vico-Preslden!e:

Wilson Gonçalves !ARENA-CEI
49-Secretório:
lenoir Vergas IARENA-SCI
29. Vice-Prosidente:

Benjom!m Faro h IMDB-RJI

LIDIIANCA DO MDI
IDAMINOIIA
J9.Secretério:

Suplentes de Secretórios:

líder
franco Montare
Vlce-Líderes
Mauro Benevides
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Evandro Carreira

Dinarto Mariz IARENA-RNI
Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco !ARENA-PAI
Alexandre Costa !ARENA-MAl
Mendes Cana lo IARENA-MTI

2q·Secrotário:
Marcos Freire IMDB-PEI

COMISSOIS

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS-(CAR)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO

Oiro lar: José Soares de Oliveira Filho
Local: Ane)(o 11- Térreo

Presidente: Canele Pinheiro
Vice-Presidonte: Agencr Mario

Tele fones, 23-6244 e 25-8505- Remais 193 e 257

Suplente•

ntulareo
A) SIRVIÇO DI COMISSOIS PDMANINTIS
Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa

ARENA

1. Cottete Pinheiro
2. José Guiomord
3.. Tect6nlo Vilela
4. Renato Franco
5. Jose Esteves

local: Anexo li-Térreo

I. Saldanha Dorzi
2. Jose Sarney
3. Benedito Ferrei•a
MDB
1. Evelásio Vieira
2. Gilvan Rocha

I. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

Telefone' 25-8505- Ramais 301e 313

COMISSlO DI AGRICULTURA-(CA)

Assistente: léda ferreiro da Rocha- Ramol312
Reuniões: Terc;as·feiros, às 10:00 horas
Local: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Romoi6\S

17 Membros!

COMISSlO DI CONSftTUIÇlO I JUSTIÇA-(CCJ)
113 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Orestes Quércio

Presldenleo Acclcly Ft:ho
J9.VIce.Presldente: Gustavo Capanema
29· Vlce-Presldente, Paulo Brossard

Vice-Presidente: Benedito ferreiro

ntularoa

Suplente•
ARENA

I. Vasconcolos Torres

I. Altovlr leal

2. Paulo Guerra

2. Otalr Bocker

3, Benedito Ferreiro

3. Renato franco

ntulare•
I.
2.
3.
4.

9.

Accioly Filho
Jose Sarnoy
Jose llndasc
Helvídio Nunes
ltclívia Coelho
Eurico Rezende
Gustavo Caponema
Heitor Dias
Henrique de Lo Rocque

1.
2.
3.
4.

Dirceu Cardoso
leite Chavos
Nelson Carneiro
Paulo Brassard

5.
6.
7,
8.

4. ltalívlo Coelho

5. Mendes Canal e
MOS
I. Age no r Mario

I. Adalberto Sono

2. O rostos Quórcla

2. Amoral Peixoto

Assistente: Marcus Vinlclus Goulart Gonzaga- Rama1706
Reuniões: Quartas.folras, às 10:30 horas
Local: Solo 11 Epitdcio Possoa"- Anexo 11- Ramal615

Suplente•
ARENA
1.
2.
3,
4.
5.

Mattcs leão
Ottc lehmann
Petr6nio Porte lia
Renato franco
Osires Teixeira

MOS
1. Franco Montara
2. Mauro Benevldos

Assistontoz Mario Helona Bueno Brandao- Romal305
ReuniOos: Quartos-feiras, às 10:00 horas
Locoh Solo 11CI6vls Bevilacqua"- Anexa 11- Ramal623
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COMISSAO DE LIGISLAÇAO SOCIAL-(CLS)

COMISSAO DE RELAÇOES EXJERIORES-(CRE)

17 Membros!

115 Membros I

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneiro

Vico.Presidente: Jessé Freire

Presidente: Daniel Kriogcr
19.Vice-Presidente: Luiz Viana

Suplentes

Titulares

21,J·Vice-Presidente: Virgílio Tcivoro

ARENA
2. Dom i cio Gondim

I. Virgílio Távora
2. Eurico Rezende

3. Jorbos Passarinho

3. Accioly Filho

I. Mendes Canele

4. Henrique de la Rocqu(l

5. Jossé Fr.eire

MOS
I. franco Montara

1. Lázaro Borbozo

2. Nelson Corno iro

2. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romal675
Rour~iões:

Quintm.loiros, às 11:00 horas
local: Solo ''(ló... is 8evilr::qua"- Anexo 11- Romal623

Suplantas

Titulares
ARENA
I. Daniel Krieger

1. Accioly Filho

2, Luiz Viana

2. José lindoso

3. ·Virgílio Tcivoro

3. Canete Pinheiro

4. Jessé Freire

4. Fausro Castelo-Branco

5. Arnon de Mello

5. Mendes Canalf,

6. Porrónio Porte lia

6. Hel't'idio Nunes

7. Saldanha Derzi

8. José Sarney
9. João Calmon

COMISSAO DE MINAS I ENERGIA-(CME)

10. Augusto Franco

17 Membros!

MOB

COMPOSIÇÃO
0

re~idente: João Calmon

Vice.Prosidenre: Domício Gcr·.dirn

Titularas

Suplnntea

1. Donton Jobim

1. Nelson Carnuiro

2. Gil...an Rocha

2. Paulo Orossord
3. Roberto Saturn.no

3. Itamar Franco
4, leite Cha.,.es

5. Mauro Benevides

ARENA
1, Paulo Guerra
2. José Guiomord
3. Virgílio Távora

1. Milton Cabrnl

2. Arnon do Mollo

3. lui;:: Cova/conto

Assistenle: Cândido Hipertt- Romal676
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- AneKO 11- Remeis 621

f::

716

4. Oomício Gondim

5. Jo6o Colrnon
MOS
I. Gilvon Rocha

I. Dircou Cardoso
2 Itamar Franco

COMISSAO DISAUD~-(CS)

2. Leite Choves

17 Membros)

Assistor~to:

Ronaldo PoddCO ae Oliveira- Roma1306
Reuniões: Quinras.feiras, às 10:30 horas
loCal: Sulo "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Roma1615

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Branco

COMISSAO DIIIDAÇAO-(CR)

Vice-Presidente: Gilvan Rocha

15 Membros)

Presidente: Donton Jobim
Vice-Prosidento: Renato Franco

Suplentes

Titulares
ARENA
I. José Lindoso

I, Virgílio Távora

2. Renato Franco
3. Otto lohmann

2. Mendes Canele

Assi~tente:

I. Fausto Costeio-Branco

I. Saldanha Derzi

2. Cortare Pinheiro

2. Mendes Canele

3. Ruy Santos
4. Ola ir Becker

5. Altevir Leo I
MOB

1. Dirceu Cardoso

Mono Carmen Castro Souza- Ramal 134
Rcun1àtts: Quartos-feiras. às 11:00 horas
local: Sola "Cici.,.is Bevil,t:qua"- AneKO 11- Romal623

.-

ARENA

1. Adolberro Sena

MDB
I. Donton Jobim
2. OreUo~ OutlrCIO

Suplentu

Titulares

COMPOSIÇÃO

2. Gilvan Rocha

1. E... ondro Carr01ro
2. Ruy Carneiro

AssiSiente; léda Ferreira da Rocha- Ramol312
Reuniões: Qumtas- feiras, às li :00 horas
local: Solo "Epitcicio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615
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COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL-(CDF)

COMISSAO DI EDUCAÇlO I CULTURA-(CEC)

111 Membros)

19 Membros I

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Pr~sidente:

Presidente: Heitor Dias

Vicu-Prosidenro: Adalberto Seno

Suplentes

Titulares

Torso Outra

V1ce-PrP.sidente: Henrique de la Rocque

Suplentes

Titulares
ARENA

ARENA
I. Holvídio Nu nos

1. Augusto Franco

I. Tarso Outro

I. Arnon de Mello
2, Helvidio Nunes

2. Luiz Cavalcante

2. Gustavo Cap.:mema

3. Renato Franco

3. José lindoso

3. João Colmon

3. José Sarney

4. Os ires Toixoira
5. Saldanha Der1i

4. Virgílio Távora

4. Henrique de la Rocque

4, Ruy Santos

2. Eurico

Rolondt~

5. Mendes Canele
6. O no lehmonn

6. Heitor Dias

MDB

7. Henrique de la Rocquo
8. Oroir Beckor

MDB
I. Adalberto Seno

1.

2. Lázaro Barbozo

2. Nelson Corno1ro

Evandro Carreira

3. Ruy Carneiro

~ronco

I. Evelésio Vieira

I.

2. Paulo Brossard
3. Adalberto Seno

2. •tomar Franco

Montara

Assistente: Clo1de Mario B. F. Cruz- •.:aruol .:598
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Clóvis Bevilocquo"- Anexo 11- Romo1623

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romal306
Reuniões: Quintos-loiras, às 9:00 horas

COMISSAO DI FINANÇAS-(CF)

local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

117 Membros!
COMPOSIÇÃO

COMISSAO DE ECONOMIA-(CI)

Prttsidente: Amoral Peixoto

III Membros!

Vice-Presidente: Teotônio Vilela

COMPOSIÇÃO

Suplentes

Titulares
ARENA

Pre~idente· Milton Cabral

Vicu-Presidente: Renato Franco

Suplentes

Titularas
ARENA
1. Mihon Cabral

1. Benedito FArreiro

2. Vosconculos Torres
3. Joss~ Fro1ro

2. Augusto Franco

3. Ruy Santos

4. lu i: Cavalcante

4. Cottete Pinheiro

S. Holvldio Nunes

5. Arnon do Mollo
6. Jorbos Passarinho

MDB

1. Agonor Mario
2. Amoral Peixe to

I. Franco Montare

2. Orost11s QuúrCIO
3. Rotwrto Soturn1110

4. Heitor Dias

5. Cottete Pinheiro

6. Virgílio Tôvoro

6. Os ires Teixeira

7. Maltas leão
8. Tarso Outro
9, Henrique de lo Rocque
10. Helvidio Nunes

11. Teotónio Vilela

I. Amoral Peixe to

1. Danton Jobim

2. leito Chaves
3. Mouro Son~vides

2. Dtrcou Cardoso
3. Evolásio Vie1ra

4. Roberto Saturnino

5. Ruy Cornuiro

Don1l1l Ro1s du Sou;: o - Ramal675

RmmiÓllS: QunrtliS·fulfOS. Os 10:00 horas
S~.lla ''[pllciCIO

4. Fausto Castelo-Bronco

5. Jessé Freire

MDB

8. Ronoto Franco

loco I:

2. Benedito Ferreiro
3. Alexandre Costa

12, Ruy Santos

7. Paulo Guerra

A~SIStfJntll:

I. Daniel Krieger
2. José Guiomard
3. José Sarney

I. Soldonho Derzi

Possoa"- Anoxo 11- Romal615

Asmtonto: Marcus Vinicius Goulart Gonzoga - Rornol303
RoiJfliÓOS: Outntm·loirm, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

___________________________
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COMISSlO DI TRANSPOITI5, COMUNICAÇOIS
I OIIAS PIJILICA5-(CT)

COMI55l0 DISICJUIANÇA NACIONAL (CSN)
17 Membros!

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Presldente1 José Gulcmard
Vlce-Presldent8z Vasconcelos Torres

Titulare a

Presldenlez Alexandre Costa
Vic:e-Prosldentez Lulz Cavalcante

Suplente•
ARENA

1. lulz Cavalcante
2. José lindoso

I. Jarbas Ponorlnho
2. Henrique de la Rocque

3. Virgílio Tóvoro
4. José Gulomord
5. Vonconcelos Terres

3. Alexandra Costa

Suplente•

Titular..
ARENA

2. luiz Cavalcante

I. Ouo lehmonn
2. Mendes Canele

3. Benedito Ferreiro

3. Teotónio Vilela

1. Alexandre Costa

4. José Esteves
"5, Paulo Guerra

MDB

I. Agenor Mario

1. Amoral Peixoto
2. Adalberto Seno

MDB

2. Orestes Quérclo

Assistente: lêdo Ferreiro do Rocha- Romol312
Reuniões: Quartas-feiras, às 11z30horas

1, Lázaro Borboza
2. Roberto Soturnlno

1. Evondro Carreiro
2. Evelóslo VIeira

Assistente, Claudio Carlos R. Costa- Romo1301
Reuniões: Qulntos.felros, às li :00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo ll- Romol621

Local: Sola Cióvis Bevllocquo"- Anexo 11- Ramal 623
11

COMI55l0 DI SIRVIÇO PÚILICO CIVIL-(CSPC)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO

I) SIRVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS
I DIINQUIRITO

."'rasidenfe1 Lázaro Borbozo
Vi-:e-Presldente: Otto lehmonn

Suplente•

Titular••

Coml11ile1 Temporária•

ARENA

I. Mottosleao

1. Augusto Franco
2. Otto lehmonn
3. Heitor Dias
4. Accioly Filho
5. lulz Viana

2. Gustavo Capanema
3. Ale)landre Costa
MDB

1. Itamar Franco
2. Lázaro Barboza

I. Donton Jobim
2. Mouro Benevldes

Assistente: Sonlo Andrade Peixoto- ~oma1307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Solo "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Romol615

Chefe: Ruth de Souza Castro
local: Anuo 11- Térreo
Telefone, 25-8505- Romo1303
li Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nocional
21 Comissões Temporórlos paro Apreciação de Vetos
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentária lort. 90 do Regimento
Comuml.

Assistente de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes- Ramal 674;
Ali eu de Oliveira - Ramal 674; Clelde Mario B. F. Cruz - Ramal 598;
Mouro lapas de Sá- Romol310.

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMISSOES
SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976
HORAS

TERÇA

SALAS

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTE

to,oo

C.A.R.

EPIT ÁCIO PESSOA
Ramal- ~15

L! DA

09:00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Remeis- 621 e 716

RONAIDO

C.E.C.
C.C.J.

ClÓVIS BEVIIÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
HElENA

to,oo

ClÓVIS BEVIIÁCQUA
Remoi 623
EPITACIO PESSOA
Ramal- 615

C.E.

EPITÁCIO PESSOA
Remei- 615

DANIEl

C.R.E.

RUY BARBOSA
Remeis- 62le 716

CÁNDIDO

C.A.

EPITÁCIO PESSOA
Remei- 615

MARCUS
VINICIUS

tr,oo

C.R.

ClÓVIS BEVIIÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
CARMEM

11.30

C.S.N.

ClÓVIS BEVIIÁCQUA
Ramal- 623

L! DA

C.S.P.C.

to,oo

CIEIDE
SONIA

C.F.

RUY BARBOSA
Romals-621 o716

MARCUS
VINICIUS

C.M.E.

EPIT ÁCIO PESSOA
Remoi- 615

.RONAIDO

C. I. S.

ClÓVIS BEVIIÁCQUA
Ramal- 623

DANIEl

C. S.

EPITÁCIO PESSOA
Ramal- 615

I!DA

C.T.

RUY BARBOSA
Rumeis- 621 • 716

ClÁUDIO
COSTA

10.30

10.30

11.00
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SENADO FEDERAL
SUMARIO
1 - ATA DA 191,a SESS!O, EM Z2 DE
OUTUBRO DE 1976
1.1- ABERTURA
1, 2 - EXPEDIENTE
1. 2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da. República
De agradecimento de comunicação:
N.0 173/76 (n. 0 324/76, na origem), referente à
escolha do nome do Sr. Doutor José Fernandes
Dantas, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos.
1.2.2 -- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
Projeto de Lei do Senado n.o 252/76-DF (Mensagem n.o 298/76, na origem), que eleva em
Cr$ 500. ooo. ooo,oo (quinhentos milhões de cruzeiros) o limite atribuído ao Governador do Distrito
Federal para abertura de créditos suplementares.
Projeto de Lei do Senado n. 0 234/75, que dispõe
sobre a transferência de funcionário estudante
universitário, e dá Olitras providências.
1.2.3 - Comunicações da Presidência
Arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~o 57/76, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dlspoe sobre regime especial de férias para os tripulantes de unidades mercantes utilizadas de
barra a fora, por ter recebido pareceres contrários,
quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído,
Referente à concessão de licenças solicitadas
pelos Srs. Senadores Benj o.mlm Farah e Fausto
Castelo-Branco, tendo em vista que os Requerimentos n.o• 550 e 551/76, não foram votados pelo
Plenário, durante duas sessões ordinárias.
1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR OTTO LEHMANN- Atlvidade desenvolvido. pelo Governador Paulo Egydio, à frente

da administração do Governo do Estado de São
Paulo.
SENADOR BENJAMIM FARAH Caráter
discricionário da resolução do Conselho Nacional
de Direito Autoral, que impôs às Sociedades Autorais a criação de um Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECARD.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n.0 102175 - Complementar, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre a obtenção de empréstimo simples
pelos servidores públicos ao Programa de Formação do Patrlmônlo do Servidor Público. Votação
adiada por falta de "quorum".
Requerimento n.o 510/76, do Sr. Senador Mauro
Benevldes, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do relatório divulgado pelo Bispo
de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, sobre o
atentado de que foi vitima e da nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a respeito do
me·smo atentado. Votação adiada por falta de

"quorum".
Requerimento n.o 532/76, do Sr. Senador Acclo-

Jy Filho, solicitando sejam anexados aos Projetas

de Lei do Senado n,OB 88, 179, 253, 259, 264 e 268,
de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que já tramitam
em conjunto, os de n.o• 207 e 232, de 1976, dos Srs.
Senadores Roberto Saturnlno e Fausto CasteloBranco, que dispõem sobre a legislação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer naturezo..
Votação adiada por falta de "quorum".
Projeto de Lei do Senado n.0 142/76, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que regula a indenlzação
à dependente, e dá outras providências. Votação
adiada por falta de "quorum".
Projeto de Lei do Senado n.0 185/75, do Sr, Senador José Sarney, que altera a redação dos arts.
11 e 143 e revoga dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n''
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5.452, de 1.0 de maio de 1943. Discussão encerrada,
11cando sua votação adiada por falta de "quorum".
1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO - Artigo do
jornalista José Carlos ·Thomé, da Ga.zeta Mercantil,
de São Paulo, sobre o conjunto de normas oferecido às empresas estrangeiras Interessadas em firmar contratos de risco com a PETROBR.AS, segundo versão da minuta divulgada pela publicação
norte-americana da. editora. Barrows Company
Inc. Noticiário Inserido no Jornal do Brasil, edição
de hoje, a respeito de concorrência para compra
de unidades de laminação destinadas à Companhia
Siderúrgica Nacional.
SENADOR OTAIR BECKER - Programa Nacional de Sulnocultura. a ser executado pelo MInistério da Agricultura. Proposição aprovada no
Encontro Regional de Agricultura/Sul, realizado

Outubro de 1976

recentemente na cidade de Campinas - SP, e encaminhada. ao Sr. Ministro da Agricultura, objetlvando a adoção de medidas que permitam a recuperação econômica. da sulnocultura da Região
Sul do Pais.
1.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 - RETIFICAÇAO
- Ata. da 161.0 Sessão, realizada em
21-9-76.
3 - ATAS DE COMISSOES
4 - MESA-DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LtDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 191.a SESSAO, EM 22 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESID:l:NCIA DO SR. MAG.\LHAES PINTO
AS 14 BOBAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE fBE-- Federal, acompanhado de Exposição de Motivos do
SENTES OS SRS. SENADORES: _ _
Governador do Distrito Federal, projeto de lei que

Adalberto Sena - José Gulomard - Evandro
Carreira - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre COsta
- Petrônlo Portella - Mauro Benevldes - Jessé
Freire - Domicio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Augusto Franco - Dirceu Cardoso Roberto Baturnino - Benjamim Farah - Itamar
Franco - Magalhães Pinto - Orestes Quércla otto Lehmann - Lázaro Barboza - Mendes Canale
- Otair Becker - Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto) - A lista de presença acusa o comparecimento de 26 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura do Expediente.
lt lido o seguinte

"eleva em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
cruzeiros) o limite atribuído ao Governador do Distrito Federal para abertura de créditos suplementa-

res".

PARECER N. 0 868, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 252,
de 1976-DF (Mensagem n. 0 298, de 1976, na orl·
cem), que eleva em Cr$ 500,000,000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o limite atribuido ao Governador do Distrito Federal para abertura de créditos suplementares.

o projeto, na consecução de seu objetlvo, altera
o preceituado no art. 7. 0 da Lei n.0 6.280, de 9 de dezembro de 1975, que autorizava o Governador do Distrito Federal a. "abrir créditos suplementares até o
limite de 20% da. receita orçada, fazendo uso dos recursos previstos no art. 43, 1 1.0 , da Lei n.0 4.320, de
17 de março de 1964".
A medida é justificada, dentre outras razões, com
a necessidade que teve o Governo do Distrito Federal,
de recorrer à abertura de créditos adicionais, visando
a utilização de recursos decorrentes de operações de
crédito e, ainda, atendimento aos pagamentos relativos a aumentos salariais e Implantação do Plano de
Class!fl.cação de cargos da administração local.
De outra parte, esclarece-se que o comportamento da receita, no presente exerciclo financeiro, revelando excesso de arrecadação, cobrirá, com sobras, o
montante do crédito suplementar a ser aberto.
No que tange à. constitucionalidade e jurldlcldade
da matéria, verifica-se que a mesma se encontra arrimada nas prescrições dos arts. 17, I 1.0 e 42, Item V,
da Constituição.
Assim sendo, opinamos pela aprovação do proleto, quanto aos aspectos de constitucionalidade, jurl•
cidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1978. Paulo Brossnl'll, Presidente em exerciclo- Heitor Dlal,
Relator- Renato Franco- Mauro Benevides- Ben·
rique de La Rocque - Franco Montoro, com restrições
- Gustavo Cnpa.nema.

PARECER N,0 868, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador HeltDi.' Dias,
Com a Mensagem n.0 163, de 1973, o Senhor Presidente da RepúbUca submete ao exame do Senado

PARECER N.0 869, DE 1976
Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Heitor Dias.
O Senhor Presidente da República submete à de·
liberação do Senado Federal, no~ termos do art. 42,

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REFOBLICA
De apoadeclmento de comunicação:
N. o 173/76 <n. o 324/76, na origem), de 21 do corrente, referente à escolha do nome do Senhor Doutor
José Fernandes Dantas, para exercer o cargo de MInistro do Tribunal Federal de Recursos.

PARECERES

'

Ii
'!
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Item V, combinado com o art. 17, parágrafo 1.0 ,
da Constituição, projeto de lei que eleva em
Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos mllhõcs de cruzeiros)
o limite atribuído ao Governador do Distrito Federal
para abertura de créditos sup!Pmentares.
A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de
Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, que assim justifica a elevação ao limite
concedido em face do disposto no art. 7. 0 da Lei
n.o 6.280, de 9 de dezembro de 1975:
"O dispositivo legal citado autoriza o Governador a abrir créditos suplementares até
atingir o montante correspondente a 20% Cvinte por cento) da receita orçada para o exercício. Entretanto, circunstâncias diversas levamme a pleitear a. atribuição de novo limite, 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 necessárias
ao cumprimento de programas governamentais
de fundamental prioridade, como também para. dispor de recursos capazes de custear o aumento de salário do pessoal e acelerar a Implantação do plano de classificação de cargos
do Distrito Federal, segundo determinação legal.
Esses compromissos, substancialmente consideráveis em termos financeiros, ocorridos tanto na administração centralizada quanto nas
entidades da administração lndireta e Fundações, criaram despesas Imediatas encarecendo,
pela própria natureza, reforço das dotações orçamentárias correspondentes, a fim de serem
prontamente satisfeitas.
Em decorrência da. situação, o Governo do
Distrito Federal vê-se em dificuldade para assegurar o funcionamento da máquina administrativa, sem solução de continuidade, até o término do exercício, porquanto os créditos abertos,
até o momento, estão prestes a. alcançar o limite legalmente fixado.
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 !Imite,
em mais Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões
de cruzeiros), quantia necessária para que o
Governo do Distrito Federal possa deslncumblrse de compromissos assumidos, mormente no
que respeita a pagamento de pessoal, até o encerramento do exercício financeiro."
A douta Comissão de Constituição e Justiça já se
manifestou pela aprovação do projeto quanto à constitucionalidade, juridlcldade e técnica legislativa.
Está devida e plenamente demonstrada pelo Senhor Governador a necessidade de aumento do limite
para abertura de créditos suplementares estabelecido
pelo art. 7. 0 da Lei n. 0 6.280, de 9 de dezembro de
1975, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito
Federal para o corrente exercício financeiro.
A vista do exposto, opinamos pela. aprovação do
Projeto de Lei do Senado n.0 252, de 1976-DF.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1976. Adalberto Sena, Presidente em exercício - Heitor
Dias, Relator - Saldanha Derzi - Ruy Carneiro Otalr Becker - Renato Franco.

Sábado 23 7071

PARECER N. 0 870, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Alexandre Costa
Na forma do art. 42, Item v, combinado com o
art. 17, paragrafo 1.0 , da Constituição, o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal, o,companhado de Exposição de Motivos do
Gove·rnador do Distrito Federal, projeto de lei que
"eleva em Cr$ 500.úOO.OOO,OO (quinhentos milhões de
cruzeirasl o limite atribuído ao Governador do Distrito Federal para abertura de créditos suplementa-

res ...

A medida é justificada sob a alegação de que o
limite de 2ú% que a Lei n. 0 6.280, de ld75, autoriza
para abertura de créditos suplementares pelo Governador do Distrito Federal, tendo por base o montante da receita orçada para o exercício, não atende
às efelivas necessidades governamentais em vários
setores prioritários, Inclusive no que tange ao aumento de salário do pessoal da administração do Distrito
Federal, e à Implantação do novo plano de Classificação de Cargos, segundo as determinações legais especificas.
Em conseqüência dessas necessidades emergenclals, teve o Governo de recorrer à abertura de créditos, os quais, segundo se esclarece na Exposição
de Motivos, já estão a atingir, no corrente exercício,
o limite legalmente autorizado.
Para contrabalançar essas despesas suplementares, afirma-se que a "receita local, associada à tendência do exercício, assegura a ocorrência de excesso
de arrecadação".
.
Como sé observa, trata-se de solicitação perfeitamente justificada, à vista de encargos atribuídos,
por força de lei, ao Governo do Distrito Federal.
Assim, considerando o que se contém de justo
no pedido, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1976. Saldanha Derzi, Presidente em exercício - Alexandre
Costa, Relator- Mauro Bencvides - Dirceu Cardoso
- Ruy Carneiro -Heitor Dias - Jessé Freire- Cattete Pinheiro - Daniel Krieger.
PARECER N.0 871, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.• 234,
de 1975, que "dispõe sobre a transferência de
funcionário estudante universitário, e dá outras
providências".
PARECER N,0 871, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Italivio Coelho.
Pelo Projeto n.o 234, de 1975, de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, pretende-se assegurar ao servidor público da Administração Federal direta e autárquica, regularmente matriculado em curso
universitário, o direito de somente ser transferido
para local onde houver curso universitário equivalente.
Argumenta o autor que o artigo 158 da Lei número 1. 711 de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionário~ Públicos Civis da União), já concede ao servidor estudante as vantagens da matricula compulsória na hipótese de mudança de domicilio para exercer cargo ou função pública, bem como a de faltar
ao serviço, sem prejuízo dos vencimentos ou outras
vantagens, nos dias de prova ou de exame.
Sobreleva-se, então, a. preocupação do legislador
em estimular o aprimoramento Intelectual do servi-
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dor público, reforçada pela Circular n.0 25, de 25 de
novembro de 1964, através da qual a Presidência da
República regulamentou a concessão de horário especial para os funcionários estudantes universitários.
A Justificação do Projeto, em certa parte, argumenta:
"Integra, pois, o patrlmônlo juridlco do funcionário, com o que se beneficia a Administração Nacional, o direito não só à matrícula exofficio, quando transferido, como também o direito a um horário especial que lhe possiblllte
freqüentar as aulas universitárias, e ao não
comparecimento nos dias de exames, cm quaisquer hipóteses, sem prejuízo da prestação dos
seus serviços e dos seus vencimentos e vantagens.
Desta forma, é para proteger esse Interesse
do Estado que se condiciona, no projeto ora
apresentado, a transferência do funcionário estudante universitário à existência, no local
para onde se pretende transferi-lo, do curso que
ele já vier freqüentando, regularmente matriculado."
O Projeto, na verdade, completa o que já está
estabelecido nas leis vigentes, tornando claros e coerentes os objetivos visados pelo legislador.
A nosso ver, supomos mesmo que devia ser esta
a Interpretação da lei vigente, Isto é, devia-se entender, em sentido lato, que o Estado cometeria Incoerência se, criando estímulo para o aprimoramento do
seu servidor universitário, fosse transferi-lo - com
as vantagens Implícitas da matrícula ex-officio e do
horário especial - para local onde lnexistlsse a Faculdade que lhe possibilitaria a continuidade do curso.
O nosso entendimento, porém, é meramente teórico e especulativo, de vez que nos falece competência
para a Interpretação ou para a alteração legiferante
que esclarecesse eventuais dúvidas de hermenêutica.
O projeto foi distrlbuido também às Comissões
de Educação e Cultura e Serviço Público Civil, às
quais caberá o exame da matéria nos aspectos que,
pelas nossas disposições regimentais, pertencem às
suas atribuições.
Quanto ao ângulo da constitucionalidade e juridlcldade, damos pela correção do Projeto n.0 234, de
1975, pelo que opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, em 31 de março de 1976. Accloly Filho, Presidente- Italívlo Coelho, RelatorHenrique de La Rocque - José Llndoso - Nelson
()arneiro - Helvídio Nunes - Heitor Dias - Leite
Chaves.
PARECER N.0 872, DE 1976
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Henrique de La Rocque.
O Projeto de lei, ora em exame nesta Comissão,
é de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, e
visa a assegurar ao servidor público da Administração Federal direta e !ndireta, regularmente matriculado em curso superior, o direito de só ser transferido ex-officio para local onde houver curso equivalente ao que estiver freqüentando,
Como declara em sua justificação, o eminente
.Autor da proposição teve em mira "dar melhor forma
à concessão ordenada no art. 158 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União", que já assegura ao funcionário público o direito à matrícula, e
independentemente de vaga.,· em estabelecimento de
ensino, existente no local para onde !or transferido,
-mas que não explicitou a. norma de molde a só ocorrer
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a transferência quando no local de seu novo domicilio existir o curso que freqüenta,
A matéria está regulamentada pela Circular n.•
25, de 25-11-64, da Presidência da República, que, considerando o ·interesse do Estado na formação de profissionais e técnicos de nivel superior, resolveu autorizar os Diretores e Chefes de repartições públicas e
autárquicas do Poder Executivo a concederem horário
especial aos funcionários estudantes universitários
sob suas ordens, a fim de que possam freqüentar os
respectivos cursos, mediante normas que são previstas
naquele Expediente do Poder Executivo.
A Comissão de Constituição e Justiça entende
que, ainda que teoricamente, ao dispositivo estatutário acima referido se deveria dar uma Interpretação
lato sensu, uma vez que "o Estatuto cometeria Incoerência se, criando estímulo para o aprimoramento do
seu servidor universitário, !asse transferi-lo, com as
vantagens implícitas da matrícula ex-officio e do horário especial, para local onde inexistisse a Faculdade
que lhe posslbllltarla a continuidade do curso".
Estamos que, tratando-se de preceito estatutário,
melhormente deveria figurar como medida legislativa
modlflcativa do art. 158 da Lei n. 0 1.711, de 28-10-52,
e não como norma esparsa.
Dissemos que deveria figurar, se houvesse, efetlvamente, necessidade de explicitar a. norma em vigor,
o que não nos parece existir.
Realmente, no nosso entendimento, o art. 158
do Estatuto dos Funcionários Públicos Clvls, ao assegurar ao funcionário estudante, que muda, ex-offlcio
de domicílio, "transferência do estabelecimento de
ensino que estiver cursando para o da nova residência,
onde será matriculado em qualquer época, Independentemente de vaga", Já atendeu satisfatoriamente
os objetlvos da proposição do eminente Senador Nelson Carneiro.
De fato, se, como reconhece o próprio llustre autor
do projeto, é garantido o máximo ao funcionário público que se transfere, ou seja, matrícula compulsória, o mínimo está implicitamente assegurado, que é
a previsão ou existência do curso universitário.
O projeto, pois, se nos afigura superado, razão por
que, na forma da alínea c do art. 154 do Regimento
Interno, propomos seu arquivamento.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1976. Ruy Santos, Presidente em exercício - Henrique de
La Rocque, Relator - Adalberto Sena, vencido Itamar Franco - Ar'non de Mello,
PARECER N.0 873, DE 1976
Da Comissão de Serviço Público CivU
Relator: Senador Mauro Benevides.
A proposição acima caracterizada, de autoria do
nobre Senador Nelson Carneiro, tem por objetlvo tornar claro que o servidor público da administração federal direta e autárquica, que estiver regularmente
matriculado em curso superior, só poderá ser transferido para local onde houver o curso universitário
que estiver freqüentando.
Na justificação, é esclarecido que o projeto "visa
dar melhor forma à concessão ordenada no art. 158
da Lei n.O 1. 711, de 28 de outubro de 1952 <Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da Unlão)", que contém
norma semelhante.
Diz o autor: "O que se acrescenta a essa norma
em vigor consiste apenas em dlsclpllnar a transferência do funcionário que estiver seguindo curso unlversltáro, de modo que não se lhe prejudique a carreira,
por cujo êxito se Interessa a administração pública".
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O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura e de Serviço
Público Civil.
A primeira opinou pela constitucionalidade e jurldlcldade da proposta.
A Comissão de Educação e Cultura, contra o voto
do Senador Adalberto Sena, aprovou o parecer prolatado pelo Senador Henrique de La Rocque, que concluiu pelo arquivamento do projeto, sob o fundamento
de se achar ele superado, eis que se "é garantido o
máximo ao funcionário público que se transfere, ou
seja, matrícula compulsória, o mínimo está Implicitamente assegurado, que é a previsão ou existência do
curso universitário".
Velo, então, a proposta a este órgão técnico, onde
fui designado relator.
Nos termos do r.rt. 114 do Regimento Interno desta Casa do Congresso Nacional, compete a este Coleglado o "estudo de todas as matérias referentes aos
órgãos do serviço público clvll da União e seus servidores, Inclusive das autarquias, sociedades de economia mista e funcionalismo civil dos Ministérios Militares".
Em face dessa competência regimental, cabe a
este órgão técnico decidir sobre o mérito da proposição, especialmente em face do art. 158 do Estatuto.
Para Isso, cumpre-nos examinar o seu teor, para confrontá-lo com o da proposta:
"Art. 158 - Ao estudante que necessite de
mudar de domicílio para exercer cargo ou função pública, será assegurada transferência do
estabelecimento de ensino que estiver cursando
para o da nova residência, onde será matriculado em qualquer época, independentemente
de vaga."
O art. 1.0 do projeto diz o seguinte:
"Art. 1.0 - o servidor público da administração federal direta e autárquica, que estiver
regularmente matriculado em curso universitário, só poderá ser transferido para local onde
houver o curso universitário que estiver freqüentando."
O cotejo dos dois textos mostra que não há lncompatibilidade entre ambos. Ao contrário, um complementa o outro.
De fato, a regra do art. 158 parte do pressuposto
de que no novo domicílio do funcionário transferido
existe o curso que ele está freqüentando. Tratando-se
de ensino de primeiro e segundo Graus, a hipótese se
realiza plenamente, porque serão raras as cidades que
não possuem o curso de segundo grau.
Mas, em se tratando de curso universitário, a situação muda completamente. São bem poucas as cidades que possuem cursos regulares de ensino superior. Então, a norma do art. 158 se torna Inócua porque, embora se reconheça ao funcionário estudante
transferido o direito à matricula, esta, em muitos casos será impossível por uma situação de fato: não
existe o curso.
Por isso, tem toda procedência a norma proposta
que só permite a transferência do funcionário que
cursa estabelecimento de ensino superior para local
onde exista o mesmo curso. Fica, então, plenamente
assegurado o seu direito, o que não ocorre nas circunstâncias a tuals.
O argumento de que existe circular da Presidência da República que autoriza os dlretores e chefes de
repartições públicas a concederem horário especial aos
funcionários universitários não pode impedir que uma
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lei reconheça o direito do funcionário. A clrculnr é
uma concessão, um favor, que pode ou não ser outorgado. O projeto define um direito. Aí está a diferença.
Em se tratando de assunto que envolve. aspectos
não somente de Interesse Individual do funcionário,
mas do próprio Estado, no aprimoramento do seu pessoal, entendemos que a matéria deve ser disciplinada
por lei, que obrigue a todos, Inclusive o Estado, definindo direito líquido e certo do funcionário universitário.
Em face do exposto, o voto do Relator é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n.0 234, de 1975.
Sala da Comissão, em 21 de outubro de 1976. Lázaro Barbosa, Presidente - Mauro Benevides, Relator - Heitor Dias - Otto Lehroann.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
A Pres!déncia comunica que, nos termos do artigo 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n. 0 57, de 1976,
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre
regime especial de férias para os tripulantes de umdades mercantes utilizadas de barra a fora, por ter
recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das
comissões a que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tendo
em vista não terem sido votados pelo Plenário, durante duas sessões ordinárias consecutivas, os Requerimentos n.os 550 e 551, de 1976, pelos quais os
Srs. Senadores Benjamim Fara)l e Fausto CasteloBranco solicitam autorização do Senado para que
possam aceitar missão do Executivo, como integrantes da Delegação Brasileira a Assembléia-Geral da
Organização das Nações Unidas, a Pres!dénc!a, nos
termos do art. 45 do Regimento Interno, concede as
licenças solicitadas, esclarecendo que estas retroagirão os seus efeitos a contar da data dos respectivos
requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Hã
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann.
O SR. OTTO LEBMANN (ARENA- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A minha presença hoje nesta tribuna reveste-se
de Imperativo que, creio, deva estar na consciência
de todos os paulistas que acompanham a fecunda atlvidade desenvolvida pelo Governador Paulo Egyd~o,
na condução da administração do Estado de Sao
Paulo.
Em política, é comum a afirmação de que as
obras de um governo só podem ser analisadas, com
Isenção, pela posteridade, e que jamais seria licito
o prejulgamento de um governo ainda no curso ~e
sua gestão. Não está em mim, portanto, a !ntençao
de qualquer julgamento aprioristico, mas, tão-somente, evidenciar prenúncios realmente dadivosos, que
geram e sedimentam fundas esperanças - algumas
já calcadas em palpá veis realizações - em um futuro promissor para a nossa terra.
Estamos para ver completados dois anos de um
governo que se tem afirmado pela sobriedade e equilíbrio de comportamento, sem destoar, contudo, do
dinamismo que todos os brasileiros reconhecem ao
nobre povo paulista. Neste passo, o governo de Paulo
Egyd!o alcança real destaque nos vários e complexos
setores que dominam a pública udm!n!stração. Seja
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na agricultura, na pecuária, nos setores viário, energético, de saúde, de educação, de cultura, de proteção e assistência ao mepor abandonado,· etc., a ação
governamental tem sido uma constante, na superação das profundas dificuldades que, não raro, se
apresentaram, com caracterlstlcas de calamidade, a
reclamar a eficiência e a capacidade do administrador, como aconteceu, por exemplo, nos albores do
governo, com as geadas de julho de 1975, que atingiram Intimamente a nossa produção cafeelra. A elevação para 280 milhões de cruzeiros da verba orçamentária relativa à aqul.slção de sementes, entre
outras medidas de assistência dlreta aos agricultores,
velo a refletir-se, de modo positivo, nos indlces que
revelam ser a atual safra agrícola uma das mais
promissoras dos últimos tempos.
No setor viário, não foi menor· a atuação governamental, bastando citar, como espécie viva do proflcuo trabalho que se realiza, além da. modemisslma
VIa Norte, que além de desafogar a. VIa. Anhangiiera
servirá à economia de vários municípios, a conclusão
da Rodovia dos Imigrantes, com seus 11 túnela e 20
viadutos, ligando a Caplta.l ao Porto de Sa.ntos, num
arrojo de engenharia que honra. a quantos se empenharam nesse ciclópico empreendimento. Sem falar
nas Inúmeras e também notáveis obras a cargo do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem.
Na área do saneamento biÍ.!I!co, medidas foram
tomadas representando investimentos maciços e permanentes atendimentos.
Nada menos de 5 bilhões de cruzeiros foram atribuídos aos serviços de água e esgoto em cerca de 37
municípios, com ligações gratuitas que atingem a
25 mil por mês. No âmbito energético, vale destacar
a aceleração da construção da. usina Agua Vermelha,
no Rio Grande; a Instalação de novas unidades geradoras em Ilha Solteira; e almplantação das usinas
Caplvara e Promissão, proporcionando com a construção de eclusas, no Tletê, o surgimento de uma hidravia de notável valor sóclo-econômlco para o Eltado.
Além desses aspectos, não é demala evidenciar
realizações que caracterizam o Governó Paulo Egydlo
como marco de uma nova época. de desenvolvimento
integrado para todos os .paulistas.
Senão, vejamos:
EDUCAÇAO E CULTURA
O problema educacional vem merecendo a maior
atenção do Governador paulista, nos três nivela de
ensino, continuando o Estado a sustentar a altuação
privilegiada de detentor do mala amplo sistema. pedagógico do Pais.
Saliente-se, em primeiro lugar, a criação da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita FIlho", ampliando as perspectivas do ensino superior,
pronta para, em 1977, colocar em funcionamento
seus cursos de engenharia, para atender ao desenvolvimento tecnológico que o Pala reclama.
Esta nova Instituição universitária vem soluctonar o problema da dispersão dos estabelecimentos de
ensino superior, até então Isolados no Estado, embora
o seu magnífico desempenho, pois Incorpora a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara; a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Assis, como as de Franca, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, São José do Rio Preto e mala as Faculdades de Farmácia e Odontologia de Araraquara,
Araçatuba e São José dos Campos; a Faculdade de
Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a Faculdade de Engenharia de Guaratlnguetá ea Faculdade de Medicina Veterinária e Agronomia de Jabotlcabal.
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Enquanto se elabora um ambicioso projeto de
melhoria da qualidade do ensino do Primeiro Grau,
a ser Implantada a partir de 1977, ainda este ano se
concluirá a reorganização da Secretaria da Educação,
com a redistribuição da rede física; a Instalação da
UNESP, com o ensino do 3. 0 Grau; a CONESP desenvolvendo os cursos profissionalizantes; construldas
cinco mil novas salas de aula para 500 mil alunos;
restabelecidos os concursos de Ingresso e promoção
no magistério, Iniciada a Implantação da escola democrática de oito séries. No que respeita ao programa
de bolsas de estudo para universitários pobres, perto
de cinco mil universitários foram atendidos, O estudante reembolsará as despesas apenas um ano após
a formatura, em prestações mensais sem juros.
PROBLEMAS SANITARIOS
Os paulistas ainda não esqueceram o doloroso
epiSódio da meningite, assumindo aspectos de surto
epJdêmlco, em 1974, quando no dia 1.0 de setembro
havia no Estado 2.131 doentes hospitalizados, atingindo 6. 107 pacientes no !Jm do mês, com 399 óbitos
e 5. 226 altas.
o Governo Paulo Egydlo reoolveu enfrentar esse
problema. Aclonou a Secretaria da Saúde e outros
órgãos estaduais, procurou e obteve o apoio do Ministério da Saúde, do II Exército, das prefeituras municipais, da Iniciativa privada e os meios de comunicação em massa, para lançar a campanha de vacinação em 1975 e de revacinação este ano, atendendo a
vinte milhões de pessoas, num total' de 92,5% da população do Estado e superando a previsão, que era
de atender a oitenta por cento.
Estabeleceu o Governador Paulo Egydlo, através
de decreto, um programa de estruturação dos Distritos Sanitários e Centros de Saúde, fixando em 913
unidades o número necessário a todos os municípios.
A construção de tais Centros exige três meses apenas,
concluídas já as primeiras unidades, de .concreto prémoldado, pelo custo unitário de 33 milhões de cruzeiros, numa área de 500 metros quadrados, de quase
quatrocentos metros a respectiva área coberta. Serão
construídas essas unidades em todos os bairros da
Capital e já se destinou verba para a conclusão
de postos no Interior, bem como ampliação e reforma
dos existentes, na quase totalidade dos municípios.
LUTA CONTRA A DESNUTRIÇAO
Sabe o Governo paulista que a melhoria das condições sanitárias do povo está Intimamente llgada
ao estado nutricional da população. Não desconhece
que a desnutrição materna responde, em grande
parte, pelo nascimento de crianças deficientes, aumentando o risco de morte no primeiro ano de vlda.
Dai por que Instituiu um programa de suplementação
alimentar das gestantes e nutr!zes necessitadas, distribuindo-lhes o Gesta!, produto pesquisado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria da
Agricultura e produzido por uma firma paranaense,
que venceu a concorrência pública aberta para o seu
suprimento.
As at!vldades de suplementação alimentar constituem apenas um aspecto de nção dos órgãos estaduais de saúde pública e, para atender aos seus objetlvos, o Governo procura melhorar a qual!dade dos
recursos humanos e ampllar as dlsponlb1lldades materiais abrindo concursos para a admissão de médicos e demais profissionais da equipe de saúde1 bem
como reaparelhando as unidades sanitárias eXJStentes.
Os serviços de atendimento às gestantes e nutrlzes compreende o trabalho educativo pré-natal; a
assistência médica na gestação, no parto e depois
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do parto; a Imunização da mãe e da criança, principalmente a vacinação antltetãnlca, além da suplementação alimentar.
Há esclarecimentos a respeito do planejamento
familiar que não Importam em "controle da natalidade", com o objetlvo essencial de proteger a saúde
da mãe, das crianças e da familla, prevenindo as
gestações de alto risco, pelo esclarecimento e pela
persuasão, confiada, sempre, a última decisão ao
casal.
OS INSTITUTOS DE PESQUISA
Amplos recursos foram destinados, este ano, pelo
Governo paulista, para que o Instituto Adolfo Lutz e
o Instituto Butantã possam testar e produzir, segundo as necessidades da demanda do Estado, a
vacina contra a encefallte, que atingiu, em 1976,
centenas de pessoas, embora reduzido o obituário,
graças às providências tomadas pela. Saúde Pública.
Aaalm é que, de junho a setembro, nos 23 casos reglatrados, houve apenas dois óbitos.
A fim de que a produção de vacina atenda inteiramente às exigências sanitárias de São Pa.ulo, foi
instalado um novo laboratório no Instituto Butantã,
com todas as exigências de Isolamento dos animais
Inoculados, para evitar-se a disseminação do virus
da encefallte, que exige o fabrico de duas vacinas,
conforme se preceitue o emprego do vlrus atenuado
ou atlvo.
As pesquisas a respeito da obtenção ma.ls rápida
das chamadas "vacinas mortas" foram feitas pela
equipe da Seção de Vírus Transmitidos por Artrópodes, do Instituto Adolfo Lutz, que dispunha de 11
técnicos, número elevado para 31.
Logo que Identificada, no litoral, em 1975, a presença da encefallte, o Governo atacou-a nos Municípios de Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém e áreas vizinhas, começando o combate aos vetores, com a utilização de cerca de 10 mil litros de lnsetlcldas e 25
mil litros de óleo dieseL Os meios e a amplitude da .
ação se multiplicaram este ano, atendendo-se a outros municípios do litoral Sul e do Vale do Ribeira.
A Superintendência de Controle de Endemlas continua trabalhando para a Identificação do vetor, coletando todas as espécies de mosquitos existentes nas
áreas de disseminação da doença.
SA'O'DEMENTAL
São Paulo detém, no Brasil, o maior número de
sanatórios para 'doentes mentais, tanto na capital
como no interior do Estado. Mas o Governo paulista,
a partir de 1975, estabeleceu um plano para o atendimento ambulatorlal, diante da superlotação dos estabelecimentos especializados, ainda em número lnsuficiente e com reduzidos recursos financeiros.
Vê-se, no atendimento extra-hospitalar, um caminho para a solução da grave deficiência de manicómios.
Em Presidente Prudente já foi concluido o novo
edifício destinado a esses doentes e, na capital, estão
em adiantada fase de construção os de Santana, Plrltuba e :Agua Funda, devendo Iniciar-se, em 1977, a
construção dos ambulatórios de Santos, Taubaté,
Campinas e Araçatuba, além de um no bairro de
Tatuapé.
Os 14 hospitais psiquiátricos, oficiais ou particulares, estes mediante convênios, que atendem à Se~retaria da Saúde, continuarão responsáveis pelas
Internações nos casos agudos, sempre dentro da
maior proximidade com a residência dos doentes, enquanto a sustentação do tratamento pós-hospitalar
será afeta aos ambulatórios e centros de saúde.
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Atualmente, é de 6.237 o número de leitos em
convênio, a ser elevado para oito mll no próximo
ano, previsto o atendimento a dois milhões e 900 mll
paclen tes-dlas, num dispêndio orçamentário de 190
milhões de cruzeiros, enquanto o tratamento ambulatorial atenderá em média a trinta por cento dos
pacientes que deixam os hospitais.
Seria fastidioso relatar o desempenho do Governo
bandeirante em todos os setores da administração,
mas vale fazer um rápido exame do alcance da Iniciativa governamental.em alguns deles.
No campo da pesquisa, as verbas do Orçamento
estadual foram duplicadas em 1976, com a maior
atenção para os Institutos Científicos do Estado, principalmente o Hospital das Clinlcas, que obteve, do
BADESP, um financiamento de mais de cem milhões
de cruzeiros.
No setor das comunicações, que atravessa uma
fase critica no Estado, a SETASA já apresentou ao
Governo um diagnóstico, indicando a modificação do
sistema de transmissão de ,TV, que será Implantado,
para funcionar a partir de 1978, nos Vales do Paraiba
e da Ribeira, seguindo-se a Instalação de troncos nas
demais regiões.
O Governo criou o SEDEC - Sistema Estadual
de Defesa Civil, dlretamente ligado ao Gabinete do
Governador, para enfrentar o problema das eventuais calamidades públicas, com Coordenadorlas Regionais e Comissões Municipais de Defesa Civil, para
a integração oportuna das eventuais providências exi·
givels no setor.
Também fol Iniciada a construção de 236 Centros
de Lazer, em todo o Estado, sendo 77 deles Centros Sociais Urbanos, com v!Btas a ampliar a assistência
aos trabalhadores e suas famillas. E, em 1976, ma.ls
de um milhão e 500 mil espetáculos patrocinados pelo
Governo, compreendendo teatro, balé, folclore, jogra.ls,
mímica, exposições de arte e demonstrações circenses.
O Sr. Otalr Becker (ARENA-SC) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. orro LEBMANN (ARENA - SP) - Com
multo prazer.
·
O Sr. Otalr Becker <ARENA - SC) - Eminente
Senador Otto Lehmann, 'esta minha intervenção é
para parabenizar o Governador Paulo Egydlo Martins, pela fecunda administração que executa à teste.
do Governo do grande Estado de São Paulo, atento a
todos setores da vida social e económica daquele Estado. E para parabenizar igualmente V. Ex.•, por
estar fazendo este' relato à casa e à Nação, no dia
de hoje.
O SR. OTTO LEBMANN (ARENA - SP) - Eu é
que agradeço a V. Ex.•, Senador otalr Becker, pela
bondade de seu aparte e, principalmente, pela justiça
que faz ao Governador de meu Estado.
Prossigo, para observar que o programa habitaclona! atendeu, no Estado, a 340 mll pessoas, graças
ao Projeto Mutlrão da CECAP; a CESP e a CPL Já
cobrem, com seu sistema energético, cerca de 180 mil
qullômetros quadrados no Estado, enquanto a Ilha
Solteira mostra uma população de 21 mU habitantes,
surgida no complexo de Urubupungá.
O Sr. Daniel Krieger (ARENA - RS) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. Orro LEBMANN (ARENA - SP) - Com
multa honra, nobre Senador Daniel Krleger.
O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS) - Quero
congratular-me com V. Ex.• pela demonstração que
está fazendo da obra fecunda que realiza o Governador Paulo Egydlo. Tenho por ele uma grande adml-
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ração e um grande apreço e espero que ele corresponda, como está correspondendo, à expectativa dos
paul!stas e dos brasileiros.
O SR. O'ITO LEIIMANN (ARENA- SP) -Fico
multo honrado com o aparte de V. Ex.•, eminente
Senador Daniel Krleger. Devo dizer a V. Ex.• que sei
que o apreço do Sr. Governador de São Paulo por
V. Ex.a é recíproco. Al!ás, S. Ex.•, várias vezes, recomendou que eu procurasse aproximar-me de V. Ex.•
como um dos amigos dedicados que ele tem aqui no
Senado e como uma das altas figuras desta Casa.
Multo grato a V. Ex.•
Estes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os motivos
por que, como representante de São Paulo, me sinto
no dever de trazer ao conhecimento desta Casa e da
Nação, as excepcionais realizações desse notável administrador - o Governador Paulo Egydlo Martins
- que honram, sobremaneira, as tradições de cultura,
de Inteligência e de dinamismo do povo paul!sta, senslbll1zando, assim, a vocação progressista de todo o
povo brasileiro.
Muito obrigado. (Multo bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre S~nador Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIM FARAII (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na consciência plena das nossas mais altas responsabll1dades e tendo em vista, sobretudo, a salvaguarda do nome, do prestígio e da imagem que, no
campo da inteligência, do espírito e da criação, desfruta o nosso Pais no mundo civilizado, deixamos de
lado momentaneamente os inúmeros compromissos de
ordem eleitoral a que todos nós, representantes do
povo, nos achamos nesta hora empenhados, dentro da
mais louvável e salutar das práticas democráticas, e
aqui estamos, nesta tribuna, para denunciar à Nação
assunto relevante e grave, de transcendncia internacional e para o qual solicitamos a atenção do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, o preclaro e honrado General Ernesto Geisel.
Há precisamente quatro meses e vinte e sete dias,
em pronunciamento que fizemos desta mesma tribuna, alertamos as autoridades do Pais 'para o processo
de estatização em marcha detlagrado pelo Conselho
Nacional de Direito Autoral, indevidamente subordinado ao Ministf)rlo da Educação e Cultura, processo
mediante o qual se pretendia usurpar do autor, através de Resoluções arbitrárias baixadas pelo autocrático Presidente daquele Conselho, o lnquestlonó.vel, universal e canónico direito de propriedade de que dispõe o criador sobre sua obra, princípio esse uma constante em todas as Convenções Internacionais sobre
Direito de Autor e que vem sendo religiosamente ratificado cm todas as nossas Constituições, como preceito inarredável.
Manifestamos, àquela altura dos acontecimentos,
a nossa surpresa e apreensão em torno das discricionárias Resoluções do Conselho Nacional de Direito
Autoral, visto que as mesmas, lmposltivas, compulsivas, carregadas de lmperlum, exorbitavam flagrantemente das atribuições de cará.ter puramente normativo que a Lei n.o 5. 088/73 outorgou àquele órgão.
Extrapolando daquelas atribuições que o diploma
legal fixou nomlnativamente como fiscalização consulta e assistência, resolveu o Conselho dccretár, organizar, nomear, dirigir e Impor às Sociedades Autorais um Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, consoante· critérios que terem e afrontam dispositivos consignados na citada Lei n.o 5. 088, que pre-
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celtua claramente, de maneira insofismável, como de
competência privativa das associações de autores, a
organização e dlreção desse Escritório. ll: de ressaltar,
aliás, que essa competência privativa não decorre de
qualquer interpretação da Lei n.o 5. 988, senão mesmo do seu texto claro e explícito - não obstante o
conceito tenha sido corroborado, em judiciosos pareceres, por eminentes mestres do Direito, como o
Professor Antônio Chaves, o Professor Cândido Mota
Filho, o Professor Inocêncio Gaivão Teles e, significativamente, o Professor Alfredo Buzald, em cuja gestão à frente do Ministério da Justiça, a referida Lei
n.o 5. 988 foi elaborada e promulgada. Tais pareceres
demonstram à saciedade o caso flagrante de abuso
de poder que comete o Conselho Nacional de Direito
Autoral, o qual, esvaziando as en tldades de suas prerrogativas essenciais e obrigando-as a participar, minoritária e subalternamente, como simples espectadoras, de um órgão subordinado Inteiramente - na
forma de sua composição - ao Poder Público, com
vencimentos de função pública estipulados para os
seus membros, mas, ambiguamente - caso de teratologia jurídica - de subsistência feita à custa dos direitos arrecadados em nome dos compositores, Investe
ditatorialmente contra direitos assegurados pela
Constituição Federal, estatiza-os, para, de resto, privar os titulares dos direitos de autor e dos que lhes
são conexos da livre disposição de seus bens patrimoniais. Não há raciocínio administrativo, político ou
jurídico que possa aceitar, a pretexto de se corrigirem
possíveis erros ou deficiências das entidades arrecadadoras de direito autoral, erros que teriam exigido
a participação do Governo nesse terreno, que se cometa um mal maior numa politica de terra arrasada
que liquida com nobres conquistas da riossa cultura,
da nossa diplomacia e da nossa estrutura jurídicosocial, conquistas essas representadas não só pelos
está~!os de consclentlzação do Direito de Autor que
já alcançáramos, como pela Integração em organismos Internacionais voltados para a defesa da obra
de criação, dos quais são expressões - no âmbito naclonai - as nossas sociedades autorais, mandatárias legitimas dos autores e compositores brasileiros.
No extenso rol de "considerada" que alinhamos
no nosso pron unclamen to de quatro meses a trás sobre as ilegalidades e inconstitucionalidades de que
se revestia o processo de estatização da inteligência
nacional, desfechado de Inicio contra os compositores musicais, Indagávamos o que a respeito do ato
arbitrário estariam conjeturando os outros autores
- os escritores, jornalistas, artistas, teatrólogos e até
mesmo os cientistas - de como; quando e sob que
Influxo ou pretexto, a onda estatizante viria a. atingilos. Já agora temos a nítida. impressão que eles sabem que .essa tentativa de se querer fazer desaparecer as sociedades autorais, embora a. Lei as reconheça e a Autoridade as conclame a uma ação para a
qual estão tolhidas, não representa apenas uma ameaça a uma classe, senão a todos aqueles que vivem da
inteligência, do trabalho artístico e da criação Intelectual.
Entretanto, Sr. Presidente, o que mais enfatizamos
naquele nosso primeiro discurso sobre matéria tão relevante como esta, tol a necessidade de o Governo
observar e ficar atento ao que estava acontecendo,
examinando a questão em profundidade, a. fim de que
não se enredassem em ações intempestivas'como essas
do Conselho Naclonnl de Direito Autoral, o nome e o
prestigio que, nesse setor dn Inteligência, logrou o
Pnis tirmar em todos os centros civll1zados do mundo.
Infelizmente, o no.sso brndo de alerta não encon•
trou Imediata ressonfmc!a nns esferas do Governo diretamen te relac!onndas com o problema, dando tempo a que n perigosa evolução dos fatos - a n!tida
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marcha para a estatlzaçii.o - tosse vista, notada e
comentada além fronteiras, provocando as prevlsivels
reações daqueles que, no mundo Inteiro, se dedicaram
a pugnar pelo Direito de Criação e pela sua defesa.
Essas reações - devemos frisar - não partlra.m
de setores ligados a Interesses mater!als, mas de orga.nlsmos da mais alta respeitabilidade, voltados oobretudo para os prlnciplos, os Ideais e as altas dlretrizes
do Direito de Autor. E elas nii.o foram lançadas à. opinião pública, mas dirigidas, com respeito e sólidos
fundamentos, dlretamente às autoridades brasUelras,
como é o caso da carta endereçada a 11 de agosto pelo
Conselho Pan-amerlcano das SOciedades de Autores,
sediado no México, ao Exmo. Sr. Ministro Azeredo da
81lvelra, titular das Relações Exteriores.
A integra .dessa carta, de cujo teor, aliás, o Digno
Presidente desta Casa já tem ciência, através de cópia
que lhe foi entregue há vários dias, será anexada a
este discurso, para registro em nOSBOs Anals. Entretanto, vale ressaltar por agora, os seus tópicos mais
incisivos, a. saber:
- reportando-se à. opinião de eminentes autoralistas e jurlsconsultos, a carta assinala que a Reoolução 001, do Conselho Nacional de Direito Autoral
"anula una de las más grandes conquistas de las trabajadores Jntelectuales e artistlcos, como lo es el derecho elemental de a.dminlstrar su proprlo derec:ho";
- que a Res. 1/76 não coincide com "la Imagem
de un Brasil - . . . - culto y ejemplarlzador con
esta Resoluclon n.o 1";
- que o Direito de Autor Integra "Ia carta de
los Derechos Humanos, es un de los derechos del hombre";
- que a Res. 1/76, causou "verdadeira oorpresa y
un gran cambio respecto de la linea de conduta . . . - del Golblerno Brasileiío",
- que a Res. 1176 apresenta óbvia "extrema. Importância" "para los autores" - "dei mundo entero".
O mais grave, porém, Sr. Presidente, ainda estaria por vir. Pouco. mals de um mês decorrido da
remessa de tão Incisiva. carta do Conselho Pa.n-amerlcano, uma manifestação de âmbito bem maior, porque
já não continental, mas mundial, viria juntar-se à.
condenação dos autorallstas pan-amerlcanos à marcha estatizante do Direito de Autor no Brasil, decorrente das arbitrariedades cometidas pelo Conselho
Nacional de Direito de Autor. Reunlc1fl. em Assembléia·
Geral em Paris, durante o seu Congresso rn ternacional, a CISAC, Confederação rnternaéõnal das Sociedades de Autores e Composl tores, dedicou especial
atenção aos fatos de que aqui nos ocupamos, terminando por nrmar uma moção de apelo ao Governo
bra.sllelro, no sentido de sustar a marcha estatizante
do direito autoral em nosso Pals e de restabelecer
08 prlnciplos de Defesa do Autor que, m:- expressão
doa próprios delegados, constitui um galardão honroao para o Brasil, pioneira da defesa da obra de criação no continente.
Esse documento - que representa o pensamento
das 80 delegações, provenientes das mais diferentes
partes do mundo, qu, participaram do Congresso da
CISAC - já foi entregue ao nosso Emba.ixador em
l!lrls, Dr. Antônio Delfim Netto - e é com emoção
.aae, neste momento, dou conhecimento do seu texto
...,tegral aos nobres colegas que me escutn.m, traduzido
:.> original em francês que será, também, lntegmlltlente triUlSCrlto em nOSBOs Anals.
Eis a moção:
"A Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores - CLSAO -
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reunida em Assembléia-Geral em Paris, de .27
de setembro a 1.0 de outubro, por ocasião do
seu XXX Congresso, em presença. de mais de
80 delegações provenientes do mundo. inteiro,
examinando a evolução atual da proteção do
Direito de Autor no Bra.sll e especialmente a
regulamentação dessa proteção face à. Resolução
001 do Conselho Nacional de Direito Autoral,
datada de 6 de abril de 1976, exprime sua preocupação diante de tal Resolução tendo em vista. a longa. tradição jur!dica brasileira de assegurar aos titulares da criação Intelectual a
eficaz proteção de que eles necessitam e que
conduziu esse Pais, o primeiro do continente
latino-americano a. ratificar, desde 1922, a Convenção de Berna. Lembra, outrossim <a. Assembléia), o papel Importante desempenhado
1)ll1o Brasil em favor da. afirmação das medidas
de Clefe111. do Autor em numerosas reunl&ls Internacionais sobre Direito de Autor, organizadas
pela UNESCO e a OMPI, ou realizadas sob 08
seus auspícios, e constata, com emoção, que a.s
disposições da Resolução já. citada parecem
conduzir à. derrubada da ação há. tanto tempo
desenvolvida pelo Brasil em favor do respeito
aos direitos fundamentais e exclusivos dos Autores, previstos na referida Convenção (de Berna). Faz assim um apelo ao Governo brasileiro para que esses direitos continuem a ser
devldamtlnte salvaguardados e não sejam atln·
gidos ·por uma ação de tutela, como prevê a
Resolução do CNDA, tutela que deve continuar
a ser privilégio exclusivo dos autores ou daqueles a quem eles, livre e voluntariamente, tenham
confiado esse mandato. - Jean Loup Tournler
- Presidente do Bureau Executivo da CJSAC."
Aqui vem, naturalmente, o apoio das oitenta delegações, reunidas em Paris.
Esse documento, Sr. Presidente, é da. mais alta
gravidade. Espero que o Governo não cruze os braços
nem feche os ouvidos diante deste apelo que vem de
todo o mundo, sobretudo, agora, que o nosso Presidente foi à. França., à. Inglaterra, ao Japão e, possivelmente, Irá. aos Estados Unidos; não se1 se vai a
outros paises, numa demonstração elogiá.vel de que
o Governo brasileiro quer contato, quer comunicação, quer viver dentro deste mundo que Wendel Wllkle chamou de "um mundo ~".
Nós sabemos o empenho do Governo, o esforço do
nosso Ministro das Relações Exteriores e das nossaa
representações lá tora, em fazer com que o Pais vlvt
nesta confraternização mundial
O Sr. Evandro Canelra CMDB - AM) - Permita
V. Ex.• um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Com
multa honra.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre
Senador Benjamim Farah, V. Ex.• traz ao nosso conhecimento fato Inusitado e que nos surpreende deveras. Estou profundamente abalado com essa noticia. Nosso Governá medeia entre o liberalismo e o
Intervencionismo, sem saber onde se situar, onde se
colocar de uma vez por todas, se ln tervlndo ou llbe·
rando, numa contradição eterna, contradição que é
ressaltada até pelo grupo renovador de Deputados
Federais da. ARENA, quando diz que os Ministros se
contradizem, ora. um diz uma coisa, ora outro a contradiz. Hoje mesmo, nos jornais, lê-se uma declaração
do Ministro Chefe da Secretaria do Planejamento
que afirma haver uma inte~ligação, um relacionamento multo grande entre a lmportaçii.o e a exportação. Logo em seguida. vem o Dlretor-Geral da
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CACEX e diz que, em absoluto, não há nenhuma correlação entre os. dois fenômenos. Agora velo V. Ex.•
trazer ao conhecimento da Casa fato de suma gravidade, quer dizer, o lntervenclonlsmo na área lntelectlva, a ln tervenção na área intelectual, na área
criativa, naquilo que há de mais aubllme na celebérrima pedra de toque que nos foi dada pelo grande
Criador do Universo. Nobre Senador, V. Ex." acaba de
ler, também, uma resolução ou um apelo de uma
conferência internacional, onde oitenta signatários e,
se não me engano, a própria Rússia Integra este grupo; é a Rússia dando l!ção de llberallsmo cultural
ao Brasil. Nobre Senador, eu o parabenizo por trazer
a esta Casa denúncia tão grave e tão Importante, a
flm de que o Governo se debruce com seriedade sobre
o assunto e não permita que o nosso intelectual, seja
ele o jornallsta, o escultor, o pintor, o escritor, perca
este direito que lhe é lntrinseco e natural, porque se
Insere até na Carta. dos Direitos dos Homens o direito
de allenar, vender, doar, fazer o que quiser da sua
obra lntelectlva. Eu o parabenizo por trazer o assunto
à baila. Multo obrigado.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAB <MDB - RJ) - Terei
a honra de ouvir V. Ex."
Agradeço, nobre Senador Evandro Carreira, o seu
aparte, que foi multo .oportuno, fazendo uma larga
· apreciação do comportamento do Governo em face
das suas tendências democráticas e as contradições
que, de quando em quando, aparecem aqui ou ai!,
conforme assinalou o nobre Senador Evandro Carreira.
Na realldade, não somos contra a. intervenção estatal, a tutela governamental nos setores de segurança, mas estatizar a. inteligência, a cultura, Isso
não. Daqui a pouco até a Imprensa fica sob controle
do Governo. Seu aparte, portanto, é multo oportuno
e espero que o Presidente da República tome uma
posição diante deste apelo, Inclusive no que se refere
a esses paises, alguns dos quais ele visitou, e outros
vai visitar, por certo, e se não vai, pelo menos o
Brasil com eles mantém contato.
São 80 representações! Não é brinquedo. Todos
os grandes paises, todos os paises de alta cultura estão comprometidos nesta Confederação Internacional
de Sociedades de Autores e Compositores, a CISAC.
O Brasll é pioneiro nessa luta que vem desde de 1922;
mais de melo século !
Será que os homens de agora são mais Inteligentes do que os daquele tempo? Será que os de agora
são mais inteligentes do que os contemporâneos de
Rui Barbosa, tendo à frente aquela Inteligência privilegiada, que lá fora tanto brilho deu ao Brasil? Não!
Somos os mesmos filhos desta Nação, os mesmos
corações, os mesmos sentimentos, as mesmas preocupações, as mesmas Inteligências, mas não queremos, naturalmente, mudar o ritmo, nem transformar
aquilo que foi sempre bom, que esteve sempre certo,
porque o que está certo não se muda.
Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Otto
Lehmann.
O Sr. Otto Lehma.nn (ARENA - SP) - Nobre
Senador, estou ouvindo com toda atenção o discurso
de V. Ex.n
O SR. BENJAIIUM FARAH (MDB- RJ)- Multo
obrigado a V. Ex.•
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Este
problema dos direitos autorais, sei que tem sido multo debatido no Brasil, com criticas e com elogios. De
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minha parte sentir-me-la honrado se V. EX." me
convidasse para que, juntos, fizéssemos um estudo na
legislação e, se· fosse necessário, apresentássemos algum projeto de lei. Devo, entretanto, dizer a V. Ex.•
que não me Impressiono com as criticas que são feitas
em conclaves no estrangeiro, porque ali se reúnem
homens que, não raro, não tém em seus paises aqueles direitos que reclamam para os outros. O Senador
Evandro Carreira lembrou agora, no aparte que deu
a V. Ex.", que a própria Rússia seria um dos signatários do documento pelo qual se pretende dar conselhos ao Brasil. Todavia, neste particular, não é passivei que ninguém queira comparar o Brasil com a
.Rússia, porque a liberdade aqui, graças a Deus, existe.
ill verdade que passamos por um periodo de revolução,
e que toda revolução precisa defender-se, precisa
autoproteger-se. Em tais períodos, a liberdade, às
vezes, é um pouco sacrificada. Mas, de uma maneira
geral, temos leis, temos garantias, e aqueles que não
cometem crimes e vivem corretamente de nada se
arrecefam e nem têm razão para se arrecearem. Se
v. Ex.• diz, por exemplo, que há 11ma lei que assegura
o direito autoral, mas que essa lei foi revogada. por
uma portaria, eu diria a V. Ex." que os tribunais
estão al para discutir a matéria e que, se isto f~r
exato, um mandado de segurança seria prontamente
concedido, porque os nossos tribunais diariamente
têm atendido casos em que ela é cabivel. Sei que a
matéria é complexa; se! que merece um exame cuidadoso; se! que a nossa legislação, nesse particular,
poderia ser melhorada. Toda legislação pode ser melhorada; mas, só pediria a V. Ex." que dlscutissemos
o problema mais dentro da realidade brasileira e
dispensássemos os conselhos de outros paises ou de
intelectuais de outros paises. Multo grato a V. Ex.•
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Agradeço ao nobre Senador a sua Intervenção. Quero responder a seu aparte, apreciando-o sob dois aspectos:
primeiro, v. Ex." me convida para um debate sobre
a matéria. Ficarei multo honrado em levar a V. Ex.•
a documentação toda e expor a violência a que está .
sendo submetida esta Sociedade de Direitos Autorais.
Mas, quero adiantar a V. Ex.• - acho que nós não
vamos ter a preocupação, nem o trabalho de fazer
uma lei. Existe já uma lei, que tomou o n. 0 5.988,
de 1973. Ela velo da inteligência de um conterrâneo
de V. Ex•, do Professor Alfredo Buzaid ...
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Notável
intellgêncla.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - •••
cuja cultura é Inegável. Foi justamente ele quem fez
esta lei. V. Ex." deverá conhecê-la, mas, de qualquer
modo, vou mandar buscá-la e fazer chegar às suas
mãos. O nosso trabalho não vai ser grande, digamos
assim, superficial mesmo, porque a lei já existe. Vamos apenas exigir, pedir que se cumpra a lei e não
que se destrua uma lei com uma portaria.
O Sr. Otto Lehma.nn (ARENA - SP) -Permite
V. Ex." mais um aparte?
O SR. BENJAIIUM FARAH (MDB - RJ) - Revogar uma lei, passar por cima de uma lei, através
de uma portaria! Onde estamos?
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - E por que
não se recorre dessa Portaria para a Justiça, pedindo
a manutenção da Lei?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - SP) - A Sociedade já se dirigiu ao Judiciário, e existem pareceres de Inúmeras figuras da nossa jurisprudência. CItei nomes aqui, inclusive lembro o de um grande
paulista, Cândido Motn Filho, que tez um parecer
brilhantisslmo, sobre este assunto, contestando a validade desta portaria, e defendendo a lei que foi ela-
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borp.da pelo Governo Revoluc!onár!o, é a tal contrad!çao a que se referiu, ainda há pouco, o nobre
Senador Evandro Carreira. Foi feita por um Governo
Revoluc!onár!o, pelo Governo do honrado Presidente
Méd!c!, cujo Ministro da Justiça era o notável Professor Alfredo Buza!d.
O Sr. Otto Lebmann CARENA - SP) - A Justiça
já decidiu?
O SR. BENJAMIM FARAH CMDB - RJ) - Não
a Justiça val-se pronunciar. Já concedeu uma n~
minar.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SPl -Então!
Veja V. Ex.• que é o que eu dizia. Nós vivemos num
País em que a !e! é sempre respeitada. Se há uma
portaria llegal, o recurso deve ser dlrlgldo ao Poder
Judlclarlo e V. Ex.• diz que o Judlclárlo acaba de
reconhecer a força da Lei. Então, nós não precisamos
de conselhos vindos do estrangeiro.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Meu
caro, não prec!sr..mos fazer nada, devemos cruzar os
braços e de~xar gue a coisa vá andando de qualquer
ma.nelra? Nao, nos devemos tomar uma posição. Acho
que nos temos que lutar, temos que definir as nossas
posições, e temos, também, que alertar contra certos
processos. Eu acho que o Estado deve Intervir em
muitos casos, sobretudo quando está em jogo a segurança, por exemplo, do Mlnlstér!o das Minas e
Energia, das pesquisas, dos minérios, dos controles dos
Correios e Telégrafos, dos transportes, da polícia,
tudo Isso. Mas, a ln te!lgênc!a ficar sobre o controle
do Estado eu acho que é uma v!olênc!a.
Então, eu disse a V. Ex.• que responderia ao seu
aparte sobre dois aspectos: primeiro, é que o nosso
trabalho vai ser quase nenhum, em face dessa lei
elaborada por uma das grandes culturas deste Pais,
qu~ é o_ Prof~ssor Alfredo Buza!d; segundo, que os
pa1ses nao estao dando conselhos ao Brasll, não estão
fazendo coação, estão fazendo um apelo e manifestando a sua preocupação, preocupação de todos nós.
Se temos a melhor convivência com esses países, acho
que não há motivo para repelirmos mensagem dessa
natureza, e que não é Insultuosa. Pelo contrário, é
uma demonstração de confiança. Eles acreditam
neste Governo, como nós também acreditamos. E,
digo mais a V. Ex.•: pelo respeito que tenho ao honrado Presidente Ernesto Gelsel, penso que Sua Excelência não foi esclarecido sobre este assunto. São muitos os problemas diante de Sua Excelência - a cruz
do Presidente deve ser multo pesada, sobretudo nesta
hora. em que a ARENA o força violentamente a sair
de cidade em cidade, fazendo uma pregação politica - e, além dos problemas que aí estão, há o problema econômlco, ameaçando as próprias Instituições.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Lembro a V. Ex.• que seu tempo já está esgotado.
O SR. BENJAMIM FARAH CMDB - RJl - Vou
terminar, Sr. Presidente. Peço a V. Ex.• que, com
seu espírito democrático, me tolere mais uns minutos.
Como dizia, o Senhor Presidente não foi esclarecido. Sua Excelência tem o coração aberto para o
diálogo e para as grandes causas. Acredito que há
de mandar rever este assunto. E, neste ponto, expresso minha palavra de confiança ao Ministro Ney
Braga. S. Ex.• é um m111tar, um general do nosso
Exército, e o m!lltar brasllelro tem grande vocação
democrática, tem o maior respeito pelas Instituições
e pelas organizações lnternac!onals, se não tivesse
não sairia daqui, arriscando-se, para lutar Ió. fora',
marcando com seu sangue, e com a vida de muitos
brasileiros, 11 nossa vocação pela justiça, pela democracia e pela liberdade.
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O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Com
multo prazer, nobre Senador.
O Sr. Otalr Becker (ARENA - SCl - Nobre Senador Benjamim Farah, apresento, por seu alto intermédio, a minha solidariedade à Associação Brasileira de Autores e Igualmente manifesto a esperança
d~ que Sua Excelência o Senhor Presidente da Republlca e o eminente Senhor Ministro Ney Braga haverão de levar em consideração este apelo, para que
sejam restabelecidos esses direitos. Gostaria de dizer
ainda que certamente essa portaria tem a sua razão
de ser. Façamos votos para que ela não tenha ocorrido em razão de alguns desllzes que porventura aquela entidade tenha cometido. Não creio que tenha ocorrido, nobre Senador Benjamim Farah. Como homem
que propugna, que luta por um País llvre e democrático, onde a in!c!atlva privada. tenha o seu lugar
ao sol, evidentemente - não poderia aceitar tivéssemos estatizado o setor cultural de nosso País.
O SR. BENJAMIM FARAH CMDB - RJl - Agradeço ao nobre Senador Otalr Becker pelo seu aparte.
Realmente V. Ex.• está Imbuído desse espírito democrático, que é o apanágio do povo bras!le!ro não é
propriedade de ninguém, não é patente de nenhum
partido, mas é o que está na alma e no coração de
nos.sa gente. Com sua posição, V. Ex.• dá demonstração de que o seu Partido quer o diálogo, quer encontrar a verdade, quer a boa convivência com as
diversas organizações, sobretudo de Intelectuais dentro do Brasil, como também com as organizações Internacionais a que estamos flllados.
A vista. da Importância e da gravidade da mensagem que acabamos de transmitir à Casa, dirigida
ao Governo brasileiro por um respeitável organismo lnternac!onal e sancionada por nada menos
de 80 delegações presentes a um seu Congresso - verificamos como se tornam Imprescindíveis o cuidado
e a cautela de que se devem cercar os órgãos e Instituições criados pelo Poder Público, para que possam
exprimir sempre, através dos seus ates, a legitimidade do Direito e a consciência da Justiça. Não é concebível - sobretudo no setor da criação Intelectual
- que sistemas, práticas, resoluções e portarias arbitrárias, terminem por armar um verdadeiro Estado
autoritário, que reduz e elimina os direitos naturais
do homem e desfigura a imagem que o País deve
manter· no concerto das nações.
Fique certo, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, que o único propósito que nos anima,
com o brado de alerta que aqui renovamos, é o de
prestar uma honrada e efetlva colaboração ao nosso
Governo, tal como o exige a Importância do assunto
aqui abordado, e que já transcendeu as fronteiras nacionais. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
BENJAMIM FARAH EM SEU DISCURSO:

CONFEDERACióN INTERNACIONAL DE
SOCIEDADES DE AUTORES Y COMPOSITORES
CONSEJO PANAMERICANO
Mexlco, D.F., agosto 11 de 1976.
Excelentiss!mo Seiíor Embajador
Antônio Francisco Azeredo da Silveira
Ministro de Relaciones Exteriores,
Pnlnc!o do Itamaraty
Brnsilln DF Bras!I.
Excelen tiss!mo seiíor Ministro:
En nombre del Consejo Panamer!cano de Ia Confederaclón Internacional de Sociedades de Autores y

--------------------~---~~~
.. ~.~"""
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Compositores (CISACl, que agrupa a la totalldad de
las sociedades de autores organizadas de! mundo entero, me permito molestar su ocupada atenclón, para expresarle que este Consejo Panamericano ha tomado conoclmiento de la Resolución n. 0 1, de! Consejo Nacional de! Derecho de Autor a través de su
publlcación en "0 Estado de S. Paulo".

ENT PQE
CDT SMR RJ
ZCZN RDE719 FBR430 QAA007 029860
BRRO CO FRXX 312

Por la extrema importancia que esta resolución
adquiere, no solo para los autores brasilefios, sino
para los de! mundo entero, es que con todo el respeto,
para su alta investidura y para el gran pais cuyas
Relaciones Exteriores usted dirige, nos permitimos
expresarle nuestra honda preocupaclón por una medida que condena a muerta a 1~ sociedades brasilefias adminiStradoras de! derecho de ejecuclón musical.

Monsieur Umberto Teixeira
Presldent Serviço Defesa Direito Autoral
Avenida Rio Branco 31 13EME ETAGE
Rio de Janeiro

Esta resoluclón constltuye para las sociedades autorales de todo e! mundo una verdadera sorpresa y
un gran cambio respecto de la línea de conducta
mantenlda brillantemente, con dlgn!dad y categoria,
por las representa clones oflciales dei Goblerno Brasllefio en todas las reuniones internaclonales donde
esas representaclones se han hecho presentes actuando lnvarlablemente en defensa de los autores, con
talento, con eflcacla y con hondura y poniendo el
prestigio de Brasil en el campo autoral en alturas
verdaderamente Importantes.
La experlencla mundial sefior Ministro, demuestra claramente que ~alo las sociedades autorales debidamente organizadas son las únicas capaces de detender con e!lclencia el derecho de autor. Y el derecho de autor sefior Ministro como bien lo dlce la
"Carta de los Derechos Humanos" es uno de los dechos dei hombre.

Los autores no acertamos a compaginar la lmágen de un Brasil pujante, culto y ejemplarlzador, con
esta Resoluclón n.o 1, que anula una de las más
grandes conquistas de los trabajadores lntelectuales
y artlstlcos, como lo es el derecho elemental de administrar su proplo derecho.
Muy lejos está de nuestro ánlmo pretender Interferir de manera alguna en las declslones de los Estados Soberanos porque una de nuestras normas fundamentales es respetar y honrar en todos los terrenos
esa soberania. Pera con la calldez humana que emerge de nuestra condición de creadores, es que nos permitimos participar a usted nuestra inquletud y nuestro desasosiego frente a esta Resolución que por otra
parte va más alla de lo que la magnifica Ley Autoral
Brasileii.a autoriza y legisla.
Conocedores de que nuestro legitimo derecho es
visto por usted con simpatia, es que nos permitimos
adjuntarle los estudlos que los miembros de la Comislón Juridica de! Consejo Panamerlcano formada
por un grupo altamente seleccionado de juristas de
primelrisima categoria desde la Argentina hasta
Mexico han formulado respecto de la Resoluclón n.0 1,
que nos permitimos comentarle.
Oj ala se sirva prestar usted su compresión a estas expresiones cabalmente representa.tlvas de los
sentlmlentos unânimes de todos los autores de América y dei mundo agrupados en nuestro Consejo Panamerlcano y en la Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores (CISAC).
Rogandole se sirva dlslm ui ar las moles tias que
esta sollcltud pueda ocaslonarle me permito expresar
a ustcd nuestra anticipada gratitud y las expresiones
de nucstrn más respetuosa conslderación. - JO!le
Maria Fenumclez Unm>Jn, Presidente.

Paris Telexedeneulllysurselne 312/293 20 1308 Page l/50

Volcl !e texte de la motlon adoptee par la Confedaratlon Intemationale des S<K:ietes d'Auteurs et
Composlteurs (CISACJ, reunle en assemblee generale
a Paris du 27 septembre au lER octobre 1976 a L'oecaslon de son congres
COL 31 13EME 27 lER 1976
Umberto Teixeira 029860 page 2
En presence de plus de 80 delegatlons venues du
monde entier stop vu l'evolutlon actuelle de la protectlon du droit d'auteur au Bresil et notamment celle
de l'organisation de cette protectlon telle qu'elle resulte de la Resolution no 001/CNDA en date du 6 avrll 1976 du Consell Natlonal du
COL 6 1976
Umberto Teixeira 029860 page 3
Drolt d'auteur, exprime sa preoccupatlon devant
une telle resolution au regard de la longue tradltlon
jurldlque braslliene d'assurer aux createurs intellectuels l'efflcace protectlon dont lls ont besoln et qui
a condult ce pays, !e premler du contlnent latlnoamerlcain
A RATIFIER DES 1922 LA CONVENTION DE BERNE,
RA:PPELANT PAR AILLEURS LE
COL 1922
Umberto Teixeira 029860 page 4
Role important joue par le Bresll en taveur de
J'afflrmatlon d'une telle protectlon lors de nombreuses reunlons lnternatlonales sur le droit d'auteur
organisees tant aupres de !'UNESCO et de l'ompl que
&cus leurs ausplces constate avec emotlon que les
dispositlons de la resolutlon precltee sembrent condulre a un renversement de I
COL OK
Umberto Teixeira 029860 page 5
L'action ainsl menee depuls longtemps par le
Bresll en faveur du respect des drolts fondamentaux
et excluslfs consacres en faveur des auteurs par ladite conventlon !ait appel au gouvernement bresllien
pour que ces drolts contlnuent a etre dument sauvegardes et ne se trouvent pas tenus en echec par la
mlse
COL OK
Umberto Teixeira 029860 page 6
Sous tutelle de leur exerclce comme le prevoit la
resolutlon dont 11 s'aglt, leque! doit demeurer l'apanage excluslf dcs auteurs ou de ceux a qui ils l'ont
volontalremente et llbrement confies. S STOP.
M. Jean Loup Tournler - Presldent du Bureau Executi! de la CISAC.

I
I,
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CON~D:G:RATION

INTERNATIONALE DES SOCI:G:Tii:S D'AUTEURS ET COMPOSITEURS
CONGR!i:S MONDIAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
XXX: e CONER!i:S
(Paris, 27 septembre - ler octobre 1976)

AG/76/43.053

Vob: en Auem blée Générale
Nambre de volx conformément à Partlcle 23 modltlé des Statuts: 1 volx ordlnalre 1 volx supplémentalre por tranche commencée de F .f. 10.000
de la cQtlaatlon 1975 avec un plafonl! par Soclété
de 10% du total des volx

+

Soclétés
Afrlque du Sud
Dalro
Samro
Sarral (")
Allemagne (Républlque Démocratlque)
Awa
Allemagne (Répub!lque Fédérale)
Gema
Argentlne
Argentores
Badale
Austra!le
Apra
Austrlche
AKM
Austro-Mechana
Literar-Mechana
LVG
Belg!que
Sabam
Brésl!
Sbat
UBC
Bulgarle
Jusautor ( 0 )
Canada
Capac
Societe des Auteurs
Chili
Satch
Colombie
Sayco
Oanemark
Koda
NCB
Espagne
Sgae
Etats-Unis
Ascap
BMI
Ses a c
Finlande
Teosto
France
Sacd
Sacem
SDRM
SGDL
Spadem (•)
Grece
Aepi
Hongrie
Artisjus
Inde
IPRS
Islande
Stef
Israel
Ac um
Ita!le
Slae

2

2
1
3
23
2
2

3

4
2
2
2

4
2
2

1

3

1

1
2
2
3

6
16
11
2
2
4

15
10

2
1

2
2
2

2
2

14
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Nambre de vo!x conformément à Partlcle 23 modi!!é des Statuts: .1 vo!x ordinalre + 1 volx supplémentalre por tranche commencée de F.!. 10.000
de la cotlsatlon 1975 avec un pla!ond par Soclété
de 10% du total des vo!x

Soclétés

J'apon
J'asrac
Maroc
BMDA
Mexlque
Directores (')
Saem
Secrt
Smat (')
Norvêge
Tono
Nouvelle-Zélande
(volr à Australle)
Paraguay
Apa
Pays-Bas
Seba
Bum a
Stemra
Pérou
Apdayc
Pologne
Zalks
Portugal
Spa
Républ1que Arabe d'Egypte
Sacerau
Royaume-Unl

8

1
1
2
2
1
2
'

2
2

3
3

2
3

2
2
6
2
3

PRS

Brlt!co
MCPS
Sénégal
BSDA
Suêde
St!m
Su!sse
Su!sa
Mechanllzenz
Tchécoslovaqu!e
L!ta
SOza.
Dllla.

2

3
3
2
2
2
2

os a

3

Tun!s!e
Sodact
U.R.S.S.
Vaap
Uruguay
Agadu
Venezuela
Sacven
Yougoslav!e
J'aa
SOkoj
Za.lre
soneca

2
7

:z
2

2
2
2

Total des Volx
10%
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

i

I:

Está

ORDEM DO DIA
Acham-se presentes 26 Srs. Senadores.

Não M quorum para dellberaçijo. Em conseqüência, as matérias constantes dos Itens 1 a 4 da

=
=24625

Ordem do Dia terão a votação adiada para a próxima sessão .
São os seguintes os Itens adiados:
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n.o 102, de 1975 - Complementar, do Senhor
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção

:
:
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de empréstimo simples pelos Servidores Públicos ao
Programa de Formação do Patrimôno do Servidor Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob números 4 a 6,
de 1967, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço Públlco Civil; e
- de Finanças.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n.0 510,
de 1976, do Senhor Senador Mauro Benevldes, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do Relatório divulgado pelo Bispo de Nova Iguaçu,
Dom Adriano Hipólito, sobre o atentado de que foi
vitima e da nota da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasll a respeito do mesmo atentado.
1"""3-

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 532,
de 1976, do Senhor Senador Accloly Filho, solicitando
sejam anexados aos Projetos de Lei do Senado números 88, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1975; e 72, 81 e 126,
de 1976, que já tramitam em conjunto os de·números
207 e 232, de 1976, dos Senhores Senadores Roberto
Satumlno e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.

-4votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n.o 142, de 1976, do Senhor Senador Nelson
Carneiro, que regula a lndenização a dependente, e
dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n,0 522, de 1976, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Item 5.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n.0 185, de 1975, do Senhor Senador José Samey, que altera a redação dos
arts. 11 e 143 e revoga dispositivos da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n.0 • 501, 502 e 503, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j ur!dicldade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a
encerrada.
Fica sua votação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria da pauta.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. l Sr. Presidente c Srs, Senadores.
Apenas para meditação da Casa, e para que conste
dos .Anais, focalizo assunto estampado em dois periódicos brasllelros.
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A Minoria desta Casa tentou trazer ao plenário
das Comissões o Sr. Ministro das Minas e Energia.
Não conseguiu. S. Ex.• deveria falar sobre os contratos
de risco. No entanto, Sr. Presidente, pelos jornais Gazeta Mercantil e Correio Brazlllense, tomamos conhecimento da minuta do contrato de risco e, por lncrivel
ue pareça, essa minuta foi conseguida de uma 'revista
americana; o jornalista a comprou numa banca de
Nova Iorque.
Como já disse, apenas para meditação e para que
conste dos Anais desta Casa, transcrevo, Sr. Presidente, as palavras do Jornalista José Carlos Thomé,
na Gazeta Mercantil:
"Um dos segredos mais bem guardados peJas autoridades brasileiras nos últimos meses
- o conjunto de normas oferecido às empresae
estrangeiras Interessadas em firmar contratos
de risco com a PETROBRAS - acaba de ser
publicação em Nova Yorque pela editora Barrows Company Inc., numa coletànea de leis sobre petróleo sob o título "Baste 011 Laws and
Concesslon Con tracts".
A versão da minuta divulgada pela pubD.cação norte-americana apresenta muitos claroa
numéricos - que certamente a PETROBRAS
guardou para a fase de negociações Individuais
- e pelo menos uma lncorreção: o gás natural
encontrado seria propriedade automática da
PETROBRAS, cláusula que foi modificada pela
empresa estatal 15 dias antes de encerrar-se o
prazo para a apresentação das propostas, conforme este jornal lá noticiou."
Sr. Presidente, por mais absurdo que pareça, poucos Congressistas devem conhecer que realmente o
gâs natural encontrado será propriedade das flrmae
que vão explorar o contrato de risco,
Apresentamos, há poucos dias, o pedido de convocação do Sr. Ministro Severo Gomes, da Indústria e
do Comércio, para que S. Ex.a explique as alternatlvae
do modelo do desenvolvimento econômico brasileiro.
Sr. Presidente_, não sabemos se a Maioria vai aprovar tal convocaçao, mas esperamos não ter que ler
nas revistas americanas quais serão as alternativas
do desenvolvimento brasileiro.
Sr. Presidente, outro assunto que trazemos ao conhecimento do Senado, e publicado no Jornal do Brasil, de hoje:
...A questão envolvendo a concorrência para
compra de unidades de laminação destinadas à
Companhia Siderúrgica Nacional, obviamente,
ultrapassa os limites de um caso Isolado. Não e
a primeira vez que a SIDERBRAS pretende paesar por alto, e em brancas nuvens, sobre problemas envolvendo o Programa Siderúrgico Brasileiro. Todos se lembram das denúncias quanto
ao Plano de Expansão da CSN e dos documentos do Banco Mundial, cuja existência foi solenemente Ignorada por autoridades do setor, até
se renderem à evidência públlca dos fatos. Dessa forma, estamos dentro da rotina: denúncias
são feitas e são negadas, continuando tudo a
correr como se nada houvesse. ll: preciso, pola,
nas a tuais circunstâncias, procurar ver mais a
fundo o que está acontecendo com a siderurgia
e com os planos de expansão para a lndústiia
de aço em geral no Pais. Na realldade, não bà
recursos Internos suficientes para atacar os programas em toda a sua extensão. A salda ~bvta
para Impasses dessa natureza, quando nao se
tem dinheiro dentro do Pais é recorrer ao capital estrangeiro ou aos créditos de fornecedores.
Nesse caso, o que fazer com a Indústria bras!~

.•
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letra fornecedora de máquinas e equipamentos?
O affaire envolvendo a CSN vai, portanto, muito mais longe: ele é apenas um exemplo das
dificuldades com as quais nos vamos defrontar
daqui para a frente e que simbolizam o atual
estado de coisas no Pais, por conta dos equívocos do II PND. o principal desses equívocos terá
consistido, por certo, no não reconhecimento
das dificuldades Internas para gerar poupança,
num quadro em que o bloco da OPEP Isoladamente nos leva, desde a crise do Oriente Médio
em 73/74, qualquer coisa como 3% do Produto
Interno Bruto para pagar as contas do petróleo,
ou seja, para cobrir consumo."
Sr. Presidente, o que pode fazer o Legislativo, por
exemplo, face a essa concorrência da compra de unidades de laminação? Nada! Tentar a convocação do
Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional? Tentar a convocação do Presidente da SIDERBRAS?
Tentar a convocação do próprio Ministro? Acreditamos que seriam, mais uma vez, medidas Inócuas.
Sr. Presidente, com essa observação do Jornal do
Brasil, sobre problema envolvendo a siderurgia brasileira, volto a lembrar a Importância de se regulamentar o art. 45 da Constituição, artigo esse que nunca
é demais citar:
"Art. 45. A lei regulará o processo de flscallzação, pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, dos atos do Poder Executivo,
Inclusive os da administração !ndlreta."
O nobre Senador Mauro Benevldes já apresentou
projeto tentando a regulamentação desse artigo.
Não entendemos, Sr. Presidente, o porquê dessa
não regulamentação. Mais uma vez, a meu ver, o Legislativo brasileiro, sobretudo a Maioria desta Casa
- é preciso que se diga -, deixa de cumprir a própria
obrigação constitucional. Esperamos que, num futuro
próximo, o Legislativo brasileiro, face à hipertrofia
do Executivo, possa realmente regulamentar o art. 45
da Constituição, e, com Isso, permitindo uma fiscalização mais próxima dos atas do Poder Executivo.
Era o que tlnhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE <Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre senador Otalr Becker.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ministério da Agricultura está empenhado na
execução de um Programa Nacional de Sulnocultura.
visando criar condições para a expansão do setor,
de Importância para a economia e a alimentação do
povo.
Graças a estudos realizados pela FAO, tornou-se
conhecida a Importância da carne para um mundo
superpovoado e a cada dla mais carente de alimentos e, especialmente, de carne. Esses estudos prevêem
um déficit de 2.136. 000 (dois milhões e cento e trinta
e seis mll) toneladas de carne para o ano de 1980,
mostrando que o Brasll é um dos poucos países do
mundo que tem condições para ampliar a pecuária,
visando produzir a carne de que tanto necessitará o
mercado ln ternaclonal.
Disso resultam magnificas posslbllldades para o
Brasil no mercado Internacional, para o que devemos
nos preparar. E essa a razão do apoio e Incentivo que
nossos governos têm dado à pecuária. No entanto,
não basta que aumentemos e melhoremos o rebanho
bovino, a fim de que possamos exportar grandes
quantidades de carne. Necessário, também, se torna
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•diversificar o consumo Interno, criando no povo brll.•ollelro o hábito de consumir carnes de outros animais,
•propiciando a venda daquela oriunda do gado bovino.
•E, aqui, a carne de porco assume papel relevante, que
•determina as atuações e preocupação do Ministro
Alysson Paullnelll com o setor, cujo desenvolvimento
.~ modernização depende de um conjunto de medidas
·de fôlego, que nos permitam a aquisição de técnicas
que ainda não possuímos.
Luta o Mlnlstérlo da Agricultura com a escassez
de dados relativos à sulnocultura nacional, que sabemos ser bastante precária, predominando em nosso
rebanho o porco tipo banha, do que resultam fatos
como aquele do abate de 1970 revelar uma média de
70% (setenta po< cento) de gordura na carcaça.
Numerosos os problemas a enfrentar para a execução do Programa Nacional de Su!nocultura, até que
logremos multlpllcar nosso rebanho, dar-lhe condições técnicas e hlglêr.lco-sanltárias, bem como passemos a dispor de uma 'infra-estrutura que nos posslblllte a lndustrlallzação e o armazenamento da carne de porco.
A sulnocultura é de grande slgnlflcado econômlco,
pois do porco se aproveita a carne, toucinho, banha,
couro, cerdas, esterco e do suco gástrico se extrai a
pepsina, tão usada na Indústria farmacêutica. Proporciona veloz retorno do capital, com um rendimento
de carcaça que vai a 95% (noventa e cinco por cento).
O Brasll ocupa o 4.0 lugar entre os seis países de
maior rebanho:
China ............... . 239.193.000 cabeças
URSS ................ . 70.032.000 cabeças
Estados Unidos ...... . 61.100.000 cabeças
Brasll ................ . 34.000.000 cabeças
Polônla .............. . 21.496.000 cabeças
Alemanha Ocidental .. 20.452.000 cabeças
Infellzmente, nossa sulnocultura é conduzida de
forma empírica, daí distanciarmo-nos demais de outros países, no que toca à qualidade do rebanho, tecnologia, etc. Reveste-se. dessa forma, de grande significado econômlco o Programa que o Ministro Alysson Paullnelll se esforça em reallzar, visando uma
Intensa transformação desse setor de nossa economia.
E, aqui, tem alcance especial a realização de pesquisas várias, inclusive de novas fontes de alimentos
energéticos que substituam o mllho; a melhoria do
rebanho, através da Importação de reprodutores e
cruzamentos bem orientados; desenvolvimento de
técnicas hlglênlco-sanltárlas; produção de vacinas e
uma eficaz política de preço mínimo para o setor,
que estimule o produtor, llbertando-o da grande oscilação de preços que ora nos caracteriza.
Sr. Presidente, Santa Catarina é um Estado que
se distingue no País, quanto à sulnocultura, que participou com 12,75% no ano de 1975 no valor bruto da
produção catarlnense. A esse setor estariam, dlreta
ou lndlretamente, llgadas 268 mil pessoas, o que equivale a 8% da população de meu Estado.
Apesar de apresentar Santa Catarina onde existem cerca de 164 mil estabelecimentos sulnicolas, com
50 mil famíllas nessa atlvldade tendo sua principal
fonte de renda, enquanto .no setor Industrial 16 frigoríficos dependem do fornecimento da matéria-prima produzida no Estado- uma situação bem melhor
do que outros Estados -Inúmeros e graves os problemas da sulnocultura catarlnense. O assunto foi devidamente estudado em trabalho realizado pela Secretaria de Agricultura e Abnstcclmento, ntravés da
Comissão Estadual de Planejamento Agrícola. O
Diagnóstico e Proposições para a Sulnocultura Catarlnense, elaborndo pelo engenheiro-agrônomo Hugo
Gustavo Hüdrich c o médico veterinário Ol!ces Osmar
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Sa.ntint, com a. colaboração dos engenheiros-agrônomos Adolfo Correia e João Augusto de Oliveira examinou os vários aspectos da sulnocu!tura do meu
Estado, Identificando suas falhas e deficiências, cujas
principais proposições finais foram:
1) Criação de um sistema de armazenagem para
formação de estoques de mUho e cont1ngenc1amento
na exportação da soja e principalmente de farelo de
soja, visando impedir a superelevação dos preços dos
dois principais ingredientes que entram na composição de rações para suínos.
2) al Criação de um sistema de estocagem de
carne suina pela COBAL, a exemplo do que é feito
com a carne bovina; o preço pago pela COBAL à Indústria seria o equivalente ao preço do suino vivo
pago ao produtor multiplicado pelo indice 2,1. bl
Abertura de uma Unha de crédito especial para as
indústrias interessadas em ampliar sua capacidade
de estocagem a frio, com juros semelhantes aos oferecidos ao Crédito Rural
Sl Maior estimulo por parte do Governo Federal
às exportações de carne suína, através da. elevação
dos Incentivos sobre IPI e ICM.
4) Estabelecimento de um preço referência para
o suino vivo, baseado no critério de classificação já
definido pela ABCS - Associação Brasllelra de Criadores de Suínos. Somente as indústrias que assegurem o preço de referência ao produtor, poderão ser
beneficiárias da Unha de crédito, citada no item 2. b,
bem como dos incentivos à exportação.
5) Estender às exportações de carcaças de sulnos frigorificadas, os Incentivos fiscais do Decreto-lei
n.0 1.189, de 24-9-71, regulamentado pelo Decreto n.O
69.282, de 24-9-71, concedidos a produtos 1ndustrlallzados. Os beneficies concedidos pelo decreto-lei supracitado, permitiram o reequipamento e modernização do parque Industrial, posslbl!1tando melhor
atendimento ao mercado importador de produtos
suinos.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJl - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. OTAm BECKER CARENA - SC) - Ouço,
com prazer, o aparte de v. Ex. •
O Sr. Benjambn Farab - (MDB - RJ) - Está
V. Ex.• abordando assunto que tem sido objeto de
preocupação de grandes paises - a sulnocultura. Refiro-me aos grandes pa!ses e dentre eles, os Estados
Unidos, a Rússia, a China e a Alemanha. O Brasll
poderia ser, digamos assim, colocado em primeiro lugar, em matéria de sulnocultura. Mas, tenho a 1mpressão de que perdemos, neste particular, para os
Estados Unidos. Vê v. Ex.• que nos Estados Unidos
o que mala contribui para o Tesouro é o que provém
da indústria, sobretudo no que tange à parte do aço
e das máquinas; em segundo lugar, é a sulnocultura,
com toda aquela cadela de elenco relativo à sua
manutenção, sobretudo o milho. No Brasll, estamos
muito empenhados em implantar Indústrias. Realmente devemos tocar a nossa Indústria para a frente, más nunca nos esquecer de que este Pais precisa
dar um grande Incremento à agricultura. Ainda acredito que o Brasll seja uma nação agricola, por excelência. Vê v. Ex.• que o que mantém nosso balanço
de pagamentos é o que vem da agricultura. Agora,
quando v. Ex.• se refere à sulnocultura, sobremodo,
em Santa Catarina, quero lembrar um homem de
que tive a honra de ser colega na Câmara dos Deputados e que, também aqui, deu a sua participação
pois fol Senador da República. Refiro-me a Att11lo
Fontana um brasileiro que merece todos os nossos
aplausos' os nossos louvores, pela grande capacidade
de luta, pela capacidade de organização, pela fé ina-

II)
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balável com que realiza os seus negócios. Há pouco,
visitando o Paraná, vimos que ele já Invadiu aquele
Estado também. Lamentavelmente, não tenho aqui
as estatísticas ...
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SCl - Ele já
está em Mato Grosso, também.
O Sr. Benjamim Farah CMDB- RJl -Está em
Culabá, Instalando uma grande organlzD.ção, levando
àquele Estado o progresso, a contribuição de uma
intellgêncla prlvlleglada, de um homem que tem fé
em nossas energias e nas nossas potenclalldades. O
Prefeito de Toledo me informou sobre o que a Sadia
tem feito, lá, no Paraná. E o que faró., dentre em
breve, para o abate de aves e de porcos, algo que nos
lembra multo o que existe nos Estados Unidos, na
Rússia, na Aleman.na e na China. Quer dizer, o Brasll, nesse ponto, conseguiu um progresso extraordl·
nárlo, graças à capacl r! ade desse homem notável que
é Attíllo Fontana. Desejava 'fazer este registro, porque se trata de um homem que poderia, com os seus
recursoa e com os seus bens, estar descansando, gozando uma vida tranqüila, no entanto está fazendo
empreendimentos cada vez mais no• i veis. E levando
esses empreendimentos a todas as ulreções. Além do
que possui em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São
Paulo e Paraná, agora Mato Grosso foi ~o!ltemplado
com o Impulso que Attíllo Fontana dara aquele Estado. Aqui fica, portanto, o meu aparte, com a minha
solidariedade ao oportuno discurso de V. Ex.•
O SR. OTAIR BECKER CARENA - SCl - Eminente Senador Benjamim Farah, Incorporo, com multo prazer, com satisfação, com muito orgulho e emocionado, mesmo, esse oportuno aparte de V. Ex.a,
pelo aspecto que diz respeito à tradição agrícola do
nosso País, que deve ser enfatizado, ajudado, motivado, e, sobretudo, deve ser amparado.
Em segundo lugar, pela referência a esse coestaduano ilustre, que jó. com raro brllhantlsmo ocupou
uma cadeira, nesta e na outra Casa do Congresso
Nacional. Homem que dedicou grande parte de sua
existência, à vida pública com relevantes serviços
prestados a Santa Catarina e ao Brasll e, ao lado
disso, sobretudo, eletem inestimáveis trabalhos feitos
à Nação nos setores agrícola, da agropecuárla, da
comercialização da Industrialização e no setor de
transportes, com a sua companhia de aviação. Multo
obrigado a V. Ex.•
Sr. Presidente, esse trabalho, de Indubitável valor, foi entregue, por Iniciativa do Dr. Victor Fontano.,
eficiente Secretário da Agricultura e Abastecimento,
ao Sr. Ministro da Agricultura. Representa mais que
uma reivindicação de Santa Catarina junto ao Governo Federal, pois é valiosa eolabomção para a execução de uma política objetlva para o desenvolvimento e modernização da suinocultura brasllelra,
conforme desejo do Governo Gelsel, razão de ser do
Programa Nacional de Sulnocultura. Estou certo de
que o Ministro Alysson Paulinelll o recebeu com satisfação e dado seu empenho na concretização do
Programa' elaborado por determinação sua, há de
corresponder ao esforço catarlnense, propiciando ao
meu Estado o atendimento de reivindicação de vasto
significado económico e social para Santa Catarina,
mas, sobretudo, dlretamente relacionada com a modernização e ampliação da sulnocultura brasllelra. O
nmblcloso Programn elaborado pelo Ministério da
Agricultura pode tomar-se logo realidade em Santa
Catarina, propiciando S. Ex.• a este Estado as condições reclamadas no trabalho n qu~ me referi acima.
Sr. Presidente, de grande lm pLn·tfmcin também,
foi o Encontro Regional de Agricultura/Sul, rc:.Hz:-:cto
em Campinas e ao qual compareccro.m os Sccret.:.nos
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de Agricultura do Paraná, São Paulo, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
Nesse Encontro foram estudados assuntos diversos do setor ngropecuár!o desses Estados, de forma
a mais objet!va e com sólida base técnica. Em Campinas estiveram reunidos Secretários de Agricultura
e técnicos de Estados que ocupam posição de realce
na ngropecuár!a nacional. O encontro teve, além de
sua Importância reg!ono.l, Indiscutível significado naclonai, pois representa preciosa colaboração daquela
região com o Ministério da Agricultura, ao qual foram entregues os estudos realizados, bem como várias
proposições para o aprimoramento da politica desenvolvida pelo atual Governo no setor agropecuárlo,
com acertada prioridade.
Cumpre-se, aqui, destacar a parte alusiva à sulnocultura, vista a examinar já não mais sob a ótica de
um Estado, mas de toda a Região Sul. Comprovada
está a existência de um quadro comum aos Estados
presentes no Encontro de Campinas, a recomendar
a adoção imediata pelo Governo Federal de um Programa Regional de Su!nocultura. Esta a forma
mais segura e eficaz para o alcance dos objetivos visados no Programa Nacional de Su!nocultura. Isso
porque, examinadas as medidas seguidas nos diversos !Planos Estaduais de Su!nocultura, compat!blllzando-as a fim de transformá-las num Programa Regional, o Ministro Alysson Paulinelli alcançaria, a curto prazo, os resultados que determinaram o lançamento do Programa Nacional de Su!nocultura. E este
poderia ser vitoriosamente real!zado em extensa região do p~i.'l. aquela que apresenta condições para
uma polít!•:a regional, e que ocupa posição de realce
na su!nocultura ·llraslle!ra. A proposição aprovada, por
unanimidade, no Encontro de Campinas, relativa à
sulnocultura, condensa os problemas do setor na Região Sul, conforme seu texto que é o seguinte:
"PROPOSIÇAO
Sr. Ministro:
Os Secretários de Agricultura dos Estados
do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, reunidos em Campinas (SP), durante o Encontro Regional da Agricultura/Sul
objet!vando a adoção de medidas que permita~
a re.cuperação económica da suinocultora sulbrasileira, nos aspectos referentes à Produção,
Industrialização e Comercialização, e considerando: (grl!o nosso).
a) que o setor de !Produção vem se caracterizando por decréscimos sucessivos da população suina, pela oferta de produtos fora dos
padrões e qualificação requeridos pelo mercado lnternac!onal e por baixos ·ind!ces de desfrute do rebanho;
b) que o setor de Industrialização apresenta
capacidade ociosa em determlnados periodos
devido à estac!onal!dade da oferta, e que necessita modernizar-se visando a divers!tlcação
industrial;
c) que o setor de comere!
ção se caracteriza por crises cíclicas de
a abundante
a baixos preços e escassez a alwo preços;
d) que n carne suína deverá. se constituir
no principal bem substitutivo da carne bovina
no mercado interno, além de apresentar excelentes perspectivas de colocnção no mercado Jnternaclonal;
e) que os problemas dn sulnocultura são comuns às economias dos E~tados aqui representados e que os Governos Estaduais já. desenvolveram os estudos técnicos sobre essas ativldades;
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f) que os problemas da sulnocultura dos
Estados podem ser melhor solucionados se enfocados na perspectiva regional;
Sugerem:
a) que o Ml.nlstérlo da Agricultura examine
as medidas sugeridas nos diversos Planos Estaduais de Sulnocultura de modo a compatibtuzar as diversas proposições, transformando-as
em Programa Regional da Sulnocultura.
b) que para o desempenho de tal tarefa o
Ministério da Agricultura crle Grupo de Trabalho, com a representação dos diversos Estados e de outros Ministérios, de modo a viab!llzar
as diversas proposições do Programa,
c) sugere-se, a nivel lnstltuc!onal, a partlç!pação do Ministério da Fazenda, Banco Central,
Ministério da Indústria e do Comércio, Ministério do P!:anejamento sob coordenação do Ministério da Agricultura e a nivel estadual, Secretarias de Agricultura do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo; além de
produtores, cooperativas e indústrias pertencentes ao setor privado.
Campinas, 1 de junho de 1976. - Dr. Pedro
Tassinari Filho, S.A. de São Paulo- Dr. Paulo
Carneiro Ribeiro, S.A. do Paraná - Dr. Victor
Fontana, S.A. de Santa Catarina - Dr. Getúlio
Marcantonio, S.A. do Rio Grande do Sul.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - BP) - Permite
V. Ex." um aparte?
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Com
multo prazer.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Senador
Ota!r Becker, na tarde de hoje v. Ex.a mais uma
vez focaliza, e com o brilho de sempre, problemas
que dizem respeito, sobretudo, aos setores de agricultura e de pecuária. Na verdade, temos toda posslb!lldade de melhorar o nosso rebanho suino, mas
parece que tem havido ainda falhas nesse campo.
Estou ouvindo o discurso de V. Ex." com multo interesse e quero aplaudir os termos da moção que V. Ex.•
acaba de ler, subscrita pelos llustres Secretários da
Agricultura do Rio Grande do Sul, do Paraná, de
Santa Catarina e de São Paulo. Louvando que v. Ex.•
traga esses pormenores ao conhecimento do Senado
e espero, como representante de São Paulo - que
também subscreveu, através de seu llustre Secretário
da Agricultura o referido documento - que o Sr. Ministro da Agricultura consiga senslbtuzar as demais
autoridades como sejam os Srs. Ministros da Fazenda,
da Indústria e do Comércio, do Planejamento, bem
como o Presidente do Banco Central, para que o problema receba o estudo que está a reclamar. Multo
obrigado a V. Ex.•
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Eu 6
que agradeço a v. Ex.• por tão oportuna participação
- pelo endosso do representante do grande Estado
de São Paulo e folgo - porque tenho certeza de que
esse discurso outro objetlvo não tem se não o de solicitar às autoridades do Governo Federal que abreviem
a colocação, em prática, das sugestões apresentadas
pelos nossos eminentes Secretários de Estado.
Por-lsso, os nossos agradecimentos e a certeza de
que veremos tornada realidade, o mais breve passivei,
a grande reivindicação para que possamos, através
da su!nocultura, dar o nosso quinhão de contribuição
para o desenvolvimento econõmlco e social do nosso
Pais.
.
Sr. Presidente, a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento de Santa Catarina, através do criterioso est11do que reallzou sobre a sulnocultura cata-
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rlnense; e o Encontro de Campinas, proporcionaram,
a meu ver, ao Governo do eminente Presidente Gelsel,
colaboração do máximo valor. Está o Ministério da
Agricultura apto a. adotar medldas, a curto e médio
prazo, em favor de setor de grande significado econômlco e social, quer no meu Estado, como na região
abrangida pelos cinco Estados partlclpan tes dos estudos e debates reallzados na cidade paulista de
Campinas. E devo mais uma vez frisar, pode o Ministro Alysson Paullnelll tornar o Programa Nacional
de Sulnocultura uma realldade na Região Sul, a mals
Importante para o setor. E alcançado Isso, os objetlvos traçados no Programa Nacional poderão ser alcançados em todo o Pais, já agora com a Inestimável
ajuda dos resultados colhidos na Região Sul, especialmente no que diz respeito aos aspectos técnicos, blgiênlcos e sanitários.
Seria a reallzação do Programa Nacional por
etapas, a começar por uma fase que, por si só, teria
alcance extra-regional, formidável base para a reallzação Integral do ambicioso e Importante projeto
governamental para a sulnocultura brasileira.
Concluo, Sr. Presidente, atlrmando minha convicção de que assim recebeu e viu o eminente Ministro Alyrson Paullnelll os estudos realizados no meu
Estado e no Encontro Regional da Agricultura/Sul,
em Campinas. O que assegura, creio, o atendlmento
Imediato, por parte do Ministério da Agricultura, de
reivindicações e sugestões que toram levadas ao exame de S. Ex.• sob todos os aspectos apto a bem se
aperceber do significado dessas colaborações proporclonadas ao seu Ministério, para a execução de uma
meta de amplo alcance econômlco e social. Não será,
portanto, vão o esforço do meu Estado e nem daqueles que se congregaram em Campinas, para uma luta
comum em prol do crescimento da economia brasileira, através da modernização e ampliação do setor
suinocultor nacional! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não
há mals oradores Inseri tos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando paM a próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n.• 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 Patrlmônlo do Servidor
Públlco, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.Os 4 a 6, de
1976, das Comissões:
- de Constltulçiio e Justiça;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n.0
510, de 1976, do Sr. Senador Mauro Benevldes, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do Relatório divulgado pelo Bispo de Nova Iguaçu,
Dom Adriano Hipólito, sobre o atentado de que foi
vitima e da nota da COnferência Nacional dos Bispos do Brasil a respeito do mesmo atentado.
-3Votação, em turno único, do Requerimento n.0
532, de 1976, do Sr. Senador Accloly Filho, sollcltando
sejam anexados aos Prol etos de Lei do Senado n.Os
88, 179, 253, 259, 264 c 268, de 1975, e 72, 81 e 126,
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de 1976, que já tramitam em conjunto, os de n.oo
207 e 232, de 1976, dos Srs. Senadores Roberto Saturn!no e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza.

-4votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n.O 185, de 1975. do Sr. Senador José sarney
que altera a redação dos Artigos 11 e 143 e revoga
dispositivos da COnsolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n.O 5. 452, de 1.0 de maio
de 1943, tendo
PARECERES, sob n.Os 501, 502 e 503, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Jurldlcldade;
- de Leflslação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
-5Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n.O 142, de 1976, do Sr, Senador Nelson
Carneiro, que regula a lndenlzação à dependente, e
dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 522, de 1976, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas
nutosJ

e 5 mt-

ATA DA 16l.a SESSAO, REALIZADA. EM 21-9-76
<Publicada no DCN - Seção n - de 22-9-76)
B.ETIFICAÇAO
Na página 6161, 2.• coluna, após o Parecer n.O
770/76, da ComiSSão de Redação, oferecendo a redação final do Projeto de Lei do Senado n.O 145/76,
que "autoriza o Poder Executivo a transferir para
o Museu Mai'Iano Procóplo, o 'Vagão de Transporte
pessoal utiUzado pelo Imperador Dom Pedro 1",
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De
acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à
Imediata apreciação da redação final do Projeto de
Lei do Senado n.O 145, de 1976, anteriormente lida
pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
o ••• o • o • o • ' •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •• o • o •• o •••• o •••

Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A
redaçiio final que acaba de ser lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será Udo pelo sr.
1.0-Secretárlo.
l!: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N.0 482, 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 Lei
do Senado n.0 145, de 1976.
Sala dii.S Sessões, em 21 de setembro de 1976. Senador Ruy S11o11tos.

-----......- ...
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De
acordo com a dcllbcrnção do Plenário, passa-se à
!media tn. apreciação da redação final do Projeto de
Lei do Senado n.o 145, de 1fl76, anteriormente lida
pelo Sr. 1.0 -Secretário.
•••• o ••••• o •• o o ••••••••••••••••••• '

••••• ' ••••••••••••

REPUBLICADO POR TER SAlDO COM INCORREAÇOES NO "DCN" SEÇAO II, DO DIA 7-10-76.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourlval Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Em fins de agosto de 1972, conforme c&nsta do
Diário 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 llteratura em nossa terra!"
Em seguida manifestava minha "satisfação de ter
o historiador, cr !t.lco e biógrafo serglpano, Dr. Jackson da Silva Limo, vencido o concurso Sílvio Romero,
conquistando o prêmio nacional de pesquisa folclórica a que concorreram destacados estudiosos do assunto em todo o Pais".
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 que
colocou o resultado de exaustivas e Incessantes pesquiSas sobre músicas folclóricas em todo o Estado de
Sergipe".
Ao conquistar esse prêmio nacional, o escritor serglpano teve assegurada a publlcação 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, dirigida ao Dr. Herberto
Sales, num apelo para a publicação, pelo INL, de "O
Folclore em Sergipe" - Volume I - "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 serglpanos.
No encontro que mantive com o grande escritor
que é Herberto Sa!es, amigo e companheiro dos tempos de estudante em Salvador, fiz um apelo cm favor
dos Intelectuais serglpanos, dizendo-lhe do apoio que
sempre dei aos homens de cultura de minha terra.
Recentemente, recebi ofício do Presidente do Instituto Nacional do Livro, onde afirma que esse órgõ.o
do MEC está empenhado em co-edltar a obrn "O Folclore cm 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 noticia, expresso meus agradecimentos ao Dr. Herberto Snlcs, drci:ualldo minha
plena confiança ele que multo cm breve a obra do Dr.
J:1ckson da Silva Llm:'. •·.•:ta r:\ p t~bllcacl:L, eQntr.lhulmlo
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para o 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 e que vem emprestando grande colab<Jração ao
Ministro Ney Braga, empenhado com excep<:lonal entusiasmo e competência à causa do ensino, educação
e da cultura em nosso Pais I
. 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 Naclona! 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. (Multo
bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 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 contrade Qr. Herberto Sales,
consagrado autor do romance "Cascalho", como incontestável argumento de nossa justa pretensão e
da própria vontade de Incansável e brilhante parlamentar serglpano.
Por outro lado, nossa lembrança 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 serglpana.
Imensamente grato.
Abraços. - José Aupsto Garcez.
Aracaju (SE), 26 de agosto de 1976.
Jlm.o Sr. Dr. Herberto Sales
DD. Dlretor Executivo do Instituto Nacional do Livro
Sr. Dlretor,
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 d~
letras serglpanas, reconhecemos, com destaque, o Interesse, o dinamismo e o relevante trabalho de V. s.•
em projetar os valores do Brasil.
Por outro lado, confiante no altruístico e fulgurante espírito de V. s.a, que se avulta no contexto da
política educacional e cultural do País, solicitamos
promover meios Indispensáveis para a publicação, no
ano v'lgente, da obra do !lustre e Incansável escritor
e pesquisador das manifestações folclóricas, da História e da Literatura, Dr. Jackson da Silva Lima "0 Folclore em sergipe" - Vol. I - RomanceirO,
consagrado· na conquista do prêmio Silvio Romero, em
.1972, sobre o folclore nacional, patrocinado pela Campanha de De!esa do Folclore Brasileiro.
Nosso apelo ainda se robustece, quando o INL
participa da dinâmica administrativa do Presidente
Gelsel, com o objetlvo de salvaguardar o património
literário, !olclórlco e histórico da Nação.
Em virtude da obru em menção receber o re!er.,udtun de sun publlcaçüo através dos órgãos com-
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petentes da pública administração, antecipamos nossos agradecimentos pela causa que V. s.•, por mérito
e justiça é o líd!mo árbitro. - Severino Pessoa Uchoa,
Presidente da Academia Serglpana de Letras - Mario
H. Nunes, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Sergipe- JoiW de Ramos Filho,
pela Associação Serglpana de Cultura- Elias Hora
Esplnheira, pela JOVREU - José Santos Souza, pelo
Movimento Cultural de Sergipe - José Augusto Garcez, pelos museus: Museu Serglpano de Arte e Tradição, em Itaporanga. d'Ajuda, Museu de Hlstór'la· e
Ciências, rua de Estância, 542, em Aracaju. Bibliotecas: Biblioteca Popular "Tobias Barreto" Biblioteca "Luis da Câmara Cascudo" - 1oã.o CoSta, pela
Sociedade de Cultura Artistlca de Sergipe - Antônio Garcia Filho, Presidente do Conselho Estadual
de Cultura e pelo Clube Serg'lpano de Poesia.
Brasilla, 30 de agosto de 1976.
Caro amigo Herberto Sales,
Dirijo-me ao Ilustre Dlretor para encaminhar
pleito dos Intelectuais serglpanos, que desejam que
o Instituto Nacional do Livro prcmova a edição da
obra literária 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 dará. Importante colaboração para a di-
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fusão desse trabalho dedicado ar> estudo do folclore
nacionaL
Certo estou de que levará 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 abruço do velho amigo que o estima e admira.
- Lourival Baptista.
INL- Of. n. 0 2.267/76
Brasília, 20-9-76.
Do Diretor do Instituto Nacional do Livro
Ao Exm.0 Sr. Senador Lourival Baptista
Assunto: Cc-edição
Senhor Senador:
Acusando o recebimento rta sua carta de 30 de
agaste de 1976. cumpre-nos iniormar a V. Ex.• que
este Instituto está empenhado em cc-editar a obra
"O Folclore em S"rgipe" -- Vol. I -· Romanceiro, de
Jac!co:on d:1 SOva Llma. com a Editora Cátedra.
Consignamos, ainuu, 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, Dlretor do
INL.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSAO DE ECONOMIA
31." REUNIAO, REALIZADA EM
20 DE OUTUBRO DE 1976

As dez horas do dia vinte de outubro de mil novecentos e setenta e seis, na Sala "Epitácio Pessoa",
sob a presidência do Sr. Senador Renato Franco, vice-Presidente, no exercício da presidência, e a presença. dos Srs. Senadores Cat11ete Pinheiro, Ben1edito
Ferreira, Roberto Saturnlno, Arnon de Mello e Jessé
Freire, reúne-se a. Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Milton Cabral, Vasconcelos Torres, Luiz Cavalcante, Jarbas Passarinho, Paulo Guerra., Orestes Quércia e Franco Montoro.
l!: dispensada. a leitura da Ata da reunião anter'lor que, em seguida, é dada como aprovada.
São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres:
Pelo Senador Cattete Pinheiro:
Parecer favorável, concluindo por apresentar um
Projeto de Resolução à Mensagem n.0 165, de 1976,
do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado
Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Mojl Guaçu (SP) a elevar em Cr$ 1.400.000,00 (hum
milhão e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada.
Pelo Senador Benedito Ferreira:
Parecer favorável, concluindo por apresentar um
Projeto de Resolução à Mensagem n. 0 166, de 1976,
do Sr. Presidente da República., propondo ao Senado
Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Sa.nto André (SP) a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (qua-

renta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião,
lavrando eu, Danilo Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSAO DE SERVIÇO PúBLICO CiVIL
11.• REUNIAO, REALIZADA EM
21 DE OUTUBRO DE 1976

Extraordinária
As dez horas do dia vinte e um de outubro de
mil novecentos e setenta e seis, na Sala "Clóvis Bevilacqua", sob a presidência do Sr. Senador Lázaro
Barboza, e a presença dos Srs. Senadores Mauro Benevldes, Heitor Dias e Otto Lehmann, reúne-se a
Comissão de Serviço Público Civil.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores Augusto Franco, Accioly Filho, Itamar Franco e Luiz VIana.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que, em seguida, é dada como aprovada.
É lido, discutido e aprovado o seguinte parecer:

Pelo Sr. Senador Mauro Bcnevides:
Parecer favorável no Projeto de Lei do Senado
n. 0 234, de 1975, que "dispõe sobre a transferência
de funcionário público estudante universitário, e da
outras providências".
Nndn mo.is havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Sônin de Andrade Peixoto, Assistente do. Comissão, o. presente Ata, que, Ilda. e aprovada, ser:i nssinnd:: pelo Sr. Presidente.
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MISA

LJDIIANCA DA AIINA
IDAMAIOIIA
3•·Socrotórlo,
lourlvol Boptlllo IARENA-SEI

Presidente:

Magalhães Pinto IARENA-MGI

lldor
PotrOnlo Portollo
Vlco-lldoros
Eurico Rezando
Jorbas Pauarinho

J9.Vica·Presldente:

José llndoso
Mollosloõo

Wilson Gonçalves IARENA-CEI
4'·Socrotórlo,
lonolr Vergas IARENA-SCI

Paulo Guerra

Ruy Santos
Saldanha Dorzl
Vlrglllo Távora

29. VIce-Presidente:

Benjamim Foroh IMDB-RJI

LIDIIANCA DO MDI
I DAII{INOIIA
Suplentes do Secretórios,

J9.Secretórlo:

Lider

Dinorto Mariz IARENA-RNI

Franco Montare

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-PAI
Alexandre Cesto IARENA--MAI
Mondes Conole I.~REftA-MTI

29-Secretário:
Marcos Freire IMDB-PEI

COMISSOIS

Vlco-lfdoros
Mauro Benevldes
Roberto Saturnlno
Itamar Franco
e,ondro Carreira

COMISSlO DI AIIUNTOI IIGIONAII-(CAI)
17 Membros!

Diretor: José Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

loco), Anexo 11- Térreo
Telelones, 23-6244 o 25-8505- Ramais 193 o 257

Presidente: Caneta Pinheiro
Vlce-Presidenta: Agenor Maria

luplentea

Titular••

A) SIIVIÇO DI COMISIOH PIIMANINTU

ARENA
1. Saldanha Dorzi
2. José Sornoy

1. Conoto Pinheiro
2. José Guiomard
3, TootOnlo Vilela

3. Benedito Ferreira

4, Renato Franco

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Casto
local, Anexo 11- Térreo
Telefono, 25-8505- Ramais 301 o 313

5. José Esteves
MDB
1. Evoláslo Vieira
2. Gllvan Rocha

I. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

COMISSlO DI ÂGIICULTUIA-(CA)

Assistente, lê do Ferreiro da Racho- Ramol312
Reuniões, Torças-loiros, às JQ,OQ horas
loco), Solo "Epllóclo Pessoa"- Anexo 11- Romal615

17 Membros!

COMISSlO DI CONinTUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)
113 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente, Orestes Quérc:ia

Presidenta, Accloly Filho

Vlc:e-Presidentez Benedito Ferreira

J9.Vice·Presldentl!h Gustavo Capanema

29-VIco-Prosldente, Paulo Brossard
Titulare a

luplentea

Titulare a

1. Vasconcelos Torres

Suplentao
ARENA

ARENA
2. Pauli'> Guerra

I. Altovlrlool
2. Otolr Beckor

3, Benedito Ferreiro

3. Renato Franco

4, ltolívlo Caolho

1.
2.
3.
4.
5.

Accloly Filho
José Sornoy
José llndoso
Holvfdio Nunes
llolívlo Caolho

1. Mottas leão
2. Ono lohmonn
3. PetrOnlo Portollo
4. Renato Franco

5. Oslros Teixeira

6, Eurico Rezende
7, Gustavo Caponemo

5. Mendes Conote

8. Heitor Dias
9. Honrlquo dolo Rocquo

MDB
I. Agenor Mario
2. Orestes Quércia

1. Adalberto Sono
2. Amoral Peixoto

MDB
I, Dirceu Cardoso

1, Franco Montara
2. Mouro Benevldes

2. leite Chaves
3, Nelson Carneiro
~. Paulo Brossard

Assistente: Marcus Vlnlclus Goulort Gonzoga- Ramol706
Reuniões, Quartos-feiras, bs 10,30 horas
locai1 Solo "Epltáclo Penca"- Anexa 11- Ramal615

Assistente, Maria Holono Buono

Brarid~o-

Ramo1305

Reuniões, Quortas.felros, lls 10,00 horas
local, Solo "Clóvis Bevllacquo"- Anoxo 11- Romo1623
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COMISSAO DO DISTRITO PIDIRAL-(CDP)

COMISSAO DIIDUCAÇAÔ I CULTURA-(CIC)

III Mombrosl

19 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Torso Outro
Vice-Pr~sidente:

Vice-Presidento: Adalberto Seno

Titulare•

Henrique de la Rocque

Suplente•

Titularei

1. Helvídio Nunes

I. Augusto Franco

1. Torso Outro

I. Arnon de Mello

2. Eurico Rezando

2. luiz Cavalcante

2. Gustavo Coponemo

2, Helvídlo Nunes

3. Renato Franco

3. José Llndoso

3. João Colmon

3. José Sorney

4. Os ires Telxelro

4. Vlrglllo Tóvoro

4. Henrique de Lo Rocque

4. Ruy Santos

Suplente•

ARENA

ARENA

5. Soldonho Derzl

5. Mendes Canele

6, Heitor Dias

6. Ono Lehmonn

7, Henrique de lo Rocque

MDB

8. Otoir Beder
MDB

I, Evelésio Vieira

I. Franco Montara

2. Paulo Brossord

2. Ira mo r franco

I. Adalberto Seno

I. Evandro Carreira

3. Adalberto Seno

2. lózoro Barbozo

2. Nelson Carneiro

Assistente, Cleide Mario B. F. Cruz- Romo159B

3. Ruy Carneiro

ReuniOes, Quintos-feiras, às 10,00 horas
local: Sola "Clóvis Bevilocquo"- Anexo 11- Romol623

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniões: Quintas. feiras, às 9:00 horas
Loco h Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMIIIAO DI PINANÇAS-(CP)
117 Mombrosl
COMPOSIÇÃO

COMISSAO DIICONOMIA-(CI)

Presldentet Amoral Peixoto

III Membros!

Vlce-Presldente, Teotónio VIlela

COMPOSIÇÃO

ntular••

Suplente•
ARENA

Presidente, Mlllon Cabral
Vice-Presidente: Renato Franco

Suplente•

Titular••
ARENA

I. Milton Cabral

I. Benedito Ferreiro

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

3. Jessé Freire

3. Ruy Santos

4, Lulz Covolccnte

4. Conete Pinheiro

5. Arnon de Mello

5. Helvldio Nunes

6, Jorbas Posso rln ho

1. Saldanha Derzl

I. Daniel Krleger

2.. Benedito Ferreiro

2. José Guiomord

3. Alexandre Costa

3. José Sorney

4. Fausto Castelo-Bronco
5. Jené Freire
6, Vlrglllo Tóvoro

4. Heitor Dias

7. Monos leóo
8. Tarso Outro
9, Henrique de lo Rocque

10. Helvídlo Nunes
11. Teotónio VIlela
12. Ruy Santos

7, Paulo Guerra

MDB

8. Renato Franco

MDB
I. Franco Montare

I. Agenor Mario

2. Ores tos Quércio

2. Amoral Pel)(oto

1, Amoral Peixoto

I. Donton Joblm

2. Leite Choves

2. Dirceu Cardoso

3. Mouro Benevldes

3. Evelóslo Vieira

4, Roberto Saturnino

3. Roborto Soturnloo
Auistentet Daniel Reis do Souza -

5. Conote Pinheiro
6. Os Ires Teixelra

~. Ruy Carneiro

Ramal 675

Auisle~rcus Vinlcius Goulorl Gonzoga- Ramal303

RouniOos: Q uartas.foiras, às 1OtOO horas

Rouni6es: Quintas· loiros, às 10z30 horas

local: Solo "Epitóclo PossooH- Ano~eo 11- Roma1615

Local, Solo "Ruy Barbosa"- Anoxo 11- Remeis 621 e 716

7092 Sdbado 23

Outubro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11)

COMIS5AO DI LIGISLAÇAO SOCIAL-(CLS)

COMI55AO DI RILAÇOIS IXTIIIOIII-(CRI)

17 Mombrosl

115 Mombrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presldonte1 Nelson Carneiro
Vlce-Presldente1 Jessé Freire

Presidente: Daniel Krleger
19-Vlee-Presldente: Lulz VIana

Suplentes

Titulares

2•· Vlco.Prosldontoo Vlrgllio TÓYoro

ARENA
I. Virgílio Tóvoro
2. Eurico Rezende
3. Accioly Filho

I. Mendes Canal o
2. Domício Gondlm
.)(lrbas Passarinho
H"nr1·~ua de la Rocque
5. JossC Froire

,,

MDB
I. lózara Bo rbozo
2. Ruy Carneiro

I. Franco Montara
2 Nelson Carneiro

Au1stente: Daniel Reis de Souza- Romo1675
RPun,õos: Quintas. feiras, às \I :00 horas
loco I: Solo "Clóvis Bevllacqua"- Ane~eo 11- Rama1623

Suplentes

Tll~o~lares

ARENA

1. Daniel Krieger

I. AccloÍy Filho

2. Luiz Viana

2. José lindoso

3. Virgílio Tóvora

3. CaMelo Pinheiro

4, Jessé Freire

4. Fausto Castelo-Branco

5. Arnon de Mello

5. Mendes Canele
6. Helvidlo Nunes

6. Petr6nio Porte lia
7. Soldonho Oerzi

8. José Sarney
9, João Calmon

COMISSAO DI MINAS IINIIGIA-(CMI)

10. Augusto Franco

17 Membros!

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente: Joao Calmon
Vico·Presldente, Domíclo Gondlm

Titulares

Suplent11
ARENA

I. Moloon Cobro I
2. Arnon do Mollo

3. luiz Cavalcante

I. Donton Jobim

I. Nelson Carneiro

2. Gilvon Rocha
3. Itamar Franco

2. Poulo Brossard

3. Roberto Soturnino

4. leite Chaves

5. Mouro Benevides

I. Poulo Guerra

Assislonte: Cândido Hipertt- Ramo1676

2. José Guiomord
3. Virgílio Tóvoro

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas

loco I: Solo "Ruy Borboso"- Anexo 11- Remeis 621 o 716

4. Domício Gondim

5. João Coimon
MDB

I. Gllvon Rocha
2. leito Choves

I. D1rceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSAO DI SAÚDI-(CI)
17 Membro si

Astisronto: Ronoldo Pacheco de OllvAiro- Rama1306
Reuniões1 Quintos· feiras, às 10:30 horas
Locolt Sola "Epildcio Pessoa"- Anexo 11- Rcmol615

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Costelo.Broncc

COMISSAO DIIIDAÇAO-(CI)

Vice.Presldente: Gllvon Rocha

15Mombrosl
COMPOSIÇÃO
Presidente: Dcnton Jobim
Vlee-Presldonte: Renato Franco

Suplentes

Titulare a
ARENA

I. VIrgílio Tóvoro

I. Josó Lindoso
2. Ronato Franco
3 Ono lehmonn

2. Mondes Cano lo
MDB

I. Danton Jobim
2 Oru\lt·~ Otuirc:c:
An,uar~to.•

I. Dirceu Cerdoso

Mario Cnrmen Castro Souza- Ramal 134
Rtum,ôus: Quorlas.fotros, às li tOO horas
[I)I.'Ul Sa!o ''CI6v11 Bovilaequa"- Ano~ea 11- Ramo1623

Suplente•

Titular••
ARENA
1. Fausto Castelo· Branco

I. Soldonho Derzi

2. Cottete Pinheiro

2. Mondes Conale

3. Ruy So ntos
4. Otolr Bockor

5. Altovir Leal
MOB
1, Adalberto Sena

I. Evondro Carreiro

2. Gilvan Rocha

2. Ruy Carneiro

Aulslenlet Lâdo Ferreiro do Rocha- Romo1312
ReuniOes: Quintos· feiras, às 11,00 horas
Local: Sala "Epllóclo Penca"- Ane110 11- Romo1615
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COMI55AO DI SIGURANÇA NACIONAL (CSN)

Sábodo 23 7093

COMISSAO DI TIIANSPOITIS, COMUNICAÇOIS
I OIIAS PIIILICAS-(CT)

17 Membros!

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Presidente: José Gulomard
Vlce-Presldente1 Vasconcelos Torres

Presidente, Alexandra Costa
Vice-Prosldente, lulz Cavalcante

Tltularoa

Suplontoa
ARENA

I, Lulz Cavalcante
2. José Llndoso
3. Virgílio Tóvoro
~. José Guiomord
5. Vanconcelos Torres

I. Jorbos Passarinho
2, Henrique de Lo Rocque
3. Alexandre Costa
MDB

I, Amo rol Peixoto
2. Adalberto Seno.

I, Agenor Mario
2. Orestes Quérclo

A111stente: l6do ferreiro do Racho- Romol312
ReuniõeS: Quartas-feiras, às 11 :30 horas
Loco I: Solo "Clóvis Bevllocquo"- Anexo 11- Rcmol623

luplontoa

Tltularoa
ARENA

I, O !lo Lehmonn
2. Mendes Canele
3. Teotónio Vilela

I,
2.
3.
4,

Alexandre Casto
Lulz Cavalcante
Benedito Ferreira
José Esteves
5. Paulo Guerra
MDB

I, Lázaro Borbozo
2. Roberto Saturnino

1. Evondro Carreiro
2. Evelóslo VIeira

A"lstente: Claudio Carlos R. Cesto- Romol301
Reuni~es: Qulntas·felros, às li :00 horas
loco I: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romo1621

COMISSlO DIIIIVIÇO PIIILICO CIVIL-(CIPC)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO

I) SIIVIÇO DI COMISSOII MISTAS, ISPICIAIS
I DIINQUIIITO

Presidente: Lázaro Barboza
Vlce.Presldente: Otto Lohmann

Suplontoa

Titula roa

Caml11le1 Tompor6rlaa

ARENA

I. Mottosleõo
2, Gustavo Capanema

I. Augusto franco
2, Otto lehmonn
3, Heitor Olos
~. Accloly filho
5. lulz Vlono

3. Alexandre Cesto
MDB

1. Itamar Franco
2. Lózoro Borbozo

I. Donton Jobim
2. Mauro Benevldes

Assistente: Sonlo Andrade Peixoto- Romc1307
Reuni~es: Qulntos.felros, às 10:00 horas
Local: Solo "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Romo1615

Chefe: Ruth de Souza Castro
local, Anexo 11- Térreo
Tele fone: 25·8505- Rcmol303
li Comlss~es Temporórlos poro Projetes do Congresso Nocional
21 Comlss~es Temporórlas poro Apreclaç~o de Vetos
31 Comlss~es Especiais e de Inquérito, e
41 Comlss~o Misto do Projeto de lei Orçamentário lort. 90 do i•olm••'"
Comum!,

Assistente de Comlnc5esl Horoldo Pereira Fernandes Alfeu de Oliveira - Remoi 674; Clelde Mario B. f. Cruz Mouro Lopes de Só- Romo1310.

Ramal
Remoi

SINADO FIDIRAL
SUBSECRETARIA DE COMISSOES
SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAl
PARA O ANO DE 1976
HORAS

~---~~~--~~---,~~~

TERÇA

SALAS

ASSISTENTE

C.A.R.

EPITÁCIO PESSOA
Ramal- 615

LEOA

09:00

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
HELENA

10,00

C. E.

EPITÁCIO P!SSOA
Romol- 615

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 t 716

CÁNOIOO

C.A.

EPITÁCIO PESSOA
Roma I - 615

MARCUS
VINICIUS

11100

C. R.

CLÓVIS BEVIIÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
CAlMEM

I t:30

C.S.N.

ClÓVIS BEVIIÁCQUA
Ramal-623

LEOA

10:00

SALAS

C.D.F.

ASSISTENTE
RONALDO
CLEIDE

10,00
C.F,

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

C.M.E.

EPIT ÁCIO PESSOA
Ramol-615

,RONALOO

C.L.S.

ClÓVIS BEVIIÁCQUA
Ramal- 623

DANIEL

C. S.

EPITÁCIO PESSOA
Romal-615

LEOA

C.T.

iUY BARBOSA
Ramais- 62le 716

CLÁUDIO
COSTA

10:30

10:30

11:00
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BRAStLIA -

DF
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ATA DA 192." SESSAO, EM 25 DE OUTU·

BRO DE 1976

1.1- ABERTURA
1. 2 -

EXPEDIENTE

1.2.1- Ofício do Chefe de Gabinete do MI·
nlstro da Educação e Cultura
N.0 GM/4.596/76, encaminhando esclareclmen·
tos daquele Ministério acerca do Projeto de Lei
da Câmara n.• 68/75, que autoriza o aproveltamen·
to dos cegos no Serviço Público e na empresa
privada.
1.2.2- Comunicação da Presidência
- Referente ao expediente anteriormente lido.

Comunicação
- Do Sr. Senador Fausto Castelo-Branco que
se ausentará do Pais.
1.2.3 -

1.2.4- Requerimentos

N.0 553/76, de autoria do Sr. Senador Lourlval
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da fala do Senador Magalhães
Pinto, Presidente do Senado Federal, na Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo, em 19 do
corrente.
N.0 554/76, do Sr. Senador Lourival Baptista,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia baixada pelo Ministro da
Aeronáutica, Major-Brigadeiro Joelmlr Campos de
Ararlpe Macedo, lida no último dia 23 de outubro,
em todas as Unidades da Força Aérea Brasileira,
em comemoração ao "Dia do Aviador".
N. 0 555/76, de autoria do Sr. Senador Lourlval
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo de
Azevedo Hennlng, em nome da Marinha e do Exér-

cito, saudando a AeronáÜtlca, na solenidade do
"Dia do Aviador", no último dia 23, em Brasllla,
e o agradecimento do Ministro da Aeronáutica,
Major-Brigadeiro Joelmlr Campos de Araripe Macedo.
1. 2 . 5 - Discursos do Expediente
SENADOR. AUGUSTO FRANCO - Manifestação de pesar pelo falecimento do Dr. João Batista
Perez Garcia Moreno.
SENADOR. LOUR.IVAL BAPTISTA- Visita do
Ministro das Minas e Energia ao Estado de Sergipe
e os assuntos de Interesse do Estado tratados por
S. Ex.• naquela oportunidade.
SENADOR. HENRIQUE DE LA ROCQUE

Inauguração, na cidade do Rlo de Janeiro, da
Praça Oclylo Costa Neto.
1.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n.• 102/75 - Complementar, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre a obtenção de empréstimo simples
pelos servidores públicos ao Programa de Formação
do Patrlmônlo do Servidor Público. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento n.• 510/76, do Sr. Senador
Mauro Benevldes, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do relatório divulgado
pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito,
sobre o atentado de que foi vitima e da nota da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a respeito do mesmo atentado. Votação adiada por falta
de quorum.
- Requerimento n.0 532/76, do Sr. Senador
AccioJ.y Filho, solicitando sejam anexados aos Projetas de Lei do Senado n.os 88, 179, 253, 259, 264 e
268, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que já tramitam em conjunto, os de n.os 207 e 232, de 1976, dos
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Srs. Senadores Roberto Saturn!no e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a legislação do
Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer
natureza. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n.• 185/75, do
·sr. Senador José Sarney, que altera a redação dos
arts. 11 e 143 e revoga dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n.• 5.452, de 1.• de maio de 1943. Votaçã.o adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n.• 142/76, do Sr.
Senador Nelson carneiro, que regula a lndenlzação
a dependente, e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
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1.4- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 - RETIFICAÇõES
- Ata da 183.a Sessão, realizada em 13-1()..78.
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- Parecer n.0 57/76.
4 - MESA DffiETORA
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ATA DA 192.a SESSÃO, EM 25 DE OUTUBRO DE 1976

2.a Sessão Legislativa Ordinária, da

s.a Legislatura

PRESIDiNCIA DOS SRS. LOURIV AL BAPTISTA E RENATO FRANCO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Joaé Gu!omard - Evandro Carreira - José Esteves - José L!ndoso - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Helvid!o
Nunes - Petrôn!o Portella - Ruy carneiro - Lu!z
Cavalcante - Augusto Franco - Lourlval Baptista
- Heitor Dias - Gustavo Capanema - Itamar
Franco - Otto Lehmann - Lázaro Barboza - Ital1v1o Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derz! Acc!oly Filho - Mattos Leão - Otalr Becker Daniel Kr!eger - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Lour!val Baptista) - A
lista de presença acusa o comparecimento de 26
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta. a sessão.
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo Sr. 1.0Secretário.
1'1: lido o seguinte
OFICIO DO CHEFE DE GABINETE DO MINIS'IRO DA EDUCAÇAO E CULTURA
N. 0 GM/4.596/76, de 21 do corrente, encaminhando esclarecimentos daquele M!nlstér!o acerca do
Projeto de Lei da Câmara n.O 68, de 1975, que "autoriza o aproveitamento dos cegos no Serviço Público e na empresa privada".
O SR. PRESIDENTE (Lour!val Baptista) - O
expediente lido juntamente com o processado do
Projeto de Lei da Câmara n.O 68, de 1975, será encaminhado à Comissão de Saúde, que solicitou a d!11gênc!a.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Sobre
a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1.•-secretário.
:1!: lida a seguinte
Em 22 de outubro de 1976.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. que me ausentare! do Pais a partir de 24 de outubro, para, devidamente autorizado pelo Senado, na
torma do art. 36, § 2.0, da Constituição e art. 44 do
Beglmento Interno, integrar, como Observador Par-

lamentar, a Delegação Brasileira à Assembléia-Geral da Organização das Nações lJ!n!das.
Atenciosas saudações. - Fausto Castelo-Branco.
O SR. PRESIDENTE (Lour!val Baptista) - A
Presidência fica ciente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão !!dos pelo
Sr. 1.0-Secretãr!o.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N.o 553, DE 1976
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição, nos Anais do Sena;do Federa~ da fala do Senador Magalhães Pinto, Presidente do Senado
Federal, na Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, em 19 do corrente.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1976. - Lour!val Baptista.
REQUERIMENTO N,0 554, DE 19'16
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno,
requeiro a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da "Ordem do Dia", baixada pelo Ministro da Aeronáutica, Major Brigadeiro Joelm!r Campos de Araripe Macedo, !!da no último dia 23 de outubro, em
todas as Unidades da Força Aérea Brasileira, em
comemoração ao "Dia do Aviador".
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1976. - Lourlval Baptista.
REQUERIMENTO N.o 555, DE 1976
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno,
requeiro a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso proferido pelo M!n!stro da Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo de Azevedo Hennlng,
em nome da Marinha e do Exército, saudando a
Aeronáutica, na solenidade do "Dia do Aviador", no
último dia 23, em Brasilla, e o agradecimento do
Ministro da Aeronáutico., Major-Brigadeiro Joelm!r
Campos de Arar!pe Macedo.
Sala das Sessões, 25 de outubro de 1976. - Lourlval Baptista.
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O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - De
acordo com o art. 233, § 1.0 , do Regimento Interno
os requerimentos serão submetidos ao exame da Co~
missão Dlretora.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto
Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O mundo atual, materializado pela violência desesperada e o sucesso a qualquer preço, estimula o
pesslmlsm.:> de uns, alimenta as perplexidades de outros. O consumo alcança todas as áreas e classes, as
quals, assim, vão perdendo o Interesse na produção
de mais altos e essenciais valores culturais e humanos. Na medida em que o status é privilegiado em detrimento da cultura, a aparência se confunde ou supera a essência, a máquina tritura o humano, os homens vão perdendo a "coragem de ser". Dai por que
uma concepção apocalíptica da vida parece Invadir
lares, gabinetes e até mesmo universidades, as quais,
~m outros tempos, eram exemplos de uma visão humanista da existência.
Consola saber e constatar, porém, que há, por
toda parte, espíritos conscientes resistindo, mesmo
mlnoritariamente, à massificação Impiedosa, à
desumanização arrogante e agressiva. Para esses,
porque simples, flé!s e corajosos, a cultura não perdeu o seu valor, o humano não foi despojado da sua
grandeza. A lntel'lgêncla, nessas condições, enfrenta
as paixões, o conhecimento não se Intimida ante a
Ignorância, o talento exercitado, seja através da critica ou da Ironia, não teme o sucesso artificioso, o
consumismo desfigurador, o arbítrio dos simuladores. Nunca é tarde e demasiado destacar, onde estiverem ou tenham existido, os espíritos cultos, lúcidos e livres que lutaram e lutam contra os equivocados vitoriosos do sucesso a qualquer preço, contra um mundo desorientado pela violência e a lnjustiça, contra um viver enlouquecido pela alienação e a mediocridade.
E lamentável, na época da comunicação, o som,
a Imagem e o fato chegando a toda parte, penetrando em lares e lugares os mais distantes, que ainda
não se tome conhecimento da existência daqueles
que multo fizeram e fazem pela sobrevivência de valores culturais e espirituais que sustentam a sociedade e valorizam e engrandecem a pessoa humana.
Cito, nesta oportunidade, o nome de um serglpano
Ilustre, o qual, por ser o que foi, teve a marca de
bom brasileiro, na realidade um cidadão do mundo,
na medida em que essa cidadania é fidelidade à cultura, solidariedade ao ser humano, exemplo de uma
vida preocupada com o entendimento entre os homens.
O falecimento, em Aracaju, do médico, escritor,
jornalista, professor, João Batista Perez Garcia Moreno, - é o motivo maior destas considerações. FIlho de Laranjeiras, conterrâneo de João Ribeiro, sua
visão de vida e de mundo transcendia as fronteiras
da provincla. Inteligência brilhante, talento lncomum, cultura atuallzada, ele, sem deixar de ser serglpano, acompanhava as peripécias do ser e do mundo, sentindo-se, também, responsável pelos seus sorrisos e suas lágrimas. Porém, não exiba vaidade,
nunca se deixou contaminar pela arrogância, jamais
quis ser maior do que ninguém. Na Faculdade de DIreito e na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe onde, durante anos, serviu à ciência, batalhou pela cultura, nunca abriu müo da cri-
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tlca honesta e pertinente, de exposições ldôneas, do
debate fundamentado. Ele ensinava, não cr'lava autónomos, estimulava os bons profissionais, não queria áullcos e subservientes. Assim tal como professor e Reitor da Universidade Federal de Sergipe, cargo que ocupou algumas vezes. Amigo de todos, mfll'mo quando exercitava a critica, não era maldoso, embora veemente .em suas afirmações, jamais se considerou, fanãt'lco ou dogmático, dono da verdade. TInha a dimensão do cientista, prezava tanto a sua
quanto a liberdade dos outros. Sua Ironia, conhecida
e simpática, uma forma de sorrir dos privilégios, maneira Inteligente de rejeitar mitos e tabus.
O Sr. Lourival Baptista <ARENA SE) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA -SE) - Pola
não, prezado colega, Senador Lourival Baptista.
O Sr. Lourival Baptista (ARENA - SE) - Eminente Senador Augusto Franco, participo das manifestações de pesar que V. Ex.• expressa, neste momento, ao Insigne serglpano Prof. João Batista Perez
Garcia Moreno, falecido em Aracaju, na última sextafe'ira. Prof.essor emérlto, dedicou-se à Psicologia, à
Psicanálise, à Neurologia, à Psiquiatria e à Medicina
Legal, disciplinas que ministrou com proficiência em
cinco unidades universitárias de Serg'lpe: Faculdades
de Fllosofla, de Serviço Social, de Direito, de Medicina e de Educação. Médico humanitário, homem de
coração compassivo, presto.u relevantes serviços à Medicina, em nosso Estado, seja na clinir:.1 psiquiátrica,
seja nas salas de aula, onde comunicava o seu entusiasmo e saber científicos, destacando-se o seu trabalho de longos anos à frente do Serviço de AssLstêncla a Psicopatas, em Sergipe, como organizador e
dlretor. Por igual, dedicou-se às letras, pu'Jllcando
obras, colaborando em jornais e revistas, e era membro da Academia Serglpana de Letras. Sergipe perdeu um grande fllho, um homem de nobres sentimentos, a quem eu admirava pelas suas atitudes, pelo
seu talento e exercício da verdadeira medicina. O pesar não é só de sua fami!la e de seus amigos, mas de
todo o nosso Estado e, de maneira especial, da universidade, das 5 faculdades onde ensinou, dos seus
colegas professores, da classe médica e da mocidade
acadêmica de Sergipe. A homenagem que V. Ex:.•
presta, neste momento, é das mais justas e merecidas. A ela me associo, e o faço Incorporando ao seu
magnifico discurso, se V. Ex.• o permitir, dados biográficos do grande médico serg!pano: os discursos
proferidos pelo Professor José Amado Nascimento, na
Reitoria da Universidade, em nome daquela universidade; pelo Escritor José Augusto Garcez, no cemitério do Bonfim, em Laranjeiras, e o manifesto lançado pelo Dlretórlo Acadêmico Dr. Augusto Leite e
pelo representante do Corpo Discente da Faculdade
de Ciências 1',1édlcas de Sergipe. São documentos que
comprovam o conceito em que era tido o grande
mestre serglpano, sobre quem V. Ex.• fala, nesta
hora, com tanta justiça e felicidade, e que, portanto,
vêm corroborar as palavras com que o eminente Senador reverencia a memór'la de um notável filho de
Laranjeiras, terra de V. Ex.•, que multo lastima o
seu desaparecimento.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA SE) -Multo
grato, Senador Lourlval Baptista, pelo seu aparte.
v. Ex.•, que bem conheceu essa figura humana, de
rara ln tellgência na atualldade serglpana, que de
repent1,, desaparece do selo da familla serglpana,
sabe a falta que faz à nossa mocidade, como Ilustre
professor que foi da juventude de Sergipe. Também
os discursos que se proferiram, tanto na Reitoria
como no cemitério e em outros locais, foram manl-
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testações de fé, em homenagem a esse homem sergipano de lntellgêncla lncomum em nossa atualldade.
Na Academia Serg!pana de Letras, carrancuda,
austera, seu espírito jovem era uma festa, sempre
achando graça da "Imortalidade" compulsória. Na
Medicina, além de professor exemplar, foi p:lcólogo
e pslcanallsta dos mais brilhantes, aplaudido membro da Academia Nacional de Medicina e da SOciedade Brasileira de Medicina Legal. Nos livros que editou, técnicos ou não, o talento brotava, comovia pelo
estilo, convivência pela essência ou substância do que
pensava e escrevia. Artista no falar e viver, Garcia
Moreno foi, também, um poeta e filósofo. Queria bem
à vida, compreendia o ser humano, estimulava valores, não reverenciava o arbítrio e a Ignorância. Participou, por Isso mesmo, de algumas lutas, porém nunca odiou seus eventuais e momentâneos opositores.
Como Santo Agostinho, nunca perverteu ninguém com
a adulação, jamais corrompeu alguém com o aplauso Imerecido e hipócrita.
O Ilustre médico, escritor e professor agora fa·
lecldo foi, talvez, nos últimos tempos, a mais brilhante e talentosa das lntellgênclas serglpanas, o ponto
mais alto da orografla Intelectual do meu Estado. Mas
nunca saiu da sua slmpllcldade, jamais deixou de
ouvir e entender a sua· gente, refratário, desde jovem, do ~:logio fácil e à publicidade de encomenda.
Ele próprio não sabia, jamais procurou saber que,
como professor, Intelectual e homem, era dos maiores.
Possuía, talvez, a vaidade de não ser vaidoso. Justo
é, pois, que se destaque o seu nome e a sua vida, valores essenciais para aqueles que acreditam na espiritualidade do homem e na grandeza do mundo.
tl: preciso prestigiar os homens e os fatos que
ajudam e embelezam a existência, que contribuem
para a construção de um Pais mais feliz e de uma
vida melhor. O médico, escritor e profesosr serg!pano
Garcia Moreno foi um deles. Em Sergipe, no Brasil
e na França, onde esteve como estudioso da neuropsiquiatria, o universal convivia com o provinciano, a
cultura não virava pedantismo, o pão não se conflltava
com a llberdade, o existir não se refletia, exclusivamente, no dinheiro e no lucro. Acreditava no ser e
na história.

Sergipe chora o desaparecimento do seu Ilustre
filho, embora a vida atual não seja das mais exemplares no culto consciente aos legít'lmos valores culturais e espirituais que orientaram seu viver. Mas são
homens assim que ensinam à juventude, fortalecem
Estados e pafses, Iluminam as sombrias estradas do
mundo com a luz da cultura possível e da fraternidade provável (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU APARTE, PA·
RA QUE FOSSE.Y INCLUIDOS NO DISCURSO
DO SR. AUGUSTO FRANCO:

"CURRICULUM VITAE" DE
JOAO BATISTA PEREZ GARCIA MOUENO
Cadelra.: Medicina Legal
Nascimento: 12 de dezembro de 1910. Sergipe.
Filiação: Pedro Garcia Moreno - Maria Ambroslna
Brandão Moreno.
Cursos: Médico pela Faculdade de Medicina da
Universidade da Bahla, em 1933. Curso de Psiquiatria Cllnlca e Higiene Mental do Departamento Nacional de Saúde. (1. 0 lugar) 1944.
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Cargos e atlvldades: Estagiário na Seção Pinel do
Hospital Nacional de Alienados - serviço do Prof
Odllon Gallottl - 1938. Organizador do Ser~lço de
Assistência a Psicopatas de Sergipe. Ex-Diretor do
Serviço de Assistência a Psicopatas. Psiquiatra-Chefe
do Serviço de Assistência a Psicopatas de Serglp~.
Membro correspondente Nacional da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal.
Presidente em exerclclo da Sociedade de Neurologia,
Psiquiatria e Higiene do Brasil (sede Recife). Ex-Presidente da SOciedade de Medicina de Sergipe. Representante oficial de Sergipe no 2. 0 e 3,° Congresso ele
Neurologia, Psiquiatria e Higiene Mental do Nordeste
(Aracaju 1940 - Natal 1943). Representante oflciRl
de Sergipe no V Congresso Brasileiro de Psiquiatria
(São Paulo e Rio, 1948). Sócio fundador da Sociedade
Brasileira de Psiquiatria (Rio, 1948). Membro participante do Congresso Mundial de Psiquiatria - Paris,
1950. Membro participante do Congresso ln ternacional de Criminologia - Paris, 1950. Membro da Sllci~
dade de Medicina Legal e Criminologia rle Sã<> Paulo.
Membro do Centro de Estudos Franco da Rocha São Paulo. Ex-Presidente do Instituto Histórico c
Geográfico de Sergipe. Ex-presidente da Sociedade
de Cultura Franco-Brasileira de Sergipe. Membro da
Academia Sergipana de Letras. Ex-vlce-presldente
da Sociedade Civil Mantenedora da Faculdade de
Medicina de Sergipe. Psiquiatra adjudicado do IPASE.
Professor catedrático por concurso de História Natural do Colégio Estadual de Sergipe. Ex-professor de
Fundamentos Biológicos da Educação da Faculdade
Católica de Filosofia de Sergipe. Membro do conselho de Assistência SOcial de Sergipe. Ex-professor de
Antropologia da Faculdade Católica de Filosofia de
Sergipe. Ex-professor de Psicologia Experimental da
Faculdade Católica de Sergipe. Ex-professor de Noções de Medicina Legal do Curso de Oficiais da Polícia Militar de Sergipe. Representante da Classe Médica junto à Comissão Estadual de Flscallzaçii~ de
Entorpecentes. Ex-Psiquiatra do Manlcômlo Judl·
clárlo "Lemos de Brito" (Sergipe). Ex-membrl.l do
Conselho Penitenciário de Sergipe. Professor ele M~
dlclna Legal da Faculdade de Medicina de .Sergipe.
Professor de Psiquiatria e Higiene Mental na Escola
de Serviço Social de Sergipe, Dlretor da Divisão de
Serviços de Assistência Social do SES!. Contratado
para reger cadeira de Medicina Legal (1954 l na Faculdade de Direito de Sergipe. Membro da Sociedade
Brasileira de Medicina Legal e da Academia. Nacional
de Medicina, foi professor das faculdades serglpanas
de Filosofia, de Serviço SOcial, de Direito, de Medicina e de Educação; tendo sido Vlce-Reitor da Unlver·
sldade Federal de Sllrgipe, durante o mandato do
magnifico Reitor Dr. João Cardoso do Naselment.n
Júnior, substituiu a este durante alguns meses m
exercício da Reitoria. Psiquiatra com especia!izaçüo
em Neuropslqulatrla na Universidade SOrbonm, em
França.
Obras e Trabalhos Publicados: entre outros Assistência a Psicopatas no Brasil. Eletroconvulsoterapla. Insullnoterapla-endovenosa. Penlclllnoterapla
da Demência Paralltlca. A psicanálise de um anúncio.
O sexo da maconha (tese de concurso). Seguro-do~n
ça (Congresso de Medicina Social). Fantasias e realidades da Cibernética (conferência na Faculdade Católica de Filosofia). Letras vencidas. Cajueiro dos
Papagaios, Doce Provlncla. Temas de Medicina Legal. Lições de Pslcanállse (mlmeografadas - Centro
Acadêmico Silvio Romero). Lições de Psicologia Individual (mlmeografadas - Centro Acadêmico Silvio
Romero). Aspectos médicos-legais da Pslcoclrurgln.
A Inseminação Artificial e o Direito Positivo Brasileiro. A Pslcoflslologla da mentira, na Revista dn
Faculdade de Direito de Sergipe, n.Os 3 e 4.
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Discurso proferido pelo Professar José Ama-

do Nascimento, em nome da Universidade Federal de Sergipe no Salão do Conselho Universitário, em Araca1u, no dia 22 de outubro de

1976:

Esta é a condição humana: que, após dlrlg!r-se
tantos anos pelos seus próprios pés, seja um clla o
homem levado pelos pés dos outros. E aquele que,
antes, era visivelmente, Já não mais o seja. E •1
corpo a.nlma.do, Informado pela "anima", pela alma,
se tome apenas cadáver ("caro data vérmlbus"l.
Mas, esta é Igualmente a condição fatal e comum a todos nós, de superarmos as limitações d:~
História e alcançarmos a supra História; para sairmos do tempo mutável, e Ingressarmos na Eternidade.
Vemos a tristeza presente, antevemos a alegria
futura. Aceitamos a dor e o transe da morte, as
comoções da separação e o "pungir acerbo" da saudade. Mas, vivemos, interiormente,. a certeza da !mortalidade dupla: - a Imortalidade humana, da posteridade louvável; e a lmorta.Udade definitiva, j unto de Deus.
Aqui está, João Batista Perez Garcia Moreno, doutor Garcia Moreno, Professor Garcia Moreno enfim
o conhecldisslmo, o vibrátil, o Irónico e o 'homem
sério Garcia Moreno.
Aqui estás, nos teus restos mortais, neste ataúde,
porém Igualmente em nossa evocação e nosso a!eto.
Evocamos-te em 1933, quando chevagas !onnado pela Faculdade de Medicina da Unlvers!dac!c da
Bahla, todo cheio de vida, de esperanças e de planos.
Evocamos-te na tua clinlca psiquiátrica, donde
o Governo Estadual te aproveitou na organização e
na Dlreção do Serviço de Assistência a Pslcopat.a.s de
Berg!pe.
'Nossa evocação te contempla no Colégio Estadual de Sergipe, na situação de Professor de Latim e
de catedrático concursado de História Natural.
E a seguir te encontramos, também, m!nlstrandn
aulas nas Faculdades: de Filosofia, de Serviço Social,
de Direito, de Medicina e de Educação.
Mas, sobretudo, vemos_ refulgir os teus momentos de glória e exaltação: na organização e reallzação do 2.° Congresso de Neurologia, Psiquiatria e HIgiene Mental do Nordeste, em Aracaju, no ano de
1940; na posse da Imortalidade, na Academia Serg!pana de Letras, quando fizeste a exaltação do médico
~erg!pa.no Helvécio de Andrade; e, finalmente, nos 20
anos em que magnificamente regeste a caueirn de
"Medicina Lega.!" na Faculdade de Direito e nos anos
que a regeste na Faculdade de Medicina.
Evocamos, com ufanla multo serg!pana, o teu labor cientifico e literário: seja nas pesquisa.~ de P~!
qula.trla., seja nas Lições de Psicologia e de Psicanálise, e no livro "Temas de Medicina Legal", assim
como nos teus volumes literários "Letras Vencidas",
"Cajueiros dos Papagaios" e "Doce Provinch\",
Ao fina.! destas evocações, avulta, ainda, no pranteado extinto a figura do Magnifico Vlce-Reltor da
Universidade Federal de Sergipe, que assumiu e exerceu também o cargo de Reitor.
A este varão Ilustre que dedicou a vida Inteira à
ciência e à literatura, que honrou sobremodo a Cátedra Universitária e dirigiu o seu órgão máximo
em Sergipe, tributamos todos aqui - Magnit!co Reitor, Professores, Autoridades, Funcionários e Alunos
- tributamos, comovidos, a homenagem última, nesta
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manifestação de públlco reconhecimento e de saudade lmorredoura.
Devemos, também, uma palavra de solidariedade
à digna viúva D. Estela Rocha Garcia Moreno, a
suas filhas e netos, a seus Irmãos, em cuja dor compartllhamos, sentindo a perda que hoje e sempre
choram.
A morte, porém, não é o fim: sabemo-lo nós, os
cristãos. E, por esse motivo, quero dirigir, neste momento, uma oração a Jesus Cristo:
- Senhor! Vós dissestes: "Eu sou a ressurreição
e a vida. Quem me segue não anda em trevas. Aquele que vive e crê em Mim não morrerá eternamente,
e aquele que crê em Mim, ainda que esteja morto,
viverá!
"Concedei-nos, pela vossa Infinita Misericórdia.
concedei ao espírito brllhante de João Batista Perez
Garcia Moreno a graça da Iluminação sobrenatural,
a fim de que Vos possa contemplar, face a face, por
toda a Eternidade. E dai-lhe o dom do amor de
Deus, para Vos louvar e cantar e amar eternamente."
Discurso pronunciado no cemitério de
Bomtim, em Laran1eiras, pelo escritor José Augusto Garcez, em nome da Academia Sergipana
- de Letras, em 22 de outubro de 1976:

João Batista Perez Garcia Moreno nasceu a 12
de dezembro de 1910, em nossa querida Laranjeiras, e
teve como pais Dr. Pedro' Garcia Moreno e D. Maria
Ambros!na. Brandão Moreno. Médico pela Faculdade
de Medicina da Universidade da Bahla, em 1933. Conquistou o primeiro lugar, em 1944, no Curso de Psiquiatria Clínica e Higiene Menta.! do Departamento
Nacional de Saúde, sempre honrando as tradições dos
inclltos filhos de Laranjeiras. Notável psiquiatra,
emérlto professor, grande jornallsta, erudito oom
Inúmeras obras publicadas, pertenceu a Inúmeras Instituições científicas e culturais. Seu "Curriclum Vltae" é magnífico exemplo de vocação, de amor à.
cultura e ao trabalho dignificante, plasmado numa
Impressionante genealogia espiritual.
Deus haverá de nos conceder o alento, a' ternura do conforto, a bênção da resignação, para enfrentarmos humlldemente os terríveis golpes da morte
Implacável. Ontem, cultuávamos, consternados José
da Silva Ribeiro Filho, um dos expoentes da poesia
e do Direito. Hoje, estamos envolvidos com a alma
em crepe numa mobU!zação espiritual, integrados
numa homenagem póstuma, e exaltando o amigo e
mestre admirável, talentoso e honesto, gigante que
sempre fora nos múltiplos caminhos do pensamento.
Homem de vocação, experiência e reallzaçã() cultural-científica, sempre contra as Improvisações e
elementos desagregadores, jamais fora excêntrico e
exclus!v!sta.
Nos últimos dias ouviamos o emérlto po!igrafo
e pensador de Laranjeiras, eu e o poeta Santo
Souza, no lar e no hospital, as palavras derramadas
de puro sentimento do espírito Iluminado. Com clareza didática e uma prodigiosa memória, fazia a recomposição vlvenc!a.l, impressionantes extratos de memória, simulando alegria nos gestos e atitudes de cristão vivendo, entre o riso e a lágrima, a estranha
despedida.
Tomba mais um jequltlbá. da tradicional e amada Laranjeiras, de beleza e glória, o maior e melhor
reduto da paisagem colonial serg!pana, com seus encantos e mistérios, que ora se tenta preservar, ainda
com seus notáveis sobrados e templos rasgados de
cicatrizes e de tristezas. Laranjeiras - vivendo na
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penúmbra do tempo, um fabuloso patrimônlo que não
deve perecer como a "flor da decadência" resignada
e dolorosa num calvário de lamentos ...
Contemplamos nas tradições da terra, em seus
!ndescritivels monumentos a Imagem do morto, de
seu consagrado filho, flor devorada pela morte Impetuosa na hora crepuscular e melancólica.
Companheiro Garcia Moreno, uma peregrlnadio
heróica nos campos da ciência e da literatura, sempre
oferecendo ao seu Estado a exuberãncia de suas manifestações do espírito e do coração.
Mas, "os mortos são o passado vivo" nas páginas
da história, com seus complexos, conflitos, feitos e
luta constantes, com seus exemplos. VIver, morrer c
reviver em nossa lembrança, na germinação suave
das auroras, na perene saudade que embriaga o nosso
coração, no êxtase comovido do profundo sentimento que nos faz perpetuar na suprema desped!cl a. Estrangulados pela angústia, despedaçados pela saudade, buscando no silêncio Interior a augusta prece pelo
desaparecimento do bravo companheiro.
Garcia Moreno: continuarás presente em nossos
corações, uma pira de recordações no espírito de nossa grandiosa Laranjeiras. E, "mesmo quando se
transformar em pó, a pedra derradeira de seu último sobrado, e o Cot!ngu!ba for um simples fio de
água triste", sua lembrança será perene na história
da cidade que germinou notáveis valores e bravos
operários. E, evocamos suas sentenças no adeus de
despedida ao saudoso colega Dr. Antônio M!J!tão Bragança: Laranjeiras que guarda até hoje, na pedra
de seus sobrados, a lembrança da velha grandeza material, neste Instante deve estar pensando no bronze
com que levará ao futuro o símbolo de seu espir!tn.
Aqui estamos, velho companheiro dos préllos culturais, da Academia Serg!pana de Letras que ora quebra o tabu da discriminação e parte para a sua Integral renovação, numa piedosa romaria, deplorando o
seu transpasse, amortalhando-nos na grande saurlnde no supremo momento de tristeza. Receba, am![(O
e mestre venerável nosso adeus, e conduza na a!nn
livre a mensagem sincera de todos nós, da cultura nuclonai e dos laranj e!rcnses. Homem que se ergueu
no tempo, para com o seu extraordinário saber e humanismo, oferecer, à sua terra-berço e ao seu Estado,
as glórias comovedoras dos grandes heróis Imortalizados pelo talento, pelo trabalho e pelas v!rtndes.
Nota distribuída pelo Presidente Carlos Alberto Oliveira de Santana, do Diretório Acadêmico Dr. Augusto Cesar Leite e pelo Academico Watyson Oliveira, representante do Corpo Discente sobre a morte do Professor Garcia
Moreno, no dia 22 de outubro de 1976:

O D!retór!o Acadêmico Dr. Augusto Cesnr Leite
- pelo seu presidente Carlos Alberto Oliveira de Santana; e representante do corpo discente, Watyson
Oliveira distribuiu nota sobre a morte do professor
Garcia Moreno. Diz a nota:
Todos nós, j:i sentimos a natural saudade. Do
mesmo modo, em nós, seus alunos, misturados no
roxo da saudade, deve estar o verde da esperança e o
branco da alegria, pela certeza de sermos companheiros do amor de Deus para todo o sempre.
Hoje, e sempre, seu nome professor Garcia Mo·reno, será lembrado e querido por todos nós. Morrendo, Jesus o mn!or testemunho de amor. Sabemos que
ele morreu também para santificar a morte. Sant!f!C0\1-a porque abraçou-a com amor. Não que rrostasse. Gostar e Amar são dinamismos diferentes. Gos ·
tar é sensação. Amar é sentimento.
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Neste momento, professor Garcia Moreno, os seus
alunos, curvam-se diante da misericórdia de Deus e
agradecem sua Infinita bondade.
Estamos todos diante do altar da esperança e da
sabedoria, onde a Ciência e a Fé se Irmanam para
Deus.
Numa só voz dizemos: Adeus, Professor Garcia
Moreno. Até o Céu.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah.
(Pausa.)
S. Ex.• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre senador Lourlval
Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA CARENA- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
"Devemos acelerar os serviços para o aproveitamento das reservas de sais de Sergipe, pois as Importações do produto resultam em uma despesa de 200
milhões de dólares e cada dia de atraso na execução
desse trabalho representa uma perda considerável
para o Pais."
A afirmativa, categórica, foi feita pelo Ministro
das Minas e Energia, Sr. Shlgeakl Uekl, ao visitar, no
último dia 19, o Estado de Sergipe, onde esteve acompanhado do Dlretor da PETROBR.AS, Dr. Haroldo
Ramos da Silva; Vlce-Presldente da PETROBRAS
Fert!l!zantes, Dr. Porthos Lima; Coordenador do Projeto Potássio, General José Alves Martins e assessores da PETROBRAS.
O Ministro das Minas e Energia e sua comitiva
foram recebidos, no aeroporto, pelo Governador José
Rollemberg Leite, Secretários de Estado, autoridades
civis, militares e chefes regionais da PETROBR.AS.
Participou de várias reuniões com o Superintendente
da Região de Produção do Nordeste e técnicos, examinando assunto diversos: petróleo, potássio, amônla
e uré!a. Visitou, mais tarde, o Governador do Estado
de Sergipe, numa viagem de Inquestionável conteúdo
para o Estado.
o Sr. Sh!geakl Uekl deu ampla entrevista coletlva à Imprensa, tendo abordado problemas os mais
variados, respondendo às Indagações que foram feitas
a S. Ex.• pelos repórteres serg!panos. Foi quando fez a
categórica afirmativa com que Iniciamos estas considerações, negando, taxativamente, qualquer propósito
de desaceleração do Projeto Potássio, que apontou
como de relevante Interesse nacional.
O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - Nobre
Senador, dá V. Ex.• licença para um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE) Com multo prazer, nobre senador.
O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - Senador
Lour!val Baptista, V. Ex.• diz dessa visita do Ministro
Shlgeak! Uekl ao Estado de Sergipe, do Interesse que
V. Ex.• como 11ós outros temos de que essa solução do
potássio seja rápida porque, como sabe V. Ex.•, os
serg!panos, às vezes, ficam sem acreditar nas medidas
anunciadas, pela demora havida. Por esse motivo,
devemos sempre chamar a atenção do Governo do
!lustre Presidente Ernesto Ge!sel, como o faremos agora, para que Sergipe seja servido com brevidade, porque assim estará servindo o Bras!!, proporcionandolhe substancial volume de divisas com a exportação
do potúss!o para os fertilizantes. Multo obrigado a
V. Ex.•.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)Sou multo grato a V. Ex.•, nobre Senador Augusto
Franco, por esse aparte que honra o meu pronunciamento, e pelos conceitos emitidos, que são verdadeiros, porque sempre nos batemos para que fosse acelerada a exploração do potássio em Sergipe. li: uma luta
de muitos anos, tanto V. Ex.• como eu aqui sempre
estivemos defendendo esta causa, mas agora com a
criação da MINEROBRAS, com esta visita do Sr. Ministro das Minas e Energia a Sergipe e as providências que foram tomadas, não tenho dúvida de que
dentro de breve tempo Iremos ver, na verdade, o potássio serglpano sendo explorado.
Confio na ação do :Ministro Shlgeakl Uekl e no
desejo do eminente Presidente Ernesto Gelsel, de ver
o quanto antes explorado o potássio sergipano.
Sr. Presidente, a Ida do Ministro Uekl ao meu
Estado e seu franco cantata com a Imprensa sergipana, ensejou que S. Ex.• fizesse declarações da máxima Importância para o meu Estado e o Pais. Asseverou que os trabalhos de pesquisa e lavra de petróleo
continuam e continuarão em ritmo acelerado, tanto
em terra como no mar. A atual produção é de 55.000
barris e, no próximo ano, alcançará os 70.000 barris.
Confirmou a próxima construção de uma planta
de gasolln a natural, que servirá de base para o fabrico de amónia e uréla. A fábrica destes nltrogenados
entrará em funcionamento em 1980 e o Investimento
será de 200 milhões de dólares, para a produção de
300.000 toneladas anuais de uréla e amônla. A fábrica
será erguida nas proximidades de Pedra Branca e sua
construção será iniciada no mês vindouro.
Uma única indagação não foi respondida pelo
Ministro das Minas e Energia: aquela relacionada
com a fábrica de barrilha, que deveria ser instalada
em meu Estado, já com projeto pronto, aprovado, localização estabelecida e até dlretorla constltuida.
Escusou-se o Ministro a responder às indagações dos
jornalistas serglpanos pelo fato de o assunto estar
afeto a outro Ministério: o da Indústria e do Comércio. O Ministro Severo Gomes, sem dúvida, na primeira oportunidade, prestará os esclarecimento necessários sobre o assunto, de enorme interesse para o
Estado, objeto de multa preocupação por parte do
povo serglpano. De nossa parte, estamos convencidos
de que, quaisquer que sejam os óbices atuals, esse empreendimento se concretizará, mais dia menos dia,
pois sua significação para o Estado e o Pais é multo
grande!
O Sr. Italivio Coelho (ARENA - MTJ - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE) Com multo prazer, nobre Senador Itallvlo Coelho.
O Sr. Italivio Coelho (ARENA - MTJ - Neste
momento, V. Ex.• traz a imagem esperançosa do
grande Estado que é Sergipe, grande pela sua. gente,
grande pelas suas riquezas do subsolo, e fala no potássio que se vai aliar à produção do petróleo que_.
conforme declarou o Ministro Shlgeakl Uekl, sera
aumentada, ano que vem, para 40%. E V. Ex.", referindo-se também à Industrialização da gasolina, à
produção da uré!a, faz-me lembrar de singular acon-.
tec!mento ocorrido no ano passttdo, relac!onttdo com a
excelente qualidade da pecuária zebuina serglpana.
Na capital do zebu, a Cidade de Uberaba, em Minas
Gerais, Sergipe levantou o campeonato na qual!dade,
no peso e na raça nelore, com grande mérito para
aquele grande Estado. Assim, V. Ex.• fala, repito, em
um Estado grande pela sua gente e grande pela sua
term. Com multo prazer apóio V. Ex.a
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SEJ Sou multo grato a V. Ex. a nobre Senador Itallvlo Coe-
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lho, pelo depoimento que acaba de dar, honrando em
multo o pronunciamento que faço e, de uma maneira
especial, enaltecendo o Estado que represento, nesta
Casa, com multo orgulho e satisfação.
Sr. Presidente, no tocante ao potássio, o Ministro
das Minas e Energia, notando os grandes e crescentes
gastos do Bras!l com potássio, reafirmou o empenho
do Presidente Gelsel na solução do problema. O projeto, afirmou, será acelerado, de forma a reduzir ao
min!mo possível o tempo necessário para estudos
complexos e lnd!spensáve!s ao acerto do empreendimento, da máxima Importância para o BrasU.
Negou o Sr. Sh!geakl Uekl as noticias e rumores
de "desaceleração" do Projeto Potássio, reiterando a
f!rme disposição do Governo do eminente Presidente
Ernesto Ge!sel de a ele dar cumprimento no menor
~spaço de tempo. passive!, salientando sua básica
s!gn!f!cação para o desenvolvimento bras!lelro, que
não mais permite permaneç~ lnaproveltadas riquezas tão grandes.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) Com multo prazer, nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ex.a já
por várias vezes e há algum tempo vem batendo,
com multa oportunidade, nessa tecla da exploração
'do potássio. Já no período leghslatlvo anterior e,
logo, praticamente, após a ascensão ao cargo de Senador, V. Ex.• !n!c!ou esse trabalho em favor da
exploração do potássio. Sergipe vai dar, no particular,
uma contribuição especial da mais alta relevância
para os Interesses do Bras!!. E quando o Ministro
Shlgeakl Ueki fala da aceleração que se faz necessária para a exploração do potássio, S. Ex.• tem em
vista a redução de divisas, para que o Bras!l possa
economizar o que vem gastando na importação do
produto. Assim congratulo-me com V. Ex.a e com
o Governo Federal, através do seu !lustre Ministro
das Minas e Energia, no sentido de dar um aceleramento o maior passive! para que possamos nos tornar auto-suficientes num produto de que é tão rico
o subsolo bras!le!ro, de modo particular e já efet!vamente, o território serg!pano.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA <ARENA - SE) Multo obrigado a V. Ex.a nobre Senador Heitor Dias,
por este aparte, que não é o primeiro, pois V. Ex.a
des.de a primeira vez que daqui desta tribuna nós
clamávamos, nós pediamos, nós sol!c!távamos, a exploração do potássio serglpano, V. Ex.• foi um daqueles que sempre deram o seu apoio a Sergipe, e
Sergipe é grato a V. Ex.• por estas atitudes tomadas
neste Plenário, quando usávamos da tribuna para
apelarmos às autoridades competentes a exploração
do potássio serglpano.
Acreditamos na palavra do eminente Ministro
das Minas e Energia e, por certo, agora, com as decisões tomadas nesta viagem de serviço - assim
podemos dizer- de vinte e quatro horas a Aracaju,
o assunto será defln!tlvamente solucionado. Multo
grato a V. Ex.a
Confirmou, plenamente, nossa esperança de que
o potássio serglpano venha, breve, a contribuir para
o enriquecimento de Sergipe e do Bras!l, para o que
foi criada, tão recentemente, a Potássio Mineração
SI A, a mais nova subs!d!ár!a da PETROBRAS, especialmente para revolver o problema da exploração e
Industrialização das imensas jazidas de sais serg!panosl
Fazendo este registro, Sr. Presidente, sobre a
proveitosa ida do Ministro das Minas e Energia ao
Estado de Sergipe, reiteramos nossa confiança ao
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atual Governo: o Projeto Potássio não sofrerá novas
delongas. Ao contrário: multo em breve terá Inicio
um empreendimento de suma relevância para a Economia brasileira, que não mais pode ~er adiada a
fim de que seja mantida a marcha deste País para o
seu pleno desenvolvimento!
Era o que tinha a dizer. (Multo bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Renato Franco> -Concedo
a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
Estava ausente em nosso Estado, quando na Cidade do Rio de Janeiro foi Inaugurada a Praça
Odylo Costa Neto.
Quem é o homenageado? - alguns haverão de
perguntar. Outros tantos responderão: um jovem mal
Iniciado na vida, que morreu defendendo a honra de
uma moça, que o seu coração escolhera como sua preferida pelo afeto. O seu coração deu-lhe forças para
reagir e a sua dignidade moral incentivou-lhe ao
embate contra o assassino um menino voltado tão
cedo para o campo do crime.
·
Morreu em luta bela, tão plena de significado e
de esplendor. Aos seus pais, nosso bom Odylo Costa
Filho e sua carinhosa mãe, dona Nazaré, nossas congratulações, porque tendo o Poder Público desejado
Imortalizar, numa placa, quem morreu em defesa de
princípios tão nobres, deu-lhes a certeza de que seu
fllho não morreu, ele passou a ser o símbolo da dignidade e do amor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. <Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE <Renato Franco> - Está
finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Estão presentes 26 Srs. Senadores. Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, as matérias
da pauta, todas em fase de votação, ficam adiadas
para a próxima sessão.
São as seguintes as matérias constantes da
pauta:
-l-

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 empréstimo simples pelos Servidores Públicos
ao Programa de Formação do Patrlmônlo do Servidor
Público, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.oa 4 a 6, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Serviço Públleo CivU; e
- de Finanças.

-2Votação, em terno único, do Requerimento n.o
510, de 1976, do Senhor Mauro Benevldes, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do relatório divulgado pelo Btspo de Nova Iguaçu, Dom
Adriano Hipólito, sobre o atentado de que foi vitima
e da nota da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil a respeito do mesmo atentado.
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-li-

Votação, em turno únlmo, do Requerimento n.0
532, de 1976, do Senhor Senador Acc!oly Fllho, solicitando sejam anexados aos Projetas de Lei do Senado n.oa 88, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1975; e 72,
81 e 126, de 1976, que já tramitam em conjunto, os
de n.oa 207 e 232, de 1976, dos Senhores Senadores
Roberto Saturn!no e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a legislação do Imposto sobre a Renda e
proventos de qualquer natureza.

-4Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n.0 185, de 1975, do senhor Senador José
Sarney, que altera a redação dos arts. 11 e 143 e
revoga dtspos!t!vos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 5 .452, de 1.0 de
maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n,os 501, 502 e 503, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Ju:;tlça, pela constitucionalidade e jurldlcidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Fi.Da.Dças, favorável.

-5Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n.0 142, de 1976, do Senhor Senador Nelson
Carneiro, que regula a lndenlzação à dependente, e
dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 522, de 1976, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE <Renato Franco) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima, a seguinte
ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n.0 72, de 1976 (n.0 2. 600-A/76, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o mercado de valores mob!llárlos e cria a Comissão de Valores Mob!llárlos - CVM,
tendo
PARECERES, sob n. 0 s 803, 804 e 854 a 856, de 1976,
das Comissões:
-de Economia - 1.0 pronunciamento: favorável ao Projeto; 2.0 pronunciamento: favorável
à Emenda de Plenário nos termos de Subemenda que apresenta;
- de Finanças - 1.0 pronunciamento: favorável
ao Projeto, com voto vencido do Sr. Senador
Mauro Benevldes; 2.0 pronunciamento: contrário à emenda de plenário; e
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcldade do projeto e contrário à
emenda de plenário.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n.o 102, de 1975-Complementar, do Sr. ~ena
dor Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtençao de
empréstimos simples pelos servlqores públicos ao Prc;>grama de Formação do Patrimonlo do Servidor Publico, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 s 4 a 6, de
1976, das Comissões:

, .
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- de constttolção e Justiça.;
- de Serviço Público ClvU; e
- de Finanças.
-3Votação, em turno único, do Requerimento número 510, de 1976, do Sr. Senador Mauro Benevldes,
sollcltando a transcrição, nos Anais do Senado Fc·
dera!, do relatório divulgado pelo Bispo de Nova
Iguaçu, Dom Adriano Hipólito, sobre o atentado de
que foi vitima e da nota da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil a respeito do mesmo a tentado.

-4Votação, em turno único, do Requerimento número 532, de 1976, do Sr. Senador Acc!oly Filho, solicitando sejam anexados aos Projetes de Lei do Senado
números 8a, 179, 253, 259, 264 e 268, de 1975, e 72, 81 e
126, de 1976, que já tramitam em conjunto, os de
números 207 e 232, de 1976, dos Srs. Senadores Roberto Saturnino e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a legislação do Imposto sobre a Renda e
proventos de qualquer natureza.

-5Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n.• 185, de 1975, do Sr. Senador José Sarney,
que altera a redação dos artigos 11 e 143 e revoga dispositivos da Consol!dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.• de maio de
1943, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 501, 502 e 503, de 1976, das
Comissões:
- de Constitolção e Justiça, pela const!tuclonali·
dade e jurldlcldade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.

-6Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n.• 142, de 1976, do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que regula a !ndenlzação à dependente, e
dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 522, de 1976, da
Comissão:
- de Constituição e Justiça.

-7D!scussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n.0 252, de 1976-DF, que eleva em Cr$ ...... .
500.000.000,00 (quinhentos m!lhões de cruzeiros) o
limite atribuído ao Governador do Distrito Federal
para abertura de créditos suplementares, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 868 a 870, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurid!cldade;
- do Distrito Federal, favorável; e
- de Finanças, favorável.
-8D!scussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n.o 235, de 1976, do Sr. Senador Mauro Benev!des, que altera a Lei n. 0 6.182, de 11 de dezembro de 1974, e dú outras providências, tendo
PARECERES, sob n.•• 863 a 865, de 1976, das comissões:
- de Constituição e Justiça, pela const!tuclonal!dade e jur!d!c!dade, nos termos de substitutivo que apresenta;
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de Educaçiio e Cultura, favorável ao projeto
nos termos do substitutivo da Comissão de
Const!tu>~ão e Justiça.;
- de Serviço Público Civil, favorável ao projeto
nos termos do substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 30 minutos.!
ATA DA 183.• SESSAO, REALIZADA EM 13-10-76
(Publicada no DCN - Seção II - de 14-10-76)
RETIFICAÇOES
No Projeto de Lei do Senado n.0 263/76-DF, que
"altera disposições do Decreto-Lei n. 0 82, de 26 de
dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributário do
Distrito Federal":
Na página 6 .839, 1.• coluna, na ementa. e no art.
Onde se lê:
1.0 do projeto,
... Decreto-Lei n.O 82, de ...
Leia-se:
. . . Decreto-lei n.O 82, de ...
Na página 6.839, 2.• coluna, no !tem II, constante
do art. 45,
Onde se lê:
II - a falta do valor ...
Leia-se:
II - na falta do valor ..
Na mesma página e coluna, no § 1.0 do art. 45,
Onde se lê:
. .. , salvo recond!clonamento, ...
Leia-se:
... , salvo reacond!clonamento, ...
Na página 6.840, 1.• e 2.a colunas, no § 8.0 constante do art. 45 e no art. 2.0 do projeto, respectivamente,
Onde se lê:
... Decreto-Lei n.O 406, de 31 de dezembro de
1968,
. . . Decreto-Lei n.O 82, de 26 de dezembro de
1966,
Leia-se:
... Decreto-lei n.0 406, de 31 de dezembro de
1968,
... Decreto-lei n.O 82, de 26 de dezembro de
1966,
o o o

o o o

o o o

o o o

ATA DA 184.• SESSAO, REALIZADA EM 14-10-76
(Publicada no DCN - Seção II - de 15-10-76)
RETIFICAÇõES
No Projeto de Lei da Câmara n.O 86/76 (n.O ....
2 048-D/76 na C(tsa de or!geml, que retlflca sem ânus
a' Lei n.O 6:279, de 9 de dezembro de 1975, que "estl.ma
a Receita e nxa a Despesa da União para o exerctclo
financeiro de 1976":
r a púg!na 6. 906, 1.a coluna,
Onde se lê:
PARANA

Mu~iapio:' 'curt!ba
' •• o. o • • ' • • •
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Leia-se:
PARANA

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

Município: Curltlba
Na mesma página, 2.• coluna,
Onde se lê:
RIO DE JANEIRO
••••••••••• o

Município : Três RIOS
Onde se lê:
Ginásio Comercial São Segastlão-CNEC
Leia-se:
RIO DE JANEIRO

são:

Munlciplo: Três Rios
Onde se lê:
Ginásio comercial São Sebastião-CNEC
No mesmo projeto, na página 6. 907, 1.• coluna,
Onde se lê:
SERGIPE
Município: Aracaju
Onde se lê:
Casa Material "Amélia Leite" Leia-se:
SERGIPE
Município: Aracaj u
Onde se lê:
Casa Maternal "Amélia Leite" Na Ordem do Dla designada para a próxima sesNa página 6. 934, 1.• coluna, no Item 1,
Onde se lê:
Votação, em turno único, do Projeto de Lel
do Senado n.0 192, de 1975 - Complementar, ...
Leia-se:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n. 0 102, de 1975 - Complementar, ...

CONSULTORIA JURíDICA
PARECER N'1 57/76
Sobre requerimentos de José Jabre Baroud,
e outros TIU:uírrafos Auxiliares, CL'l', solicitando enquadramento na Categoria Funcional de
Taquígrafo Leglsiath·o, do Quadro Permanente
do Senado FederaL
José Jabre Baroud, Carmen Dolores Cardoso
Bastos, Ellane Abranches Abelhelra, Reinaldo Pinto,
Ivanete Jorge Sllva e Adalizla de Souza Cunha, Taqulgrafos-Auxl!lares, contratados no regime da CLT,
requerem sejam enquadrados na Categoria Funcional
de Taquigrafo Legislativo, alegando, em favor de
suas pretensões:
a) que se submeterrun a teste de sele:;ão para a
função de Taquigrafo-Auxlllar, de acordo com o edltnl publlcado em 6 de novembro de 1972;
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b) que, contratados para exercer a função de
Taquigrafo-Auxlllar, desempenham, todos eles, desde
que ingressaram nesta Casa, atlvldades Inerentes ao
cargo de Taquigrafo Legisla tlvo;
c) que vários dos Requerentes são portadores de
dlploma de Bacharel em Direito;
d) que o Consultor Jurídico, no Parecer n.0 55,
de 1975, manifestou-se favoravelmente ao enquadramento do servidor CLT, José Tarcislo de Holanda, no
Quadro Permanente, na Categoria de Técnico em Comunicação SOcial, sendo o parecer acolhido pela coml.ssão Dlretora; e
e) que existem vagas na Categoria Funcional de
Taquigrafo Legislativo.
II. A Subsecretaria de Pessoal, falando no processo, transcreve artigos da Resolução n.O 18, de 1973,
que trata da Constituição e Estruturação do Grupo Atlvldades de Apolo Legislativo, onde se Integra a
categoria Funcional de Taquígrafo Legislativo, ao
mesmo tempo em que observa que "alguns dos peticionários Ingressaram no Senado Federal mediante
Teste Público de Seleção para Taquígrafo-Auxllfar",
"além de possuírem grau de escolaridade correspondente ao nível superior completo".
Esclarece, outrossim, aquela Subsecretaria, que
em situação Idêntica à. dos Requerente encontravam-se "os antigos Assessores CLT e outros, que
foram enquadrados no Grupo Outras Atlvldades de
Nivel Superior".
Finalmente, Informa o dito Orgão que "há claros
na lotação ideal fixada para a Categoria Funcional
de Taquigrafo Legislativo".
III. Indo o processo ao Conselho de Administração, este, nos termos do parecer do Relator, definiu-se a favor do pleiteado.
Em seu brilhante parecer, diz aquele !lustre
Con.selhe!ro:
"Em verdade, a matéria que Interessa ao
caso sub judlce está regulada pelo art. 4.0 da
Lel n.O 5.975, de 12 de dezembro de 1973, que
prescreve, verbis:
"Art. 4.o A medida em que forem sendo
Implantados os Grupos a que se refere esta
Lel, e os criados e estruturados na forma da
Lel n.o 5. 645, de 10 de dezembro .de 1970, serão
extintos os empregos regidos pela legislação
trabalhlsta a que sejam Inerentes tais at!vldades, mediante supressão, quando vagarem,
ou tran.sposlção em cargos Integrantes dos
referidos Grupos, de acordo com os critérios
estabelecidos pelo Poder E::ecutlvo."
Como se vê, a preceituação é bastante clara e
objetlva, no concernente aos seus fundamentos. Assim, não os grupos a que se refere a citada lel, mas
também os criados e estruturados na forma da Lei
n. 0 5. 645, de 1970, serão considerados para efeito
de enquadramento do pessoal contratado, mediante
transposição dos empregos em cargos Integrantes dos
referidos grupos. Tal proc:edlmento já foi adotado em
relação ao Grupo Outras Atlvldades de Nível Superior, sendo, em conseqüência, transformados em cargos desse Grupo os contratos de Médico, Redator,
Assessor, etc."
Declara, ainda, o douto Conselheiro, que, "n vista
da preceituação legal especifica em vigor e do precedente cristalizado no enquadramento dos Contratados no Grupo outras Atlvldades de Nivel Superior,
é de acon.selhnr-se a sugestão da Dlretora da Subsecretaria de Pessoal, e, cm conseqüência, de sugerir-se
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à. Egrégia Comissão D!retora a transformação dos
empregos dos Aux!l!ares de Taquígrafo, para enquadramento nos claros existentes na Categoria de Taquígrafo Legislativo, ainda porque, no que tange à
escolaridade, tal exigência só se opera em condições
de Ingresso nas classes Iniciais, sem, contudo, como
ocorreu, de modo geral, com o enquadramento de
todo o pessoal estatutário do Senado, prejudicar o
enquadramento do pessoal preexistente".
IV. Assim, dev!damen te Instruído pela Subsecretaria de Pessoal e com parecer favorável do Conselho de Administração, o Senhor Dlretor-Geral encaminhou o processo ao exame do Excelentiss!mo
Senhor Primeiro-Secretário, tendo este solicitado, a
respeito, o parecer desta Consultaria.
V. Os casos em pauta são Iguais a outros já
estudados nesta Consultor!a e no Senado c que mereceram da Egrégia Comissão D!retora o devido tratamento.
Coma de outras vezes, havemos de nos ater em
nosso exame, aos !!mi tes de nossa competência, traçados pelos aspectos da const!tuclonal!dade, jur!d!c!dade e legalidade da matéria.
VI. Na espécie, conquanto em essência sejam
Iguais - pois todos os postulantes visam à transformação de seus empregos de Taquígrafos-Aux111ares
em cargos de Taquígrafos Legislativos - na realidade
há algumas diferenças em suas situações, eis que
alguns são portadores de diploma de curso superior,
outros não e já tão só essa circunstância, como
veremos, no desdobramento de nosso raciocínio, talvez venha a servir de ponto de referência à Alta
Dlreção da Casa, no momento de sua decisão final.
VII, O caso, em sua expressão mais simples, é
o seguinte:
Taquígrafos-Auxiliares, sob o regime da CLT,
que Ingressaram no Senado por teste público de seleção, pretendem ter seus empregos transformados
em cargo de Taquígrafo Legislativo, do Quadro Permanente.
ll: legal o que pretendem? li: jurídico? A Constituição o consente?
Vlli. O assunto, em nosso entender; há de ser
enfocado em função da Carta Magna, da Lei ...
n. 0 5.975, de 12 de dezembro de 1973, da Lei n.0 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, e da Resolução n.0 18,
de 1973.
Comecemos pelo começo, ou seja, partindo da
Lei Maior, porque a ela todas as demais leis, decretos
e resoluções hão de obedecer.
Nossa Constituição, na Seção VIII - Dos Funcionários Públicos - no art. 97, depois de declarar
que "os cargos públicos serão acessíveis a todos os
bras!le!ros que preencham os requisitos estabelecidos
em lei", determina ( § 1.0 ) que "a primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e
titulas, salvo os casos Indicados em lei".
De saída, portanto, já haveria um "sinal vermelho" !rremovlvel ao trânsito da pretensão dos Suplicantes, pois estes não prestaram concurso, nem de
provas e títulos, nem somente de provas, para Ingresso em cargo público.
Na hipótese, o que houve foi um teste público de
se1eçõ.o, através do qual os Interessados alcançaram
·.:m omnrPn:o público, sujeito ao rr:•imc da CLT. que
uuu" "····
: ,.,.,.,, r) funcionalismo público, de que
cogita n Constltul~«v ~ onde almejam os Requerentes
se posicionar.

'·
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Em verdade, a transformação, agora, dos empregos em cargos, com a passagem do servidor do regime
trabalhista para o estatutário, constitui uma frustração para aqueles que, na ocasião do testo de seleção,
deixaram de a ele se submeter, por não lhes Interessar, multa vez, deixar um cargo público paro. ganhar
um emprego público, mas que, certamente, a ele se
sujeitariam, se tivessem conhecimento de que ele
valeria para Ingresso no quadro permanente desta
Casa.
Seja como for, houve uma prova selet!va, públ!ca,
de caráter universal, para os Requerentes, de modo
que a exigência de concurso estaria, no caso, de
certo modo, satisfeita.
Feita essa advertência, cabe registrar que, regulando a matéria, foi editada a Lei n. 0 5. 975, de 12
de dezembro de 1973 (Fixa os valores de vencimentos
dos cargos dos Grupos Outras Atlv!dades de Nível
Superior e Artesanato, do Quadro Permanente do
Senado Federal), a qual, em seu art. 4,0 , assim dispõe:
"Art. 4. 0 A medida em que forem sendo
Implantados os Grupos a que se refere esta Lei
e os criados e estruturados na forma da Lei
n,o 5.645, de 10 de dezembro de 1070, serão
extintos os empregos regidos pela. legislação
trabalhista a que sejam inerentes tais a.tividades, mediante supressão, quando vagarem, ou
transformação em cargos integranti!\S dos referidos Grupos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Poder Executivo,"
Esse dispositivo, diga-se de passagem, não se
coadunava multo bem com as d!retrlzes fixadas na
Lei n.0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970, para a
classificação de cargos do Serviço Público Civil da
União (d!retr!zes mandadas aplicar, para efeito da
disposto no art. 108, § 1.0 , da Constituição, à classificação de cargos do Poder Legislativo), pois essa Lei
cuidou, tão-somente, da reclassificação do pessoal estatutário, em nada aproveitando ao contratado, CLT,
suje! to a outro regime.
Assim, determina va a cl tada Lei n.0 5, 645, no
"Art. 14, A medida que for sendo Implantado o novo Plano, os cargos remanescentes de
cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a Integrar Quadros Suplementares e, sem prejuízo
das promoções e acesso que couberem, serão
suprimidas, quando vagarem."
Como se vê, a Lei n. 0 5.645, que - repisemos disciplinou tão-somente a classificação de cargos do
serviço c!v!l da União - ou seja, que apenas cuidou
do funcionalismo público, em nenhum ponto se referindo ao pessoal regido pela CLT, teve, por propósito
expresso, conforme demonstra o artigo transcrito, extinguir os cargos remanescentes de cada categor_!a
funcional, após Implantado o Plan<!, pelo que nao
poderia, é lógico, admitir a "!nchaçao" dessas categorias com a Inclusão, nelas, de novos cargos, em
que se transformariam empregos de at!vldades correlacionadas com as das diferentes categorias.
Entretanto, lei é lei, e a Lei n. 0 5.975, permitindo
ao Senado Federal transformar empregos em cargos,
passou a produzir seus efeitos, pois foi aplicada nesta
Casa, em diversas oportunidades.
Diga-se, aliás, a bem da verdade, que, embora o
Supremo Tribunal Federal se tenha recusado a seguir
Jdi•ntlcn orlcntnção, pois negou-se o. fazer a translunnaçüo dos empregos !:i. rxl:;tentes cm cargos, outros tribunais, como o Tribunal Superior do Trabalho
!Lei n. 0 6.004, de 19 de dezembro de 1973), o Superior
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Tribunal Militar (Lei n.0 5. 998, de 18 de dezembro
de 1973) e o Tribunal Federal de Recursos (Lei ...
n.• 5. 997, de 18 de dezembro de 1973) procederam
como o Senado Federal, transformando empregos sob
o regime da CLT em cargos públlcos, sem que
ninguém provocasse, até hoje, perante o Supremo
Tribunal Federal, o seu pronunciamento sobre a
constltuclonalldade das leis que adotaram tal procedimento.
Desse modo, prevalecendo nesta Casa, ainda agora (quando a filosofia do Executivo, expressa na Lei
n.• 6 .185, de 11 de dezembro de 1974 e no Decreto
n.• 75.239, de 16 de janeiro de 1975, se orienta no
sentido contrário ao do que ora se postula, Isto é,
buscando restringir a área dos cargos públlcos regime estatutário e dilatar a dos empregos públicos
-regime trabalhista) a Lei n. 0 5.975, de 1973, é em
função dela que devemos apreciar os requerimentos
em causa.
Que mandou essa Lei n.• 5. 645?
Mandou extinguir os empregos regidos pela legislação trabalhista, subordinando essa extinção a duas
soluções: supressão dos empregos quando vagassem;
ou sua transformação em cargos Integrantes dos Grupos nela relacionados, próprios do sistema estatutário.
Equivocam-se, portanto, aqueles que afirmam ter
a citada Lei, no dispositivo Invocado, um caráter imperativo, no sentido de obrigar à transformação de
empregos em cargos.
O que há, de Imperativo, no dispositivo em apreço, é, sim, a determinação de extinguir os empregos
regidos pela legislação trabalhista, mas essa extinção
de empregos não se fará, como erroneamente Imaginam alguns, apenas pela sua transformação em cargos públicos.
O artigo é bastante claro em sua redação, tem
um cunho meramente facultativo, pois coloca o Senado diante de duas opções:
1) suprimir os empregos regidos pela legislação
trabalhista, quando vagarem; ou
2) transformar esses empregos em cargos.
O Senado não é, dessarte, obrigado a proceder à
transformação dos empregos em cargos, fa-la-á se
quiser, e, se optasse pela negativa, teria somente de
esperar que vagassem os empregos, para então suprimi-los (Isto, é claro, se não quisessem usar da
faculdade de dispensar o empregado, faculdade que
pode usar no momento que lhe aprouver, atendidas
as prescrições legais atinentes à espécie).
Dentro desse entendimento, e optando pela alternativa mais liberal, a Casa transformou diversos
empregos em cargos, Inclusive no caso do servidor
CLT, objeto do Parecer n.O 55/75, desta Consultoria,
citado pelos requerentes José Jabre Baroud e outros.
De passagem, esclareça-se que esta Consultorla,
naquele parecer, não se mostrou "favorável" ao enquadramento do mencionado servidor, como dizem os
Postulantes, apenas, examinando a sua pretensão do
ponto de vista jurídico, achou que a mesma "poderia"
ser aceita, se assim conviesse à Comissão Diretora.
De qualquer modo, tal como alguns dos Requerentes, o servidor considerado no Parecer n.O 55/75,
José Tarcislo Sabóla de Holanda, contratado no regime da CLT, tinha sido submetido a teste, para efeito
de enquadramento no cargo pleiteado, de Técnico em
Comunicação Social, tendo sido aprovado, e, além
cllsso, satisfez todos os requisitos exigidos para o seu
enquadramcn to.
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Além daquele Servidor, outros, também Contratados, como diversos Médicos e A.ssessores, foram
igualmente beneficiados por aquela Lei, através de
ates da Comissão Dlretora, com a prévia audiência
desta Consultorla.
Assim, por coerência e em obediência à Lei ainda
em vigor, estamos que, em princípio, nada obsta possam os Requerentes ter os seus empregos transformados em cargos.
Cabe, porém, uma Indagação: poderiam, todos os
Requerentes, ter satl.sfeita a sua pretensão?
·ou somente poderão ser contemplados os portadores de diploma de curso superior?
Para dirimir essa dúvida, temos que nos valer da
Resolução n.• 18, de 1973, que dispõe sobre a constituição e estruturação do Grupo Atlvldades de Apolo
Legislativo e . respectivas categorias funcionais do
Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras
providências.
Diz a Resolução n.• 18, no art. 3.0:
"0 Grupo Atlvldades de Apolo Legislativo é
constituído pelas Categorias funcionais abaixo
Indicadas, distribuídas as classes respectivas
pela escala de níveis, na forma do Anexo:
• o o •

'

•

' ••••••••••• o •••• o o •••••• '

•• o •• o • • • • • • • • •

Código SF-AL-013 - Taquígrafo Legislativo."
Integra-se, assim, a Categoria dos Taquígrafos,
no Grupo Atlvldades de Apolo Legislativo.
Segundo, porém, o art. 4.0 da Resolução, poderão
também Integrar essa Categoria, mediante transposição, os cargos de Taquígrafo Revisor e Taquigrafo de
Debates.
Essa transposição de cargos seria feita (art. s.o
da Resolução) pela Inclusão dos respectivos ocupantes nas correspondentes categorias funcionais, do
maior para o menor nível, nos limites da lotação
estabelecida para cada área de especialidade por
ordem rigorosa de classificação dos habllltados no
processo seletlvo a que se refere o art. 7.0 , da Resolução, e que são os seguintes:
I - Ingresso, em virtude de concurso público,
em cargo isolado a que pertencer o cargo a ser transformado ou transposto, ou nas carreiras ou cargos
isolados que a estes antecederam;
II - habllltação em prova de desempenho funcional para os que não satisfaçam as condições do
Item anterior.
Por outro lado, o art. 11 da Resolução estabeleceu
que. os cargos da classe Inicial da Categoria funcional
de Taquígrafo Legislativo •seriam providos, em um
terço das vagas, mediante progressão funcional de
Assistente Legislativo, respeitadas as correspondentes
áreas de especialização.
Todos os dispositivos da Resolução, sem exceção,
'dizem respeito ao pessoal do quadro permanente,
referem-se a funcionários que Já eram funcionários
quando da reclassificação dos cargos e posterior enquadramento, este efetlvado pelo Ato da Comissão
Diretora n.O 15, de 1973.
Resolvida a situação dos Taquígrafos então existentes, ê claro que os Interessados não funcionários,
que aspirassem entrar para aquela categoria, teriam,
de então para cá, além de submeter-se a concurso
público, de possuir diploma ou ce;tlflcado de conclusão de curso superior ou habllltaçuo legal equivalente,
correlacionados com us atribuições da Categoria, traçadas pela Resolução n.• 18, nos arts. 8. 0 e 9.0
O mencionado nrt. O.O assim prescreve:
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"Constituem requisitos para Ingresso nas
Classes Iniciais das categorias funcionais do
Grupo - Atividades de Apolo Legislativo, além
dos estabelecidos nas Instruções Reguladoras
dos concursos:
I - Para as Categorias de Técnico Legislativo, Taqu!grafo Legislativo, diploma ou certificado de conclusão de curso superior ou habiUtação equivalente, correlacionados com as
atribuições da Categoria funcional, exigindo-se,
quando for o caso, formação correspondente às
respectivas especial!dades."
Determinou-se, assim, que, feito o enquadramento dos que já eram funcionários da Casa, não mais
se permitiria o Ingresso nas diferentes Categorias
Funcionais, de novos servidores, a não ser prestando
concurso público e provando possuir a escolaridade
em cada caso exigida.
Não procede o argumento daqueles que dizem só
ser exigível escolaridade superior quando se tratar
de Ingresso na classe inicial da Categoria de Taquígrafo Legislativo.
De fato, se o Regulamento Administrativo no
art. 282, repetindo a Constituição, estabelece que a
primeira investidura em cargo de provimento efetivo
do Senado Federal dependerá de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, e se
a Resolução n.• 18, no art. 9.0 , esclarece que constitui
requisito para ingresso na classe inicial da Categoria
Funcional de Taquígrafo Legislativo, entre outros, o
diploma ou certificado de conclusão de curso superior
ou habilitação legal equivalente, é porque não poderiam, a lei e a Resolução, referir-se a ingresso, por
concurso, em classe intermediária ou final, pois ninguém, normalmente, pode entrar para uma categoria
funcional a não ser em sua classe inicial.
Aliás, seria um despropósito jurídico e uma ofensa
à ética administrativa exigir-se concurso e diploma
de curso superior para o candidato ingressar na classe
inicial de uma Categoria e dispensar-se esse diploma
a esse concurso para quem, "saltando a janela", pretendesse entrar diretamente para uma classe intermediária ou final da mesma categoria.
A lei não permite Isso, nem poderia permitir,
sob pena de atentar contra a ordem moral em que se
Inscreve a ordem jurídica.
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Por exceção, o Regulamento Administrativo admite essa possib!lldade mas exclusivamente para os funcionários do quadro permanente, assim mesmo, em
circunstâncias especiais e obedecidas determinadas
condições (Seção III - Da Transferência - arts. 321
e 322 e respectivos parágrafos e Seção VIII - Da
Readaptação - art. 330, § § 1.0 ao 7. 0 1.
Em nenhum de seus dispositivos a Resolução n.•
18/73 dispensa o concurso e a escolaridade superior
para quem pretenda, agora, ingressar na Categoria
Funcional de Taquigrafo Legislativo, do Quadro Permanente.
Aliás, ao que saibamos, o requisito de escolaridade,
para efeito de exercício de cargo para o qual ela era
exigida, só foi dispensado quando das readaptações
que antecederam a reclassificação de cargos e o conseqüente enquadramento dos servidores, mas essa dispensa teve caráter temporário <art. 515, § 12 do Regulamento Administrativo), o que não impediu seus
desastrosos efeitos.
Desse modo, a Indagação feita há de, por dedução
lógica de nossas considerações anteriores, ser respondida assim: dos Requerentes, todos aprovados no teste
publ!cldade seleção, só os portadores de diploma de
curso superior ou certificado de habilitação equivalente, correlacionados com as atribuições da categoria
funcional em causa, podem ter os seus empregos
transformados em cargos.
IX. A propósito do assunto em pauta, não será
demasiado advertir, com a devida vênia, que o atendimento da pretensão dos Requerentes fugiria à
orientação seguida pelo Ato n.O 8/76, da Comissão
Dlretora, que aprovou o Quadro do Pessoal, CLT, do
Senado Federal, Incluindo os empregos até então
existentes na sistemática do Plano de Classificação
de Cargos do Poder Executivo.
X. Feitos os ,comentários acima, e sem considerar o mérito da medida, da exclusiva alçada da
Egrégia Comissão D!retora, somos de parecer que,
assim querendo a dita Comissão, poderá, sem contrariar a lei, transformar em cargos os atuals empregos
dos Postulantes, Taquígrafos Auxiliares, CLT, mas tãosomente dos que, alem de terem-se submetido ao teste
público de seleção, sejam portadores de diploma de
curso superior ou certificados legais equivalentes,
correlatlvos à especialidade.
Brasi!ia, 21 de outubro de 1976. - Paulo Nunes
Augusto de Figueiredo, Consultor Jurídico.
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LIDIIANÇA DA AIINA
IDAMAIOIIA
Prosidonlo:

J9.Socrolcirio:

Magalhàes Pinto IARENA-MGI

lourival Baptista IA RENA-SEI

líder
Petrónia Parte lia
Vi ce-Líderes
Eurico Rezende

Jarbas Passarinho

)9. VIce- Presidente:
Wilson Gonçalves'IARENA-CEI

Josó llndoso
Manos Leão

49-Socretário:

Paulo Guerra
~uy Santos

lenoir Vergas IARENA-SCI

Saldanha Derzl
Vlrgllio Távora

29- Vice. Presidente:
Benjamim Forch IMDB-RJI

LIDIIANÇA DO MDI
IDAMINOIIA
J9.Secretário:

Líder

Dinorle Mariz IARENA-RNI

Franco Montare
Vice-Lideres

Ruy Carnoiro IMDB-PBI
Renato Fro nco !ARENA-PAI
Alexandre Casta IARENA-MAI
Mendes Canele IARENA-MTI

29-Secretórlo:
Marcas Freire IMDB-PEI

Mouro Benevides
Roberto Saturnlno
Itamar Franco
Evondro Carreira

COMISSOIS

COMISSlO DI ASSUNTOS IIGIONAIS-(CAI)
17 Membros!

DireJor: José Soares de Oliveira Filho
local: AnexoU- Térreo

COMPOSIÇÃO
Presidente: Cat1ete Pinheiro
Vice-Presidente: Agenor Maria

Tele fones: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 c 257

Suplente•
ARENA

A) SDVIÇO DI COMISSOIS 'DMAN!NTIS
Cholo: Cláudio Carlos Rodrigues Costa

I.
2.
3.
4.

I. Saldanha Derzl
2. José Sorney
3. Benedito Ferreiro

Cal!ete Pinheiro

José Guiomord
Teotónio Vilela
Renato Franco

5. José Esteves

local: Anexo 11- Térreo

MDB

I. Evelóslo Vieira
2. Gllvcn Rocha

I. Agenor Maria
2. Evondro Carreiro

Telefone: 25-8505-Romois301e313

COMISSlO DI AGIICULTUIA-(CA)

Assistente: lêdo ferreiro do Rocha - Roma1312
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas

local: Sala "Cid~is Bevilacquo"- Anexo 11- Ramal623

!7 Membro~!

COMISSlO DI CONSnTUIÇlO I JUSTIÇA-(CCJ)
113 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Orestes Quércla
Presidente: Accloly Filho
J9.Vice-Presldenle: Gustavo Caponemo
29- Vlce-Presidente: Paulo Brossord

Vlce-Presidente: Benedito Ferreira

Titulare•

Suplente•

Suplente•

Titular••
ARENA

ARENA

1. Vasconcelos Torres

I. Altevirleal

~. Paulo Guerra

2, Otoir Becker

3. Benedito Ferreira

3. Renato Franco

4. l!alívlo Coelho

1. Accloly Filho
2. José Sorney
3. José lindoso

I. Mol!os Leao
2. O !lo lehmonn
3. Petrónio Portellc
4. Renato Franco
5. Oslres Teixeira

4, Helvidio Nune1
5. l!olívlo Coelho
6. Eurico Rezonde

7. Gustavo Copanema

5. Mendes Canele

8. ·Heitor Dias
9, Henrique de la Rocque

MDB
I. Agenor Maria

I. Adalberto Sena

~.

2, Amoral

Orestes Quércia

Pei;~~oto

MDB

l. Dirceu Cardoso
2. leite Chaves

1. Franco Montara
2. Mouro Benevides

3. Nelson Carneiro
4, Paulo Brossard
l"'ssistenle: Marcus Vinlcius Goularl Gonzoga- Romal706

Assistente: Mario Helena Buono Brandão- RomrJ130.S

Rouniõos: Quartas-fohos, às 11 130 horas
loca h Sala "Ruy Barbosa"- Annxo li --

k~...r:.

• r·_

Reuniões: Quartas.fuuca, u~ lO:Oú lruru~
Local: Sola "Clóvis Bovilacaua"- Anoi!O 11- Romal62:l
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIRAL-(CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA-(CIC)

III Mombrcsl

19Mombrcsl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente; Tono Outra

Presldente1 Heitor Dias

Vlce-Presldente; Henrique de to Rocque

Vlce-Presldente: Adalberto Seno

Suplente•

Titulare•

Suplente•

Titular••
ARENA

ARENA

1. Torso Outro

I. Arncn do Moi lo

2. lulz Cavalcante

2. Gustavo Caponemo

2. Helvídlc Nunos

3. José llndcsc

3. Jcõo Colmon

3. Jcsó Scrney

4. Virgílio Távora

4. Henrique de la Rocque

4. Ruy Santos

I. Helvídio Nunes

1. Augusto Franco

2. Eurico Rezende
3. Renato Franco
4. Os ires Telxeira

5. Mendes Canele

5. Scldcnhc Dorzi

6. Ottc lehmonn

6. Heitor Dias

MDB

7. Henrique de la Rccque

8. Otair Beder
MDB

1. Evelóslo Vieira

1, Franco Montoro

2. Paulo Brossord

2. Itamar Franco

I. Adalberto Seno

1. Evondro Carreiro

3. Adalberto Seno

2. Lázaro Borbozo

2. Nelson Carneiro

Assistenleo Cleide Mario B. F. Cruz- Romo159B
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas

3. Ruy Carneiro

local: Sola "Clóvis Bevilocqua"- Anexo 11- Ramal 623

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramol306
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas

COMISilO DI PINANÇAI-(CP)

loca h Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

117 Mombrcsl
COMPOSIÇÃO
Presidente: Amoral Peixoto

COMISSlO DIICONOMIA-(CI)

Vice.Presldonteo Toctónlc Vllolo

III Membros!

Suplente•

Titulare•

COMPOSIÇÃO

ARENA
Presidente: Milton Cabral

Vice· Presidente: R.c.natc Franco

Suplente•

Wl'ular••
ARENA

1. Benedito Ferreira

I. Milton Cobrei

2. Auguuo Franco

2. Vasconcelos Torres
3. Jessé Freire

3. Ruy Santos
4. Callete Pinheiro

4. Luiz Cavalcante

5. Helvídio Nunes

5. Arncn do Mel lo
ó. Jarbas Passarinho

I. Soldonho Derzl

I. Daniel Krlegor

2. Benedito Ferreiro

2. Jcsó Gulomord

3. Alexandre Cesto

3. Jcsó Sorney

4. Fausto Castelo-Branco

4. Holtcr Dias

5. Jessé Freire

5. Cottoto Pinho ire

6. VirgíliO Távora

6. Oslres Tolxolro

7. Mottos leõc
8. Tarso Outro
9. Henrique de ta Rocque
10. Helvidio Nunes

11. Tectónlc Vilela
12. Ruy Se ntcs
MDB

7. Paulo Guerra
8. Renato Franco

1. Amoral Peixoto
MDB

1. Agenor Maria

I. Franco Montara
2. Orestes Quércia

2. Amoral Peixoto

3. Roberto Saturnlno

2. leite Chaves
3. Mouro Benevldes

I. Donton Joblm
2. Dlrcou Cerdoso
3. Evoldslc V loiro

4, Roberto Soturnino

5. Ruy Carneiro
Assistente: Marcus Vlnlc:lus Gculort Gonzaga- Ramo1303

Assistente1 Daniel Reis de Souza- Rama1675
Reuniões: Quartas·leiras, às 10100 horas
local: Sala "Ruy Barbosa''- AneKO 11 - Ramais 621 o 716

Reuniões; Quintos· feiras, às 10:30 horas
local1 Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMIISlO DIIILAÇOIS IXTIIIOIII-(CII)

17 Mombrosl

115 Membros I

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Presldenl11 Nelson Carneiro

Vlco.Prosldonto, Jouí Frolro

Titulara•

Presidente, Oonlol Krlegor
I•·VIco.Presldonto, Lulz VIena

Suplantai

2•·VIco.Presldonte, Vlrgfllo Távora

ARENA

I. Mondes Canal e
2. Dom leio Gondlm
3. Jorbos Pmorlnho
~. Henrique do Lo Rocquo
5. Jouí Frolro

I. Vlrgfllo Tdvoro
2. Eurico Rozondo
3. Accloly Filho

Titulara•

Suplanta•
ARENA

1. Daniel Krlogor
MDB

I. Franco Montare
2. Nelson Corno iro

I. Lázoro Borbozo
2. Ruy Carneiro

Aulstonto: Donlol Reis do Souzo- Romol675
Reuniões: Qulntos.folros, às llzOO horas
Loco lo Solo "Clóvis Bovllocquo"- Anexo li- Romol623

I, Accloly Filho

2. Lulz Vlono

2. José Llndoso

3, Vlrglllo Tdvoro

3. Conote Pinheiro

4. Jeué Freire

4, Fausto Castelo-Bronco

5. Arnon do Mello

5. Mendes Canele
6. Helvídio Nunes

6, Petrónlo Porsollo
7. Soldonho Dorzl

8, José Sorney
9. Jodo Colmon

COMIIIlO DI MINAIIINIIOIA-(CMI)
17 Membros!

10. Augusto Franco
MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente: Joõo Colmon
Vico-Presldonto, Comício Gondlm

ntular••

Suplantai

1. Danron Jobim

I. Nelson Carneiro

2. Gllvan Racho

2. Paulo Brossord

3. Itamar Franco

3, Roberto Soturnlno

4, Leite Choves

5. Mouro Benevides

ARENA
I.
2.
3.
4.

Milton Cabral
Arnon do Moi lo
Luiz Covolconto
Comício Gondlm
5. Joõo Colmon

1. Poulo Guorro
2. Josí Guiomord
3. Virgílio Távora

Assistente, COndi do Hiperll- Romal676
RouniOes, Quartos.felros, às 10,30 horas
local: Solo 11 Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB

I. Dirceu Cardoso

1. Gllvon Rocha
2. Leito Choves

2. ltomor Franco

COMISSlO DIIAÚDI-(CI)
17 Membros!

Assistente, Ronoldo Pacheco do Oliveira - Roma i 306
ReuniOos: Quintos-loiros, às 10:30 horos
Local: Solo "Clóvis Bevilocqua'~- Ane•o 11- Ramal 623

COMPOSIÇÃO
Presldentez Fausto Coste(o.Branco

COMISilO DIIIDAÇlO-(CI)

Vlce.Presldente: Gllvon Racho

15 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presldente1 Oanfon Joblm
Vice-Presldente, Renato Franco

Titular••

Suplanta•
ARENA

Titulara a
ARENA
I. Fausto Castelo. Branco

I. Saldanha Derzl

2. Cottete Pinheiro
3, Ruy Santos

2. Mendes Canele

4. Otalr Bocker

I. José Llndoso

1. Virgílio Távora

2. Renato Franco
3. Otto Lehmann

2. Mendes Conole

5. Allevlr Leal

I, Dirceu Cerdoso

I. Adalberto Seno
2. Gllvan Rocha

MD6
MDB

I, Donton Joblm
2. Oresles Quórclo

Suplentaa

Assistente: Maria Carmem Castro Souza- Romall34
Reunlc5esl Quartos. feiras, às llt30 horas
locol1 Sala "Clóvis Bevllacqua"- ,A.neuco 11- Ramal 623

1. Evandro Carreiro
2. Ruy Carneiro

Asslslenlez lêdo Ferreiro do Rocha- Ramol312
ReuniOesz Qulntas-folras, às li zOO horas

local: Solo "Ruy Barbosa" - Ano•o li - Ramais 621 e 716
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COMIISAO DI SIOUIANÇA NACIONAL (CIN)

COMIIIlO DI 'IIANIIJIOMII, COMUNICAÇOD
I OIRAI PUIUCAI-(CT)

17 Mombrosl

17Membrosl

COMPOSIÇÃO
Presldenter José Guiomord
Vlce-Presldente1 Vasconcolos Torres

COMPOSIÇÃO
Presidente: AleJ~:andre Cesto
Vlco.Presldentor lulz Covolconto

Suplentea

Titulare a
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ARENA

1. Lulz Cavalcante

I. Jorbos Ponorlnho
2. Honrlquo dolo Rocquo
3. Aloxondro Cesto

2. José llndoso
3. VIrgílio Tóvora
4. José Gulomard
5. Vanconcelos Torres
MDB

I. Agonor Mario
2. Orostos Quórcio

1. Amoral Peixoto
2. Adalberto Seno

Tltular11
ARENA
I.
2.
3.
4.

Alexandre Cesto
Lulz Ccvclc:cnte
Bonodlto Ferreira
Josó Estovos
5. Paulo Guerra

1. Evandro Carreira

luitlentea
I. Otto lonmonn
2. Mond11 Cana lo
3. Tootónlo Vllolo

MDB

I. ldzoro Borbozo
2. Roberto Saturnlno

Assistente; lêda Ferreiro do' Rocha- Ramol312
Reuniões: Quartas-fieras, às 12:00 horas

2. Evolóslo Vlolro

local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

A11lstentor Cláudio Carlos R. Costa- Remoi 301
ReuniOos, Qulntas.folras, às I lr30 horas
Local: Sala "Cióvll Bevilacquo"- AneJIIO 11- Ramal 623

COMISSAO DI SIRYIÇO PÚILICO CIYIL-(CSPC)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO

I) SIRYIÇO DI COMIIIOII MIITAI, DPICIAII
IDIINQUIIITO

Presidente: Ldzoro Borbozo
Vice-Presldenle: Otto lehmonn

Tltular11
ARENA
1. Augusto Franco

Suplente•

Caml11••• Temper4trlat

I. Mottosleao
2. Gustavo Caponemo
3. Alexandre Cesto

2. Otto lehmonn
3. Heitor Dias
4. Accioly Filho
5. lulz Vlono
MDB

1. Itamar Franco

I. Donton Joblm

2. lózaro Borbozo

2. Mauro Benevldes

Assistente r San ia Andrade Peixoto- Ramal307

Cholo r Ruth do Souzo Castro
Loco!, Anexo 11- Tórroo
Tolofonor 25·B505- Romol303
I I Comi110es Tomporórlos para Projotos do Congro11o Nocional
21 Comln6os Tomporórlos paro Aprocloçao do Voto•
31 Comln6os Espoclols o dolnquórlto, o
41 Comlnao Misto do Prajoto do lei Orçomontérlo lort. 90 do Roglmonto
Comum!.
Anistontos do ComlnOos, Horoldo Porolro Fornond11 Aliou oo Oliveira- Remoi 674; Cloldo Maria 8. F. Cruz Mouro Lopes do Só- Remoi 310.

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
locolz Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Remeis 621 e 716

Ramo I 6741
Ramal 598 1

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976
HORAS

TERÇA

SALA

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTES

1o.oo

C.A.R.

CLÓVIS BEVILACQUA
Remoi- 623

L~ DA

09;00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramo is- 621 e 716

RONALDO

HORAS

QUARTA

SALAS

ASSISTENTES

C. E. C.

CLÓVIS BEVILACQUA
Remoi- 623

CLEIDE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Romols- 621 o 716

SONIA

C.F.

RUY BARBOS.
Romois-621 o116

MARCUS
VINICIUS

C.C.J.
10,00

10.00

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

MARIA
<iELENA

c. E.

RUY BARBOSA
Romois- 621 e 716

DANIEL

C. R. E.

RUY BARBOSA
Romols- 621 e 716

CÂNDIDO

C.M.E.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Remoi- 623

RONALDO

C. A.

RUY BARBOSA
Remeis- 621 e 716

MARCUS
YINICIUS

C.L.S.

CLÓVIS BEYILÂCQUA
Remoi- 623

DANIEL

C.R.

CLÓVIS BEYILÁCQUA
Roma!- 623

MARIA
CARMEM

c.s.

RUY BARBOSA
Romois-621e716

L! DA

C.S.N.

RUY BARBOSA
Remo is- 621 e 716

L! DA

C.T.

RUY BARBOSA
Romois- 621 e 71ô

CLÁUDIO
COSTA

10r30
10.30

11,00

I lr30

12,00

11,30
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SENADO FEDERAL
SUMARIO
1 - ATA DA 193.• SESSAO, EM 26 DE OUTU·
BRO DE 1976
1.1 l. 2 -

1.2.1 República

ABERTURA
EXPEDIENTE
Mensagem do Senhor Presidente da

De agradecimento de comunicação:

N.0 174/76 (n.0 326/76, na origem), referente
a Resolução n. 0 93, de 1976, que ·altera a Resolução
n. 0 62, de 1975, que dispõe sobre operações de cré·
dito dos Estados e Municípios, fixa l!mltes e condições.

1. 2. 2 - Ofícios do Sr. 1.0 -Secretárlo da Cii·
mara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos
dos seguintes projetas;

- ProJeto de Decreto Legislativo n,0 39/76
(n. 0 77-B/76, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Presidente da República a ausentar-se do
Pais, no decurso da primeira quinzena de novem·
bro vindouro, para um encontro com o Presidente
da Repúbllca do Peru, na fronteira braslle!ro-peruana, entre as cidades de Tabat!nga e Ramón
Castlllo.
- Projeto de Decreto Legislativo n.o 40/76 (n.0
74-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do novo Acordo de Comércio e Pagamentos
entre a República Federativa do Brasil e a: Repú·
bllca Socialista da Romênla, assinado em Brasilla,
em 5 de Junho de 1975.
-Projeto de Decreto Legislativo n.0 41/76 (n.0
75-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos,
assinado entre a Repúbl!ca Federativa do Brasil
e a Repúbllca Democrática Alemã, em Brasilla,
em 23 de julho de 1976.
- Projeto de Decreto Legislativo n.o 42/76 (n. 0
76-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo sobre Transporte e Navegação

Marítima, assinado entre a Repúbllca Federativa
do Brasil e a República Argellna Democrática, em
Brasília, em 13 de abril de 1976.
1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

- Projeto de Lei do Senado n.o 212/76-DF
(Mensagem n.0 116/76 - n.0 236/76, na origem),
que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito
Federal para o exercício de 1977, nas seguintes
partes: Gabinete do Governador e Procuradoria·
Geral; Secretaria de Governo, e Secretaria de Ad·
ministração; Secretaria de Finanças; Secretaria de
Educação e Cultura; Secretaria de Saúde e Secre·
tar!a de Serviços Sociais; Secretaria de VIação e
Obras e Secretaria de Serviços Públicos; Secretaria
de Agricultura e Produção e Secretaria de Segu·
rança Piibllca e Tribunal de Contas do Distrito
Federal, texto da Lei e Receita.
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara. n.o 76/75 (n,0 1.339-C/68, na Casa de
origem), que dlsp,õe sobre o exerclclo da profissão
de Geógrafo, cria os Conselhos Federal e RegJonals
de Geografia, e dá outras providências. !Redação
do vencido, para o turno suplementar.>
1.2.4- Comunicações da Presidência
- Referente ao Projeto de Decreto Legislativo
n.o 39, de 1976, lido no Expediente.
- Recebimento do Oficio n. 0 8-15/76 (n,0 GP
429/76, na origem), do Presidente do Tribunal de
contas do Distrito Federal, encaminhando ao Se·
nado o Relatório e o Parecer Prévio sobre as contas
do Governo do Distrito Federal relativas ao exer·
ciclo t!nancelro de 1975, juntamente com os balanços da administração cen trallzada e o balanço
consolidado da Secretaria de Finanças.
- Recebimento dos Oficlos n,os S-16 e S-17/76
(n.oa 1.119 e 1. 240, de 1976, na origem), do Sr. Go·
vernador do Estado do Parâ, solicitando autorização do Senado Federal para alienar, à Companhia
Agropecunr!a Rio Araguala - CAPRA, dez glebas
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de terras nos Munlciplos de Paragom!nas e de
Conceição do Aragua!a; e quinze glebas de terras
no Munlciplo de São Domingos do Capim, às pessoas que especifica.
- Convocação de sessão extraordinária do
Senado Federal a realizar-se hoje, às 18 horas e
30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

N.0 557/76, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da Ordem do Dia do Ex.mo\ Sr.
Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN, General-de-:artgada Octávio do
Espírito Santo, baixada por ocasião da entrega
do Espadim da turma "Marechal Juarez Távora",
em 21 de agosto do corrente ano.

1. 2. 5 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n.O 268/76-Complementar, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a contagem .recíproca de
tempo de serviço urbano e rural para efeito de
aposentadoria.

1.2.9- Comunicação
- Do Sr. Senador Franco Montoro, Lider do
MDB, solicitando a substituição do Sr. Senador
.Leite Chaves pelo Sr. Senador Itamar Franco na
Comissão de ·Finanças.

1. 2. 6 -

Discursos do Expediente

SENADOR AUGUSTO FRANCO - Necessidade de uma definição do Governo Federal sobre a
exploração do potássio serglpano.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Encontro
do Ministério Públlco Brasllelro, reallzado no dia 21
do corrente mês, na cidade de Aracaju-SE.
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Registrando
a 135~ vocação rellglosa de habitantes do Distrito
de Venda Nova-ES.
SENADOR VASCONCELOS TORRES -Visita
realizada em companhia do Prefeito Marcos Tamoyo à Região Administrativa da Penha, na cidade
do Rio de Janelro-RJ.
1. 2 . 7 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n.o 269/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
Inclui a dlsc!pllna de "Noções Gerais de Trânsito"
no curriculo pleno dos estabelecimentos de ensino
de 1.0 Grau.
- Projeto de Lei do Senado n.o 270/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
dispõe sobre a proibição de abate de matrizes
bovinas, pelo tempo que especlt!ca, e determina
outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 271/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
autoriza o Poder Executivo conceder pensão especial à Senhora Sara Lemos Kub!tschek de 011veira, viúva do ex-Presidente da Repúbllca Juscelino Kubltschek de Ollvelra.
- Projeto de Lei do Senado n.o 272/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
dispõe sobre a Instalação de equipamento antlpolu!dor nos veicules automotores de via terrestre
'
e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n.o 273/76, de
autoria do Sr, Senador Vasconcelos Torres, que
estabelece equipamentos obrigatórios dos veicules
automotores de via terrestre, e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n.o 274/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
altera a redação do parágrafo único do art. 1.0
do Decreto-lei n.0 194, de 24 de fevereiro de 1976.
1.2.8- Requerimentos
N. 0 556/76, do Sr. Senador Saldanha Derzl
solicitando que não seja realizada sessão do se~
nado nos dias 1.0 e 2 de novembro, nem haja
expediente em sua Secretaria. Aprovado.

...

~··

1.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n.0 72/76 (n.0
2.600-A/76, na Casa de origem), de Iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
o Mercado de Valores Mob111árlos e cria a Comissão
de Valores Mobiliários - CVM. Aprovado com
emendas. A Comissão de Redação.
- Requerimento n.o 510/76, do Sr. Senador
Mauro Benevldes, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do relatório divulgado
pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hlpóllto,
sobre o atentado de que foL vitima e da nota da
Conferência Nacional dos Bispos do Bras!! a respeito do mesmo atentado. Aprovado.
- Requerimento n.o 532/76, do Sr. Senador
Accloly Filho, sollcltando 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 1976, que já
tramitam em conjunto, os de n.oo 207 e 232, de
1976, dos Srs. Senadores Roberto Saturnlno e Fausto Castelo-Branco, que dispõem sobre a legislação
do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer
natureza. Aprovado.
- Projeto de Lei do Senado n.0 185/75, do
Sr. Senador José Sarney, que altera a redação
dos arts. 11 e 143 e revoga dispositivos da Consol!dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943. Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n.o 142/76, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que regula a lndenlzação
à dependente, e dá outras providências. Votação
adiada para a sessão do dia 25 de novembro próximo nos termos do Requerimento n.0 559/76.
- Projeto de Lei do Senado n.0 252/76-DF,
que eleva em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), o limite atrlbuido ao Governador do Distrito Federal para abertura de créditos
suplementares. Aprovado. A Comissão de Redação.
- Projeto de Lei do Senado n.0 235/76, do Sr.
Senador Mauro Benevldes, que altera a Lei n.0
6.182, de 11 de dezembro de 1974, e dá outras
providências. Aprovado nos termos do substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça, A Comissão
de Redação.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 102/75-Complementar, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre a obtenção de empréstimos simples
pelos servidores públ!cos ao Programa de Formação
do Patrlmônlo do Servidor Público. Rejeitado, após
usarem da palavra no encaminhamento de sua
votação os Srs. Senadores Franco Montoro, Saldanha Derzl e Nelson Carneiro. Ao Arquivo.
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1.4 - MA':N:RIAS APRECIADAS APóS A
ORDEM DO DIA
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 39/76,
lido no Expediente, em regime de urgência. Aprovado, após pareceres das comissões competentes.
A Comissão de Redação.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 39/76. Aprovada. A promulgação.
- Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n.O 72/76 <n.O 2.600-A/76,
na Casa de origem), constante do primeiro
Item da Ordem do Dia. Aprovada. A Câmara dos
dos Deputados.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado
n.O 252, de 1976-DF, constante do sétimo Item da
Ordem do Ola. Aprovada, nos termos do Requerimento n.O 560/76. A sanção.
1.5- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR FRANCO MONTORO, como LiderPosse do Dr. Pedro Kassab, na Presidência da Associação Médica Mundial, por ocasião da solenidade
de Instalação, em São Paulo, da XXX Assembléia
Médica Mundial.
SENADOR VIRGILIO TAVORA- Lançamento
pelo Presidente Gelsel de projeto siderúrgico em
em Juiz de Fora-MG.
SENADOR PAULO BROSSARD - Arbitrariedades que estariam sendo praticadas por setores
das polícias federal e estadual.
SENADOR VIRGILIO TAVORA, como Líder Considerações a respeito do discurso do Sr. Paulo
Brossard.
SENADOR MATTOS LEAO - Implantação da
Volvo do Brasil S.A. - Motores e Veículos, na Cidade Industrial de Curitiba.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reexame
da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Considerações sobre assuntos ligados aos interesses dos
trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro.
1. 6 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 194." SESSAO, EM 26 DE
OUTUBRO DE 1976
2.1 - ABERTURA
2. 2 - EXPEDIENTE
2.2.1 -Requerimento
N.o 561/76, de urgência, para o Projeto de Lei
da Câmara n.O 77/76 (n.0 2.687-B/76, na Casa de
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origem), ·de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que prorroga o prazo de validade de
carteira de Identidade para estrangeiro.
2.2.2 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n. 0 275/76, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 1.0 da Lei n.o 5.811, de 11
de outubro de 1972, que dispõe sobre o regime de
trabalho dos empregados nas ativ!dades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, bem como no transporte de petróleo e seus
derivados.
2.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n.o 108/76, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a
real!zar operação de empréstimo externo no valor
de US$ 20,000,000.00 (vinte mllhões de dólares
norte-americano) para financiar obras de implantação e conclusão de rodovias estaduais. Aprovado,
após usar da palavra na sua discussão o Sr. Senador Paulo Brossard. A Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n.o 109/76, que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a reallzar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 10,000,000.00 (dez mllhões de dólares norteamericano), para financiar a execução de obras
rodoviárias. Aprovado. A Comissão de Redação.
2.4 - MA':N:RIAS APRECIADAS APóS A
ORDEM DO DIA
- Projeto de Lel da Câmara n.O 77/76, em
regime de urgência, nos termos do Requerimento
n.O 561/76, lido no Expediente. Aprovado após parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A
sanção.
- Redação final do Projeto de Resolução n.o
108/76, constante do primeiro Item da Ordem do
Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n.O
562/76. A promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n.0
109/76, constante do segundo Item da Ordem do
Dla. Aprovada, nos termos do Requerimento n.0
563/76. A promulgação.
2, 5 - DISCURSO APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO - lnjust!ças
ocorridas no processo de Reclassificação de Cargos.
2.6- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAb. ENCERRAMENTO.
3 ..,;, MESA DmETORA
4-

LtDERES E VICE-LtDERES DE PAR-

TIDOS
5 -

COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PER·

MANENTES

ATA DA 193.a SESSÃO, EM 26 DE OUTUBRO DE 1976

2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESID:I!:NCIA DOS SRS. BENJAMIM FARAH, LOURIVAL BAPTISTA E RENATO FRANCO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
SENTES OS SRS. SENADORES:

PRE~

Cattete Pinheiro - Renato Franco - José Sarney - Helvid!o Nunes - VIrgílio Távora - Agenor
Marin - Ruy Carneiro - Arnon de Mello - Lu!z
Cavalcn.ntc - Teotõnlo Vllela - Augusto Franco -

Lour!val Baptista - Eurico Rezende - João Calmon
- Vasconcelos Torres - Danton Jobim - Nelson
Carneiro - Otto Lehmann - Benedito Ferreira Ló.znro Bnrboza - Italívlo Coelho - Mendes Canale
- Saldanha Derzi - Dnn1el Krieger - Paulo Brossard.
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O SR. PRESIDENTE (Lourtval Baptista) - A lista. de presença acusa. o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
o Sr. 1.0-Secretárlo vai proceder à leitura do Expediente.
:1!: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPCBLICA
De a&Tadeeimento de comunicação:
N,o 174/76 (n.0 326/76, na origem), de 25 do corrente, referente a Resolução n.0 93, de .1976, que altera a Resolução n. 0 62, de 1975, que dispõe sobre operações de crédito dos Estados e Munlciplos, fixa seus
limites e condições.
OFlCIOS
Do Sr. lP-Secretário da Crimara dos Deputados,
encaminhando à revisão do Senado autógrafo dos seguintes projetas:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 39, DE 1976
(n.• 77 -B/76, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Presidente da RepúbUca a ausentar-se do Pais, no decurso da primeira quinzena. de novembro vindouro, para um encontro com o Presidente da República do Peru, na
fronteira brasileiro-peruana, entre as cidades
de Tabatinga e Ramón Castlllo.

o Congresso Nacional decreta:
.AI't. 1.° Fica autorizado o senhor Presidente da
República a ausentar-se do Pais, no decurso da pr'lmelra quinzena de novembro vindouro, para um encontro com o Presidente da República do Peru, na
fronteira. brasileiro-peruana, entre as cidades de Taba.tinga e Ramón Castlllo.

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua. publicação.
MENSAGEM N.0 311, DE 1976
Excelentlsslmos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
As Chancelarias do Brasil e do Peru mantiveram
entend'imento concluindo ser da conveniência de amboo os Paises um encontro dos respectivos Chefes de
Estado, a se realizar :em ponto na fronteira. brasileiro-peruana, no rio Amazonas, entre as cidades de
Tabatlnga e Ramón Castlllo, oportunidade em gue
serão examinados temas de Interesse das relaçoes
entre os dois Governos.
Com o propósito de fazer-me presente àquele encontro, venho, em cumprimento ao que preceituam
os arts. 44, Inciso III, e 80, da Constituição, solicitar
ao Congresso Nacional a necessária autorização para.
ausentar-me do Pais, por algumas horas, em dia a
ser determinado, no decurso da primeira quinzena de
novembro vindouro.
Brasilla, 13 de outubro de 1976. - Ernesto GelseL
(As Comtss6es de Constituição e Justiça e
de Relações Exteriores.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISUTIVO
N.0 40, D! 1976
(n.0 74-B/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova o testo do novo Acordo de Comércio e Pagamentos entre a. República Federativa do Brasil e a República Socialista da RomêDia, assinado em Bra.silla, em 5 de junbo de
1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I.0 Fica aprovado o texto do novo Acordo
de Comérc~o e Pagamentos entre a República Federa. tlva do Brasil e a República Socialista da Romênla,
assinado em Brasilla., em 5 de junho de 1975.
Art. 2.0 Este decreto legislativo entra. em vigor
na data da sua publicação.
:MENSAGEM N. 0 293, DE 1976
Excelentlsslmos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, Inciso
I, da Constituição Federal, tenho a honra de sub·
meter à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor MInistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
novo Acordo de Comércio e Pagamentos entre a. República Federativa do Brasil e a República Socialista
da Roménia, assinado em Brasilla, em 5 de junho de
1975.
Brasilla, em 29 de setembro de 1976. - Ernesto
Gelsel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DE-II/COLESTE!DAI/
251/830 (B46) (F44), DE 24 DE SETEMBRO DE
1976, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
RELAÇOES EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
Ernesto Gelsel,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Teuho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em apenso, o texto do novo Acordo de Comércio
e Pagamentos entre a República Federativa do Brasil e a República. Socialista da. Roménia, assinado em
Brasllla, em 5 de junho de .1975, o qual vem substituir
o Acordo de Comércio, Pagamento e Cooperação Econômlca, de 5 de maio de 1961, há multo carente de
mecanismos mais aperfeiçoados e consentâneos com
a dinâmica atual de Intercâmbio entre os dois pa!ses.
2. Esse novo Instrumento, em sua estrutura básica, serviu de modelo para o Acordo de COmércio e
Pagamento assinado com a. República Democrática
Alemã e já aprovado pelo Congresso Nacional, em 17
de maio de 1976.
3. Estabelece, entre outros assuntos, que:
a) as Partes Contratantes propiciarão, pelos
meios a seu alcance, que as correntes reciprocas de
:exportação estejam constltuidas, progressivamente e
na. maior proporção possivel, de artigos manufaturados, sem prejuizo da exportação de novos produtos
pr'lmários, bem como dos já tradicionais nas respectivas pautas de comércio.
b) os pagamentos relativos ao Intercâmbio bilateral serão etetuados em moeda escriturai, no sistema de contas em dólares norte-americanos, abertas
pelo Banco Central do Brasil e pelo Banco Romeno
do Comércio Exterior;
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c) deverá reunir-se, a cada ano, uma COmissão
Mista com o objetlvo de examinar o andamento de
todas as questões atlnentes às relações econõmlcocomerclais mútuas e propor alternativas que possibilitem a elevação continuada dos fluxos d·e trocas entre
os dois parceiros;

d) as Partes Contratantes se concedem, reciprocamente, o tratamento de nação mais favorecida nas
suas ralações bilaterais de comércio, conforme os
princípios do GA'IT.
4. Em slntese, o Instrumento assinado com a
República Socialista da. Romênla tem por fim est'lmular a cooperação econõmlca e desenvolver o Intercâmbio comercial entre os dois palses.
5. A fim de que se cumpram as formalidades legais impostas pela Constituição Federal, submeto à
alta consideração de Vossa Excelência o anexo projeto
de Mensagem ao Congresso Nacional, encaminhando
o texto do referido Acordo à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu
mais profundo respeito.
a> Antônio F. Azeredo da SUvelra
ACORDO DE COMI!:RCIO E PAGAMENTOS ENTRE
O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA REPúBLICA
SOCIALISTA DA ROMI!:NIA
O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República Socialista da Romênla,
a seguir denominados "Partes Contratantes",

Desejando desenvolver e fortalecer as relações
comerciais entre os dois palses, em base de Igualdade e Interesse mútuo,
Havendo constatado que, a despeito de terem essas
relações evoluldo substancialmente após a assinatura
do Acordo de Comércio, Pagamento e de Cooperação
Económica, assinado a 5 de mala de 1961, e
Considerando que um volume de Intercâmbio compatível com as reais potencialidades dos dois palses
requer Instrumento mais aperfeiçoado,
Decidiram concluir um novo Acordo nos seguintes termos:
Artigo I
As Partes Contratantes, no Interesse mútuo do
desenvolvimento das relações económicas, contribuirão, por todos os meios a seu alcance, para o aumento
do Intercâmbio comercial entre os dois palses, procurando, dentro das possibilidades existentes, manter
sempre o seu equillbrlo.
Artigo II

Para o fim previsto no artigo anter1or e em conformidade com as respectivas legislações sobre comércio exterior e câmbio, os órgãos competentes de
ambas as Partes concederão as necessárias facllldades
admlnl8tratlvas e cambiais às operações reguladas
pelo presente Acordo.
Artigo III

As Partes Contratantes concedem reciprocamente,
com efeito Imediato, o tratamento de nação mais
favorecida nas suas relações comerciais bilaterais,
conforme os prlnciplos do "GAT".
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II)

Pa.rágra.fo único. As disposições deste artigo não
serão aplicadas às vantagens, Isenções e facilidades
que:
a) Cada Parte COntratante concedeu ou venha a
conceder a países llmltrofes, a fim de facil1tar o comércio fronteiriço;
b) Cada Parte Contratante concedeu ou venha a
conceder como conseqüência de sua participação em
zona de livre comércio, mercado comum e união
aduaneira; e
c) Cada Parte COntratante co~deu ou venha a
conceder em decorrência de arranjos comerciais multilaterais entre palses em desenvolvimento, dos quais
uma das Partas COntratantes não participe, Inclusive
conforme os princípios do GA'IT.
Artigo IV
o intercâmbio comercial será promovido de conformidade com as listas Indicativas de bens e produtos A e B, anexas ao presente Acordo.
- Lista A - Indica os produtos exportáveis da
República Socialista da Romênla para a Repúbllca
Federatlva do Brasil.
- Lista B - Indica os produtos exportáveis da
República Federativa do Brasil para a Repúbllca SOcialista da Romênla.
Parágrafo único. As referidas listas são meramente Indicativas e não Impedem que outras mercadorias, nelas não especificadas, sejam objeto do
intercâmbio entre os dois países.
Artigo

v

As condições comerciais referentes às mercadorias Importadas ou exportadas sob o regime do presente Acordo deverão ser fixadas em contratos a serem concluídos entre firmas, Instituições e organismos bras1lelros, de um lado, e, do outro, as empresas
de comércio exterior da República Socialista da Romênla, como pessoas jurldlcas Independentes. A execução dos contratos comerciais não envolverá a responsab1lldade dos dois Governos, salvo nos casos em
que sejam partes Intervenientes em tais contratos.
Artigo VI
Os preços dos produtos e mercadorias objeto de
Intercâmbio entre os dois palses se determinarão nos
contratos respectivos, concluldos entre as pessoas flslcas, j uridlcas e organizações mencionadas no Art'lgo V do presente Acordo, com base nas cotações Internacionais de produtos e mercadorias de qualldade
Igual ou comparável. Aos produtos e às mercadorias
para o.s quais não se possa dar uma cotação estabelecida no mercado mundial, deverão ser aplicados preços competitivos Internacionais para outros semelhantes.
Artigo VII

A fim de promover o intercâmbio de produtos en- ,
tre ambos os países, as Partes COntratantes procurarão estimular a troca sistemática de Informações comerciais e visitas reciprocas de especialistas da área
comercial, bem como a realização de feiras e exposições em seu território.
Com esse objetlvo, serão concedidas de Parte a
Parte, as fac1lldades passiveis, de confOrmidade com
suas respectivas legislações em vigor.
Artigo VIII
As Partes Contratantes permitirão a Importação
e exportação livre de direitos aduaneiros, de acordo
com as leis, regulamentos e disposições vigentes no
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território da Parte Contratante respectiva, dos seguintes artigos:
a) amostra de produtos e mercador'las sem valor
comercial e material de publicidade comercial;
b) produtos e materiais destinados a feiras e exposições permanentes ou temporárias, sob a. condição
prévia. de que ta.ls produtos e materiais serão reexportados; e
.
c) máquinas, ferramentas e materiais cujo ingresso no terrltól'lo de uma das Partes Contratantes
vier a ser admitido em caráter temporário, como Instrumento necessário à prestação de serviços contratados, Inclusive para fins de montagem ou conserto,
sob condição prévia de que ta.ls bens não serão vendidos.
Artigo IX
Respeitada a legislação do Brasil, os cidadãos e
pessoas jurídicas da República Soc'lallsta da Romênia
que exercerem atividades comerciais na República
Federativa do Brasil no quadro do presente Acordo
gozam, no que se refere à proteção de sua pessoa e
propriedade, dos mesmos direitos que os cidadãos e
pessoas jurídicas de qualquer outro Estado.
Respeitada a legislação da Romênla, os cidadãos
e pessoas jurídicas da República. Federativa do Bra8'11 que exercerem atlvldades comerciais na República Socialista da Romênla no quadro do presente Acordo gozam, no que se refere à proteção de sua pessoa e
propriedade, dos mesmos direitos que os cidadãos e
pessoas jurídicas de qualquer outro Estado.
Artigo X

Nos limites de suas respectivas legislações, as
Partes Contratantes Isentarão, de qualquer imposto
ou taxas públicas, as pessoas físicas ou juridlcas de
um dos dois países em suas atlvldades no terrltór'lo
do outro, desde que essas ativldades se relacionem
com a. execução de contrato concluído no âmbito deste Acordo.
Artigo XI
As mercadorias obj eto do presente Acordo serão
destinadas exclusivamente ao consumo interno ou à
transformação pelas indústrias do pais importador.
Parágrafo único - A reexportação de mercadorias não será permitida, salvo se, em cada caso, uma
das Partes Contratantes obtiver o prévio consentimento da outra.
Artigo XII
As Partes Contratantes propiciarão, pelos meios
a seu alcance, que as correntes reciprocas de exportação estejam constituídas, progressivamente e na
maior proporção possível, de produtos manufaturados
e semlmanufaturados de interesse para ambas as
Partes, sem prejuízo da exportação de novos produtos
primários e daqueles que se tenham até agora constituído em suas exportações tradicionais.
Artigo XIII
O transporte marítimo de mercadorias .exportadas
ou importadas, no quadro do presente Acordo, deverá
ser efetuado em navios de bandeira brasileira e romena ou em navios de terceira bandeira, de conformidade com as disposições do Convênio de Transporte Maritlmo estabelecido entre a. República Federativa do Brasil e a República Socialista da Romênia.
Artigo XIV
O Banco Central do Brasll, que opera sob a autorização do Governo da República Federativa do Brasil, e o Banco Romeno do Comércio Exterior, por de-
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signação do Governo da República. Socia.Usta da RÓmênla, abrirão, cada um, as contas em dólarea dos
Estados Unidos da Améi1ca, daqui por diante denominadas Contas, necessárias ao registro das operações de comércio disciplinadas pelo presente Acordo
e à execução dos pagamentos dele decorrentes.
Parágrafo 1 - Através dessas Contas, os referidos bancos registrarão os receblmentoa e os pagamentos relacionados com:
a) exportação e Importação de mercadorias destinadas a consumo, a utlllzação e transformação nos
dois palses, conforme previsto no Artigo XI do presente Acordo;
b) despesas comerciais e bancárias relativas às
exportações e Importações, tais como fretes de mercador'las transportadas sob a bandeira de um dos dois
palses, comissões, prêmios de seguro e resseguro, juros
comerciais e bancários e outras despesas referentes
às transações;
c) outras operações que, em cada caso, forem
previamente aprovadas pelo Banco Central do Brasil
e pelo Banco Romeno do Comércio Exterior.
Parágrafo 2 - Ambas as Contas estarão llvres de
comissões e despesas.
Artigo XV
A fim de facilitar o intercâmbio comercial, as
Partes Contratantes concedem, de modo reciproco,
um crédito técnico de US$ 10 milhões, aplicável às
Contas referidas no Artigo XIV.
Sobre os saldos dessas Contas, computar-se-ão
juros à taxa de 5% ao ano, calculados e lançados semestralmente e, se for o caso, na ocasião do encerramento das mesmas.
Artigo XVI
Nas conversões da moeda das Contas do presente
Acordo para as demais moedas de livre conversibüldade, e vlce-versa, os dois Bancos observarão as taxas
de câmbio entre o dólar dos Estados Unidos da América e a moeda escolhida, vigentes na data da operação e no mercado de câmbio internacional preVIamente acordado, em cada caso, entre os dois Bancos.
Artigo XVII
Quando o saldo das Contas exceder o limite do
crédito técnico previsto no Artigo XV, as Partes Contratantes concederão, para a regularização do excesso;
as necessárias facUldades administrativas e cambiais
às operações de exportação e importação reguladas
pelo presente Acordo.
A fim de possibllltar o desenvolvimento do Comércio, entretanto, os dois Bancos promoverão, a
qualquer tempo, e por mútuo entendimento, operações
que contribuam para a regularização dos saldos das
Contas, estejam ou não excedidos os limites do crédito
técnico previsto no Artigo XV.
Artigo XVIII
No limite de suas atribuições, o Banco Central do
Brasil e o Banco Romeno do Comércio Exterior fixarão as medidas técnicas necessárias à execução do
presente Acordo, através de ajustes d!retos.
Artigo XIX
As transferências de rendas consulares não serão
feitas através das Contas, mas, a pedido de qualquer
das Partes Contratantes, serão autorizadas em moeda
de livre conversibllldade, de acordo com os regulamentos pertinentes.
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Artigo XX
Ao entrar em vigor o presente Acordo, o saldo das
Contas a que se refere o Artigo IX do Acordo de
Comércio, Pagamento e de Cooperação Económica,
de 5 de maio de 1961, será transferido para as contas
previstas no Artigo XIV deste Acordo.
Parágrafo único - Os contratos em fase de execução e concluidos sob o regime do Acordo de 1961 se
beneficiarão das disposições do presente Acordo.
Artigo XXI
Expirado o presente Acordo, as Contas referidas
no Artigo XIV permanecerão abertas pelo prazo suplementar de 180 dias, a fim de nelas serem lançados
os valores dos pagamentos resultantes de operações
aprovadas pelas autoridades competentes de ambos os
paises durante a vigência do Acordo e não llquldadas.
Parágrafo 1 - No referido prazo suplementar,
serão também lançados nas Contas os valores dos
pagamentos resultantes de novas transações autorizadas com o objetlvo de llquldar o saldo remanescente.

O"rl~em para as mercadorias importadas, emitido pelas
autoridades competentes do pais exportador.
Artigo XXIV
As mercadorias originárias de terceiro pais,
adquiridas por um dos dois paises, não poderão ser
pagas através das contas referidas no Artigo XIV,
salvo aprovação prévia dos dois bancos, em ca~ caso.
Artigo XXV
A expiração do presente Acordo não preJudicará a
validade das autorizações de exportação e importação
concedidas pelas autoridades competentes das duas
Partes COntratantes durante sua vigência.
Artigo XXVI
Qualquer divergência que possa surgir entre as
Partes Contratantes, quanto à. interpretação ou execução do presente Acordo, deverá ser sJiucionada por
via de negociação direta entre as autoridades designadas pelas Partes.
Artigo XXVII
As Partes Contratantes decidem constituir uma
Parágrafo 2 - Findo o prazo suplementar· de 180 Comissão Mista com o propc)sito .d~ pl\_omover as re~
dias, contados a partir da data em que expirar o prazo ções comerciais, estimular novas formas de cooperaçao
de val!dade do presente Acordo, o saldo remanescen~ entre os dois paises e efetuar o exame periódico do
nas Contas será llquldado Imediatamente pelo banéo funcionamento do presente Acordo e de outros condevedor, a pedido do banco credor e em moeda de vênios em vigor.
llvre converslbil1dade a ser por ele Indicada.
A referida Comissão deverá reunir-se anualmente,
Paráçafo 3 - Ressalvado o disposto no Artigo de forma alternada, nas respectivas capitais e a qualXXII a seguir, serão, também, liquidadas em moeda quer momento, mediante acordo entre as Partes.
llvremente conversível, escolhida pelo banco credor,
Artigq xxvm
as operações aprovadas pelas autoridades competentes de ambos os países, cujo pagamento venha a
1. O .presente Acordo será submetldo à à.provaocorrer posteriormente ao prazo de 180 dias a que se çã'o das autoridades competentes de cada uma das
refere o presente Artigo.
Partes Contratantes, de conformidade com as respectl vas disposições legais.
Artigo XXII
2. Cada uma das Partes Contratantes notificará
Apllcar-se-ão aos pagamentos decorrentes de a outra do cumprimento das formalldades necessárias
contratos relativos aos fornecimentos, pela Repúbllca à vigência do Acordo, o qual entrará em vigor a partir
soclallsta da Romênla à República Federativa do da data da última dessas notificações, por um periodo
Brasil, de máquinas e equipamentos financiados a de 5 anos, prorrogado por periodos sucessivos de 1
longo prazo e que hajam sido devidamente aprovados ano, salvo denúncia, comunicada por nota com antee registrados pelas autoridades braslleU"as competen- cedência mínima de 180 dias antes do término de
,
tes, as seguintes disposições:
qualquer perlodo.
a) durante a vigência do presente Acordo, os pa3. A entrada em vigor do presente Acordo rev,!lgamentos decorrentes das operações Indicadas serão garâ o Acordo de Comércio, Pagamento e Cooperaçao
lançadas nas Contas referidas no Artigo XIV;
Económica, assinado a 5 de maio de 1961.
Feito e assinado em Brasília no dia 5 de junho
b) caso haja pagamentos decorrentes de operações dessa natureza ainda pendentes, quando da expi- de 1975 em dois originais, nas linguas portuguesa e
ração do presente Acordo e além do prazo suplemen- romena: ambos Igualmente autênticos.
tar de 180 dias referido no··Artigo XXI e considerando
Pelo Governo da Repúbllca Federativa do,.Bras11
as medidas compensatórias mencionadas no mesmo - Antônio F. Azeredo da Silveira
Artigo, o Banco Central do Brasll abrirá uma conta,
Pelo Governo da República Soclallsta da Romênia
em dólares dos Estados Unidos da América, em nome ~ Gheorge Oprea.
do Banco Romeno do Comércio EXterior, com a denoLISTA "A"
minação "Conta Especial", na qual serão lançados os
valores dos pagamentos correspondentes e que permaINDICATIVA DOS PRODUTOS EXPORTAVEIS DA
necerá aberta pelo tempo necessário ao registro da
REPúBLICA SOCIALISTA DA RO~NIA PARA A
totalldade desses pagamentos; e
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
c) sobre os fundos que se acumulem na "Conta
- Equipamento petrolifero ·de perfuração e pro~eclal", referida no Item b deste Artigo, compu·rta;r-se-ão juros à taxa que for estipulada pelos bancos, dução.
- Refinarias de· petróleo, instalações e equipacalculados e lançados nas Contas semestralmente e, mentos
para refinarias.
quando for o caso, no encerramento das mesmas. ,
- Instalações de perfuração de poços d'água.
Parágrafo único - Tratamento Idêntico será apli- Equipamento de mineração.
cado às exportações brasllelras para a Romênia de
- Instalações completas e partes, para Indústria
máquinas e equipamentos financiados a longo prazo .. qulmlca.
- Instalações completas para centrais termo e
Artigo XXIII
hidrelétricas.
As autol'iuutlc:; competentes das Partes Contra- Instalações para indústria metalúrgica e sitantes reser,vam-se o direito de exigir certificado de derúrgica.
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- Instalações e equipamentos para Indústria allmenticla.
- Instalações e equipamentos para Indústria
leve.
- Fábricas de cimento e materiais de construção.
- Instalações completas e equipamentos para a
Indústria de máquinas.
- Instalações frlgoriflcas.
- Instalações para moinhos.
- Material ferroviário (locomotivas, vagões de
carga e vagões de passageiros).
- Navios maritlmos e fluviais.
- Instalações portuárias.
- Tratores agricolas e outros tipos de tratores.
- Colhedelras.
- Escavadelras.
- Caminhões e reboques.
- Automóveis de tipo rural.
- Automóveis.
- Onlbus e ônibus elétricos.
- Compressores.
- Bombas centrífugas.
- Rolamentos.
- Máquinas e equipamentos agricolas.
- Máquinas operatrlzes.
- Aparelhos de laboratório.
- Aparelhos médicos.
- Aviões, helicópteros, planadores.
- Bicicletas, motocicletas
- Aparelhos ótlcos.
- Lâmpadas elétricas.
- Máquinas de calcular e equipamentos pertinentes.
- Produtos eletrotécnlcos e eletrônlcos.
- Centrais e aparelhos telefônlcos.
- Aparelhos de medição e controle.
- Instalações e equipamentos para automatização.
- Motores elétricos.
- Transformadores.
- Aparelhos e artigos para uso doméstico.
- Produtos metalúrgicos.
-Cimento.
-VIdros.
- Produtos de borracha.
- Adubos químicos.
- Produtos químicos e petroquimtcos.
- Produtos petrolíferos.
- Produtos farmacêuticos e cosméticos.
- Insetlcldas.
- Papel e papelão.
- Tecidos de lã, algodão e linho.
- Confecções de todos os· tipos.
-Calçados.
- Artigos de cristais e cerâmica.
- Tapetes e objetos artesanais.
- Conservas de legumes e frutas.
- VInhos e outras bebidas.
- Produtos allmenticios.
- Carne e preparados de carne.
- Peixe e preparados de peixe.
- Produtos e derivados de leite.
- óleos minerais e vegetais.

-Móveis.
- Instrumentos musicais.
- Outras mercadorias.
LISTA "B"
INDICATIVA DOS PRODUTOS EXPORTAVEIS DA
REP'O'BLICA FEDERATIVA DO BRASIL PARA A
REP'O'BLICA SOCIALISTA DA ROMtNIA
- Minério de ferro.
- Fios e tecidos de algodão.
- Fios, tecidos e arte!atos têxteis em geral, para
vestuário, uso doméstico e fins Industriais.
- Maquinaria têxtil.
-Cacau em amêndoas e derivados de cacau.
- Café em grão e solúvel.
- Soja - grão, farelo, óleo e torta.
- Laminados, compensados e aglomerados de
madeira; manufaturados de madeira.
- Artefatos de couro.
-Milho.
- Fio de seda natural.
- Castanha do Brasil.
- Cera de camaúba.
- óleo de mamona.
- Fécula de mandioca.
- Carne bovina, ovina e de aves.
- Sucos concentrados, cítricos e de outras frutas.
- Doces e conservas de frutas tropicais.
- Conservas de legumes.
- Vacinas antl-ráblca para uso humano tipo
Fuenzallda modificado.
- Ferragens em geral.
- Máquinas-ferramentas.
- Máquinas e aparelhos elétrlcos e eletrôntcos.
- Motores diesel.
- Freios para vagões e outras partes e peças de
veicules para via férrea.
- Autopeças.
- Aparelhos éticos e para mecânica fina.
- Diamantes Industriais.
- Produtos siderúrgicos.
- Materiais tanantes.
- Asbesto em fibra.
- Algodão em fibra.
- Sisai (agave) em fibra.
- óleos essenciais.
- Produtos cosméticos e perfumarias.
- outras mercadorias.
(As Comiss6es de Relaç6es Exteriores e de
Economia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 41, DE 1976
(n.0 75-B/76, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos, assinado entre a. Repúbllea
Federativa dO BrasU e a República. Democrática. Alemã, em Brasília, em 23 de julho de 1976.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o 1!: aprovado o texto do COnvênio sobre
Transportes Maritlnios, firmado entre os Governos
da República Federativa do Brasil e da República
Democrá tlca Alemã., em Brasllla, aos 23 de julho
de 1976.
Art. 2.o Este decreto legislativo entrará em vigor
na. data de sua publlcação.
MENSAGEM N.0 294, DE 1976
Excelentisslmos Senhores membros do Congresso
Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, Inciso
I, da. Constituição Federa.!, tenho a honra. de subme-
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ter à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do s.enhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
convênio sobre Transportes Marítimos, assinado entre o Bras!! e a República Democrática Alemã, em
Brasilla, em 23 de julho de 1976.
Brasília, 29 de setembro de 1976. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DTC/DAI/DE-II/ARC/255/
680,3<B46)(F33l, DE 24 DE SETEMBRO DE 1976,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES
EXTERIORES,
A Sua Excelência o Senhor
Ernesto Gelsel,
Presidente da República.
Senhor Preslden te,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa
Excelência que foi assinado em Brasílla, em 23 de
julho de 1976, o anexo Convênio sobre Transportes
Marítimos entre o Governo do Brasll e o Governo
da República Democrática Alemã.
2. O instrumento foi celebrado em consonância
cóm a política brasileira de atribuir prioridade às
bandeiras nacionais no seu Intercâmbio comercial,
no tramporte marítimo, conforme estipula o art. II
do Convênio.
3. Sucedendo, o referido Convênio, a outro firmado entre o Brasil e a República Democrática Alemã sobre Comércio e Pagamentos constitui-se por
isso, em Instrumento de regulamentação do crescente comércio entre o Brasil e aquele país europeu, por
cujos portos escoam, para o Brasll, produtos de outros
Estados mediterrâneos da Europa.
4. Tendo em vista a natureza do Convênio em
questão, faz-se necessária a sua ratificação formal,
após aprovação pelo Congresso Nacional, conforme
o disposto no Inciso I do art. 44 da Constituição Federal.
5. Nessas condições, submeto à alta consideração de Vossa Exc·elêncla projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, pelo qual é encaminhado o texto do
referido Convênio à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência, Senhor Presidente, os protestos de meu
mais profundo respeito.
Antônio F. Azcredo da Silveira.
CONVli:NIO ENTRE O GOVERNO DA
REPúBLICA DEMOCRATICA ALEMA E O
GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL SOBRE TRANSPORTE MAR1TIMO
o Governo da Repúbl!ca Democrática Alemã e
O Governo da República Federativa do Brasil
(a seguir denominados Partes Contratantes), movidos pela Intenção de cooperar para o desenvolvimento das relações entre a República Democrática
Alemã e a República Federativa do Brasll no setor
do transporte marítimo, com base nos princípios do
direito Internacional, especialmente da Igualdade de
direitos e de mútuos benefícios, acordaram em concluir este Convênio.
Artigo I
Consideram-se, para efeito deste Convênio, "navio
de bandeira das Partes Contratantes" todo navio registrado em cada uma das Partes Contratantes, de
acordo com sua legislação vigente, não estando Incluídos:
a) navios de guerra;

II)
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b) outros navios ·quando em serviço exclusivo das
Forças Armadas;
c) navios de pesquisa (hidrográficos, oceanográficos e científicos);
d) barcos de pesca.
Artigo II
1. O transporte marítimo de todas as mercadorias <excluídos o petróleo e seus derivados) decorrente do Intercâmbio comercial entre as Partes Contratantes, será efetuado por suas marinhas mercantes,
considerando eqüldade na tonelagem empregada e
Igualdade de participação nas toneladas transportadas, bem como nas receitas de fretes auferidas, Independentemente das condições de venda, em ambos os
sentidos do tráfego,
2. A fim de cumprir o disposto no Inciso I deste
Artigo, as autoridades competentes das Partes Contratantes nomearão as respectivas empresas marítimas nacionais que estarão autorizadas a efetuar o
transporte de mercadorias entre os portos da República Democrá tlca Alemã e os portos da Repúbllca
Federa ti va do Brasil.
3. As disposições deste Artigo não afetam a participação de navios de terceira bandeira no transporte entre os portos da República Democrática Alemã e
os portos da República Federativa do Brasil.
Artigo III
A aplicação das disposições do presente convênio
não implicará em discriminação de cargas nem em
demora de embarque que ultrapassem um prazo a
ser estabelecido entre as empresas marítimas das
Partes Contratantes e não resultará na apllcação de
níveis Inadequados de tarifas de fretes em detrimento do Intercâmbio comercial entre os dois países.
Artigo IV
1. Os navios de bandeira de uma Parte Contratante, assim como os navios afretados pelas empresas
marítimas autorizadas dessa Parte Contratante, suas
tripulações e cargas, estarão sujeitos, na entrada, na
estadia e na saída dos portos da outra Parte Contratante às mesmas condições concedidas aos navios
merc~ntes de bandeira da nação mais favorecida, suas
tripulações e cargas.
2. As disposições do Inciso I deste Artigo se apllcarão, entre outras, a respeito:
a) das taxas e despesas de c_ada espécie, cob~a
das em nome ou à conta dos órgaos ou organlzaçoes
estatais;
bl da atracação e da saida, da carga e da descarga dos navios nos portos e nos ancoradouros;
c) do emprego dos serviços de pratlcagem e reboque, dos canais, das represas, das pontes, dos sinais e dos faróis nas águas navegáveis i
dl da utilização dos equipamentos portuários, armazéns, estaleiros, docas e oficinas;
e) do abastecimento de combustíveis, lubrificantes, água potável e viveres;
f) do tratamento médico e sanitário.
3. As autoridades marítimas competentes das
Partes Contratantes comunicarão, reciprocamente, em
cada ocasião, quando concederem autorizações para
afretamento de navios destinados ao tráfego comercial entre ambos os países.
Artigo V
As Partes Contratantes tomarão, tanto quanto
passivei, nos limites de sua legislação e seus regulamentos portuários, todas as medidas necessárias para
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facilitar e Incrementar os transportes marítimos, para
Impedir demoras desnecessárias dos navios. p:u·a acelerar e slmpl!ficar o atendimento d:ts formalidades
alfandegárias, e outras em vigor nos seus portos.
Artigo VI

1. Os documentos que se encontram a bordo de
um navio de bandeira de uma Parte Contratante, expedidos ou reconhecidos pelas autoridades competentes dessa Parte Contratante, serão também reconhecidos pelas autoridades competentes da outra Parte
Contratante.
2. Os navios de bandeira de uma Parte Contratante providos de certificados de arqueação devidamente expedidos serão dispensados de uma nova medição nos portos da outra Parte Contratante.
3. O cálculo das taxas portuárias tomará por
base os dados contidos no certificado de arqueação.
Artigo VII
1. As Partes Contratantes reconhecem, reciprocamente, os documentos de identidade dos tripulantes
expedidos pelas autoridades competentes da outra
Parte Contratante. Estes documentos de identidade
são:
- em relação a cidadãos da República Democrática Alemã: "Seefahrtsbuch der Deutschen
Demokratischen Republlk";
-em relação à República Federativa do Brasil:
"Caderneta de Registro Profissional do Marítimo".
2. Os tripulantes dos navios de uma das Partes
Contratantes que disponham de um documento válido mencionado no inciso I deste Artigo poderão cruzar a fronteira do território da outra Parte Contratante, como membros da tripulação. Durante a estadia do seu navio no porto, ser-lhe-ão permitidos o
desembarque e a estada na cidade portuária da outra
Parte Contratante, de acordo com os regulamentos
vigentes. A expressão "tripulante" refere-se a qualquer pessoa efetivamente empregada em serviços de
bordo durante a viagem e incluída no rol de equipagero.
3. Um Diretor de uma empresa de navegação
marítima das Partes Contratantes ou uma pessoa por
ele autorizada, assim como o Comandante de um
navio de bandeira de uma das Partes Contratantes,
serão autorizados a expedir ordens de serviço aos
membros da tripulação a eles subordinados e que
disponham de um documento de identidade válido de
uma das Partes Contratantes ao qual se refere o inciso 1 deste Artigo. Essas ordens de serviço por escrito, juntamente com o documento de identidade,
darão o direito, respeitados os regulamentos vigentes,
a passar a fronteira da outra Parte Contratante no
posto fronteiriço mais próximo, para o trânsito de
pessoas, levando em consideração o destino da viagem, pelos motivos abaixo relacionados:
a) avaria, gelo ou outros motivos que impossibilitarão a viagem do navio;
b) motivos profissionais, famil!ares ou de saúde;
c) guarnecer e/ou complementar a tripulação de
um navio ou desembarque de membros da tripulação;
d) outros motivos importantes.
4, A ordem de serviço dev.erá trazer a assinatura e o carimbo do Diretor da empresa de navegação marítima ou da pessoa autorizada por ele ou a
assinatura do Comandante do n11vio.
5. As determinações dos Incisos 3 c 1 deste Artigo serão apllcadas, nnalogamcntc, quando, para n
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------~-------------------retripulação, o complemento· ou o desembarque da
tripulação se faça necessário um trânsito pelo território nacional do país· da outra Parte Contratante.
6. Alterações na tripulação de um navio que se
encontra num porto do país da outra Parte Contratante deverão ser registradas no respectivo documento de bordo, indicando a data e o motivo da alteração.

Artigo

vm

1. Se um navio da bandeira de uma das Partes
Contratantes sofrer avarias, encalhar ou naufragar
nas águas territoriais ou nas águas internas da outra
Parte Contratante, as pessoas que se encontram a
bordo, o navio e a carga receberão o socorro necessário e ·o$ mesmos privilégios e vantagens que a legislação desta Parte Contratante concede em casos semelhantes aos navios de sua bande:ra, sua carga e
as pessoas que se encontrem a bordo.
2. O navio que tenha sofrido acidente, sua carga,
equipamento, materiais,· provisões e seus outros pertences não estarão sujeitos à cobrança de direitos
aduaneiros, Impostos ou outros gravames de qualquer
natureza que incidam sobre as Importações, desde que
não sejam destinados ao uso ou consumo no terr! tório da outra Parte Contratante.
Artigo IX
Os na vlos da bandeira de uma das Partes Contratantes, assim como sua tripulação, os passageiros
e as cargas, nas águas territoriais e internas, bem
como nos portos da outra Parte Contratante, estarão
sujeitos à legislação desta última Parte Contratante, especialmente aos regulamentos de tráfego, de
segurança, de ordem pública, de fronteira, de alfândega, de cãmbio, de saúde, veterinários e fltossanltários.
Artigo X
1. Para a aplicação do prese.11te Convênio, as

·empresas marítimas autorizadas pelas Partes Contratantes:
a) estabelecerão e manterão serviços de transporte marítimo, isolada ou conjuntamente;
b) concluirão acordos sobre cooperação técnica
e comercial;
c) concluirão acordos sobre tarifas e condições
de transporte a serem aplicados ao tráfego marítimo
entre as Partes Contratantes;
d) fornecerão a necessária tonelagem para o tráfego marítimo entre as Partes Contratantes.
Quaisquer acordos concluídos entre as empresas
marítimas autorizadas por ambas ns Partes Contratantes, relaclonadoo com as condições das Tarifas
de Fretes e os Acordos de "Pool", serão submetidos à
aprovação das autoridades marítimas competentes.
2. Caso as empresas maritimas de ambas as Partes Contratantes não cheguem a entendimento quanto ao estabelecimento das Tarifas de Fretes e os Acordos de "Pool", caberá às autoridades marítimas competentes de ambas as Partes Contratantes fixá-las de
comum acordo.
3. As autoridades competentes das Partes Contratantes estabelecerão diretamente os prazos em que
se comunicarão sobre aprovação, objeções ou desaprovação das Tarifas de Fretes e Acordos de "Pool",
Indicando as razões, bem como o procedimento de
consulta para os casos em que uma delas desaprove
ns Tarifas de Fretes e os Acordos de "Pool".
4, As autoridades marítimas competentes das
Partes Contratantes acordarão, entre si, os prazos
cm que ns empresas marítimas de ambas as Partes
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Contratantes Informarão aos usuários as modl!lcações
das Tarifas de Fretes.

petentes sobre as disposições e aplicação do presente Convênio, as quais deverão ser Iniciadas dentro do
prazo de noventa dlas, a contar da data da notificaArtigo XI
ção do respectivo pedido, e serão realizadas no terrl1. Os lucros e os rendimentos que as empresas
tório do pais ao qual forem solicitadas, a menos que
de navegação marítima de uma Parte Contratante ob- se convenha de outra maneira. Essas solicitações patlverem de serviços de transporte e outros correia- ra consulta deverão ser feitas através dos canais ditos no território da outra Parte Contratante estarão plomátlcos.
sujeitos à cobrança de Impostos de qualquer natu2. As autoridades maritlmas competentes podereza apenas no território em que a referida empresa rão também comunicar-se dlretamente entre si, seja
tenha a sua sede principal.
' por correspondência ou através de representantes,
2. As Partes Contratantes comprometem-se a ln- para tratar de assuntos cuja importãncla não requelterceder junto às autoridades fazendárlas para que ra consultas formais e para avaliar as condições e os
haja rápida liquidação e transferência das lmportãn- resultados da aplicação do presente Convênio e proelas resultantes do pagamento de frete às empresas mover o seu aperfeiçoamento.
marítimas autorizadas no território da respectiva
Parte contratante.
3. Divergências relativas à Interpretação ou aplicação deste Convênio serão sanadas por negociações
3. Os rendimentos e os lucros, mencionados no
dlretas entre as autoridades marítimas competentes
Inciso 1 deste Artigo, poderão ser lijlados para paga- das Partes Contratantes. Caso nenhum acordo posmentos no território de cada uma das Partes Contra- sa ser obtido, as divergências serão sanadas por via
tantes.
diplomática.
Artigo xn
Artigo XV
1. A fim de Intensificar e fomentar a cooperaO presente Convênio entrará em vigor trinta
ção no setor da navegação comercial marítima, as dias 1.após
a troca de notas diplomáticas nas quais as
empresas marítimas autorizadas poderão, na base Partes
Contratantes
comunicarão o cumprimento dos
de uma prévia solicitação, estabelecer uma representação permanente no território da outra !;'arte requisitos legais para. a. Implementação do Convênio.
2 o Convênio terá duração de cinco anos, será
Contratante. As Partes Contratantes comprometemse a fac1lltar a concessão de vistos de entrada ou renovável automaticamente pelo período de um ano
de estada permanente aos funcionários dessa repre- e assim sucessivamente, salvo denúncia, comunicada
sentação que sejam cidadãos da outra Parte Contra- por via diplomática, com antecedência mínima de
tante, para fins de acompanhamento da execução co- cento e oitenta. dias antes do término de qualquer pemercial na base do presente Convênio.
ríodo.
2. A representação, conforme Indicada no InciEm fé do que, os Representantes das Partes conso 1, e a renda dos funcionários dessa representação tratantes devidamente autorizados pelos respectivos
proveniente do seu trabalho nessa representação, es- Governos: firmaram o presente convênio.
tarão Isentas de todos os Impostos dlretos, contribuiFeito em Bras!lla, aos de julho de mil noveções e taxas no território da Parte Contratante onde
centos
e setenta e seis, em dois exemplares originais,
a representação for estabelecida. O mesmo não se
refere a funcionários que sejam cidadãos do pais on- nos Idiomas alemão e português, sendo ambos os texde a representação está localizada, ou que sejam ci- tos Igualmente válidos.
Pelo Governo da República Democrática Alemã dadãos de terceiro pais. ·
Volkmar Wlnk!er,
3. As Partes Contratantes permitirão, de acordo
com sua legislação, a Importação de equipamentos e
Pelo Governo da República. Federativa do Brasil
material de escritório, necessários para o trabalho dos - Antônio F. Azeredo da. Silveira.
representantes, assim como móveis e objetos de uso
(As Comissões de Relações Exteriores e de
pessoal que, do mesmo modo que material de proTransportes,
Comunicações Obras Públicas.)
paganda comercial, estarão Isentos de pagamento de
direitos alfandegários.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Artigo XIII
N.0 42, DE 1976
1. As Partes Contratantes promoverão a coope(N.• 76-B/76, na Cãmara dos Deputados)
ração entre suas autoridades e empresas marítimas
· Aprova o texto do Acordo sobre Transpo~e
autorizadas no setor da navegação comercial marítie Navegação Marítima, assinado entre a Repuma. Para este fim, as autoridades competentes das
blica Federativa do Brasil e a República ArgePartes Contratantes realizarão consultas de acordo
lina Democrática, em Brasília, em 13 de abril de
com as necessidades.
1976.
2. As autoridades mar!tlmas competentes são,
o Congresso Nacional decreta:
para o Governo da República Democrática Alemã,
"Mlnlsterlum für Verkehrswesen der Deutschen DeArt. 1.• Fica aprovado o texto do Acordo sobre
mokratlschen Republlk" e, para o Governo da Re- Transporte e Navegação Marítima, assln~do entre a
pública Federativa do Brasil "Superintendência Na- República Federativa do Brasil e a Republica Argecional da Marinha Mercante (SUNAMAMJ ".
lina Democrática, em Brasllla, em 13 de abril de 1976.
3. Se, por alteração da. legislação de alguma. das
Art.. 2.• Este Decreto Legislativo entra em vigor
Partes Contratantes, for modificada a competência na data de sua publicação.
da autoridade mar!tlma mencionada. no Inciso 2 deste
MENSAGEM N. 0 295, DE 1976
Artigo, a nova autoridade será comunicada à outra
Parte Contratante mediante nota diplomática.
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Artigo XIV
De conformidade com o dlsposto no Artigo 44,
1. Cada Parte Contratante poderá solicitar reunião de consulta entre as autoridades marítimas com- Inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra de
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submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Acordo sobre Transporte e Navegação Maritlma, assinado entre o Brasil e a República Argelina
Democrãtlca, em Brasilla, em 13 de abril de 197~.
Brasllia, em 29 de setembro de 1976. - Ernesto
<lelsel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DTC!DAI/DOP/ARC/253/
680.3 CB46) (A28), DE 24 DE SETEMBRO DE 1978,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇõES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Benhor
Ernesto Gelsel,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de vossa
Ex:celência que foi assinado em Brasilla, a 13 de abril
de 1976, o anexo Acordo sobre Transporte e Navegação Marítima entre o Governo do Brasil e o Governo
da República Argelina Democrática.
O Acordo em apreço foi concluldo em consonância
com a politica brasileira de atribuir, no transporte
marítimo bilateral, prioridade às bandeiras nacionais
dos países dlretamente Interessados. Assim, o Artigo I
do referido Convênio estabelece.: "o transporte maritlmo das mercadorias entre os portos dos dois países,
especialmente o decorrente do seu Intercâmbio comercial, será necessariamente, efetuado em navios de
bandeira brasileira e argelina".
3. o presente Acordo, ao determinar a divisão de
ca.rga na proporção de 50/50, institui-se em mais um
instrumento de Incentivo à. marinha mercante naclo-'.al, e é mais um vínculo a fortalecer a união dos
países em desenvolvimento em proveito de suas economias nacionais.
4. Trata, a.demals, o referido Acordo, de fac111dades
administrativas e portuárias que os dois palses se
concedem mutuamente, tendo sempre em vista o obJe·
tlvo maior de minorar as despesas em tudo quanto a
transportes maritimos se retira.
2.

Tendo em vista a natureza do instrumento em
questão, é necessário sua ratificação formal, após
aprovação pelo Congresso Nacional, em conformidade
com o disposto no artigo 44, Inciso I, da Constituição
Federal.
8. Nessas condições, submeto à alta consideração de
Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Congresso
Nacional, pelo qual é encaminhado o texto do citado
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
Silveira.
5.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REP'OBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REP'OBLICA ARGELINA DEMOCRATICA E
POPULAR SOBRE TRANSPORTE E
NAVEGAÇAO MARíTIMA
O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República Argelina Democrática e
Popular,
Dest>jo.sos de promover de formn harmoniosa o
ln tercâmblo comercial entre os dois paises e desenvolver suas frotas mercantes;
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Convêm no que segue:
Artigo I
1. O transporte maritlmo das mercadorias entre os
portos dos dois paises especialmente o decorrente do
seu Intercâmbio comercial será necessariamente efetuado em navios de bandeira brasileira e argelina.
2. Ambas as Partes Contratantes acordam em que
suas respectivas frotas comerciais efetuem o transporte em partes Iguais, estabelecidas com base na
tonelagem e no valor global do frete.
3. Caso uma das Partes Contratantes não se encontre em condições de efetuar o transporte que lhe
compete conforme estabelecido no parágrafo 2 deste
Artigo, cederá sempre que possivel o transporte em
apreço à outra Parte.
4. Os armadores de ambos palses determinarão as
modalidades práticas para a aplicação dos parágrafos
2 e 3 deste Artigo.

5. Para o cumprimento do ·disposto no Artigo I deste
Acordo, as autoridades competentes de ambas as Partes tomarão as providências necessãrias no sentido de
que na documentação referente às mercadorias objeto
de Intercâmbio entre os dois países conste uma indicação da obrigatoriedade do transporte em navios de
bandeira brasileira e argelina.
6. Os transportes a granel de petróleo e seus derivados não estão Incluídos no presente Acordo.
Artigo

n

1. Na execução do presente Acordo, ambas as Partes
deverão procura.r estabelecer taxas de frete j usta.s
e deverão concordar, de um lado, em não recorrer a
práticas discriminatórias no que se refere à carga
transportada e, de outro, em Impedir demoras além
de um prazo razoável no embarque das mercadorias
2. o prazo de embarque será determinado de comum
acordo pelas autoridades marítimas de ambos países.
Artigo m
As autoridades marítimas de ambos paises designarão os armadores que efetuarão o transporte marí·
timo entre o Brasil e a Argélia, e v!ce-versa, e darão
a conhecer uma à outra a lista desses armadores.
Artigo IV
1. Consideram-se, para efeitos deste Acordo, na.vlos
de bandeira brasileira ou de bandeira argelina os
navios ma trlculados em cada uma das Partes Contratantes, de acordo com a sua respectiva legislação,
com exclusão de:
a) navios de guerra e outros navios a serviço
ex:cluslvo das Forças Armadas;
b) navios de pesquisa (hidrográfica, oceanogrãf!ca e cientifica);
c) navios de pesca.
2. Os navios afretados por uma das Partes Contratantes serão considerados como navios de bnndelra
dessa Parte Contratante enquanto perdurar o afretamento.
3. As autoridades marítimas dos dois paises fornecerão reciprocamente todas as Informações relntlvas
a navios afretados, empregados no tráfego mnr!t!mo
entre os dois paises.
Artigo V
1. Cadn Parte Contratante concederá nos nnvlos da
outrn Parte Contratante mesmo tratamento que

_____
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concede a seus próprios navios empregados em transportes Internacionais, no tocante à liberdade de acesso aos portos, à sua utilização e de todos os serviços
relacionados com a navegação e as operações comerciais para os navios e os membros de sua tripulação,
as mercadorias e os passageiros.
2. As disposições do parágrafo 1 do presente Artigo
não se aplicarão aos portos, navegação, atlvidaclcs e
transportes que, de acordo com a legislação de cadà
Parte, sejam reservados a seus próprios organismos
e, especialmente, aos serviços de portos, reboque, pilotagem, cabotagem nacional, nem às formnlld:"' ··· ,._
ferentes à entrada e permanência ele· , .. ' ... , 1 • ::-.
Arti!;"O '>' 1
As Partes Contratantes tomarão, nos !Imites de
sua legislação e regulamentos portuários, as medidas
necessárias para diminuir, tanto quanto possível, o
tempo de estada dos navios nos portos e simplificar o
atendimento das formal!dades admlnistratlv&s, aduaneiras e sanitárias em vigor em tais portos.
Artigo VII

Os certificados de arqueação emitidos ou reconhecidos pelas autoridades competentes, serão reconhecidos pelas duas Partes.
2.
O cálculo e o pagamento dos direitos e taxas de
navegação serão feitos com base nos certificados de
arqueação, sem que seja necessário proceder a nova
arqueação.
1.

Artigo VIII
1. Cada uma das Partes Contratantes reconhecerá
os documentos de Identidade dos tripulantes, emitidos
pelas autoridades competentes da outra Parte Contratante.
2. Esses documentos de identidade serão:
Para os navios da República Federativa do Brasll:
- "Caderneta de Inscrição e Registro".
Para os navios da República Argelina Democrática e. Popular:
- "Fascículo qe Navegação Marítima".
3. A expressão "membro da tripulação" refere-se a
qualquer pessoa empregada durante a viagem a bordo
do navio no exercício de funções ligadas à explora.çfto
ou à manutenção do navio, e Incluída no rol da tripulação.
Artigo IX
1. Se um navio de uma das Partes Contratantes
naufragar, encalhar ou sofrer qualquer outra avaria
próximo à costa da outra Parte, as autoridades competentes da referida Parte contratante concederão
aos passageiros, assim como ao navio e à carga, a
mesma proteção e assistência concedidas aos navios
de sua própria bandeira.

A carga e o material de bordo de um navio que
tenha sofrido uma avaria não estarão sujeitos à cobrança de direitos aduaneiros se não forem destinados ao consumo ou utilizados no território da outra
Parte Contratante.
Artigo X
1. As duas Partes Contratantes encarregarão os armadores respectivos mencionados no Artigo III do
presente Acordo a levar 11 cabo a organização do tráfego entre os dois países .
2. Com e.·:~~a. flrwlidade, os ar·rnad:1j.
se reunirão
n:r,11
.. jtJ 1 ·. 1
:1 :1:;: 1 :· 1r~.r ... a exploraçlo
2.

· •• ,,

•. ..J , ........ l..:.

iJresento Acordo.

,1...

. .. '~·

~~~...:i

n1ariL.1u1o.s objcto do

A organização mencionada nos parágrafos anteriores será submetida à aprovação das autoridades
marítimas competentes que zelarão pela salvaguarda
do equilíbrio dos Interesses de todas as partes Interessadas nos transportes marítimos entre os dois
países.
3.

Artigo XI

De conformidade com a legislação em vigor em
ambos países, as tarifas de frete e as condições gerais
de transporte estabelecidas de comum acordo pelos
armadores dos dois países serão submetidas à aprovnçrLO das au luridades marítimas.
:~.
A" modificações e revisões dessas tarifas e das
condições gerais de transporte serão submetidas à
aprovação das autoridades marítimas da mesma forma.
3. A aprovação, reservas ou a não aceitação de tarifas e condições gerais pelas autoridades marítimas
competentes serão estabelecidas dentro de um prazo
que será ulteriormente determinado, de comum acordo, pelas duas Partes.
4. As autoridades marítimas dos dois países trocarão
Informações sobre suas decisões quanto às tarifas de
fretes e condições gerais e quanto à demora nas notificações dos armadores aos carregadores.
Artigo XII
Em caso de divergência entre os armadores das
duas Partes Contratantes quanto à determinação ou
revisão das tarifas de frete e das condições gerais de
transporte, tal divergência deverá ser submetida às
autoridades marítimas competentes com vistas à sua
resolução.
Artigo XIII
1. Para a perfeita execução das disposições dos Artigos do presente Acordo, as Partes Contratantes concordam em realizar consultas e trocar Informações.
2. Para a execução do presente .Acordo, as duas Part-es convêm em se reunir, anualmente, em sessão
ordinária e, se necessário, em sessão extraordinária
a pedido de uma das Partes.
1.

Artigo XIV
1. As empresas e companhias de navegação marítima estabelecidas no território de uma das Partes
Contratantes não estão sujeitas, no território da outra
Parte Contratante, aos Impostos sobre rendas e lucros
auferidos como resultado de suas operações de transporte marítimo.
2. As Partes Contratantes comprometem-se a facilitar, com base na reciprocidade, a rápida liquidação
e transferência das importâncias resultantes do pagamento dos fretes aos armadores dos dois pa1ses
autorizados a participar do tráfego, de acordo com
a sua legislação nacional.
Artigo XV
As Partes Contratantes se comprometem a facilltar, em caso de necessidade, os vistos de entrada e
permanência temporária aos representantes dos armadores autorizados a participar do trâfego marítimo, entre os dois países, quando o deslocamento
desses representantes se efetuar no âmbito de execução do presente Acordo.
Artigo XVI
1. Para a aplicação do presente Acordo as duas Partes convêm em que são as seguintes as autoridades
maritlmns competentes:
- Para a República Federativa do Brasil: Superintendência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM), do Ministério dos Transportes.
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- Para a Repúbllca Argelina Democrática e Popular: o Ministério de Estado encarregado dos Transportes - Divisão da Marinha Mercante dos Portos
e Pesca.
2. Se em decorrência de mudanças legislativas no
território de uma das Partes Contratantes, a competência da autoridade marítima mencionada no parágrafo 1 do presente Artigo for modificada, a designação da nova autoridade marítima será comunicada
à outra Parte Contratante por Nota diplomática.
Artigo

xvn

1. Cada uma das Partes Contratantes notificará a
outra Parte do cumprimento das formalldades requeridas por sua Constituição para a vigência definitiva
do presente Acordo, o qual entrará em vigor três
meses após a data da última notificação.
2. As disposições do presente Acordo poderão ser
objeto de modificações acordadas entre as duas Partes.
Essas modificações só entrarão em vigor após
troca de Notas diplomáticas.

O presente Acordo é concluído por um período de
cinco anos a partir da data da sua entrada em vigor
e será renovado automaticamente cada ano.
3.

O Acordo poderá ser denunciado a qualquer momento por uma das Partes Contratantes, através de
notificação, com seis meses de antecedência.
4. A data da entrada em vigor do presente Acordo
será comunicada aos armadores autorizados que deverão, no prazo de dois meses, submeter à aprovação
das autoridades marítimas competentes dos dois
países os projetas de documentos referentes à organização mencionada no Artigo X do Acordo. Esses
documentos entrarão em vigor Imediatamente após
sua aprovação pelas autoridades marítimas competentes dos dois países.

Feito em Brasilla, aos 13 dias do mês de abril
de 1976, em dois exemplares, nas llnguas portuguesa e
francesa, ambos os textos Igualmente válldos.
Pelo Governo da Repúbllca Federativa do Brasil
- Antônio F. Azeredo da Silveira.
Pelo Governo da República Argellna Democrática
e Popular - Rabah Bitat.
(As Comissões de Relações Exteriores e de
Transportes, Comunicações e Obras Públlcas.J
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PARECERES
PARECER N.0 874, DE 1976
Da Comlssã.o do Distrito Federal, sobre o
Projeto de Lei do Senado n.• 212, de 1976-DF
(Mensagem 116176 - n.• 236176, na origem),
que "estima a Receita e Fixa a. Despesa. do Distrito Federa.! para. o exercício de 1977".
Gabinete do Governador e Procuradoria
Geral...
Relator: Senador Saldanha Derzi
O Orçamento do Distrito Federal, para o Exercicio Financeiro de 1977, submetido à dellberação do
Senado Federal, nos termos do mandamento constitucional, estima a Receita e fixa a Despesa em
Cr$ 3.122.037.100 (três bilhões, cento e vinte e dois
mllhões, trinta e sete mil e cem cruzeiros) dos quais
Cr$ 52.831.000 (clnqüenta e dois milhões, oitocentos
e trinta e um mil cruzeiros) foram consignados ao
Gabinete do Governador e Cr$ 19.574.700 (dezenove
milhões, quinhentos e setenta e quatro mil e setecentos cruzeiros) constituem dotação da Procuradoria Geral.
Em Exposição de Motivos, que acompanha a
Mensagem do Senhor Presidente da República, o Governador do Distrito Federal afirma:· "a proposta
consubstancia as grandes preocupações deste Governo em desenvolver uma ação, mais Intensiva, nos
setores básicos do equipamento urbano e da programação social, no tanto em que seus resultados ampliam posslbllldades para o pleno funcionamento do
Governo Superior do País e satisfaçam a demanda
da Comunidade", destacando que na preocupação
anual de trabalho "desenvolveu-se, na área técnica,
um laborioso esforço programático de Identificação
e definição das grandes prioridades requeridas pelo
funcionamento da Capital e pela população, a fim de
materializá-las num plano minlmo de substancial
significação, compatlblllzado com o total dos recursos atrlbuidos ao Distrito Federal".
1 - Gabinete do Governador
Ao Gabinete do Governador, como jã dissemos,
foram atribuldos recursos no montante de Cr$ ..... .
52.831.000 Cclnqüenta e dois milhões, oitocentos e
trinta e um mil cruzeiros) o que representa, no total
geral das despesas programadas, uma participação de
aproximadamente 1,7%, mantendo, assim, a mesma
relação do exerciclo corrente, multo embora, em números absolutos, tenha havido um substancial aumento, da ordem de 43% (quarenta e três :POr cento).
No quadro demonstrativo que se segue, temos
uma visão global do comportamento da despesa, analisada està do ponto de vista dos Projetos e Ativldades:

1100 - GABINETE DO GOVERNADOR
DEMONSTHATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
CONSOLIDANDO PROJETOS E ATIVIDADES
Recursos do Tesouro

Código

Especlflcaçã.o

1101
1102
1103
1104
1105

Atlvldades

Total

Gabinete do Governador
Departamento de Turismo
Departamento de Educ. Fislca, Esportes e Recreação
Administração das Unidades Desportivas de Brasilla
Conselho Penltenclárlo do Distrito Federal

21.018.000
12.003.100
9.250.100
4.641.600
5.918.200

21.018.000
12.003.100
9.250.100
4. 641.600
5.918.200

TOTAL

52.831.000

52.831.000

Projetas
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Levando-se em consideração, porém, a consoll dação da despesa, por natureza, podemos sintetizá-la
no seguinte quadro:

1100 - GABINETE DO GOVERNADOR
CONSOLIDAÇAO DA DESPESA POR SUA NATUREZA
Recursos do

TellOUI'O

Subelemento

Especltlcaçã.o

Código

e Item
Despesas correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
01
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
02
Pessoal Mllltar
3.1.1.2
Despesas Variáveis
02
Material de Consumo
3.1.2.0
Serviços de Terceiros
3.1.3.0
3.1.3.2
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
3.1.4.0
Transferências Correntes
3.2.0.0
3.2.3.0
Transferências de A.sslst. e Previdência Social
Salárlo-Famll1a
3.2.3.3
contribuições de Previdência Social
3.2.5.0
Diversas Transferências COrrentes
3.2.7.0
Pessoas
3.2.7.6
Despesas de Capital
4.0.0.0
Investimentos
4.1.0.0
Equipamentos e Instalações
4.1.3.0
Material Permanente
4.1.4.0
Inversões Flnancelrras
4.2.0.0
4.2.3.0
Aquisição de Titulas Representativos de Capital
de Empresas em Funcionamento

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

32.629.500

18.631.500

51.261.000

1.470.000

Como vemos, há uma acentuada preponderância
das despesas de custeio sobre as despesas de capital,
o que se explica e justifica pela natureza das atribuições cometidas a esse órgão da administração do
Distrito Federal, as quais podem ser assim sintetizadas:
- auxiliar o Governador em sua representação
politica e social;
- assistir o Governador na adoção de decisões
técnicas ou administrativas;
- acompanhar as obras e providências do Governo do Distrito Federal e manter o Governador Informado sobre seu andamento;

30.964.700
19.273.700
11.691.000
23.000
23.000
7.950.000
553.200
651.500

Elemento

Caterorta
Econômlca

30.987.700

51.261.000
48.967.700

1.310.000
7.950.000
8.720.000
553.200

2.293.300

1.088.600
651.500
1.040.000
430.000

1.570.000
1.470.000
100.000

100.000

100.000

1.570.000

52.831.000

- executar atlvldades de relações públicas e de
divulgação e coordenar sua. execução pelos
órgãos .de administração dlreta e lndlreta;
- promover as relações governamentais com órgãos públicos federais, estaduais e municipais,
com autoridades civis e militares, com entidades politicas, religiosas, cla.sslstas, sociais e
com o público em geral;
- executar os serviços de segurança pessoal do
Governador e de vigilância. e guarda do Palácio do Burltl e da residência oficial.

Código

Especlflcaçã.o

Ordinários

Vinculados

Total

1101
1102
1103
1104
1105

Gabinete do Governador
Departamento de Turismo
Departamento de Educ. Física, Esportes e Recrea1ão
Administração das Unidades Desportivas de Bras lia
conselho Penitenciário do Distrito Federal

16.158.000
5.483.100
6.650.100
1. 741.600
4.818.200

4.860.000
6.520.000
2.600.000
2.900.000
1.100.000

21.018.000
6.003.100
9.250.100
4.641.600
5.918.200

II -

Procuradoria Geral

A Procuradoria Geral do Dlstrl to Federal, aparece, no Orçamento para o exercício de 1977, com uma

dotação global de Cr$ 19.574.700 (dezenove milhões,
quinhentos e setenta e quatro mil e setecentos cruzeiros) cuja aplicação, segundo a natureza da despesa, está assim sintetizada:

-'~~·'"'·'~'~w..,._.,,..,Ji__,.,,..,_,.,..,saiOISI•A•en::alillilllkEQAW--tZB&Q!&IIIl\I!IWIII-LniiiMIII!AZII!U!IICC:AII\IW!I!I!L--IIIAIIImlllii,II!WS~QI!IIA---2111!2CIIIJZII-!IIIW-!!11.1illlllb!IIIIM!IIIk!li'IW!IIilllhililllWGIIII- · - -
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DA DESPESA

1200 - PROCURADORIA-GERAL

Recursos do Tesouro
Subelemento

Código

Especificação

e Item

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Clv!l
01
Vencimentos e Vantagens Fixas
02
Despesas Variáveis
Material de Consumo
3.1.2.0
Serviços de Terceiros
3.1.3.0
3.1.3.2
Outros Serviços de Terceiros
Encargos DI versos
3.1.4.0
3.2.0.0
Transferências Correntes
3.2.3.0
Transferências de Asslst. e Previdência social
3.2.3.3
Salárlo-Familla
4.0.0.0
Despesas de Capital
4.1.0.0
Investimentos
4.1.3.0
Equipamentos e Instalações
4.1.4.0
Material Permanente
4.2.0.0
Inversões Financeiras
4.2.1.0
Aquisição de Imóveis

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

15.769.700
15.546.000
223.700
1.300.000

Elemento

Econômlca

15.769.700

18.324.700
17.999.700

130.000
1.300.000
800.000

325.000

325.000

150.000
100.000
1.000.000

1.250
Tendo em vista a competência desse setor e a
natureza dos serviços a que está obrigado, tãcll é entender-se porque, também neste caso, a despesa do
custeio absorve a quase totalidade dos recursos.
Somos, assim, pela aprovação do Projeto, nas
partes relativas ao Gabinete do Governador e à Procuradoria-Geral.
Sala. das Comissões, em 21 de outubro de 1976. Heitor Daas, Presidente - Salda.nha Derzl, Relator Adalberto Sena - Henrique de La Rocque - Ruy
Carneiro - Otalr Becker - Renato Franco.
PARECER N. 0 87~, DE 1976
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o
Projeto de Lei do Senado ·n.• 212, de :1.976-DF,
que "estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de
1977" - partes relativas là Secretaria de Governo e Secretaria de Administração.
Relator: Senador Belvidlo Nunes.
Em cumprimento ao disposto no Artigo 42, lnciso_ V, combinado com o Artigo 17, § 1.0 da Constltulçao, o Senhor Presidente da Repúbllca submete
à consideração do Senado Federal a Proposta Orçamentária do Distrito Federal para o exerciclo financeiro de 1977.
A Mensagem Presidencial está acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, que, lnlclalmente, Informa: "A Proposta consubstancia as grandes preocupações deste Governo em desenvolver uma ação, mais Intensiva, nos
setores básicos do equipamento urbano e da programação social, no tanto em que seus resultados ampllem posslbllldades para o pleno funcionamento do
Governo superior do Pais e satisfaça a demanda da
comunidade".
li: fixada a Despesa para 1977, no mesmo nivel
da. Receit!l, num montante de Cr$ 3.122. 037.100,00
<tres bllhoes, cento e vinte e dois milhões trinta e
sete mll e cem cruzeiros).
'

Categoria

325.000
1.250.000
250.000
1.000.000
19.754.700

Estabelecido o esquema de trabalho desta Comissão, para o exame da Proposta Orçamentãria,
cabe-me relatar a parte referente à Secretaria do
Governo e à Secretaria de Administração.
Cabe à Secretaria. de Governo a
"Execução central das atlv!dades de planejamento, orçamento, modernização administrativa, estatistlca e processamento de dados;
orientação normatlvaJ, controle técnico e fls
ca.llzação especifica. da execução setor!al das
atlvldades de planejamento, orçamento, modernização adm!nlstrat!va:, estatiBtlca e processamento de dados; supervisão e coordenação das atlvldades regionais; supervisão das
a.tlvldades relacionadas com empreendimentos
ou obras não !ncluidas na. competência das demais Secretarias.''
Já à Secretaria. de Administração compete o
"Planej amen to dos sistemas de Pessoal,
material, transportes Internos, documentação e
comunicação administrativa e administração
de próprios; execução central das a.t!v!dades
de Pessoal, material, transportes Internos e
documentação administrativa e administração
de próprios; orientação normativa, controle
técnico e fisca.!lzação especifica de execução das
a.tivida.des setor!als de Pessoal, material, transportes Internos, documentação e comunicação
administrativa e administração de próprios;
pla.nejamento e execução das a.t!vldades de
treinamento, aperfeiçoamento e seleção de pessoa.!; elaboração, Impressão e dlstribulçã~ do
jornal oficial do Distrito Federal; elaboraçao e
expedição de normas para execução das a.tlvldades de administração geral compreendidas
em sua. área de atuação."
Compõe-se a Secretaria do Governo dos seguintes órgãos básicos:
Centrais
- Gabinete do Secretário;
- Divisão de Administração-Geral;
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- Coordenação do Sistema de Planejamento;
Examinados os aspectos essenciais da Proposta
- Coordenação do Sistema de Orçamento;
na parte referente à.s Secretarias do Governo e de
- Coordenação de SLstema de Modernização
Administração, o parecer é pela aprovação do ProAdministrativa;
jeto de Lei n.0 212, de 1976-DF.
- Coordenação da Admln!Btração Regional;
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1976. - Junta do Serviço Mllltar.
Heitor Dias, Presidente - Belvidio Nunes, Relator Descentralizados sem Personalidade Jurídica Henrique de La Rocque ,_. Ruy Carneiro - Otair
Becker - Saldanha Derzl - Adalberto Sena - Re- Administração Regional do Gama;
nato Franco.
- Administração Regional de Taguatlnga;
- Admln!Btração Regional de Brazlândia;
PARECER N,0 876, DE 1976
- Admln!Btração Regional de Sobradlnho;
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o
- Administração Regional de Planalt!na;
Projeto de !Lei do tSenado n.o 212, de 1976 - Administração da Cidade Satélite do Núcleo
DF, que "Estima a receita. e fixa a. Despesa do
Bandeirante;
Distrito Federal para o exercício financeiro de
- Administração do Setor Residencial Indús1977", na parte referente à Secretaria de FItria e Abastecimento.
nanças.
Descentralizados com Personalidade Jurídica.
Relator: Senador Renato Franco.
- Companhia de Desenvolvimento do Planalto
Encaminhado com a Mensagem Presidencial n.0
Central - CODEPLAN.
116, de 1976, (n. 0 236/76, na origem), é submetido a
A Secretaria de Admln!Btração é constltuida de:
esta ComLssão o Projeto de Lel n.o 212, de 1976 DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Dis- órgãos Básicos Centra.Ls
trito Federal para o exercicio financeiro de 1977",
- Gabinete do Secretário;
ora examinado na parte referente à Secretaria de
- Coordenação do Sistema de Pessoal;
Finanças.
- Coordenação do Sistema de Material;
A Exposição de Motivos do Senhor Governador
- Coordenação do Sistema de Transportes In- do Distrito Federal esclarece que a "Despesa fixada
ternos;
para 1977, nivelada à Receita, eleva-se ao montante
- Coordenação do SLstema de Documentação e de Cr$ 3.122. 037.100,00 (três bilhões, cento e vinte e
Comunicação Administrativa;
dois milhões, trinta e sete mil e cem cruzeiros), e
- Superv!Bão de Processo Administrativo;
expressa, tanto quanto seja possível em termos fi- Coordenação de Administração de Próprios; nanceiros, a realidade percebida e esquematizada do
- Divisão de Admln!Btração-Geral.
Distrito Federal e as opções politlco-admlnlstratlvas
do Governo, para o exerciclo".
De Deliberação Coletlva
A Receita prevista para o próximo exercicio apre- Comissão de Classificação e Acumulação de
senta os seguintes números:
Cargos;
- Com!Bsão de Licitação.
Receita Estimada - 1977
Categoria Económica
Descentralizados sem Personalidade Própria
DESIGNAÇAO COMPOSIÇAO PERCENTUAL
- Instituto de Desenvolvimento e Recursos
Humanos;
Receitas Correntes
- Divisão de Divulgação.
COtejando as propostas orçamentárias destas Receita Tributária ............... .. 32,13
duas Secretarias nos três últimos exercícios temos as Receita Patrimonial .............. .. 3,08
Receita Industrial ................ .. 0,08
seguintes Despesas:
Transferências Correntes .......... . 46,78
Secretaria do Governo - 1975 - 55.575.000,00
Receitas Diversas ................ .. 4,97
1976 - 163 o 687 o 000,00
1977 - 201.867 000,00
87,04
Secretaria de Administração - 1975 - 57. 688.000,00 Total das Receitas Correntes
1976 - 108.305.000,00 Receitas de Capital
1977 - 167 006 300,00
Como se vê, a Secretaria do Governo está con- Alienação de Bens Patrimoniais .. , 0,03
templada na Proposta Orçamentária para 1977 com Transferências de Capital . . . . . . . . . 12,93
a dotação de Cr$ 201.867.000,00 (duzentos e um mi- Outras Receitas de Capital ........ .
lhões, oitocentos e sessenta e sete mil cruzeiros).
12,96
Por sua vez, a Secretaria de Administração con- Total das Receitas de Capital .. , , ..
100,00
Composição
Total
...............
..
tará em 1977 com dotação de Cr$ 167,006.300,00 (cento e sessenta e sete milhões, seis mil e trezentos cruExplica mais o Sr. Governador que das receitas
zeiros),
Analisando-se comparativamente a elevação dos geradas no Distrito Federal destaca-se a Receita Trirecursos previstos nos três exerciclos tlnancelros butária com 32,13% do total. As demais Receitas têm
(1975, 1976 e 1977) verifica-se não haver aumentos pouca expressão pois somam 8,16% do total.
de grande porte, o que significa adequação perfeita
As Receitas correntes, previstas para 1977, exdos programas estabelecidos com a respectl va exe- pandiram-se 9,82% sobre as que constitulam a reescução.
tlmatlva de 1976, correspondendo a 87,04% do cômpuCabe destacar que a significativa melhoria da to geral, superior ao cálculo reestlmado para o presenreceita do Distrito Federal, em face da crescente ar- te exercício.
recadação dos tributos, está a assegurar o aumento
As transferências correntes continuam mantenverificado nas dotações.
do a maior participação percentual da Receita A classificação das dotações está conforme as 46,78% - conforme se comprova pelo exame do quadro antes apresentado.
normas estabelecidas pela Lei n. 0 4. 320, de 1974.
o

o

o
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Quanto ao Projeto de Lei ai está no art. 2.o, a
estimativa da Receita e a tlxação de Despesas Globais do Distrito Federal, isto é, Incluindo a Receita
do Tesouro e a Receita dos órgãos da Administração
Indlreta e das Fundações Cr$ 3 .122. 037.100,00 (três
bUhões, cento e vinte e dois milhões, trinta e sete
mil e cem cruzeiros l .
Prevê-se a reallzação da Receita .do Distrito Federal de duas formas:
"I - pelo Tesouro, mediante arrecadação de tributos, Fundos e outras Receitas Correntes e de Capital, de acordo com a legislação em vigor, relacionada no Anexo I."
"II - pelos órgãos da Administração Indlreta e ·
Fundações, na forma prevista em seus respectivos
Estatutos e/ou Regimentos."
Relativamente à Despesa, a distribuição das dotações orçamentárias, por função, obedecem ao seguinte desdobramento prioritário:
Despesa Fixada - 1977
por função.
Valor

Função
Legislativa .......................... .
Judiciária .......................... .
Administração e Planej amento ...... .
Agricultura .......................... .
Defesa Nacional e Segurança Públlca ..
Educação e Cultura ................. .
Habitação e Urbanismo . , ........... .
Indústria, Comércio e Serviços ...... .
Saúde e Saneamento ................ .
Assistência e Previdência ........... .
Transporte .......................... .

22.505.800
5.918.200
613.511.800
69.457.400
321.924' 100
697.233.000
235,697.300
12.003.100
417.913.900
120.355.200
165.714.300

Sub-Total ........................ 2.682.234.100
Reserva de Contingência .. .. .. .. .. .. .
50.000.000
Total ......................... 2.732.234.100
Código

1500.0308030.071
1500.03080301.072
1500.03090311.068
1500.10573161.069
1500.13764431.070

Outubro de 1976

-------------------------

No artigo 5,0 item II, encontramos o desdobramento da Despesa do Tesouro por Unidade Orçamentária. A Secretaria de Finanças serão destinados
Cr$ 358.898.900 (trezentos e clnqüenta e oito. milhões, oitocentos e. noventa e oito mil e novecentos
cruzeiros).
O Anexo II traz a Despesa, discriminada por Orgãos e Unidades Orçamentárias.
O Subanexo 15.00 trata da Secretaria de Finanças, contendo o Orçamento-Programa para 1976.
São Orgãos básicos desta Secretaria:
Centrais
- Gabinete do Secretário;
- Departamento da Receita;
- Departamento da Despesa;
- Coordenação do Sistema de C'.ontabllldade;
- Coordenação do Sistema de Administração
Patrimonial;
- Departamento de Auditoria;
- Divisão de ·Administração Geral.
Descentralização com personalidade juridlca
-Banco Regional de Brasilla;
- COmpanhlà Imoblllárla de Brasilla.
Descentralizados sem personalldade jurídica
- Loteria de Brasilla.
Deliberação Coletlva
- Junta de Recursos Fiscais;
- Comissão de Companhias de Incentivos à Arrecadação.
Do total das dotações, desta Secretaria, considerando-se Projetos e Atlvldades, temos a seguinte discriminação:
a) Projetas . , ............ , ... Cr$ 305.418.400,00
bl Atlvldades ................ Cr$ 53.480.500,00
Total .................... Cr$ 358.898.900,00
Desses, estão assim especificados os Prol etos:
Especificação

Projetas

Promoção de Campanha de Incentivo à
Arrecadação .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .
2. 600. 000
Cadastro e COntrole da Arrecadação . .
2. 500.000
Financiamento a Programa de Desenvolvimento . .. . . . . . .. .. .. . . .. .. • .. . 243.089.200
Financiamento a Programa de Habitação Popular .. .. . . . . . .. .. .. . .. . .. . . 16 . 356. 900
Fundo de Financiamento para Agua e
Esgotos do Distrito Federal .. .. .. . 40.892.300

Total ......................... . 305.418.400
Por outro lado, as Atlvldades foram especificadas da seguinte forma:
IA.tlvidade
Código
Especificação
1500.03080212.035

Administração e Controle Fa.zendário,.

53.480.500

---53.480.500

Quanto à.s Categorias Económicas, a Despesa da Secretaria de Finanças está assim discriminada:
Desp. Correntes
Despesa de Capital
Total
58,380.500
300.518.400
358.898.900
Ver111ca-se que o volume das dotações destinadas às despesas de capital é bem superior ao das despesas correntes. A proposta. espec111ca as despesas de capital, apresentando o seguinte quadro:
Despesas de Capital
Cr$
300. 518.400
11
- Investimentos ......... , ........... , . . . . . . . . . . . . •
200.000
Equipamentos e Instalações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
100.000
Material Permanente . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
100.000
11
- Inversões Financeiras . .. .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. • .
300.318.400
DI verses Inversões Financeiras .. . .. . .. . . . . . . .. . .
"
300.318.400

Outubro de 1976
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Sem mais acrescentar, concordando com os termos da Proposta Orçamentária, na parte ora examinada, relativa à Secretaria de Finanças, somos pela
aprovação do presente Projeto de Lei Orçamentária
do Distrito Federal, para o exercic!o financeiro de
1977.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1976. Reitor Dias, Presidente - Renato Franco, Relator Henrique de La. Rocque - Ruy Camelro - Otalr
Becker - Saldanha Derzl - Adalberto Sena.
PARECER N.0 817, DE 1976
Da ComJssão do Distrito Federal, sobre o
Projeto de Lei do Senado Federal n. 0 212, de
1976 - DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício de
1977", parte referente à Secretaria de Educação e Cultura.
Relator: Senador Adalberto Sena

II)
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Cr$ 585.600.400,00 (q.ulnhentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos mil e quatrocentos cruzeiros) às entidades supervisionadas.
Dado que nos parece subStancial para comprovar
a atenção dispensada ao problema educacional e cultural é o de que a majoração de dotação prevista
para as entidades supervisionadas, ou seja, aquelas
que põem em execução, efetlvamente, o planejamento,
que mantém a rede qflclal de ensino e a programação
cultural, atinge, no presente projeto de lei, a mais
de 197% com relação à dotação posta à disposição
dessas Instituições no orçamento em vigor.
As despesas correntes do órgão Importam em
Cr$ 593.745. 800,00 (quinhentos e noventa e três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e oitocentos
cruzeiros) e as de capital em Cr$ 65.695.900,00 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e cinco
mil e novecentos cruzeiros), destacando-se nesta categoria econômlca as despesas com Investimentos que
representam cerca de 90% de sua destinação global.
Pondo em execução uma sadia e louvável politica de erradicação do analfabctlsmo e de preparação
da criança e do jovem para as tarefas que lhes serão
destinadas no futuro do Pais, ênfase está sendo dada
aos ensinos de primeiro e segundo graus, estando
previsto para essas metas um montante de ....... .
Cr$ 578.410.400,00 (quinhentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e dez mll e quatrocentos cruzeiros), o que significa mais de 87% da dotação prevista para a Secretaria de Educação e CUltura.
Vê-se, assim, que os recursos a serem postos à
disposição deste órgão destinam-se, de forma efetlva
e realística às suas finalidades especificas, fazendo
crer que o setor, de tanta Importância para o Distrito Federal e para a Nação, deverá experimentar grande desenvolvimento sob os aspectos quantitativo e
qualitativo.
Por outro lado, a programação orçamentária ora
apreciada prevê, para a administração centralizada,
uma redução de 9,2% em comparação com a dotação
estabelecida na atual lei de meios, conflgurando considerável contenção nas despesas de custeio do órgão.
Com o Intuito de ressaltar a redução das despesas' fixadas na proposta, apresentamos o seguinte
quadro compara t!vo, que demonstra a discriminação
por categorias econômlcas das mesmas, no âmbito da
Secretaria, excluldas as entidades supervisionadas:

o Senhor Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal o Projeto de Lei que
estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exerciclo financeiro de 1977, encaminhado pela Mensagem n.0 116,. de 1976.
Cabe-nos relatar, nessa oportunidade, o anexo
correspondente à Secretaria de Educação e Cultura,
unidade constituida pelos seguintes órgãos centralizados: Gabinete do Secretário, Departamento de Planejamento Educacional, Departamento de Cultura,
Departamento de Inspeção de Ensino e Divisão de
Administração-Geral, além das entidades descentralizadas, a saber, Fundação Educacional do Distrito
Federal e ,Fundação Cultural do Distrito Federal,
contando, ainda, com o conselho de Educação, órgão
de deliberação coletlva.
A relevância desta grande unidade da Administração do Governo local evidencia-se pelo aspecto
social, que envolve os seus objetlvos primaciais, quais
sejam, ministrar, planejar, organizar e avaliar o ensino de primeiro e segundo graus à população do
Distrito Federal, assim como estimular a cultura em
geral.
Para tanto, a programação do Governo local
prevê, como função prioritária, o binómio "Educação
e Cultura", ao qual reserva, em recursos do Tesouro,
22,33 de sua receita global, estimada, para o periodo,
em três bilhões, centro e vinte e dois milhões, trinta
e sete mll e cem cruzeiros.
Com efeito, se no vigente exerciclo reservou-se à
1975
1976
função a Importância de Cr$ 412.257.000,00 (quatrocentos e doze milhões, duzentos e cinqUenta e sete Despesas Correntes .. .. 42.744.000,00 10.235.400,00
mil cruzeiros), representando 18,74% da despesa fi- Despesas de capital .. . 38. 981. 000,00 63.605. 900,00
xada, a proposta em exame prevê a Importância de
Este, em linhas gerais, o panorama orçamentário
Cr$ 697.233.000,00 <seiscentos e noventa e sete midessa Secretaria para o próximo exerciclo, cuja dolhões, duzentos e trinta e três mil cruzeiros>.
tação prevista, a nosso ver, satisfaz às necessidades
Cabe ressaltar que o acréscimo da dotação para do órgão, cabendo repisar que a Importância atrla referida função, no exercic!o de 1977, atinge a buida ao ensino revela o espirita público que p;-eslde
69,13% em relação ao orçamento vigente, o que dea política de prioridades do atual Governo do Dismonstra a preocupação do Poder Público com o setor trito Federal.
educacional e cultural, molas mestras do desenvolOpinamos, destarte, pela aprovação do Projeto,
vimento social.
na parte referente à Secretaria de Educação e CUlOs recursos destinados à Secretaria somam ....
tura.
Cr$ 659.441.700,00 (seiscentos e c!nqüenta e nove
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1976.
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e setecentos cruzeiros), cabendo Cr$ 73.841.300,00 (setenta - Heitor Dias, Presidente - Adalberto Sena, Relae três milhões, oitocentos e quarenta e um mil e tor - Renato Franco - Ruy Carneiro - Otalr Betrezentos cruzeiros) à entidade central e ......... .
cker - Saldanha Derzl.
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PARECER N.• 878, DE 1976
Da Comissão do Distrito Federal sobre o
Projeto de Lei do Senado n.• 212, de 1976 DF, qoo "estima a Receita e fixa. a Despesa. do
Distrito Federal para o exercício financeiro de
1977" - Secretaria de Saúde e Secretaria de
Serviços Sociais.
Relator: Senador Henrique de La Rocque
Pela Mensagem n.• 116/76 (Mensagem n.O ..... .
236/76, na origem}, o Senhor Presidente da República

submeteu à apreciação do Senado Federal, nos termos dos artigos 57, V, e 17, § 1.0 da Constituição Federal, o Projeto de Lei que "estima a Receita e fixa
a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1977", cabendo-nos, de acordo com o esquema de trabalho desta Comissão, examinar as Secretarias de Saúde e de Serviços Sociais.
Em sua Exposição de Motivos, o Chefe do Governo do Distrito Federal, após afirmar que, na área técnica, se desenvolveu "um laborioso esforço programático de Identificação e deflnlção das grandes prioridades requeridas pelo funcionamento da Capital e
pela população, a fim de materializá-los num plano
mínimo de trabalho, de substancial significação, compatlblllzado com o total dos recursos atribuídos ao
Distrito Federal", observa que a proposta orçamentária consubstancia as grandes preocupações de seu
Governo em desenvolver uma ação, mais Intensiva,
nos setores básicos do equipamento urbano e de
programa soelal. (0 grifo é nosso.}
Secretaria da Saúde
Da Despesa para o próximo exercício financeiro,
nivelada à Receita, no montante de Cr$ ........... .
3.122. 037.100,00 (três bilhões, cento e vinte e dois
milhões, trinta e sete mil e cem cruzeiros} coube à
Função Saúde e Saneamento, em terceiro plano, logo
após "Educação e Cultura" e "Administração e Planejamento", destacar-se no orçamento do Governo,
1700- SECRETARIA DE SAúDE
1701 -

(ScçfLo

11)

-· ····-···-··
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comprometend~ 13,38 desses recursos para efetlvar a
sua programnçao.
Referentcmente à Saúde e Saneamento foram
enfatizados providências não apenas relacloÍmdas à
m~JJ:orla qualitativa e quantitativa da assistência
medica prestada dlretamente à população, no Plano
Piloto e em todas as Cidades Satélites, como também
foram alocados recursos destinados a desenvolver outros projetos de largo sentido social a longo tempo
demandados pela população da Capital.
Em sua Exposição de Motivos, salienta, ainda, o
Senhor Governador _do Dlst~lto Federal, que, "para
controle das condlçoes higlenlcas e sanitárias dos
produtos usados pela população e erradicação de
doenças transmissíveis, o Governo construirá o edifício sede do Instituto de Saúde Pública (que abrigará
os laboratórios de saúde públl9a, para pesquisas nos
campos de bacteriologia, bloqmmlca, Imunologia, microbiologia, parasltologla, profilaxia da raiva, toxicologia e vlrologia}, recuperará e ampliará a Unidade
de Profilaxia da Raiva, construirá as sedes das Inspetoria~ de Saúde para cidades satélites e, para a
formaçao d_e recursos humanos, e sua especialização,
e construçao do Centro Interescolar de Saúde de
Brasília".
De acordo com a proposta orçamentária, à Secretaria de Saúde foi destinada a dotação global de
Cr$ 376.521.600 (trezentos e setenta e seis milhões
quinhentos e vinte e um mil e seiscentos cruzeiros}:
cabendo à Secretaria de Saúde, como órgão administrador, a Importância de Cr$ 43.468.000 (quarenta
e três milhões, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros} e às Entidades Supervisionadas, a dotação de
Cr$ 333.053.600 (trezentos e trinta e três milhões,
cinqüenta e três mll e seiscentos cruzeiros).
O Quadro Demonstrativo que Inserimos abaixo
evidencia os recursos alocados à. Saúde, tendo em
vista a consolidação da despesa por sua natureza, onde as Despesas Correntes somam Cr$ 33.758.000, e os
dispêndios de capl tal foram fixados em Cr$ 9. 710. 000,
totalizando a Importância de Cr$ 43.468.000.

NATUREZA DA DESPESA
Recursos do Tesouro

SECRETARIA DE SA'ODE
Sobelemento

Cód!ro

Especiflca.ção

e Item

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
01
Vencimentos e Vantagens Fixas
02
Despesas Variáveis
3.1.2.0
Material de Consumo
3.1.3.0
Serviços de Terceiros
3.1.3.2
Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0
Encargos Diversos
3.2.0.0
Transferências Correntes
3.2.3.0
Transferências de Asslst. e Previdência Social
3.2.3.3
Salárlo-Familla
4.0.0.0
Despesas de Capital
4.1.0.0
Investimentos
4.1.1.0
Obras Públicas
4.1.3.0
Equipamentos e Instalações
4.1.4.0
Material Permanente
4.3.0.0
Transferências de Capital
4.3.1.0
Amortização
4.3.1.1
Amortização da Divida Pública
02
Fundada Externa
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

33.028.000

730.000

33.758.000

9.210.000

Categoria.
Elemento

Econômlca
33.758.000
32.316.000

31.586.000
31.586.000
31.413.000
173.000
130.000
500.000
500.000
100.000
1.442.000
1.442.000
1. 442.000
9.710.000
9.210.000
7.653.000
1.040.000
517.000
500.000

500.000

500.000
500.000
500.000

9.710.000

43.468.000
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No tocante às Entidades Supervisionadas, do total das despesas acima referido, o Quadro abaixo que
Incorporamos a este parecer demonstra que as Despesas Correntes somam a !mportància de Cr$ ..... .

Quarta-feira 27 7133

II)

319.053.600 (trezentos e dezenove m!lhões, c!nqüenta
e três m!l e seiscentos cruzeiros), enquanto as Despesas de Capital totalizam a Importância de Cr$ ....
14.000.000, (quatorze milhões de cruzeiros).

1700 -SECRETARIA DE SA'O'DE
NATUREZA DA DESPESA
1702 - SECRETARIA DE SA'O'DE- Entidades Supervisionadas
Código

Recursos do Tesouro
Suplemento

Especlfica.ção

e Item

3.0.0.0
3. 2 .O. O
3.2.7.0
3. 2. 7. 5

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Diversas Transferências Correntes
Fundações Instituídas pelo Poder Público
01
Pessoal
02
Contribuições de Previdência Social
4.0.0.0
Despesas de Capital
4.3.0.0
Transferências de Capital
4.3.3.0
Auxílios Jlara Obras Públicas

319.053.600

Secretaria de
Quanto à
tações a ela
ponibilidades

319.053.600
259 .129. 600
59.924.000

319.061.600

14.000.000
14.000.000
14.000.000

14.000.000

Serviços Sociais
Secretaria de Serviços Sociais, as doconsignadas refletem, dentro das disorçamentárias, a mesma preocupação

14.000.000

3.1.2.0
3.1.3.0
3,1.3.2
3.1.4.0
3.2.0.0
3.2.1.0
3.2.3.0
3.2.3.3
3.2.7.0
3.2.7.5

01
O!!

01
03
06
07

3.2.7.6
4.0.0,0
4.1.0.0
4.1.3.0
4.1.4.0
4.3.0.0
4

~ ~

08

11
: '""

iii:AM

Recursos do Tesouro
Categoria

SnJllemento
Especificação

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

i.;.5oo.ooo

asas

46.659.900

Elemento

e Item

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Transferências Correntes
Subvenções Sociais
Transferências de Asslst. e Previdência Social
Salárlo-Famil!a
Diversas Transferências Correntes
Fundações Instltuidas pelo Poder Público
Pessoal
Outros Custeios
Salâr!o-Família
Contribuições de Previdência Social
Diversas
Pessoas
Despesas de Capital,
Investimentos
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Transferências de Capital
Auxil!os para Obras Públ!cas
1\j 1/1

170.000

:mucauwsm:ana

333.053.600

do Governo em atender de maneira intensa e eficaz
as obras l!gadas às funções programáticas de natureza social.
A proposta orçamentária destina àquela Secretaria, no próximo exerciclil financeiro, a importância
de Cr$ 50,479.800 (cinqüenta milhões, quatrocentos e
setenta e nove m!l e oitocentos cruzeiros), dispondo
o órgão administrador de Cr$ 11.205. 600 em que as
despesas de custeio somam Cr$ 9. 381. 000 e as de capital atingem a quantia de Cr$ 3.819.900.

1800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS
CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA }>OR SUA NATUREZA
Código

Económica

319,053.600
319.053.600

319.053.600

Os dois quadros definindo os quantitativos neles
especificados revelam a necessidade que tem o Governo do Distrito Federal de dispor, em 1977, de dotações indispensáveis à programação orçamentária no
setor da Saúde.

Categoria
Elemento

Econõmica

46.655.000
9.381.000
7.681.000
7.688.000
193.000

7.881.000

100.000
550.000

550.000

850.000

37.278.000

500.000
154.600
154.600

36.624.300

35.624.300
19.031.0CO
6.500. DOO
227.300
3.866,000
6.000.000
1.000. 000

3.819,900
170.000
100.000
70.000

3.649.000

3.669.900
3.649.900

asma:::

3.819.900

a•• a

a:a

50.479.000

fi=== a

a;,
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As despesas correntes e de capital referente à sua
natureza, com as Entidades Supervisionadas, e que
foram fixadas em Cr$ 39.274.200, revelam, igualmen-

Outubro de 1976

te, como comprova o quadro abaixo, a acentuada
preponderância das despesas de custeio sobre os dispêndios de capital.

1800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS
NATUREZA DA DESPESA
1800 - SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS -

Entidades Supervisionadas
Suplemento

Especiflca.ção

Código

Recursos do Tesouro
Elemento

e Item
3.0.0.0
3.0.0.0
3.0.7.0
3.2.7.5

4.0.0.0
4.3.0.0
'1.3.3.0

01
03
06
07
08

Despesas Correntes
Transferências Correntes
Diversas Transferências correntes
Fundações Institufdas pelo Poder Público
Pessoal
Outros Custeios
Salário-Família
Contribuições de Previdência Social
Diversas
Despesas de Capital
Transferências de Capital
Auxílios para Obras Púbiicas

233.181.330 12.500.000

35.624.300

Atendendo-se ao vasto campo de apiicação das
atlvidades abrangido pelas Secretarias de Saúde e de
Serviços Sociais e em que se pode lamentar a exlgüldade de recursos destinados a alguns Importantes
Itens relativos a serviços ligados à assistência médico-hospitalar e ao atendimento a alguns graves problemas sociais que enfrenta a Capital do Brasil, entendemos que houve uma séria e criteriosa preocupação, não obsta:1te a conjuntura difícil por que atravessa a Nação, de dotar aqueles dois Importantes
órgãos dos meios financeiros ln dispensá veis ao seu
n·ormal funcionamento.
De acordo com os quantitativos estabelecidos, os
Senhores Senadores apresentaram as relações das
Instituições a serem contempladas com subvenções
orçamentárias.
A Comissão do Distrito Federal opina pela aprovação do presente projeto nas partes referentes às
Secretarias de Saúde e de Serviços Sociais.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1976. Ueitr.r Dias, Presidente - Henrique de La Rocque
Relator - Ruy Carneiro - Otair Bccker - Saldanh~
Derzi - Allalberto Sena - Renato Franco.
PARECER N. 0 879, DE 1976
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o
Projeto de Lei do Senado n.• 212, de 1976 - DF
(Mensagem n.• 236176, na origem), que "estima
a receita e fixa a despesa. do Distrito Federal
para o exercício financeiro de 1977", Partes referentes à Secretaria de Viação e Obras e Secretaria de Serviços Públicos.
Relator: Senador Heitor Dias
O Senhor Presidente da República, na forma do
nrt. 42, Inciso V, combinado com o art. 17, § 1,0, da
Constituição, submete à apreciação do Senado Federal, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 1977.

35.624,300
35.624.300
19.031.000
6.500.000
227.300
3.866.000
6.000.000

Categoria
Econômica
35.624.300
35.624.300

3.649.900
3,649.900
3.649.900

3.649.900

3.649.900

39.274.200

2. Coube-nos estudar e oferecer relatório conjunto sobre a parte referente às Secretarias de Viação e Obras e de Serviços Públicos, compreendidas no
contexto administrativo do Governo do Distrito Federal.
3. A primeira delas, a Secretaria de VIação e
Obras (SVOJ, tem a seu encargo o desenvolvimento
do plano urbanístico de Brasília; a elaboração dos
planos dlretores das cidades satél!tes; a execução de
projetas e construção de edifícios públ!cos; o planej amente da política rodoviária; o planejamento do
abastecimento de água e da coleta de esgotos e a
conservação e fiscalização das bacias hidrográficas do
Distrito Federal.
Integram a sua estrutura básica, os Departamentos de Arqultetura e Urbanismo, de Programação e
Controle de Obras e o de Licenciamento e F!scal!zação de' Obras. Como órgãos descentral!zados, por possuírem personal!dade jurídica própria, mas sujeitos à
sua competência administrativa, estão a Companhia.
Urbanlzadora da. Nova Capital do Brasil (NOVACAP),
o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF),
e a. Companhia de Agua e Esgotos de Brasil!a
(CAESB).
4. A Secretaria de Serviços Públ!cos (SSP), compete, entre outros, o planejamento do sistema de
energia e1étrlca; a coordenação dos transportes colet!vos; a execução dos serviços de l!mpeza pública. e
de industrlal!zação do lixo; a administração dos terminais rodoviários, e a concessão de licença. para a
exploração de bancas de jornais e revistas.
compõe-se sua. estrutura, notadamente, pelos Departamentos de Serviços Púbiicos e de Concessões e
Permissões, como órgãos da administração dlreta ou
central; da administração da Estação Rodoviária de
Brasilla. e do ServiÇo Autônomo de Limpeza Urbana,
como órgãos descentralizados sem personalidade jurídica, e, finalmente, a Companhia de Eletricidade de
Brasil!a (CEB), e a Sociedade de Transportes Coletl-

!ie'Jr~ll\%lJ11~~.~~~.~<11'il=~'ér.c!l!ll!f<!I"::IPJ"JiNJ'Ii}"iíllí!'<~lW,W-ii'\#),1)1!?1'filwl\'ll~i\'RI!li:<IIR'.II1~1lm!'l''~~~qMi!lfi!lli!i.llliHI\lMMMVlti4A=w=>•
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vos de Brasilla (TCB), como entidades descentraliladas com personalidade juridlca.
5. Da Receita global do Tesouro prevista para o
próximo exerciclo, no montante de Cr$ 3.122. 037.100
(três bilhões, cento e dois milhões, trinta e sete mil e
cem cruzeiros), foi destinado àquelas Secretarias o
montante de Cr$ 400.259.100 (quatrocentos milhões,
duzentos e clnqüenta e nove mil e cem cruzeiros),
correspondente a despesas por projetas e atividades
das unidades orçamentárias, assim discriminadas:
I - Secretaria de Viação e Obras Públicas (SVO) ................. .
123.186.000
NOVACAP ................... .
73.700.000
DER-DF ...................... .
86.391.300
Subtotal ................ .
263.277.300
II -

Secretaria de Serviços Públicos
(SSP) .. .. ..... ...... .. .... .. ..
Administração da Estação Rodoviária - AERB .. .. .. .. .. .. •
Serviço Autõnomo de Limpeza
Urbana - SLU .. .. .. .. .. .. .. .

52.168.400

Subtotal .. .. .. .. .. .. .. .. .

116.981. 800

57.925.400
6.888.000

Total .... . .. .. .. .. .. .
400.259.100
6. No Programa. de Trabalho estabelecido para
a Secretaria de Viação e Obras, destacam-se a Implantação de parques recreativos, e desportivos; de
novas áreas ajardinadas e a conservação das já existentes no Plano Piloto e Cidades-Satélites; ampliação e melhoria. das Instalações do DER-DF; construção do Anexo II do Burlti; conservação de prédios e
próprios do Poder Público; construção de um Parque
de Recreação; reequipamento dos órgãos e manutenção das ativldades do DER-DF; execução do Plano
Rodoviário do DF; recuperação, conservação e melhoramento das rodovias já existentes; Implantação
de vias e obras complementares de urbanização e
conservação das áreas urbanizadas já existentes.
7. Já o Programa de Trabalho da Secretaria de
Serviços Públicos, prevê dotações nos setores de habitação e urbanismo, edltlcações públicas, vias urbanas, serviços de utilldade pública, limpeza pública,
Uumlnação pública e transportes rodoviários urbanos.
Com recursos vinculados, está a seu encargo a
construção de bancas de jornais e revistas; ldenti!lcação de quadras, praças e logradouros públicos; manutenção das ativldades de limpeza urbana; reforma da usina de tratamento de llxo e construção
montagem e equipamento de uma nova central destinada a esse fim; melhoria dos serviços funerários;
ampliação do sistema de Iluminação pública do Plano
Piloto e Cidades-Satélites; reforma e melhoramento
na Estação Rodoviária de Brasilla e construção de
abrigos para passageiros nos pontos de ónibus. Estas,
apenas algumas dentre suas numerosas tarefas.
B. A tais funções das Unidades Orçamentárias
sob exame, embora. não enfatizadas como prioritárias pelo Senhor Governador em sua. Exposição de
Motivos, corresponde elevada parcela de utilidade e
responsabilidade dentro da complexa organização
administrativa do Distrito Federal, a essa ação devendo-se o êxito obtido no atendimento a serviços básicos e de Infra-estrutura., Indispensáveis à sobrevivência da cidade como organismo social, e sobre os
quais repousam três elementos basilares: água, energia e transportes - aos quais poderíamos adicionar
outros igualmente fundamentais à comunidade: urbanismo e lazer.
9. Por outro lado, merece registro e destaque o
enfoque dado na Exposição de Motivos pelo Senhor
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Governador, para os seguintes fatos: da totalidade
dos recursos do Tesouro do Distrito Federal, as Transferências Correntes deverão fornecer o malar lastro
financeiro no Orçamento sob apreciação, participando com 59,71% do estimado; caber o segundo lugar à
receita gerada no território do próprio Dlstrlto Federal, que participa com 33,34% do total previsto- do
qual o !CM sobre o trigo, com participação de ....... .
Cr$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de cruzeiros), representa apenas 6,95%; e, finalmente, realça
que das receitas geradas no Distrito Federal, a Receita Tributária é representada por 32,13% do total, ficando as demais fontes, em conjunto, com apenas
8,16% desse montante.
10. Knte o exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n.0 212, de 1976-DF, na parte referente às seguintes Unidades Orçamentárias do
Poder Executivo do Distrito Federal: Secretaria de
VIação e Obras (SVO) e Secretaria de Serviços Públlcos (SSP).
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1976. Adalberto Sena, Presidente, em exercício - Heitor
Dias, Relator - Saldanha Derzi - Henrique de La
Rocque - Ruy Carneiro - Otair Becker - Renato
Franco.
PARECER N.0 880, DE 1976
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o
Projeto de Lei do Senado n.0 212, de 1976-DF,
que "estima a Recei~ e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de
1977, nas partes referentes à Secretaria de Agricultura e ProduçiW e Secretaria de Segurança
Pública".
Relator: Senador Lázaro Barboza
Com a Mensagem n.0 116, de 1976 (n.0 236/76, na
origem), o Senhor Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o presente Projeto de Lei, que "estima a
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o
exercício financeiro de 1977."
Sob a nossa responsabilidade a tarefa de estudar
e opinar sobre duas Importantes Unidades Administrativas: Secretaria de Agricultura e Produção e Secretaria de Segurança Públlca.
No que tange à Secretaria de Agricultura e Produção, ao compararmos sua dotação em relação ao
exercício financeiro do corrente ano, verificamos um
aumento de 29,67%, Isto é, Cr$ 54.952.000,00 (clncoenta e quatro milhões, novecentos e clncoenta e dois mil
cruzeiros) contra Cr$ 71.257.400,00 (setenta e um milhões, duzentos e clncoenta e sete mil, e quatrocentos
cruzeiros).
Convém destacar que, do total acima mencionado, Cr$ 64.587.400,00 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e quatrocentos cruzeiros)
destinam-se às despesas correntes, das quais, ..... .
Cr$ 6.334.000,00 (seis milhões, trezentos e trinta e
quatro mil cruzeiros), Isto é, 9,8%, estão empenhados
para as despesas com o pessoal.
Merece destaque a dotação destinada à Fundação
ZOobotánlca do Distrito Federal, aquinhoada com
Cr$ 62.852.000,00 (sessenta e dois milhões, oitocentos
e clncoenta e dois mil cruzeiros).
Paro. as Despesas de Capital, temos uma dotação
de Cr$ 6.670.000,00 (seis milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros) que se destina a lnvestimen tos, equipamentos e lnstn.Iações, material permanente e outros encargos.
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Pode-se observar que as dotações destinadas aos
diversos órgãos desta Secretaria se limitam ao minimo necessário à manutenção das suas ativ!dades fundamentais, dada a pecul!arldade da posição económica do Distrito Federal.
Ante os motivos expostos, achamos justo o aumento percentual e sua respectiva dotação a essa Secretaria de Estado.
Secretaria. de Segurança Pública
Na parte referente à Secretaria de Segurança
Públ!ca, o destaque maior diz respeito ao percentual
de aumento de sua dotação orçamentária.
De fato, confrontando a dotação do exercício financeiro do corrente ano com a do próximo, verificamos um aumento substancial da ordem de 40,09%
(quarenta, 09 por cento) ou seja Cr$ 264.921.000,00
(duzentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e
vinte e um mil cruzeiros) do presente exercício e
Cr$ 373.291.100,00 <trezentos e setenta e três milhões,
duzentos e noventa e um mil e cem cruzeiros) para o
exercício financeiro de 1977.
Ao justificar tal aumento, assim se manifesta_ o
Senhor Governador do Distrito Federal, na Exposlçao
de Motivos:
"Na ordem de atendlmen'tos das quatro
principais funções programáticas do Governo
do Distrito Federal, absorvendo 11,76% da Receita Global, acha-se "defesa Nacional e Segurança Públ!ca", que se reconhece da maior Importância social e politica. Além dos Indispensáveis recursos para manutenção das atlvidades do setor em nível satisfatório, foram programados vários projetes de melhoria dos serviços de segurança, destacando-se os seguintes: equipamentos do edifício-sede da Secretaria de Segurança, construção do prédio da Delegacia de VIg!Iâncla e Captura, construção e
equipamento do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especlal!zação do Corpo de I!_ombelros e conclusão do Centro de Formaçao e
Aperfeiçoamento da Policia Mll!tar."
Inúmeras são as competências desse Importante
órgão do Executivo do Distrito Federal, a saber:
- Planejamento, coordenação, execução,
controle e supervisão das ativldades de natureza pol!clal, objetivando assegurar o I!vre exercício dos poderes constituídos, a ordem e a segurança públ!ca;
- Intercâmbio pol!clal com organizações
congêneres, nacionais e estrangeiras;
- apuração de lnfrações penais e desempenho de quaisquer outras atribuições de policia
j udlclárla;
- colaboração na organização e execução
de serviços policiais relacionados com a prevenção e repressão da crlmlnal!dade ln terestadual;
- administração dos estabelecimentos penais e Implantação de métodos e técnicas modernas de política carcerárla;
- organização, planejamento e execução
dos serviços concernentes à engenharia de tráfego e trânsito em geral;
- estruturação e execução dos serviços de
per!cia e Identificação datlloscópia, civil e criminal;
- execução setorlal das ativldades relatl'Vas à administração de pessoal, material, orça-
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mente, contabll!dade e outros serviços auxiliares da Secretaria;
- ampla cooperação às autoridades administrativas e jurídicas, no tocante à apl!cação
de medidas legais e regulamentares;
- aprimoramento cultural e profissional
dos servidores pol!cials, mediante a Instituição
de cursos de formação, treinamento e aperfeiçoamento funcional;
- quaisquer outras atribuições que se enquadrem no âmbito de sua competência geral
ou especifica.
Para a execução de suas atribuições, a Secretaria
de Segurança Públ!ca tem a seguinte estrutura:
I - órgãos Básicos Centrais
- Gabinete do Secretário
- Coordenação de Informações, Planejamento e
Operações
- Núcleo de Custódia de Brasll!a
- Departamento de Trânsito
- Policia Civil do Distrito Federal
- Centro de Internamento e Reeducação
II - órgãos Autônomos sem Presonalida.de Jurídica
- Departamento de Administração Geral
- Policia Mll!tar do Distrito Federal
- Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
III - órgãos de Deliberação Coletiva
- Conselho de Trânsito do Distrito Federal.
Convém salientar que, do total acima mencionado, para o exercício financeiro do próximo ano, 91,13%
(noventa e um, virgula treze par cento) ou seja
Cr$ 340.167.000,00 (trezentos e quarenta milhões, cento e sessenta e sete mil cruzeiros) estão consignados
para Despesas Correntes.
Quanto às Despesas de Capital, encontramos um
total de Cr$ 33.124.100,00 (trinta e três milhões, cento e vinte e quatro mil e cem cruzeiros) o que proporclona um percentual de 8,87% (oito vírgula oitenta e
sete por cento) em relação à dotação orçamentária
destinada a essa Secretaria de Estado.
Cumpre ressaltar que, da quantia acima mencionada, Cr$· 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil
cruzeiros) estão consignados para construções, reformas, Instalações e equipamentos de várias Delegacias
Especlal!zadas e Edlficlo-Sede da Secretaria de Segurança Públ!ca.
Polícia Mlllta.r do Distrito Federal
Esta Corporação Mll!tar, para o custeio de suas
múltiplas ativldades, terá, no exerciclo financeiro de
1977, a dotação de Cr$ 136.002.300,00 (cento e trinta e
seis milhões, dois mil e trezentos cruzeiros), a qual
confrontada com as cifras consignadas no Orçamento
do corrente ano, Isto é, Cr$ 127.120.000,00 (cento e
vinte e sete milhões, cento e vinte mil cruzeiros),
corresponde a um acréscimo percentual de 9,35% <nove, virgula trinta e cinco por cento).
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Desnecessário mencionar as numerosas atlvldades
desta unidade mll!tar, sempre voltadas parn a segurança de nossa população, notorlamen te 11 do setor
habitacional e comercial.
Sua dotação orçamentária, para o próximo exerc!cio financeiro, é da ordem ele Cr$ 07. 176. Bt){),OO 1noventa e sete milhões, cento c setenta c seis mil c oitoccn tos cruzeiros).
Convém salientar que essa Unidade Mllltnr teve
um aumento percentual de 20,20% !vint<' (' :a~l:t, vir-
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gula vinte por cento) em relação ao exerc!c!o financeiro do corrente ano.
Estas, as principais observações que fazemos ao
presente Projeto de Lei, referente às Secretarias de
Agricultura e Produção e da Segurança Pública.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas aos Programas de Trabalho das referidas
unidades.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do
projeto, na. parte referente às referidas Unidades Orçamentárias do Poder Executivo do Distrito Federa.!.
Sala. das Comissões, em 21 de outubro de 1976. Beltor Dias, Presidente -Lázaro Barboza, Relator Ruy Carneiro - Otalr Becker - Saldanha Derzl Adalberto Sena - Renato Franco.
PARECER N, 0 881, DE 1976
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o
Projeto de Lei do Senado n.0 212, de 1976 (Mensagem n.• 116, de 1976 - e n.• 236/76, na origem) que "estima a Receita e fixa a Despesa
do Distrito Federal, para o exercício financeiro
de 1977" - partes relativas ao Tribunal de
Contas do Distrito Federal, texto da Lei e Receita.
Relator: Senador Otalr Becker.
Com a Mensagem n.o 116, de 1976, do Senado Federal Cn.O 236/76, na origem), o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos termos e prazos
constitucionais, submete à apreciação desta Casa, o
Projeto de Lei que estima a Receita e fixa a Despesa
do Distrito Federal para o exercício de 1977.
Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição
de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal.
No Projeto, o Tribunal de Contas do Distrito Federal é contemplado com recursos equivalentes a
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Cr$ 20. 905.800,00, que adicionados aos já destinados
à construção e equipamentos da Biblioteca e Garagem
do Tribunal de Contas do Distrito Federal perfazem
o total de Cr$ 22.505.800,00 (vinte e dois milhões,
quinhentos e cinco mll e oitocentos cruzeiros).
Verifica-se que, globalmente, os recursos para o
próximo exercicio decresceram, com relação aos fixados para o ano de 1976, em Cr$ 125.200,00, ou sejam
aproximadamente, 0,55% a menos.
Para o exercicio financeiro de 1977, a Receita do
Tesouro é orçada em Cr$ 2.732.234.100,00 (dois bilhões, setecentos e trinta e dois m!lhões, duzentos e
trinta e quatro mll e cem cruzeiros) que, com os recursos próprios das Entidades da Administração Indireta- Receitas Correntes Cr$ 298.762.000,00 e Receita de Capital, Cr$ 91.041.000,00 -, atingirá o
montante de Cr$ 3.122. 037.100,00 (três bllhões, cento
e vinte e dois mllhões, trinta e sete mll e cem cruzeiros), conforme dispõe o art. 1.0 do Projeto, fixando, neste total, a Receita e a Despesa.
De acordo com o art. 3.0 da proposição, a Receita
do Distrito Federal será realizada pelo Tesouro e pelos órgãos da Administração Indireta e Fundações e
a Despesa se dividirá de acordo com as normas do
art. 4.0 e se realizará como dispõem os arts. 5.0 e 6.0
do Projeto.
Competirá ao Governador do Distrito Federal, pelo art. 8.0, autorizar abe.rturas de créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da Receita Orçada, fazendo uso dos recursos previstos no
art. 43, da Lei n.O 4.320, de 17 de março de 1964, tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios
do efetivo comportamento da Receita e realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, de
acordo com a Constituição.
O espelho do Orçamento do Distrito Federal, parte relativa ao Tribunal de Contas do Distrito Federal,
reflete-se nos seguintes quadros:
Recursos do Tesouro

0100- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Programa de Trabalho
0100 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Código

'"'·."'·i...."'""'.t.4.,.
...i "''A-1"""'·:..
snA""O""ill..
i.l"'.li.W!EN••

_,.
....

Especificação

Legislativa
Fiscalização Financeira e Orçamentária
Externa
controle Externo
0100.01020022.001
• Fiscalização do Controle da Arrecadação e Apllcação dos Recursos Públ!cos
Documentação e Blbllografia
0100.01020221.002
• Construção e Equipamento da Biblioteca do Tribunal de Contas do Distrito
Federal
Edlficações Públlcas
0100.01020251.001
• Construção e Equipamento da Garagem do Tribunal de Contas do Distrito
Federal
Previdência
Previdência Social a !nativos e Pensionistas
0100.01824952.002
Encargos com !nativos e Pensionistas
• Recursos Vinculados Detalhados a seguir
TOTAL

Recursos Ordinários e VInculados
Projetos

Ativldades

Total
22.505.800
20.731.500
19.131.500

19.131.500

600.000

600.000

1.000.000

1.000.000

1.774.300
1.774.300
1.774.300

1.600.000

20.905.800

22.505.800
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0100 -

TRmUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Detalha.mento do Programa de Trabalho a Conta de Recursos Vinculados
0100- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Recursos do Tesouro
Especificação

Código
0100.01020022.001
0100.01020221.002
0100.01020251.001

Correntes

Fiscai!zação do Controle da Arrecadação e
Apilcação dos Recursos Públicos
09 Transferências da União
Construção e Equipamento da Biblioteca do
Tribunal de Contas do Distrito Federal
09 Transferências da União
.
Construção e Equipamento da Garagem do
Tribunal de Contas do Distrito Federal
09 Transferências da União
TOTAL

Capital

3.460.000
3.460.000

3.460.000
3.460.000

3.460.000

0100- TRmUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Natureza da Despesa
0100- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

600.000
600.000

600.000
600.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.600.000

5.060.000

Recursos do Tesouro
Categoria

Suplemento
Elemento

Especificação

Código

e Item
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civll
Vencimentos e Vantagens Fixas
01
Despesas Varlâveis
02
Material de Consumo
3.1.2.0
Serviços de Terceiros
3.1.3.0
Outros Serviços de Terceiros
3.1.3.2
3.1.4.0
Encargos Di versos
Despesas de Exerc!clos Anteriores
3.1.5.0
Transferências Correntes
3.2.0.0
3.2.3.0
Transferências de Asslst. e Previdência Social
!nativos
3.2.3.1
3.2.3.3
Salârlo-Fam!l!a
3.2.5.0
Contribuições de Previdência Social
3.2.7.0
Diversas Transferências Correntes
3.2.7.6
Pessoas
Despesas de Capital
4.0.0.0
4.1.0.0
Investimentos
4.1.1.0
Obras Púbilcas
4.1.3.0
Equipamentos e Instalações
4.1.4.0
Ma teria! Permanente
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

16.584.800

3.660.000

20.244.800

2.261.000

Não foram apresentadas Emendas.
Assim sendo, opinamos pela aprovação do ProJeto
nas partes referentes ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, texto da Lei e Receita.
Sala das Comissões, em 21 de outubro de 1976. Heitor Dias, Presidente - Otair Becker, Relator Henrique de La Rocque - Ruy Carneiro - Saldanha
Derzi - Adalberto Sena - Renato Franco,
PARECER N. 0 882, DE 1976
Da Comissão de Redação
Redaçii.o, do vencido, para o turno suple·
mentar, do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n.• 76, de 1975 (n.• 1.339-C/
1968, na Casa de origem).
Relator: Senador Mendes Ca.nale
A Comissão apresenta a redação do vencido, para
o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n.0 76, de 1975 (n. 0 1.339-C/
1968, na Casa de origem), que dispõe sobre o exer·
cicio da pro!lssil.o de Geógra!o, cria os Conselhos

Total

Econômlca
20.244.800
17.826.000
14.376.000

14.376.000
11.438.000
2.938.000
1.650.000

1.300.000
1.650.000
350.000
160.000
2.408.800
1.972.400
1. 764.000
208.400
236.400
200.000
200.000

2.261.000
2.261.000
1.000.000
710.000
551.000
2.261.000

22.505.800

Federal e Regionais de Geogra!la, e dá outras providências.
Sala das Comissões, em 26 de outubro de 1976.
- Danton Jobim, Presidente - Mendes Canale, Relator - Otto Lehmann - Renato Franco.
ANEXO AO PARECER N. 0 882, DE 1976
Redação, do vencido, para o turno suple·
mentar, do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara. n.0 76, de 1975 (n.0 1.339-C/
1968, na Casa de origem).
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre o exercício da profissão de
Geógrafo, cria os Conselhos Federal e Reglonalll
de Geografia, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAP!TULO I
Da Profissão
Art. 1,0 Geógrafo é a designação profissional
privativa dos habilitados, conforme disposições da
presente lei.
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Art. 2.o O exerciclo da profissão de Geógrafo
somente será permitido:
I - aos Geógrafos, aos llcenclados e aos bacharéis em Geografia ou em Geografia e História pelas
Faculdades de Filosofia, de Ciências e Letras ou Institutos de Geoclênclas das Universidades oficiais ou
oficialmente reconhecidas;
II - aos engenheiros geógrafos, formados pelo
Ministério do Exército;

III -aos portadores de diploma de Geógrafo, expedido por estabelecimentos estrangeiros similares, de
ensino superior, após revalldação no Brasil, na forma
da legislação em vigor.
Art. 3.0 O exerc!clo das atlvldades profissionais
de Geógrafo só será permitido aos portadores de
carteira profissional expedida pelo Conselho Federal
de Geografia ou pelos COnselhos Regionais de Geografia, criados por esta Lei.
CAPiTULO II
Do Exerciclo Profissional

Art. 4.o J!: da competência do Geógrafo o exerclclo das seguintes atlvldades e funções a cargo da
União, dos Estados, dos Territórios e dos Munlciplos,
das entidades autárquicas ou de economia mista e
particulares:
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m) no estudo e planejamento das bases tisicas e
geo-econômlcas dos núcleos urbanos e rurais;
n) no aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais;
o) no levantamento e mapeamento destinados à
solução dos problemas regionais;
p) na caracterização quantitativa e estrutural
das populações e .das !orças de trabalho;
q) na planificação de obras públlcas;
r) na divisão administrativa da União, dos Estados, dos Territórios e dos Munlciplos.
II - a organização de congressos, comissões, seminários, simpósios e outros tipos de reuniões, destinados ao estudo e divulgação da Geografia.
Art. 5. 0 As atlvldades profissionais do Geógrafo,
tanto as de Investigações cientifica, como as destinadas à elabOração e Implantação da politica social,
econômica e administrativa de órgãos públicos ou as
que servirem de apoio às Iniciativas de natureza privada, exercer-se-ão, através de:
a) órgãos ou serviços de pesquisas e estudos, Integrantes de entidades cientificas, culturais, económicas ou administrativas;

I - reconhecimentos, levantamentos, estudos e
pesquisas de caráter físico-geográfico, biogeográfico,
antropogeográflco e geoeconômlco e as realizadas nos
campos gerais e especiais da Geografia, que se fizerem
necessárias:

b) prestação de serviços ajustados para a realização de determinado estudo ou pesquisa, de
Interesse de Instituições públicas ou particulares, Inclusive periclas e arbitramentos;
c) prestação de serviços de caráter permanente
ou temporário, sob a forma de consultaria ou assessoramen to, a órgãos públicos ou entidades privadas.

a) na dellmltação e caracterização de regiões e
sub-reglões geográficas naturais e zonas geoeconômlcas para fins de planejamento e organização tisico-espacial;

CAP1TULO III
Dos Conselhos Federal e Regionais
de Geografia

no equacionamento e solução, em escala nacional, regional ou local, de problemas atlnentes aos
recursos naturais do Pais;

Art. 6. 0 A fiscalização do exerciclo da profissão
de Geógrafo será efetuada pelo Conselho Federal de
Geografia, com sede na Capital da República, e pelos
COnselhos Regionais de Geografia, com sede nas Capitais dos Estados e dos Territórios.

b)

c) na Interpretação das condições hidrológicas
das bacias fluviais;

no zoneamento geo-humano com vistas aos
planejamentos geral e regional;
d)

e) na elabOração e execução de planos e de legislação atlnentes à estrutura agrária, com base na
diversificação regional dos sistemas de uso da terra;

f) na pesquisa de mercados e Intercâmbio comercial em escala regional e lnterreglonal;
g) na caracterização ecológica e etológ!ca da paisagem geográfica e problemas conexos;

h) na politica de povoamento, migração Interna,
Imigração e colonização de regiões novas ou de revalorização de regiões de velho povoamento;

I) no estudo fislco-cultural dos setores geo-econômlcos destinado ao planejamento da produção;

j) na diversificação regional da politica educacional e sanl tá ria;
k) na planificação dos sistemas Industriais regionais e na loca!lznção de suas unidades de produção;
I) na estruturação ou reestruturação dos sistemas
de circulação;

Parágrafo único. A fiscalização de que trata este
artigo abrange as pessoas referidas no art. 2.0 desta
Lei, Inclusive no exerclclo de suas funções contratuais.
Art. 7. 0 COmpete, também, ao Conselho Federal
de Geografia:
I - orientar, supervisionar e dlsclpllnar as atlvldades da profissão de Geógrafo em todo o território
nacional, dlretamente, ou através dos Conselhos Regionais de Geografia;
II - difundir as modernas técnicas de pesquisas
e aplicação das ciências geográficas e empenhar-se
pela sua valorização;
III - promover a ap!lcação dos conhecimentos
geográficos nos trabalhos de planejamento em que
se tlzerem necessários ou úteis esses conhecimentos;
IV - elabOrar o Regimento Interno do Conselho
Federal de Geografia;
V - organizar os Conselhos Regionais, fixar-lhes
as composições e circunscrever-lhes a j urlsdlção provisória e definitiva;
VI - aprovar os Regimentos Internos dos conselhos Regionais de Geografia;
VII - julgar, em última Instância, os recursos
Interpostos nos Conselhos Regionais de Geogratla;
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VIII - resolver as questões encaminhadas pelos
Conselhos Regionais;
IX - expedir resoluções destinadas à fiel Interpretação e execução desta Lei;
X - deliberar sobre questões referentes ao exercic!o das atlvldades afins às do Geógrafo;
XI - convocar, periodicamente, reuniões de conselheiros federais e regionais para fixar dlretrlzes
sobre assunto de Interesse da profissão;
XII - elaborar o Código de Deontologia do Geógrafo.
Parágrafo único. As questões atlnentes às atlvldades afins com as outras profissões, referidas no
Item X, serão resolvidas através de entendimentos
com os órgãos dlretores dessas profissões.
Art. 8.0 O Conselho Federal de Geografia. e os
Conselhos Regionais de Geografia serão os órgãos
consultivos dos poderes públicos, em todos os assuntos
relacionados à profissão de Geógrafo.
Art. 9. 0 Os Conselhos Instituídos nesta Lei são
dotados de personalidade jurídica de direito público,
com autonomia administrativa e financeira.
Art. 10. O Conselho Federal de Geografia terá,
no Distrito Federal, as atribuições correspondentes às
dos Conselhos Regionais nos Estados e Territórios.
Art. 11. Os Conselhos de Geografia criados por
esta Lei serão constituídos de brasileiros natos ou natural!zados em pleno gozo de seus direitos civis, cujos
diplomas profissionais estejam registrados de acordo
com a. legislação em vigor e as disposições desta Lei.
Art. 12. Aos Conselhos Regionais de· Geografia
Incumbe proceder à qualificação, como Geógrafo, dos
que preencherem as condições estabelecidas nesta
Lei, bem como fiscalizar o exercício da atlvldade
profissional dos Geógrafos sujeitos à sua jurisdição.
Art. 13. O Conselho Federal de Geografia compor-se-á de 1 <um) Presidente, 1 <um) Vlce-Presidente, 1 (um) Secretário-Geral, 1 <um) Tesoureiro e
5 (cinco) Conselheiros, eleitos para mandato de 3
(três) anos, em reunião dos delegados dos Conselhos
Regionais, por escrutínio secreto e maioria absoluta
de votos, realizando-se tantos escrutínios quantos se
fizerem necessários à obtenção desse quorum,
I 1.0 Na mesma reunião e pela forma prevista
neste artigo serão eleitos 5 (cinco) Suplentes para o
C<mselho Federal.
I 2.° Cada Conselho Regional terá direito a até
3 (três) delegados à reunião prevista neste artigo.
§ 3.0 Os mandatos dos membros do Conselho Federal serão exercidos a título honorífico.
Art. 14. Os Conselhos Regionais de Geografia
serão constituídos de 6 (seis) membros, no mínimo,
e de 12 (doze), no máximo, eleitos por escrutínio
secreto e maioria absoluta de votos, em assembléiageral dos Geógrafos nas respectivas regiões e que
estejam em pleno gozo de seus direi tos.
Art. 15. O voto é obrigatório, salvo nos casos
de Impedimento ou justa causa reconhecidos pelo
Presidente dos respectivos conselhos.
Art. 16. Os membros dos Conselhos Regionais
de Geografia e seus suplentes são eleitos por 3 (três)
anos, seus mandatos exercidos a titulo honorifico e
considerados serviços relevantes.
Art. 17. Os presidentes de cada Conselho terii.o
apenas voto de qualidade.
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Art. 18. A responsabllldade administrativa do
Conselho Federal de Geografia recai sobre seu presidente, Inclusive para o efeito de prestação de contas.
Art. 19. São atribuições dos Conselhos Regionais
de Geografia:
I - fiscalizar o exerciclo das ativldades profissionais dos Geógrafos sujeitos à sua jurisdição, bem
como punir os seus lnfratores, cabendo-lhe, ainda,
representar às autoridades competentes acerca de
fatos que forem apurados e cuja decisão não seja
de SU!I alçada;
II - aplicar sanções disciplinares, estabelecidas
nesta Lei;
III - organizar e manter o registro profissional
dos Geógrafos;
IV - expedir as carteiras profissionais;
V - contratar pessoal administrativo necessário
ao funcionamento do Conselho;
VI - resolver as questões de ordem e as representações acerca. dos serviços de registro e das infrações desta Lei, bem assim decidir sobre as mesmas,
com recursos para o Conselho Federal de Geografia;
VII - designar delegado-eleitor para a escolha
dos membros do Conselho Federal;
VIII - elaborar o seu Regimento Interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal de Geografia.
Art. 20. A responsabllldade 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 Conselheiro
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 atlvldade 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 Regional de
Geografia só poderão deliberar com a presença da
maioria absoluta de seus membros.
CAPiTULO IV
Do Património
Art. 24. Constitui renda do Conselho Federal de
Geografia:
a) doações e legados;
b) subvenções;
c) 1/5 <um quinto) da renda bruta de cada Conselho Regional, excetuada a proveniente de legados
e subvenções.
Art. 25. Constitui renda dos Conselhos Regionais de Geografia:
a) doações e· legados;
b) subvenções;
c) 4/5 (quatro quintos) das multas aplicadas;
d) 4/5 (quatro quintos) das anuidades recolhidas;
e) 4/5 (quatro quintos) da taxa de registro facultativo de qualquer contrato, parecer ou documento
prot!sslonal a ser fixada no Regimento Interno.
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CAPíTULO V

Das Anuidades e Taxas
Art. 26. O Geógrafo, para poder exercer a profissão, é obrigado a se Inscrever no Conselho a cuja
jurisdição estiver sujeito e munir-se da Carteira Profissional, devendo recolher uma anuidade ao respectivo COnselho, até o dia. 31 de março de cada ano,
acrescida de 20% (vinte por cento), quando o pagamento tor etetuado 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
de Carteira de Identidade em todo o Território Naclonai.
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.
CAP!TULO 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 conftCienclal, em aviso reservado;
e) censura pública, em publicação oficial;
d) suspensão do exercício profissional pelo período de até 3 (três) meses;
e) cassação do exercício profls.slonal, ad refendum do COnselho Federal de Geografia.
§ 1.0 Em matéria disciplinar, o COnselho Regional de Geografia decidirá de ofício ou em conseqüência de representação de qualquer membro do
COnselho.
§ 2.0 A decisão do COnselho será sempre precedida de audiência· do acusado ao qual será dada
ampla oportunidade de defesa.
§ 3.0 De qualquer penalidade aplicada caberá
recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência, para o Conselho Federal, com efeito suspensivo nos casos das alíneas d e e deste artigo.
§ 4. 0 As denúncias contra membros dos Conselhos Regionais serão recebidas quando devidamente
assinadas e acompanhadas da Indicação de elementos comprobatórios do alegado.
CAP1TULO VII
Disposições Gerais
Art. 31. A habllltação para o exercício da profls.são de Geógrafo deverá ser requerida até 180 (cento e oitenta) dias após a regulamentação desta Lei.
Art. 32. Enquanto não torem Instalados os Conselhos Regionais, suas atribuições serão exercidas pelo
COnselho Federal de Geografia.
Art. 33. ll: vedado o exercício da atlvldade de
Geógrafo aos que, 360 (trezentos e sessenta) dias após
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a regulamentação desta Lei, não portarem o do·
cumento expedido na forma prevista na presente Lei.
Art. 34. A apresentação da carteira profls.slonal
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
Lei.
Art. 35. A prestação de contas será feita anualmente ao Conselho Federal de Geografia e aos Conselhos Regionais de Geografia, pelos respectivos presidentes, as quais, após aprovadas, serão submetidas
à homologação do Conselho Federal de Geografia.
Art. 36. O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei dentro de 90 (noventa) dias contados
da data de sua publicação.
Art. 37. E<lta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - No
Expediente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo n.0 39, de 1976, que autoriza o Presidente da Re·
pública a ausentar-se do Pais.
Nos termos do art. 388, II, a, do Regimento Interno, o projeto será apreciado, em regime de urgência, logo após a Ordem do Dia, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - A
Presldencla recebeu, do Presidente do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, o Oficio n.0 S/15, de 1976
<N. 0 GP 429176, na origem), encaminhando o Relatório e o Parecer Prévio sobre as contas do Governo
do Distrito Federal relativas ao exercício financeiro
de 1975, juntamente com os balanços da administração centralizada e o balanço consolidado da Secretaria de Finanças.
Nos termos do art. 393 do Regimento Interno, a
matéria será despachada à Comissão do Distrito Federal a fim de ser elaborado o respectivo projeto de
resolução que será apreciado pelas COmissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - A
Presidência recebeu os Ofícios n.oo S/16 e S/17, de
1976 (N.0 •1.119 e 1.240, de 1976, na origem), do Sr.
Governador do Estado do Pará, solicitando autorização do Senado Federal para alienar, à Companhia
Agropecurála Rio Araguala - CAPRA, dez glebas
de terras nos Municípios de Paragomlnas (Processos
n.os 739, 742, 743 e 744, de 1975) e de Conceição do
Aragua!a (Processos n.oo 732, 733 e 734, de 1975 e 427,
428 e 429, de 1976); e quinze glebaa de terras no Município de São Domingos do Capim, a José Nogueira
Noronra Filho, Processo ·n, 0 741/75; a Armando An·
tonlo Crlssluna, Processo n.0 731/75; a Mário de Mattos Salazar, Processo n.0 727175; a Manoel Joaquim
Sampaio, Processo n.o 730/75; a Tázlo Azzonl, Processo n.0 737/75; a Nestor de Araújo Goes Filho,
Processo n.0 729/75; a Orestes Valdir Baraldl, Processo n. 0 736/75; a Renata Maria de Souza Dantas,
Processo n.0 747/75; e a Eduardo Longo, Processo n.0
728/75.
As matérias, serão despachadas às Comissões de
Leg'lslação Social, de Constituição e Justiça e de Agricultura.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - A
Presidência convoca sessão extraordinária n realizar-
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se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Resolução n,os 108 e 109, de
1976.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Sobre a mesa, projeto de lei que será !Ido pelo Sr. 1.0 Secretárlo.
ll: !Ido o seguln te
PROJETO DE LEI DO SENADO N, 0 268, DE 1976
Complementar
Dispõe sobre a contagem reciproca de. tempo de serviço urbano e rural para efeito de aposen tadorla.
o Congresso Nac1onal decreta:
Art. 1.o Os trabalhadores beneficiários do Programa de Assistência Instituído pela Lei Complementar n.o ll, de 25 de maio de 1971, que houverem completado cinco anos de efetlvo exercício terão computado, para efeito de aposentadoria por Invalidez e por
velhice, o tempo de serviço prestado em atlvldade
vinculada ao reg'lme da Lei n. 0 3. 807, de 26 de agosto
de 1960, e legislação subseqüente.
Art. 2.0 Os segurados do Instituto Nacional de
Previdência Social - INPS que já houverem realizado 60 (sessenta) contribuições mensais, terão computado, para todo os benefícios previstos na Lei n.o
3.807, de 26 de agosto de 1960, a legislação subseqüente, o tempo de serviço prestado em atlvidade abrangida pela Lei Complementar n.0 11, de 25 de maio
de 1971.
Art. 3.0 Para os efeitos desta lei, o tempo de serviço ou de atlvldade, conforme o caso, será computado de acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas:
I - não será permitida a contagem de tempo de
serviço em dobro ou em outras condições especiais;
II - é vedada a acumulação de tempo de trabalho no melo rural e urbano, quando concomitantes;
III - não será contado por um sistema o tempo
de serviço que já tenha servido de base para concessão de aposentadoria pelo outro sistema;
IV - o tempo de servlço relativo à. filiação dos
segurados de que trata o art. 5.0, Item III, da Lei n.o
3. 807, de 26 de agosto de 1960, bem como o dos segurados facultativos, dos domésticos e dos trabalhadores autônomos, só será contado quando tiver havido
recolhimento, nas épocas próprias, da contribuição
prevldenclárla correspondente aos períodos de atlvldade.
Art. 5,0 A aposentadoria por tempo de serviço,
com aproveitamento da contagem recíproca, autorizada por esta lei, somente será concedida ao segurado do Instituto Nacional de Previdência Social
CINPS) que contar ou venha a completar 35 (trinta
e cinco l anos de serviço ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, de
redução para 30 (trinta) anos de serviço, se mulher
e para 25 (vinte e cinco) anos, se ex-combatente.
Art. 6.0 O segurado do sexo masculino, beneficiado pela contagem reciproca de tempo de serviço na
forma desta lei, não fará jus ao abono mensal de que
trata o Item II do § 4.0 do art. 10 da Lei n.o 5.890,
de a de junho de 1973.
Art. 7. 0 As aposentadorias e demais beneficias de
que tratam os arts. 1. 0 e 2. 0 , resultantes da contagem
reciproca de tempo de serviço prevista nesta lei serão concedidos e pagos pelo sistema a que perte'ncer
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o Interessado ao requerê-los e seu valor será calculado na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único. O ônus financeiro decorrente
caberá, conforme o caso, ao FUNRURAL ou ao INPS.
Art. 8.o A contagem de tempo de serviço prevista nesta lei não se aplica às aposentadorias já concedidas.
Art. 9,o Entrará esta lei em vigor no primeiro d1a
do terceiro mês seguinte ao de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
·
Justificação
Após um iterativo e pertinaz trabalho parlamentar de longos anos, a Lei n. 0 6.226, de 14 de julho de
1975, dispôs afinal sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público federal e de atMdade privada
para efeito de aposentadoria.
Deu-se, dessa forma, conquanto tardiamente, o
primeiro passo.
De fato, não tinha sentido que quem trabalhasse
vinte anos ou mais na atlvidade pública não computasse tal tempo ao Ingressar na atlvldade privada,
para efeito de aposentadoria, eXigindo-se-lhe nova
contagem de tempo de serviço ou vice-versa.
Se antes, entretanto, dessa legislação, também
não se justificava que o trabalhador sujeito ao regime do FUNRURAL não computasse o tempo de serviço para aposentadoria pelo INPS e vlce-versa, hoje,
tal omissão da legislação é mais imperdoável, por
tratar-se, no caso, de duas autarquias federais previdenclârias, ambas, al!!ás, sob a jurisdição do novo
Ministério da Previdência e Assistência Social.
o projeto sana tal lacuna, adotando, também, as
mesmas cautelas contidas na Lei n.0 6. 226, de 1975,
que tornaram possível a contagem reciproca de tempo de serviço público federal e de atlvidade privada.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1976. -Nelson
Carneiro
LEGISLAÇAO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N.O 11,
DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de Assistência ao Trabaihador Rural, e dá outras providências.
•• o o •• o o • • • • • • • • • • • • • • o ••••• o ••• o ••• o o • • • • • • • • • • • • • • •
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LEI N.o 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
DispÕe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social.
• • • • • • • • • o •• o • • • o. o • • • • • • • o • • • • • • • • • • o •• o • • • • o • • • • • • '

TíTULO II
Dos Segurados, dos Dependentes e da Inscrição
CAPíTULO I
Dos Segurados
0
Art. 5, São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no art. 3.0 :
I - os que traba.lham, como empregados, no terrltór'lo nacional;
II - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e
contratados no Brasil para trabalharem como empregados nas sucursn.ls ou agências de empresas naclonais no exterior;
III - os titulares de firma Individual e di retores
sócios gerentes, sócios sortdárlos, sócios quotlstas, só-
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elos de Indústria, de qualquer empresa, cuja Idade
máxima seja no ato da Inscrição de 50 <clnqüenta)
anos;
••••••• o •• o •••••• o ••••• o •••••• o ••••• o • ' •• o • • • • • • • • • o o

LEI N. 0 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera a legislação de previdência social, e
dá outras providências.
••• o' o •• o •••• o • • • • • • • • • • • o • • • • o •••• o • • • • • • • o. o • • • • • • •

Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviço
será concedida aos trinta anos de serviço:
o ••••• o •• o ••••• o ••• o ••• o ••••• o ••••••• o •••••••••• o ••••

§ 4.0 Todo segurado que, com direito ao gozo da
aposentadoria de que trata este artigo, optar pelo
prosseguimento no emprego ou na atlvldade fará jus
a um abono mensal, que não se Incorporará à aposentadoria ou pensão, calculado da seguinte forma:
o • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••••• ' o • o •• o ••••• o • o • • • • • • • • • • •

II - 20% (vinte por cento) do salário de benefi·
elo, para o segurado que tiver entre 30 <trinta) e 35
<trinta e cinco) anos de atlvldade.
• • • o • • • ' • • o. o o • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • o. o • • • o • • • • • • • • • •

(As Comtssões de Constftutção e Justiça, de
Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - O
projeto lido será publicado e despachado às comissões
competentes. <Pausa.)
Há oradores Inscritos.
COncedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro
Carreira. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim
Farah. <Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Auguato
Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A revisão que agora se processa na estratégia de
desenvolvimento do Pais, visando compatlblllzar as
taxas de crescimento com a manutenção de um déficit
tolerável na balança comercial, lmpUcará, Inicial·
mente, em um programl). de desaceleração da economia, baseado, na atual etapa, em consideráveis reduções nos Investimentos públicos.
Como não foram ainda exatamente definidas
quais as áreas em que serão realizados os cortes previstos nos gastos do Governo, persiste a dúvida sobre
o futuro de vários projetos.
Na última semana, ao visitar Sergipe, o Ministro
das Minas e Energia, Shlgeak Uekl, respondendo a
perguntas formuladas por jornalistas, deu a entender
que a execução do projeto potássio não seria afetada
em conseqüência do desaqueclmento da economia
brasileira.
Logo depois, porém, na Imprensa nacional, surgiam Informações que suscitam dúvidas sobre a concretização daquele projeto, que vem sendo, Infeliz·
mente, protelado há mais de cinco anos. Acreditamos,
contudo, que as palavras do Ministro das Minas e
Energia permaneçam válidas, e que, nos setores res-
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ponsá.vels, a decisão de explorar o potássio sergipano
continue merecendo total prioridade.
Depois da patriótica decisão do Presidente Gelsel,
referendada pelo Congresso Nacional, atribuindo à
PETROBRAS a responsabllldade pela exploração das
jazidas de sais evaporltlcos de Sergipe, criou-se um
novo clima de confiança, desfazendo-se todas as frustrações surgidas com os Insucessos repetidos, na luta
que trava o meu Estado pela utUização econômlca dos
seus recursos minerais.
Agora, porém, em virtude da carência de Informações precisas, voltam a palrar dúvidas; voltam a existir Incertezas.
Diante das expectativas surgidas com o ajustamento da politica econômlca às novas realidades, os
serglpanos já começam a Indagar se, mais uma vez,
teriam de prorrogar suas esperanças, assistindo, de·
solados, a um novo protelamento em relação a um
projeto, ao qual vincularam-se quase todas as perspectivas de desenvolvimento do Estado.
Como lnsumo básico sem o qual não serão concretizadas as metas de expansão da agricultura, o
potássio tem sua Importância acrescida,. em virtude
da Imperiosa necessidade de ampliação da fronteira
agricola, com a ocupação da Amazônia e de Imensas
áreas de cerrado do Centro-Oeste e Nordeste do País.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE.) Pois não, meu prezado colega.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - V. Ex.a
se referiu, com multa propriedade, à patriótica decisão do Presidente Gelsel de confiar à PETROBRAS a
exploração dos evaporltos do seu Estado. Que seja
patriótica, não temos dúvida alguma. Mas estamos na
época do patriotismo e do pragmatismo. E a solução
patriótica não se me afigura pragmática. A meu ver,
o pragmatismo, que também é defendido pelo Presidente Gelsel, devia ter tido aplicação, no caso dos
evaporitos de Sergipe. Temerário é confiar-se crescentemente à PETROBRAS toda essa Imensa tarefa
da exploração das nossas riquezas minerais, tarefa
sobremodo árdua e dispendiosa, que a empresa absolutamente não tem condições, nem tem tradição e
não tem principalmente recursos para atender em
tempo hábil aos reclamos da Nação. Este é o meu
ponto de vista, nobre colega.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE.) Nobre Senador Lulz Cavalcante, recebo, sempre com
prazer, um aparte dado pelo nobre colega. Realmente,
é ponderável a opinião de V. Ex.a, mas, no caso de
Sergipe, em que o potássio está ali junto com as lavras
de petróleo, desde 1967, ao falar, pela primeira vez, na
Cê.mara dos Deputados, eu dizia que, apesar de ser
homem de empresa privada, era pela exploração estatal, justamente por causa dessa presença do potássio
em zonas de petróleo.
Quanto à ponderação que V. Ex.• faz, sobre a dlfl·
culdade para a PETROBRAS explorar, foi decisão governamental, porque, em 1967, quando eu afirmava e
achava que devia ser estatal, até a minha opinião
dessa exploração foi para a Companhia Nacional de
Alcalis, que já tratava com os sais ou cloreto de potássio, Inclusive de Importação, e na exploração de
sais cloreto de sódio.
Assim, fico multo grato ao aparte de V. Ex.a
Não se justificaria, por conseguinte, o adiamento
de um projeto que Iria, Inclusive, substituir Importações, pois, se não conseguirmos produzir o potássio,
aquele produto continuará contribuindo cada vez
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mais para aumentar o déficit da nossa balança comercial.
A produção do potássio em Sergipe não viria, porém, significar apenas um alivio no aporte de divisas
para a importação, mas Iria, sobretudo, contribuir
para o aumento da produção e da produtividade da
agricultura. nacional, criando melhores condições de
competição para vários produtos agricolas de exportação, o que representaria uma perspectiva de desafogo diante das atuais dificuldades que afetam a
economia brasileira.
O adiamento do projeto potássio teria, especificamente para Sergipe, efeitos desastrosos.
Sergipe não pode retornar ao clima de descrença
de antes, pois, se Isso ocorrer, estará o Estado sendo
lnapela.velmente condenado à frustração. Além do
mais, a defasagem em termos de crescimento econômlco, que se acentua, não mais entre Sergipe e o Centro-Sul, mas em relação ao próprio Nordeste, está
transformando aquele Estado numa área critica, que
tem sobrevivido unicamente, como aqui afirmei recentemente, às custas de repetidas ajudas !lnancelras
do Governo Federal, tornando-se assim, aquela unidade federativa, uma espécie de apêndice subsidiado
que não consegue apoiar-se em suas próprias potenclalldades com o objetlvo de superar a condição de
extrema dependência em que vive.
Dessa. forma, seria para. Sergipe, nesse Instante,
de grande Importância, uma atitude do Governo Federal que clarificasse o futuro do projeto potássio,
dissipando dúvidas existentes, e, definitivamente,
confirmando a sua execução.
Com isso, o Governo do Presidente Gelsel estaria
fortalecendo a confiança dos serglpanos e desfazendo, de uma vez por todas, um Inquietante sintoma
de pessimismo que, Infelizmente, volta a. ganhar corpo, exatamente no delicado Instante em que nos empenhamos todos pela vitória. da. ARENA nas próximas eleições de quinze de novembro. (Multo bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista.) - COn·
cedo a palavra. a.o nobre Senador Heitor Dias.
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra. ao nobre Senador Nelson Carneiro.
S. Ex.a não está presente.
O Sr. Lourtval Baptista clel:ca a Presld8ncfa,
assumindo-a o S.r. Renato Franco.

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Concedo
a palavra a.o nobre Senador Lourlval Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE.
Pronuncia. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
No dia 21 do corrente mês, com sessão solene realizada. na Biblioteca Pública do Estado, lnlcla.va.-se, às
20 horas e 30 minutos, mais um Encontro do Ministério Públlco Brasileiro, em Aracaju, de cuja Comissão
de Honra participaram, como patronos, o Ministro Armando Falcão e o Governador José Rollemberg Leite,
e· foi presidido pelo Procurador Ferdinando de Vasconcelos Peixoto, Presidente da Confederação das Associações Estaduais do Ministério Público.
Ao Encontro estiveram presentes 17 Procuradores-Gerais dos Estados; 17 Presidentes de Associações
Estaduais e a Dlretorla da Confederação das Associações Estaduais do Ministério Público.
Advogados, promotores, juizes, desembargadores e
estudantes de Ciências Juridlcas e Sociais participa-
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ram, em grande número, do acontecimento que !a.z
de Aracaju, por alguns dias, a ·capital jurídica do
Pais.
Uma Comissão especialmente formada por participantes do Encontro compareceu ao Palácio Olimplo
Campos, fazendo entrega ao Governador José Rollemberg Leite, do titulo de sócio benemérito da Associação Serglpana do Ministério Público, enquanto o Dr.
Paulo Moura. entregava. ao Governador serglpano o
diploma de Patrono do Encontro Nacional do Ministério Públlco.
."Este Encontro é mais um passo pela lnstltuclonallzação do Ministério Públlco" - foram as palavras
com que o Dr. Fernando Nunes, Presidente da Associação Serglpana do Ministério Público, deu inicio
solene ao conclave.
Não falarei da Importância excepcional do Encontro, nem das teses e dos temas ali discutidos, ou
das conferências feitas por renomados juristas brasileiros. Meu propósito é apenas registrar a realização
em Aracaju de tão importante reunião, destacando o
trabalho da Comissão Organizadora; do Ilustre Procurador-Geral do Estado de Sergipe, Dr. Eduardo Cabral Menezes; dos promotores Paulo Moura, Fernando
Barreto Nunes, Fernando Matos, José Gilson dos Santos, Gilberto VIla. Nova de Carvalho, Genéslo Cavalcante Frols, Jugurta Barreto Lima, José Medeiros,
José Jorge Mesquita., Laurindo Alves Campos, Joií.o
Marques Guimarães, das promotoras Enld Santos de
Oliveira e Maria Creuza Brito de Figueiredo, sob a
coordenação geral do Promotor Pedro Iroíto Dórla
Léo, bem como da presença e atlva participação do
Procurador-Geral da República, Dr. Henrique Fonseca de Araujo, que proferiu magistral conferência
sobre tema da maior atualldade.
Sr. Presidente, o Encontro do Ministério Públlco
havido em Aracaju propiciou o exame de assuntos da
malor relevância para a classe, bem como a discussão
de importantes temas de Interesse jurídico ou de
a.tualldade, como a reforma judlclãrla. A conclusão
dos debates ali travados, as teses e moções aprovadas
serão levadas ao conhecimento do eminente Ministro
Armando Falcão, de tudo tendo-se Inteirado o Ilustre
Procurador-Geral da República, Dr. Henrique Fonseca
de Araújo. Serão contribuições positivas para a solução de questões do maior Interesse público, ou para o
aprimoramento da Reforma Judiciária, que as autoridades governamentais examinarão com o devido
apreço e merecida atenção.
Devo destacar, segundo declarações do Promotor
Pedro Iroito Dória Léo, os cinco principais problemas
constantes do ternário organizado para o Encontro de
Aracaju:
- o aperfeiçoamento da legislação Penal Brasileira, apresentado pelo Dr. Raphael ClrigUano
Filho;
- a Nova Teoria do Criminoso Nato, a cargo do
Dr. Agenor Teixeira Magalhães;
- o Código de Processo Civil e o Ministério Públlco, objeto de conferência do Dr. Alfredo
Gaspar de Mendonça;
- as Inovações do Código Penal, tema defendido
pelo Dr. Damásio Evangelista de Jesus;
- a Reforma Judiciária, questão abordada pelo
Dr. Henrique Fonseca de Araújo, Ilustre Procurador-Geral da República.
Encontros como o reallzado na capital do meu
Estado têm importfmcla a mais ampla, de forma especial na o._t,IIJl! fase e01 que vivemos, que tomam
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questões e temas lá apreciados da maior relevância
para a solução de problemas que atormentam nosso
Pais e, também, o mundo inteiro, tomado por uma
onda de violências sem precedentes na história da
humanidade. São, assim, de lndlscutivel e profundo
Interesse nacional, razão pela qual os governos de
Sergipe e da União os prestigiam, pois deles surgirão
soluções para Inúmeras questões práticas que desafiam nossa argúcia e capacidade de discernimento
para que forjemos Instituições democráticas sólidas,
que sirvam de roupagem adequada ao grande .Pais
em que nos transformamos tão celeremente.
A Reforma do Ministério Público é desejo daqueles que ln tegram esse setor da vida nacional e prestes
há de estar o dia em que ela se concretizará, tendo
em vista não apenas o presente, como o futuro brasileiro.
O Sr. Augusto Franco - !ARENA - SE) - Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA !ARENA- SE) Com multo prazer, eminente Senador Augusto Franco.
O Sr. Augusto Franco !ARENA - SE) - Estão
de parabéns os promotores serglpanos ao realizarem
esse Congresso do Ministério Público, em Sergipe, com
a comparência e a representação da maioria dos Estados brasileiros. Assisti ao encerramento desse Congresso, quando fui à conferência do Ilustre Procurador-Geral da República, Professor Henrique Fonseca
Araújo. Pelas palavras que V. Ex.• dirige, Incentivando o Ministério Público serglpano pelos resultados
desse Congresso, principalmente com a palestra do
Sr. Procurador-Geral da República, que falou nessa
conferência sobre a Reforma Judiciária, agora em
pauta no Congresso Nacional, parabenizo V. Ex.• por
esse seu pronunciamento e também congratulo-me
com os promotores públicos de Sergipe, pela realização desse congresso. Multo obrigado a V. Ex.•.
O SR. LOURIVAL BATISTA !ARENA - SE) Sou multo gratci a V. Ex.•, eminente Senador Augusto
Franco, por este aparte que multo enriquece o pronunciamento que faço e onde ressalto o que foi o
encontro dos promotores públicos do nosso Estado.
Sr. Presidente, recordo-me de ter ouvido do saudoso Senador Milton Campos, exemplo de homem público e estadista, que, ao deixar o Ministério da Justiça, carregava consigo profunda mágoa: a de não
ter logrado realizar ampla reforma do Ministério
Público, tarefa que reputava das mais Importantes e
decisivas para o Brasil.
O grande Ministro da Justiça, filho de Magistrado, entendia que, ao ocupar o Ministério da Justiça,
tinha o dever de proporcionar ao Pais solução para
o que Identificava como um de nossos problemas
maiores: a Reforma do Ministério Público, básica para
nosso desenvolvimento democrático e cultural, a seu
ver.
Por assim pensar e ver é que empreendeu estudos
para tão almejada reforma, também uma ardente
aspiração do ex-Presidente Castello Branco. Deles
Incumbiu o então Procurador-Geral da República,
depois membro do Supremo Tribunal Federal, Dr.
Oswaldo Trigueiro. Afastando-se do cargo, o Senador
Milton Campos não pôde concluir o que via como
maior razão de sua presença no Ministério da Justiça.
E, na sua modéstia, falava sempre em não ter podido
dar ao Brasil a reforma que considerava fundamental
para o futuro brasileiro e básica para as Instituições
democráticas.
Recordando este pensamento, este sentimento que
o notável brasileiro levou consigo para o túmulo, evoco
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sua excepcional autoridade em abono de sentida aspiração de todos os que labutam no Ministério Público,
com a bela e Imensa responsabllldade de zelar pela
justiça, exercendo seu Inigualável e lnsubstltuivel
papel em prol da sociedade e da lei. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE !Renato Franco) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE A li.EVISAO DO
ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA-RJ. Pronuncia o seguinte dlseurso. Sem revisiUJ do orador,)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho sido distinguido, várias vezes, pelo Prefeito Marcos Tamoyo, do Rio de Janeiro, com os convites que S. Ex.• me tem feito para, em sua companhia,
visitar as regiões administrativas da ex-capital brasileira. Tem sido multo mais do que um prazer, porque estou freqüentando uma verdadeira universidade
de conhecimentos dos problemas cariocas, no contato dlreto com o seu povo, com a representa.;ão mais
lídlma das áreas que têm sido percorridas.
Já relatei aqui algumas dessas excursões como,
por exemplo, a de Jacarepaguá, de Bangu, de Santa
Cruz, de Campo Grande, da Dha do Governador e,
agora, ocupo a tribuna para dizer que na última quinta-feira, debaixo de uma chuva inclemente, ao lado
do Prefeito Marcos Tamoyo, percorri toda a Região
Administrativa da Penha, numa visita que começou
em Parada de Lucas, onde tive a oportunidade de
ver que o Prefeito, em pouco tempo, está realizando
excelente obra administrativa, principalmente no
campo educacional, assessorado pela sua Secretária
de Educação, Professora Terezlnha Saraiva.
Percorremos, demoradamente, o Centro Cardlal
Câmara, em plena Parada de Lucas e que atende,
como não poderia deixar de ser, pela universalidade
da Secretaria de Educação, não apenas à. capital do
meu Estado, mas â área circunvizinha.
. Foi com prazer que entrei em contato com crianças de Duque de Caxias, de outros lugares do Rio e,
também, de outros munlclplos do Estado do Rio,
como Nllópolls e Nova Iguaçu, e vi como se cuida
do ensino profissionalizante, como se apura o pendor vocacional das crianças, cada uma encaminhada
para um determinado setor, realizando-se, talvez, a
mais admirável obra que conheço de ajustamento social com a Infância e a juventude de uma das áreasproblemas brasileiras, que é justamente a Baixada
Fluminense, vizinha à Região Administrativa de Penha.
Nesse mesmo dia me teria sido facultado percorrer a maJor agência central de roupa inaugurada
pelo prefeito. Um estabelecimento, Sr. Presidente,
que estava em condições precárias e onde o Investimento, apesar das dificuldades da Prefeitura do Rio
de Janeiro, foi aplicado acertadamente, no sentido
de que não faltasse aos hospitais a roupa para os
doentes e, também, a roupa limpa, já que uma central
de lavanderia, também naquele dia, na quinta-feira
passada, estava sendo Inaugurada.
Sr. Presidente, vou colhendo, nesse tempo de contato com o Prefeito Marcos Tamoyo, a .Impressão da
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sua capacidade de diálogo, rara em outros elementos
da administração e que em S. Ex.• a gente vê, a gente
constata, a gente sente. Tem uma maneira peculiar
de se dirigir ao homem humilde, ao homem do povo,
aqueles que contam com o descortino da sua visão
administrativa. E assim transcorrem as audiências
públicas a que eu tenho assistido na Penha. Essas
toram realizadas no Grupo Escolar Conde Agrolongo
cujas Instalações, devo frisar, o Prefeito havia acabado de Inaugurar. O seu custo foi total, que dava
para que uma nova construção pudesse ter sido feita,
mas, homem avesso à. demagogia, quis S. Ex.• aproveitar a área construfda e deu uma escola totalm•3nte
nova àqueles que vivem na populosa área administrativa da Penha, que, por sinal, está no tríduo das
suas comemorações ·eclesiásticas. O Prefeito, em traje esporte, e atendendo às reivindicações dos moradores, pôde dar um despacho em plena via pública, o
que me Impressionou e que me agradou, e que,
sr. Presidente, é sobretudo uma lição de que o administrador capaz sal fora dos Intrincados caminhos
da burocracia, para atender, no ato, as reclamações
populares. A principal avenida da Penha, onde um
tráfego Intenso se faz, diariamente, e com acesso
ao sopé do penhasco, ela mesmo teve a sua transformação em rua de pedestre, com as providências tomadas, ainda no local, para a construção de um calçadão, que significará, Sr. Presidente, vitimas a menos
no conturbado e trágico trânsito da cidade que é a
capital do Estado, que modestamente represento neste Senado.
Sr. Presidente, Isso tem sido fabuloso, embora não
haja, dlretamente - faço questão de frisar o advérbio - uma conotação politica. O fato é que, eu
estando presente, Sr. Presidente, um arenlsta tinhoso, doente, encarnado, que trabalha pela vitória do
seu Partido, também com a presença de candidatos
a vereadores e Deputados Estaduais da área, todos
vão sentindo que a presença. do Prefeito Marcos Ta.moyo leva aos eleitores do antigo Estado da Guanabara a certeza de que a vitória do nosso Partido, na
região, é essencial à. continuidade dessas admiráveis
obras administrativas que estão sendo feitas na ainda capital cultural do Brasil. Rejubilo-me em relatar essas visitas. No dia 4 estarei em Paquetá, em
companhia de S. Ex.• e, em seguida, em Irajá, nessa
cobertura de toda a área do antigo Estado da Guanabara.
Aqui, de público, agradeço os convites seguidos
que S. Ex." tem me formulado porque depois da
fusão, somos um Estado só e eu, Sr. Presidente, já
não estou mais - falei em universidade há pouco
- no vestibular dos conhecimentos desses problemas
angustiantes do Rio de Janeiro. Eu já estou com
conhecimento dlreto dos problemas e das pessoas.
Exalto o Prefeito Marcos Tamoyo pelo seu descortino administrativo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo

bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Gulomard - Evandro Carreira. - José Esteves - José Llndoso - Ja.rbas Passarinho - Alexandre
Costa - Henrique de La Rocque - Petrônlo Portella
- Jessé Freire - Domfclo Gondlm - Paulo Guerra
- Hei to r Dias - Dirceu Cardoso - Amaral Peixoto
-Roberto Saturnlno- Benjamim Farah- Gustavo
Capanema - Itamar Franco - Franco Montara Orestes Quércla - Accloly Filho - Mattos Leão Otalr Becker,
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Sobre a
mesa, projetas de lei que serão !Idos pelo Sr. l.o-secretárlo.
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São lidos os seguln tes
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 269, DE 1976
"Inclui a disciplina de ''Noções Gerais de
Trânsito" nD currículo pleno dos estabelecimentos de ensino de 1.0 Grau.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 l!: lncluida a disciplina. de "Noções Gerais de Trânsito" no currículo pleno dos estabelecimentos de ensino de 1.o Grau.
Art. 2. 0 o Conselho Federal de Educação, em
relação a ser baixada no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da vigência. desta lei, fixará o programa e
a série em que será ministrada a disciplina de que
trata o artigo anterior.
Art. 3.0 Esta lei entra. em vigor na data. de sua
publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Lamentavelmente, no Brasil verificam-se anualmente milhares de acidentes de trânsito, com enorm~ perda de vidas e grande número de feridos. Para
P.sse estado de coisas colabora decisivamente a falta
de formação adequada dos motoristas e também dos
pedestres.
Como bem lembrou o piloto brasileiro Emerson
Flttlpaldl, na Comissão Parlamentar de Inquérito de
Defesa do Consumidor, na. Câmara dos Deputados, é
necessário que as crianças recebam educação de trânsito desde os primeiros cantatas com a vida escolar,
lembrando que na Europa e nos Estados Unidos qualquer aluno de curso primário sabe tudo sobre sinalização, ao contrário do que ocorre no Brasil, onde
poucas crianças olham para. ambos os lados das ruas
quando as atravessam.
Em verdade, em nosso tempo o automóvel passou
a ser um simbolo de status e também uma arma em
mãos despreparadas, eis que muitos Individuas utilizam o carro como instrumento de agress"ão,
Nesse contexto, afigura-se-nos Indispensável que
as pessoas recebam educação de trânsito desde os
primeiros bancos escolares, a fim de que, futuramente, tenhamos motoristas e pedestres absolutamente
responsáveis - o que evidentemente Implicará em
sensivel diminuição no número de acidentes de tráfego.
l!: esse o anelo desta proposição, que prevê a Inclusão da disciplina. de "Noções Gerais de Trânsito"
no curriculo pleno dos estabelecimentos de ensino de
1.0 Grau.
Estabelece, ainda, o projeto, que o Conselho Federal de Educação fixará, em resolução, o pro.grama
da nova disciplina assim como a série em que será
ministrada.
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. Senador Vasconcelos Torres.
(As Comjss6es de Constttutção
de Educação e Cultura.)

e

JusUça

e

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 270, DE 1976
"Dispõe sobre a proibição de abate de matrizes bovinas, pelo tempo que especifica, e determina outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Durante o prazo de três anos, a partir da
vigência desta Lei, é proibido o abate de matrizes bovinas para consumo,

- i liJV
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Parágrafo único. Matrizes bovinas, para os efeitos desta Lei, são as fêmeas da espécie "vacum" de
Idade entre três e nove anos ..
Art. 2.0 As lnfrações ao disposto nesta Lei serão
punidas com pena pecuniária de valor equivalente
ao da rês abatida.
Art. 3.0 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de trinta dias, a contar de sua publicação, dispondo especialmente sobre a fiscalização da
proibição contida no art. 1.0 e apllcação de penalldades.
Art. 4. 0 Esta. Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O objetlvo desta proposição é ma.ls do que evidente, eis que a preservação das matrizes bovinas,
pela via da proibição de seu abate durante determinado prazo, resultará em aumento de nossos rebanhos bovinos e, pois, na futura dlspensabllldade de
Importar carne para o nosso próprio consumo, assim
como na regularização definitiva do mercado Interno.
Na verdade, alguma coisa não anda. bem no âmbito da pecuária de corte em nosso Pais, visto que,
possuindo o quarto rebanho bovino do mundo, em
quantidade, ainda assim o Brasil vê-se às voltas com
a. necessidade de, volta. e mela, ter de Importar carne
ou de Impor certas regras que se destinam a reallza.r
equilíbrio entre a oferta e a procura, mas que contrariam fundamentalmente certos costumes a.llmentares do povo (comer carne congelada, por exemplo).
Essa. alguma coisa. errada, devida, sem dúvida, a
um número variado de fatores, tem, entretanto, no
abate Indiscriminado de fêmeas - em Idade e condições de reprodução -·a sua causa principaL
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. - Senador Vasconcelos Torres.

rAs Comissões de Constitu!çllo e Justiça, de
Agricultura e de Finanças.
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 :m, DE 1976
Autoriza o Poder Executivo conceder pensão especial à Senhora Sara Lemos Knbitschek
de Oliveira, viúva do ex-Presidente da República Juscelino Kubitschek de Ollveira..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 li: autorizado o Poder Executivo conceder
pensão especial, a partir do dia 22 de agosto de 1976,
à Senhora Sara Lemas Kubltschek de Ollvelra, viúva
do ex-Presidente da Repúbllca Juscellno Kubtschek
de Ollvelra.
Art. 2. 0 A pensão a que se refere esta Lei é vltallcla e Intransferível, devendo ser reajustada, no mesmo percentual, se:inpre que forem majoradas as pensões pagas pelo Tesouro Nac~anal.
Art. 3.0 As despesas relati.vas à execução da presente Lei correm à conta da dotação orçamentária de
Encargos Gerais da União - Ministério da Fazenda
- destinada ao pagamento de pensionistas.
Art. 4.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
As viúvas dos ex-Presidentes da República fazem
jus, como se sabe, a uma pensão especial. A legislação que dispõe sobre a matéria abrange a Lei 11.0
1.593, de 23-4-52 (Instituidora da pensão) e a Lei n.O
6. 095, de 30-8-74 (que reajusta seu valor).
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Face à existência desses dois diplomas citados,
Incidentes, em sentido genérico, sobre a matéria deste projeto, poderia ele ser considerado ocioso e Inócuo.
Penso de outro modo, admitindo a conveniência
de uma. ação explícita no âmbito do Legislativo, com
vistas a definir o direito de dona Sara Lemos Kubltschek de Ollvelra à percepção de pensão especial. A
legislação existente não Impede - multo pelo contrário - que se formalize medida legal para atribuir a
pensão especial em causa a uma determinada beneficiária. Como se diria em latim, Quo abundat non no
cet.
Não estou pretendendo julgar o ex-Presidente
Juscelino, nem a prestar homenagens a sua memória.
Aos historiadores caberão um dia, eventualmente, as
duas tarefas.
Tenho outras motivações. Sem entrar no mérito
do comportamento de homem público do ex-Presidente, ressaltarei, apenas, um determinado aspecto
desse comportamento que, por sl só, parece-me justificar a ênfase que este projeto procura dar à concessão de amparo financeiro, pelo Estado, a sua famllla.
O ex-Preslden te Juscelino foi uma figura tlplca
de político- sob um ponto de vista brasileiro ou universal - escalando posições, de prefeito de uma Capital de Estado a Presidente da República, pela disputa eleitoral, apelo à opinião pública e Invariável subordinação às limitações constitucionais.
Proscrito da vida pública, em função de fatores
que emergiram na turbulência de um processo revolucionário o ex-Presidente Juscelino aceitou, sereno e
digno, as sanções que lhe foram Impostas e, exilado,
manteve-se abstêmio de manifestações ressentidas
ou hostis ao Governo brasUelro. Ao contrário, o que
fez foi entregar-se, no estrangeiro, em atlvldade de
conferencista, a um trabalho pertinaz de divulgação
ampla de nosso Pais, quanto a suas potencialidades
e posslbllldades.
o luto oficial decretado pelo Senhor Presidente
da Repúbllca, após o trágico desastre automoblllstico
que vitimou o ex-Presidente Kubltschek Implica, a
meu ver, no formal reconhecimento público de que
sua morte velo tornar Irrelevantes os motivos circunstanciais que fundamentaram as sanções a ele aplicadas. Passou a existir outra vez, apenas, a figura respeitável de um ex-Chefe de Estado brasUelro, cujo governo foi marcado por algumas grandes reallza.ções.
Como outros multas membros deste Congresso, tive fraternal convivência politica com Juscelino
Kubltschek de Oliveira. Dele recebi, sempre, o mesmo
tratamento cordial e fidalgo que sabia dar a toda a
classe política do País, Incluindo correllglonárlos e
adversários.
A 15 de mala de 1975, quando o eminente Senador
Itamar Franco em discurso no Plenário desta Casa
registrava a posse de Juscelino Kubltschek de 011velra na Academia Mineira de Letras, tive oportunidade de manifestar-me através de um aparte. Eis o
que disse então:
"0 Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro) - Nobre Senador, aprendi, ao longo de minha vida, que o tempo é agente de Deus. O homem que abraça a dlfícU carreira politica está
sujeito a Incompreensões, a Injustiças e - por
que não dizer? - às vezes, até a Infâmia. Hoje,
tenho a Impressão que o distanciamento já permite que se julgue alguns homens de dez ou
onze anos atrás com o espírito de justiça, com
serenidade. Juscelino Kubl tschek entrou para a
Hlstórln do Brasll, e ninguém o arrancará da
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posição de vanguarda. Ele !ol, praticamente, o
deflagrador da politica desenvolvlmentlsta
deste Pais. Foi um homem bom, e os bons em
politica, às vezes, ficam em má situação. Isto,
o que ocorreu com o ex-Presidente Juscellno
Kubltschek. Quanto à parte que V. Ex.• ressalta, da sua posse na Academia Mineira de Letras, quero dizer a V. Ex.• que eu, contemporâneo do eminente homem públlco, enfileiro-me
na galeria dos admiradores do seu Intelecto, da
sua prodigiosa Inteligência, da sua capacidade
de Improvisação. Um homem que tinha uma comunlcação extraordinária com a massa, arrebatador pelos concel tos, pelas !rases, uma
cultura que é mais surpreendente pelo fato de
que, tendo abraçado a carreira da Medicina, se
revelaria um conhecedor, Inclusive, de problemas juridlcos e politlcos como ninguém. Mandei o meu telegrama. Devo dizer a V. Ex.•, hoje
o tempo Indo além, quando as paixões serenam,
ou para soar a velha !rase cedlça, mas que
sempre tem um lugar, pela oportunidade da
Imagem- quando a poeira começa a assentar
no chão, quando o vento já acabou de ajuntar
os clscos -, estamos vendo a grandeza da figura desse notável mineiro que tanto serviu ao
Brasil. A politica passa, está passando, a exemplo do que está ocorrendo com a personalldade
lmorredoura de um dos maiores lideres de toda
a América Latina, o saudoso Presidente Getúllo
Vargas. Peço llcença a V. Ex.• para, associando-me às suas palavras, homenagear não só
o Intelectual mas o homem que construiu Brasilla. Injustiçado, querido, odiado, discutido, comentado, jamais sairá da História do Brasil,
porque, efetlvamente, foi um dos maiores Preslden tes da Repúbllca que a terra brasileira conheceu.
O SR, ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) Multo obrigado a V. Ex.•, Senador Vasconcelos
Torres. Os apartes de V. Ex.• sempre me honraram, pela altivez, pela sinceridade com que
V. Ex.• os faz.
O Sr. Vasconcelos Tol'l'fJS (Rio de Janeiro)
- Multo sincero. E tenho a Impressão de que
Interpreto o pensamento de quase todos os
meus colegas, mesmo daqueles que na época da
conflagração a eles se opunham - porque
V. Ex.• sabe que a politica apaixona, desgraça,
separa, cria uma série de situações diffcels mas hoje acho que não há um aqui que deixe
de prestar justiça à obra pioneira do Presidente Juscellno Kubltschek de Oliveira.
O Sr. Lázaro Barboza (Goiás) - Permite
v. Ex.• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais) Um momento, nobre Senador Lázaro Barboza.
V. Ex.•, Senador Vasconcelos Torres, lembra-me, neste Instante, quando falo na !esta
dos ressentimentos esquecidos, um pensamento
latino: Ilhll est quod conflclata vatusta. Não há
nada que o tempo não acabe. Estou certo de
que V. Ex.• forma comigo neste pensamento."
Esse aparte, de Intenções modestas, mereceu, para
surpresa minha, ampla divulgação na Imprensa e ensejou um agradecimento pessoal do próprio Juscellno,
através do Deputado Tancredo Neves.
A mensagem de Juscellno, na llnguagem caloro~a. e cordial que lhe era. própria, foi a última que de1e
recebi e figura hoje, !aço questão de dizer, entre as
maiores preciosidades de meu arquivo pessoal.
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Entrego, pois, à consideração dos Senhores Senadores o presente Projeto, confiante em que as razões
justificadoras por mim aduzldas encontrarão em todos ampla e efusiva ressonância.
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. Vasconcelos Torres.
As Comissões de Constituição e· Justiça e de
Finanças.

PROJETO DE LEI DO. SENADO N.0 272, DE 1976
"Dispõe sobre a Instalação de equipamento
antlpolutdor nos veículos automotores de via
terrestre, e dá outras providências",
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os veicules automotores de via terrestre
deverão obrigatoriamente ser dotados de equipamento antipolutdor, que ellmlne os reslduos poluentes
expelidos pelo motor.
Art. 2.0 A partir do exercic!o de 1978, os veiculos automotoras de via terrestre deverão sair das
fábricas com o equipamento previsto no artigo anterior, sob pena de não serem registrados e llcenc!ados nos órgãos competentes de trânsito.
Art. 3.0 O Poder Executivo, ouvido o Conselho
Nacional de Trânsito, regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias.
Art. 4.0 Esta lei entra em vigor na data de
sua publlcação.
Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A poluição ambiental nas grandes concentrações
urbanas é em grande parte devida aos reslduos poluentes expelldos pelos veiculos a.utomotores, especialmente o monóxldo de carbono.
Assim, a exemplo do que vem sendo feito nos
países mais adiantados, Impõe-se, a nosso ver, dotarse os veicules de fabricação nacional de equipamento
antipo1uldor, que evite que os gases venenosos produzidos pelos motores dos veiculos contaminem o ar.
:1!: esse objetlvo especifico desta proposição, que
prevê a Instalação de equipamento ant!poluidor em
todos os veiculos automotores produzidos no Brasll.
Estabelece ainda, o projetado, que a partir do
exerciclo de 1978, os veiculos deverão sair das fábricas com o equipamento em questão, sem o que não
poderão ser registrados e licenciados, por seus proprietários, nos órgãos competentes de trânsito.
Por derradeiro, a propositura dispõe que o Poder
Executivo, ouvido o Conselho Nacional de Trê.nslto,
regulamentará. a lei decorrente no prazo de sessenta
dias.
:1!: de assinalar-se, ainda, que a medida ora preconizada. é de natureza concorrente, podendo sua
Iniciativa ·partir tanto do Poder Executivo como de
membro do Congreso Nacional, não havendo quaisquer Impedimentos de ordem juridlco-constltuc!onal
que vedem tal Iniciativa pelo Legislativo.
Em assim sendo, por tratar de providência destinada a preservar o melo-ambiente e a qualidade de
vida nas grandes concentrações urbanas, esperamos
venha a proposição a merecer a acolhida por parte de
nossos nobres pares.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1976. - Vasconcelos Torres.
As Comissões de Constituição e Justiça, de
Economia e de Transportes, Comunicaç6es e
Obras Públicas.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 273, DE 1976

"Estabelece equipamentos obrlratórlos d011
veículos automotores de vi" terrestre, e dá outras providências''.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os fabricantes de veiculas automotoras
de vi" terrestre deverão Incluir os seguintes equipamentos obrigatórios nos automóveis, camionetas, caminhões e veicules de transporte de escolares, qualquer que seja sua categoria, que produzirem:
I - encosto para a cabeça;
II - espelho retrovisor Interno destacável;
III - pára-choques flexlvels;
IV - faróis dianteiros de bllodo;
V - lanternas traseiras vermelhas com plsca'plsca cor âmbar.
Art. 2.0 A partir do exerciclo de 1978, nenhum
veiculo automotor de via terrestre novo será registrado e licenciado nos órgãos competentes de trânsito sem os equipamentos obrigatórios Indicados no
artigo anterior.
Art. 3.0 Os proprietários ou responsáveis por veiculos automotdres de via terrestre particulares, oficiais ou de aluguel - terão prazo de 3 (três) anos, a
partir da vigência desta lei, para Instalar nos veicules
os equipamentos obrigatórios ora Indicados.
Parágrafo único. A falta de cumprimento da
exigência prevista neste artigo Implicará na retenção
do veiculo até a devida regularização.
Art. 4.0 O Poder Executivo, ouvido o Conselho
Nacional de Trânsito, regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5.0 Esta lei entra em vigor na data de sua
publlcação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
JusWicação
Os equipamentos obrigatórios Indicados nesta proposição, que devem Integrar todos os veicules automotores de via terrestre em circulação no Brasil, já
são obrigatórios nos Estados Unidos e na quase totalldade dos paises da Europa Ocidental, sendo absolutamente Indispensáveis para que se ofereça maior
segurança ao condutor e aos ocupantes das várias
categorias de veiculas automotores de via terrestre,
abrangendo automóveis de passeio, caminhões, camionetas e veicules de tra!lllporte de escolares.
Tais equipamentos, que foram elencados por
Emerson Flttlpaldl na Comissão Parlamentar de Inquérito de Defesa do Consumidor, poderão, em curto
prazo, ser Instalados nos veiculos novos por seus
fabricantes, assim como pelos proprietários de veiculos já em circulação.
Nesse sentido, o projetado fixa prazos plenamente
razoáveis, dentro dos quais os equipamentos em questão deverão ser Instalados, sob pena de não-Ucenclamento e registro dos velculos novos (a partir de 1978)
e de retenção dos usados (a partir de 1979).
ll: de ressaltar-se que o encosto para cabeça, obri,. gatórlo em quase todos os palses, à exceção do BrasU,
é fundamental para evitar uma série de danos que
podem ser provocados no condutor ou passageiros dos
veicules, em caso de acidente.
Por outro lado, os demais equipamentos destinam-se a oferecer maior segurança nos velculos, ln-

Quarta-feira 27 7149

cluslve no caso de collsões ou Impactos com outros
objetos ou velculos.
A esta altura, é de assinalar-se que, embora em
conformidade com o disposto no § 2.0 do art. 37 da
Lei n.o 5.108, de 21 de setembro de 1966, seja atribulda
competência ao Conselho Nacional de Trànslto para
determinar os equipamentos obrigatórios dos velculos,
não há qualquer Impedimento de ordem jurldlcoconstltuclonal que vede ao Legislativo a Iniciativa de
leis da espécie, mormente no caso de Inércia do
CONTRAN, sendo, ln casu, matéria de competência
concorrente.
Nesta conformidade, por consubstanciar exigência destinada a oferecer maior segurança aos veicules
automotores de fabricação nacional, que poderá evitar muitos acidentes pessoais, esperamos venha a
proposição a merecer o apoio dos Ilustres membros
do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1976. - Senador Vasconcelos Torres.
As Comlss5es de Constttutçilo e Justtça, de
Economta e de Finanças.

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 274, DE 1976

"Altera a redação do parágrafo único do
art. 1.o do Decreto-lei n.0 194, de 24 de fevereiro
de 1967."

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 o parágrafo único do art. 1.0 do Decreto-

lei n.0 194, de 24 de fevereiro de 1967, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1.0
............................. .
Parágrafo único. A preferência por uma
das hipóteses previstas neste artigo é Irretratável e deverá ser comunicada pela entidade
Interessada ao Banco Nacional da Habitação,
no prazo de 30 (trinta) dias a contar do seu
reconhecimento como entidade de fins fUantróplcos, por ato do Conselho Nacional de Serviço Social."
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data da
sua publicação.
Art. s.o Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em sua redação original, o parágrafo único do
art. 1.0 do Decreto-lei n,o 194/67 fixa o prazo de trinta dias, contados d~ publicação do mesmo diploma,
para que as entidades de fins fUan trópicos se manifestem sobre a dispensa dos depósitos bancários, se
com relação a todos os empregados, ou apenas quanto
aos que não optaram pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Posteriormente, a Lei n.0 5 .406, de 9 de abril de
1968, revigorou, também por trinta dias, a vigência
daquele prazo, possibilitando o exerclclo da faculdade
de opção.
Esgotado este último prazo, reaberto pela Lel n.0
5.406/68, Inumeráveis entidades de fins filantrópicos
deixaram de comunicar ao BNH a forma como preferiam efetuar seus depósitos bancários.
Além disso, todas as entidades reconhecidas depois de 10 de maio de 1968 se encontram ao desamparo da faculdade lnstitulda pelo Decreto-lei n.0
194/67.
Essas duas situações anOmalas, segundo nos parece Indisputável, merecem reparação pronta e efl-
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caz. Eis por que propomos à consideração dos eminentes pares a solução constante deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1976. - Senador Vasconcelos 'l'orres.

LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI N.0 194,
DE 24 DE FEVEREmO DE 1967
Dispõe sobre a apllcação da legislação aobre
o Rundo de Garantia do Tempo de Serviço às

entidades de fins filantrópicos.
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Parágrafo único. A preferência por uma das
hipóteses previstas no artigo é Irretratável e deverá
ser comunicada pela. entidade Interessada ao Banco
Nacional da Habitação, no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da publicação deste Decreto-lei.
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A Com1ssão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESWENTE (Renato Franco) - Os projetas lidos serão publicados e encaminhados às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
J!: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N.0 556, DE 1976
Nos termos regimentais, requeiro que não seja
realizada sessão do Senado nos dias 1.o e 2 de novembro, nem haja expediente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. Saldanha Derzl.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Aprovado o requerimento, não haverá sessão no Senado
nos dias 1.0 e 2 de novembro próximo, nem expediente
em sua Secretaria.
Sobre a mesa, requerimento que será lldo pelo
Sr. 1.0-Secretârlo.
1!: lido o seguinte
REQUERIMENTO N.0 557, DE 1976
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais a transcrição
nos Anais do Senado Federal, da. Ordem do Dia do
Excelentisslmo Senhor Comandante da Academia
M1lltar das Agulhas Negras - AMAM, General-deBrigada Octavio do Espirlto Santos, baixada por ocasião da. entrega do Espadim da Turma "Marechal Juarez Távora" em 21 de agosto do corrente.
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Rena. to Franco) -De acordo com o art. 233, I 1.0, do Regimento Interno, o requerimento será submetido a exame da Comissão
Diretora.
Sobre a mesa, comunicação que será Ilda pelo
Sr. 1.0 -Secretárlo.

II)
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J!: lidá a seguinte
Brasilla, 26 de outubro de 197!1.
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa. Excelência, nos termos regimentais, substituir, na Comissão de Finanças, o Senador
Leite Chaves, pelo Senador Itamar Franco.
Ao ensejo, renovo a V. Ex.a os meus protestos de
elevada estima e distinta consideração. - Franco
Montoro, Lider do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Tendo
em vista. o expediente lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo, a
Presidência, nos termos do Item 22 do art. 52 do Regimento Interno, designa o Sr. Senador Itamar Franco
para Integrar, como titular, a Comissão de Finanças,
em substituição ao Sr. Senador Leite Chaves.
O SR. PRESWENTE (Renato Franco) -Esgotada
a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n.0 72, de 1976 Cn.0 2. 600-A/76, na
Casa. de origem>, de Iniciativa do Senhor Presidente da. República, que dispõe sobre o Mercado de Valores Moblllárlos e cria a Comissão
de Valores Mobiliários - CVM, tendo
PARECERES, sob n.os 803, 804 e 854 a 856,
de 1976, das Comissões:
- de Economia - 1.0 pronunciamento: favorável ao Projeto; 2.0 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário nos termos de
Subemenda que apresenta;
- de Finanças - 1.0 pronunciamento: favorável ao Projeto, com voto vencido do Senhor
Senador Mauro Benevldes; 2.0 pronunciamento: contrário à Emenda de Plenário; e
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade ao Projeto e contrário à Emenda de plenário.
A discussão da. matéria foi encerrada na sessão
de 5 do corrente, com apresentação de emenda em
plenário. O presente projeto, cujo prazo de tramitação se encerra no próximo dia 28, deverâ ser apreciado como matéria. em regime de urgência, de acordo
com o disposto no art. 388, parágrafo único, do Regimento Interno.
Em votação o projeto, sem prejuizo da emenda e
da subemenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
l!: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA. N.0 72, DE 1976
(N,0 2.600-A/76, na Casa de orlreml
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Dispõe sobre o mercado de valores mobWá-

rlos e cria a. Comissão de Valores Mobiliários
-CVM.
o Congresso Nacional decreta.:
CAPíTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1.o São disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta lei as seguintes atlvldades:
I - a eml.s.são e distribuição de valores mobll1ários no mercado;
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II - a negociação e Intermediação no mercado de
valores moblllárlos;
III - a organização, o funcionamento e as operações das bolsas de valores;
IV - a administração de carteiras e a custódia
de valores mobiliários (arts. 23 e 24);
V- a auditoria das companhias abertas;
VI - os serviços de consultor e analista. de valores mobiliários.
Art. 2.0 São valores mobiliários sujeitos ao reg'lme desta lei:
I - as ações, partes beneficiárias e debêntures,
os cupões desses titulas e os bonus de subscrição;
II - os certificados de depósito de valores moblllárlos;
III - outros titulas criados ou emitidos pelas
sociedades anónimas, a critério do conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. Excluem-se do regime desta
le1:
I - os titulas da divida pública federal, estadual
e munlclpal;
II - os titulas cambiais de responsabUidade de
!n.stitulção financeira, exceto as debêntures.
Art. 3.° Compete ao Conselho Monetário Naclonai:
I - definir a politica a ser observada na organização e no funclonamen to do mercado de valores
mobiliários;
II - regular a utilização do crédito nesse mercado;
III - fixar a orientação geral a ser observada
pela Comissão de Valores Mob!llârlos no exerciclo de
suas a trlbu!ções;
IV - definir as at!vldades da Comissão de Valores Mob!llárlos que devem ser exercidas em coordenação com o Banco Central do Bras11.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei,
a fisca11zação do mercado financeiro e de capitais
continuará a ser exercida, nos termos da legislação
em vigor, pelo Banco Central do Brasil.
Art. 4.0 O Con.selho Monetário Nacional e a Comissão de Valores MobU!árlos exercerão as atribuições previstas na le! para o fim de:
I - estimular a formação de poupança e a sua
aplicação em valores mobiliários;

II- promover a expallBão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estlmular as
aplicações permanentes em ações do capital social de
companhias abertas sob controle de capitais privados
nacionais;
III - assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão;
IV - proteger os titulares de valores mobiliários
e os Investidores do mercado contra:
a.) emissões Irregulares de valorse moblllárlos;
b) atos llegals de administradores e aclonlstas
controladores das companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores mobiliários.
V - Evitar ou coibir modalidades de fraude ou
manipulação destinadas a criar condições artificiais
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de demanda, oferta ou preço dos valores mobUiárlos
negociados no mercado;
VI - assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido;
VII - assegurar a observância de práticas comerciais eqUitativas no mercado de valores moblllárlos;
VIII - assegurar a observância, no mercado, das
condições de utilização de crédito fixadas pelo conselho Monetário Nacional.
CAP1TULO II
Da Comissão de Va.lores MlbUiárlos
Art. 5.0 li: i!lBt!tuida a Comissão de Valores Mobiliários - CVM - entidade autárquica, vinculada
ao Ministério da Fazenda.
Art. 6.0 A COmissão de Valores Mobiliários será
administrada por um presidente e quatro dlretores,
nomeados pelo Presidente da República, dentre pessoas de Ilibada reputação e reconhecida competência
em matéria de mercado de capitais.
1 1.0 O presidente e os dlretores serão substituidos, em suas faltas, na forma do regimento Interno, e
serão demlssivels ad nutam.
1 2.0 O presidente da COmissão terá assento no
Con.selho Monetário Nacional, com direito a voto.

1 3.0 A comissão ·funcionará como órgão de deliberação coleglada de acordo com o regimento previamente aprovado pelo Ministro da Fazenda, e no
qual serão fixadas as atribuições do presidente, dos
dlretores e do coleglado.
I 4.0 O quadro permanente do pessoal da COmissão será collBtltuldo de empregos regidos pela legislação trabalhista, cujo provimento, excetuadas as
funções compreendidas no Grupo Dlreção e Assessoramento Superior, será feito mediante concurso públlco.
Art. 7.0 A Comissão custeará as despesas necessárias ao seu funcionamento com os recursos provenientes de:
I - dotações das reservas monetárias a que se
refere o Art. 12 da Lei n.0 5 .143, de 20 de outubro
de 1966, alterado pelo Decreto-lei n.0 1.342, de 28 de
!!BOSto de 1974, que lhe forem atribuidas pelo Conselho Monetário Naclona.l;
II - dotações que lhe forem consignadas no orçamento federal;
III - receitas provenientes da prestação de serviços pela Comissão, observada a tabela. aprovada pelo Conselho Monetário Nacional;
IV - renda de be!lB patrimoniais e receitas eventuais.
Art. 8.° Compete à Comissão de Valores Moblllá-

rlos:

I - regulamentar com observância da politica
defln!da pelo CollBelho Monetário Nacional, as matérias expressamente previstas nesta lei e na lei de sociedades por ações;
lei;

II - administrar os reglstros·lnstltuidos por esta
III - fiscalizar permanentemente as atlvldades e

os serviços do mercado de valores mobiliários, de que
trata o Art. 1.0 bem como a velculação de Informa-
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ções relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados;
IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a
eventual fixação de l!m!tes máximos de preço, comissões emolumentos e quaisquer outras vantageru!
cobradas pelos Intermediários do mercado;
v - flscal!zar e !nspeclonar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em
balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mirumo obrigatório.
§ 1.o o disposto neste artigo não ex~lul a competência das bolsas de valores com relaçao aos seus
membros e aos valores mobll!át'los nelas negoclado.s.
§ 2.0 Resalvado o disposto no art. 28, a Comissão de Valores Mobll!árlos guardará sigilo das Informações que obtiver, no exerciclo de seus poderes de
flscal!zação.
§ 3.o Em conformidade com o que dispuser seu
regimento, a Comissão de Valores Mobll!ários poderá:
I -publicar projeto de ato normativo para receber sugestões de !nteressado.s;
II - convocar, a seu juizo, qualquer pessoa que
possa contribuir com Informações ou opiniões para o
aperfeiçoamento das normas a serem promulgadas.
Art. 9.0 A Comissão de Valores Moblllários terá
jurisdição em todo o território nacional e no exercielo de suas atribuições, observado o disposto no art.
15, § 2.o, poderá:
I - examinar registras contábeis, l!vros ou documentos:
a) das pessoas naturais e juridlcas que Integram
o sistema de distribuição de valores mobiliários art.
15);
b) das companhias abertas;
c) dos fundos e sociedades de Investimento;
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários Carts. 23 e 24);
e) dos auditores Independentes;
f) dos consultores e analistas de valores moblllárlo.s;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurldlcas, que participem do mercado, ou de negócios
no mercado, quando houver suspeita fundada de fraude ou manipulação, destinada a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários.
II - Intimar as pessoas referidas no Inciso anterior a prestar Informações ou esclarecimentos, sob
pena de multa;
III - requisitar Informações de qualquer órgão
públlco, autarquia ou empresa pública;
IV - determinar às companhias abertas que republ!quem, com correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou Informações divulgadas;
V - apurar, mediante 1nquérlto administrativo,
ates Ilegais e práticas não eqültatlvas de administradores e aclon!stas de companhias abertas, dos Intermediários e dos demais participantes do mercado;
VI - apl!car ao.s autores das lnfrações lnd!cadas no Inciso anterior as penalidades previstas no
art. 11, sem prejulzo da ·responsabilidade civil ou
penal.

§ 1.o Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, como tais conceituadas
pelo Conselho Monetário Nacional, a Comissão poderá:
I - suspender a negociação de determinado valor mob!l!ár!o ou decretar o recesso de bolsa de valores;
II - suspender ou cancelar os registras de que
trata esta lei;
III - divulgar Informações ou recomendações com
o fim de esclarecer ou orientar os participantes do
mercado;
IV - proibir aos participantes do mercado, sob
com!nação de multa, a prática de atos que especUIcar, prejudiciais ao seu funcionamento regular.
§ 2.o o Inquérito, nos casos do Inciso V deste
artigo, observará o procedimento fixado pelo Conselho Monetário Nacional, assegurada ampla defesa.
Art. 10. A Comissão de Valores M_ob!llários poderá celebrar convênios para a execuçao dos serviços de sua competêncla em qualquer parte do terl!tório nacional, observadas as normas da leglslaçao
em vigor.
Art. 11. A Comissão de Valores Mob!llárlos poderá Impor aos !nfratores das normas desta lei, da
lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem
como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
Incumba f!scal!zar, as seguintes penalidades:

I - advertência;
II- multa;
III - suspensão do exercicto de cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do
sistema de distribuição de valores;
IV - !nab!lltação para o exerciclo dos cargos referidos no Inciso anterior;
V - suspensão da autorização ou registro para o
exercício das at!vldades de que trata esta lei;
VI - cassação da autot'lzação ou registro Indicados no Inciso anterior.
§ 1.0 A multa não excederá o maior destes valores:
I - quinhentas vezes o valor nominal de uma
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional;
II - trinta por cento do valor da emissão ou
operação Irregular.
§ 2.0 A multa com!nada pela lnexecução de ordem da Comissão não excederá dez vezes o valor nominal de uma Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional por dia de atraso no seu cumprimento.
§ 3. 0 As penal!dades dos lnc1sas III a VI somente
serão apl!cadas nos casos de lnfração grave, assim definidos em normas da Comissão, ou de reincidência.
0
§ 4.
As penal!dades só serão Impostas com observância do procedimento previsto no § 2.0 do art. 9.0 ,
cabendo recurso para o Conselho Monetário Nacional, nos termos do regulamento por este aprovado.
Art. 12. Quando o Inquérito, Instaurado de acordo com o § 2. 0 do art. 9. 0 , conclu1r pela ocorrência de
crime de ação públ!ca, a Comissão de Valores Mob!l!ár!os oficiará ao Ministério Públ!co, para a propositura da nção penal.
Art. 13, A Comissão de Valores Mob!l!árlos manterá serv!co paro. exercer atlv!dade consultiva ou de
or'lentaçãÓ junto nos agentes do mercado de valores
mob!l!árlos ou o. qualquer Investidor.

I .. l
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Parágrafo único. Fica a critério da Comissão de
Valores Mob!llários divulgar ou não as respostas às
consultas ou aos critérios de orientação.
Art. 14, A Comissão de Valores Mob!Uár!os poderá prever, em seu orçamento, dotações de verbas
às bolsas de valores, nas condições a serem aprovadas
pelo Conselho Monetário Nacional.
CAPíTULO III
Do Sistema de Distribuição
Art. 15. O sistema de distribuição de valores mob!llários compreende:
r - as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto d!str'!bu!r emissão devalores mob!l!ários:
a) como agentes da companhia emissora:
b) por conta própria, subscrevendo ou comprando
a emisão para a colocar no mercado.
II - as sociedades que tenham por objeto a
compra de valores mob!l!ários em circulação no mercado, para os revender por conta própria;
III - as sociedades e os agentes autónomos que
exerçam at!vidades de mediação na negociação de
valores mob!l!ários, em bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV - as bOlsas de valores.
§ 1.° Compete ao conselho Monetário Nacional
definir:
I - os tipos de instituição financeira que poderão exercer atlvidades no mercado de valores mob!llárlos, bem como as espécies de operação que
poderão realizar e de serviços que poderão prestar
nesse mercado;
II - a especialização de operações ou serviços a
ser observada pelas sociedades do mercado, e as condições em que poderão cumular espécies de operação
ou serviços.
§ 2.0 Em relação às instituições financeiras e
demais sociedades autorizadas a explorar simultaneamente operações ou serviços no mercado de valores
moblllárlos e nos mercados suje itos à fiscalização do
Banco Central do Brasil, as atribuições da Comissão
de Valores Moblllários serão limitadas às atividades
submetidas ao regime da presente lei, e serão exercidas sem prejuízo das atribuições daquele.
§ 3. 0 Compete ao Conselho Monetário Nacional
regulamentar o disposto no parágrafo anterior, assegurando a coordenação de serviços entre o Banco
Central do Brasil e a Comissão de Valores Mob!l!ár!os.
Art. 16. Depende de prévia autorlzação da Comissão de Valores Mobiliários o exercicio das seguintes atlvldades:
I - distribuição de emissão no mercado <art.
15, Il;
II - compra de valores mob1llárlos para revendê-los por conta própria (art. 15, IIl;
III - mediação ou corretagem na bolsa de valores.
Parágrafo único. Só os agentes autónomos e as
sociedades com registro na comissão poderão exercer
a atlvldade de medlnçiio ou corretagem de valores
mobiliários fora da bOlsa.
,
Art. 17, As bolsas de valores terão autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, operando
sob a supervisão dn Comissão de Valores Mobiliários.

II)
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Parágrafo único. As bOlsas de valores Incumbe,
como órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os respectivos membros e as operações nelas realizadas.
Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I - propor ao Conselho Monetário Naclt na! a
aprovação de normas gerais sobre:
al condições para obter autorlzação ou registro
necessário ao exerciclo das atividades Indicadas no
art. 17, e respectivos procedimentos administrativos;
bl condições de Idoneidade, capacidade financeira e habilitação técnica a que deverão satisfazer os
administradores de sociedades os agentes autônomos,
no exerciclo das atlvldades mencionadas na alínea
anterior;
c) condições de constituição e extinção das bolsas
de valores, forma jurídica, órgãos de administração
e seu preenchimento;
dl exercício do poder disciplinar pelas bOlsas, sobre os seus membros, Imposição de penas e casos de
exclusão;
e) número de sociedades corretoras, membros da
bOlsa; requisitos ou condições de admissão quanto à
Idoneidade, capacidade financeira e habllltacão técnica dos seus administradores; e representação no recln to da bolsa;
fl administração .das bOlsas; emolumentos, comissões e quaisquer outros custos cobrados pelas
bolsas ou seus membros, quando for o caso;
r> condições de realização das operações a termo;
II - definir:
al as espécies de operação autorizadas na bOlsa
e no mercado de balcão: métodos e práticas que
devem ser observados no mercado; e responsabilidade dos Intermediários nas operações;
b) a configuração de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, ou
de manipulação de preço; operações fraudulentas e
práticas não eqültatlvas na distribuição ou Intermediação de valores;
cl normas aplicáveis ao registro de operações a
ser mantido pelas entidades do sistema de distribuição <art. 15 l ,
CAPíTULO IV
D& Negociação no Mercado
Seção I
Emissão e Distribuição
Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores
mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na comissão.
§ 1,0 São a tos de distribuição, suj eltos à normn.
deste artigo, a venda, promessa de venda, ofcrt:~ à
venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mob!ll:í.rio.c.,
quando os pratiquem a companhia emissora, seu:;
fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.
1 2.o Equiparam-se à companhia emissora pare\
os fins deste artigo:
I - o seu aclonlsta controlador e as pessoas por
ela controladas;
II -o co-obrigado nos titulas;
III - as Instituições financeiras e demais sociedades a que se refere o nrt. 15, Inciso 1:
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IV - quem quer que tenha subscrito valores da
emissão, ou os tenha adquirido à companhia emissora, com o fim de os colocar no mercado.
§ 3,° Caracterizam a emissão pública:
I - a ut!llzação de listas ou boletins de venda
ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público;
III - a negociação feita em loja, escritório ou
estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.
§ 4.0 A emissão pública só poderá ser colocada
no mercado através do s~tema previsto no art. 15,
podendo a comissão exigir a participação de instituição financeira.
§ 5,° Compete à comissão expedir nonnas para
a execução do disposto neste artigo, podendo:
I - definir outras situações que configurem
emissão públlca, para fins de registro, assim como
os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em
vista o interesse do público investidor;
II - fixar o procedimento do registro e especificar as informações que devam instruir o seu pedido,
inclusive sobre:
a) a companhia emissora, os empreendimentos
ou at!vldades que explora ou pretende explorar, sua
situação económica e financeira, administração e
principais acionistas;
b) as características da emissão e a aplicação a
ser dada aos recursos dela provenientes;
c) o vendedor dos valores mob!llários, se for o
caso;
d) os participantes na distribuição, sua remuneração e seu relacionamento com a companhia emissora ou com o vendedor.
§ 6. 0 A comissão poderá subordinar o registro a
capital minimo da companhia emissora e a valor
m!n!mo da emissão, bem como a que sejam divulgadas as infonnações que julgar necessárias para proteger os interesses do púbi!co investidor.
§ 7.0 O pedido de registro será acompanhado dos
prospectos e outros documentos quaisquer a serem
publicados ou distribuídos, para oferta, anúncio ou
promoção do lançamento.
Art. 20. A comissão mandará suspender a emissão ou a distribuição que se esteja processando em
desacordo com o artigo anterior, particularmente
quando:
I - a emissão tenha sido julgada fraudulenta ou
ilegal, ainda que após efetuado o registro;
II - a oferta, o lançamento, a promoção ou o
anúncio dos valores se esteja fazendo em condições
diversas das constantes do registro, ou com Informações faJsas, dolosas ou substancialmente imprecisas.
Seção II
N egoclaçiio na Bolsa e no Mercado de Balcão
Art. 21. A Comissão de Valores Moblllárlos
manterá, além do registro de que trata o art. 19:
I - o registro para negociação na bolsa;
II - o registro para negociação no mercado de
balcão,
§ 1.0 Somente os valores moblllários emitidos
por companhia registrada nos termos deste artigo
podem ser negociados na bolsa e no mercado de
balcão.
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2. 0 O registro do art. 19 Importa registro para
o mercado de balcão, mas não para a bolsa.
§ 3. 0 O registro para negociação na bolsa vale
também como registro para o mercado de balcão,
mas o segundo não dispensa o primeiro.
§ 4.0 São atlvidades do mercado de balcão as
realizadas com a participação das empresas ou profissionais indicados no art. 15, Incisos I, II e III, ou
nos seus estabelecimentos, excluídas as operações
efetuadas na bolsa.
§ 5.° Cada bolsa de vaJorcs poderá estabelecer
requisitos próprios para que os valores sejam admitidos à negociação no seu recinto, mediante prévia
aprovação da Comissão.
§ 6,0 Compete à Comissão expedir normas para
a execução do disposto neste artigo, especificando:
I - casos em que os registras podem ser dispensados, recusados, suspensos ou cancelados;
§

II - informações e documentos que devam ser
apresentados pela companhia para a obtenção do
registro, e seu procedimento.
CAPíTULO V
Das Companhias Abertas

Art. 22. Considera-se aberta a companhia cujos
valores mobiliários estejam admitidos à negociação
na bolsa ou no mercado de baJcão.
Parágrafo único. Compete à Comissão expedir
nonnas aplicáveis às companhias abertas, sobre:
I - a natureza das Informações que devam divulgar e a periodicidade da divulgação;
II - relatório da administração e demonstrações financeiras;
III - a compra de ações emitidas pela própria
companhia e a alienação das ações em tesouraria;
IV - padrões de contabilidade; relatórios e pareceres de auditores Independentes;
V - Informações que devam ser prestadas por
administradores e aclonistas controladores, relativas
à compra, pennuta ou venda de ações emitidas pela
companhia e por sociedades controladas ou controladoras;
VI - a divulgação de deliberações da assembléia
geral e dos órgãos de administração da companhia,
ou de fatos relevantes ocorridos nos seus negócios,
que possam influir, de modo ponderável, na decisão
dos investidores do mercado, de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia;
VII - as demais matérias previstas em lei.
CAPíTULO VI
Da Administração de Carteiras e Custória
de Valores MobiUários

Art. 23, O exerciclo profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras
pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.
§ 1.• o disposto neste artigo se aplica à gestão
profissional de recursos ou valores moblllárlos entregues ao administrador, com autorização para que
este compre ou venda valores mobiliários por conta
do comltente.
§ 2.• Compete à comissão estabelecer as norm~
a serem observadas pelos administradores na gestao
de carteiras e sua remuneração, observado o disposto
no art. 8.0, Inciso IV.
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Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atlvldade de custódia de valores mobiliários, cujo exerclclo será privativo das Instituições financeiras e das
bolsas de valores.
Parágrafo único. Considera-se custóclla de valores mob111árlos o depósito para guarda, recebimento
de dividendos e bonificações, resgate, amortização ou
reembolso, e exerclclo de direitos de subscrição, sem
que o deposltârlo tenha poderes, salvo autorização
expressa do depositante em cada caso, para alienar
os valores mobiliários depositados ou reapllcar as
!mportâncla.'l recebidas.
Art. 25. Salvo mandato expresso com prazo não
superior a um ano, o administrador de carteira e o
deposltârlo de valores moblllárllls não podem exercer
o direito de voto que couber às ações sob sua administração ou custódia.
CAPiTULO VII

Dos Auditores Independentes, Consultores
e Analistas de Valores Mobillárlos
Art. 26. Somente as sociedades de auditores lndependentes registradas na Comissão de Valores Mobiliários poderão, para os efeitos desta lei e da lei
de sociedades por ações, dar parecer sobre as demonstrações financeiras de companhia aberta.
I 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.
I 2.0 As sociedades de auditores Independentes
responderão civilmente pelos prejulzos que causarem
a terceiros em virtude de dolo ou culpa no exerclclo
das suas funções.
Art. 27 . A Comissão poderá fixar normas se bre
o exerclclo das atlvldades de consultor e analista de
valores mobiliários.
· CAPiTULO VIII

Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 28 . O Banco Centrai do Brasll, a Comissão
de Valores Moblllárlos e a Secretaria da Receita Federal manterão um sistema de Intercâmbio de Informações, relativas à fiscalização que exerçam, nas
áreas de suas respectivas competências, no mercado
de valores mobiliários.
Art. 29. Enquanto não for Instalada a Comissão
de Valores Mobiliários, suas funções serão exercidas
pelo Banco Central do Brasll.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo quanto ao
prazo para Instalações e as funções a serem progressivamente assumidas pela Comissão, à medida
que se forem Instalando os seus serviços.
Art. 30. OS servidores do Banco Central do
Brasll, que forem colocados à disposição da Comissão,
para o exerclclo de funções técnicas ou de confiança,
poderão optar pela percepção da retribuição, Inclusive vantagens, a que façam jus no órgão de origem.
Art. 31. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publlcação.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Em votação a subemenda da Comissão de Economia.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada. Fica prejudicada a emenda de plenário.
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A matéria vai à Comissão de Redação.
ll: a seguinte a subemenda aprovada:
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
contábll ou auditores contábels Independentes,
registrados na Comissão de Valores Mobiliários,
poderão audltar, para os efeitos desta Lei, as
demonstrações financeiras de companhias abertas e das lnstltulções, sociedades ou empresas
que Integram o ·sistema de distribuição e Intermediação de valores mobiliários.
§ 1,0
§ 2.0 As empresas de auditoria contábll ou auditores contábels Independentes responderão civilmente pelos prejuízos que causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício
das funções previstas neste artigo."
O SR. PRESIDENTE <Renato Franco) - Passa-se
ao item 2.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1.0 -Secretárlo.
ll: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N.0 558, DE 1976
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento
Interno, requeiro Inversão da Ordem do Dia, a fim de
que a matéria constante do !tem n.o II seja submetida
ao Plenário em último lugar.
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. Sa.ldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -De acordo com a decisão do Plenário, o item 2 será submetido em último lugar.
Passa-se ao item 3.
Votação, em turno único, do Requerimento
n,o 510, de 1976, do Senhor Senador Mauro Benevldes, sollcltando a transcrição, nos Anais do
,Senado Federal, do relatório divulgado pelo
Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hypólito,
sobre o atentado de que foi vítima e da nota
da conferência Nacional dos Bispos do Brasil a
respeito do mesmo atentado.
Em votação o requerlmen to.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCR.IÇAO É SOLICITADA:

BISPO RELATA SEQtJESTRO
Relatório
A seguir, Dom Adriano Hypólito passou à leitura
do relatório que preparou, contando todos os pormenores da violência. Sua Integra é a seguinte:
Na quarta-feira, dia 22 de setembro, pelas 19
horas, sai do meu gabinete dn Cúria Diocesana. Tinha
acabado o expediente normal mela hora mais tarde.
o último atendido então foi nosso operário Fldelis,
que foi assaltado no domingo anterior e vinha pedir
um adiantamento em dinheiro. Desci à galeria, mas
fique! conversando ainda uns dez minutos com o
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Jio-nl'i~ue e o P. David, da Catedral. No meu Volkswnv.•·n Serlan já estavam sentados meu sobrinho FerlHUltll• Leal Webering, ao volante e, no banco traseiro,
sun noiva Maria Dei Pilar Igleslas.
Pelas l9hl5mln, me despedi, entrelo no VW ao
l:tdo ele F'ernanclo e salmos. Tomamos o caminho de
t.ndos os dias. S"m notar nada de extraordinário.
1n.m••s para casa, no Parque Flora. Pllar, q,ue aprovr.ll.a t.odas ns tardinhas a carona, ficaria no caminho,
na rua Paraguaçu.
M entrarmos na Rodovia Pres. Dutrn. (direção de
Sfto Panlol, um pouco depois do km 13, como um calllinhún pnssa.~se em alta velocidade, tivemos de nos
mnn lN no acostamento. Aí estava parado um Volkswa~;·n vermelho, que atrapalhou um pouco a nossa
l:rol.racla na Dutra. Pnsso.mos do acostamento para a
l'lldnvla P parece que o VW vermelho seguiu atrás
tl0 111\H.
l':t:;::amos sob o viaduto que liga a rua Roberto
Si lut·int com a estrada de Ambai e o bairro da Posse
111as, 1.:nmo fazemos nos últimos meses para evitar
um cruzamento perigoso e muito movimentado da
pnu:a ela Posse, seguimos até o posto de Gasolina e
doill'amos it direita pela rua Minas Gerais. Continuamos por essa rua normalmente. No ponto onde a rua
Minas Gerais, corta n rua Gama, na esquina à esqnel'd:t, estava parado um carro de faróis acesos que
proetu·ou avançar com rapidez na nossa frente. Fernando avançou mais rápido, pelo que o repreendi.
I lohrnmos, como sempre, à direita, pela rua Gama,
dai ent.raudo pela esquerda na rua D. Benedlta. Dois
<·:;1·ros nm: seguiam. Ferno.ndo observou: "Parecem
maluco.~. ou t•stiio brigando." Eu acrescentei: "Apresse
mais para a ~:ente não se envolver na briga." Ele acelerou e assim entramos à esquerda na rua Moçambique. Logo depois um VW vermelho nos fechou. Paramos um in:;tant.e e olhamos indignados. Logo recome~nmos a viagem, sem ainda percebermos a situação
n•al. Eu estive certo de que era mesmo uma briga
ti..,; dnis C:LI'I'Os. Galgamos a rua Moçambique, que é
lartl'i r"::a ,. muta, e 110 topo dobramos à direita para
a nm l'aralliiH<:u, que é onde mora Pilar, no fim,
1m penúltima casa antes de entrar na estrada de
Amhal. t~u disse a Fernando que se aproximasse mais
d,., 1111:hl-flo, para Pilar poder saltar sem perigo e os
ilri1' 111!11 tos poderem passar sem nos Incomodar.
Uns clnc:o mett·os antes do portão de Pilar, o VW
ven1wlho nof: cortou pela frente e um outro carro
pelo htdo. S11i t:am cinco ou seis homens armados de
pisl.olas, nmeaçndores, e se aproximam do nosso carro.
Do meu la elo um grita: "É um assalto. Saia logo senão
o.tiro." He~il.!'i um pouco, tentando saber de que se
tratava. Com palavrões abriram a porta de meu lado
e me puxnrnm. Tropecei e cai. Perguntando ainda:
''Meu lrmfto, o que foi que eu lhe fiz?"
CM11 i>l'lltalldade, dois elementos me e.rrastaram
e me fti.lramm no banco traseiro do carro deles, com
pancado.s na cabeça e no corpo, para eu me acachapar. Ainda vi por dois ou três segundos a cara do que
la no volante, chamando-me atenção os óculos quadrados sem aro. O outro elemento, de cara redondn
e rude, tinha as faces marcadas por cicatrizes de
espinhas infecclonadns. Julgo ter visto ainda Pilar
lmúvPI l1il frente elo portão da casa dela e algumas
pesscms. Imóveis também, no.s portas da padnrla que
fica Jogo depois da casct de Pilar, na esquina da rua
Parnr:unçu com a estrada de Ambal.
Logo o elemento que estava ao lado do motorista
se virou com pancadas para mim e me encapuzou. O
capuz era de fazenda grossa, parecendo lona. Sentime asfixiar. Amarrou o capuz, mas ainda pude ver
ns alp;rnuts: eram pretas, talvez de ferrugem. Ainda
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me algemando, deram o arranque com toda violência,
sempre batendo-me na cabeça e no corpo para eu me
abaixar. Logo me algemou, primeiro no pulso do braço
direito e depois na mão esquerda. Senti que viraram
pela estrada da Ambal, na direção de Nova Iguaçu.
Sempre me batiam, s·oltando palavrões. A cena na
porta da casa de Pilar deve ter durado uns oito a dez
minutos e foi multo violenta.
Depois de uns poucos minutos de encapuzado,
com as voltas do carro sempre em disparada louca,
perdi totalmente a noção de espaço. Não consegui um
só instante identificar os lugares por onde passávamos. Andamos por estrada asfaltada, por estrada de
paralelepípedos, por estradas de barro. sempre em
alta velocidade. Parecia uma. viagem de loucos. Logo
no· começo, ouvi o elemento da direita dizer para o
motorista: "Este serviço vai render quatro milhas."
Daí a pouco, começou a me apalpar, à procura talvez de arma ou de carteira. Como não encontrasse
nem uma nem outra, começou a cortar os botões de
minha batina, um por um. E quando descobriu os
bolsos, esvaziou-os. Num eu tinha lenços, os óculos
de leitura e um terço. No outro, a agenda de bolso,
com meus documentos e algum dinheiro e ainda lenços. Tirou tudo o que encontrou.
Depois de corrermos como loucos uns trinta ou
quarenta minutos, paramos <antes tinha feito duas
ou três paradas). Saíram do rarro e daí a pouco
mandaram que eu saísse também: "Sala... (com
palavra). Saí puxado. A primeira coisa que fizeram
foi tirar toda a roupa, deixando-me inteiramente nu.
Aí então tentaram enfiar-me na boca o gargalo de
uma garrafa de cachaça. Senti nos lábios o gosto e
resisti. Não insistiram, mas um derramou a cachaça
no capuz. Senti-me asfixiar e caí no crão estribuchando. Pensei que ia perder completamente os sentidos, mas aos poucos me recuperei.
Eu estava deitado, no lado esquerdo, num chão
irregular de pedras e gravetas. A uma distãncla de
50-100 metros ouvia-se passar algum carro, deviamos
estar assim perto de uma estrada.
Começaram os insultos e provocações. Havia um
que rugia como fera. Outro me disse: "Chegou tua
hora, miserável, traidor vermelho, nós somos da ação
(não me recordo se disseram ação, aliança ou comando) antlcomunista brasileira e vamos tirar vingança. Você é um comunista traidor. Chegou a hora
da vingança para você, depois é a hora do bispo Calhelros, de Volta Redonda, e de outros traidores. Temos a lista dos traidores." Depois acrescentaram:
'Diga que é comunista, miserável!" Ao que respondi:
"Nunca fui, não sou nem serei comunista. O que eu ........
fiz foi sempre defender o povo." De vez em quando
me davam pontapés.
A certa altura ouvi, numa distância que calculo
de 20 metros aproximadamente, a voz de Fernando
que gritava: "Não façam Isto comigo, eu não fiz
nada." Tive a impressão de que estavam batendo nele.
Resolvi então falar: "Deixem o rapaz, ele não tem
culpa de nada. O que foi que ele fez?" Repeti ainda
outra vez estas ou palavras semelhantes. Alguém retrucou: "Que nada. Quem ajuda comunista é comunista!"
Começaram. a lançar spray no meu corpo. Eu
sentia o borrifar e o frio do spra;v. Tinha um cheiro
acre. Pensei que iam me queimar. Escutei alguém
dizer: "É prá cortar". Depois em disseram dua;s v~
zes: "0 chefe deu ordem pra não matar, voce nao
vai morrer não. ~ só prá aprender a deixar de ser
comunista". Houve um silêncio mal.s prolongado e
então me deram ordem de entrar novamente no carro. A cena tinha durado entre 30 a 40 minutos.
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Empurraram-me, todo nu, para dentro do carro,
novamente no banco traseiro. Sempre encapuzado e
algemado. Fizeram-me acachapar ao máximo no
banco, sempre as custas de pancadas, depois colocaram por cima de mim umas tiras do que acho que
tinha sido minha batina.
O carro arrancou. Quem falava agora no volante
era um elemento de voz fanhosa. O outro Individuo,
ao lado do motorista, falava enrolado, dava berros
selvagens, como que para me amedront~.r. Recomeçou uma corrida selvagem, como anter:ormente. O
elemento da direita começou a abrir as algemas, o
que conseguiu com multa dificuldade. Depois me
amarrou fortemente com cordas, primeiro as mãos.
Com a ponta da mesma corda desceu até os meus
pés e amarrou fortemente também os tornozelos.
Senti que andávamos correndo por estrada asfaltada ou de paraleleplpedos ou de barro. As vezes, estávamos mais perto de lugar mais habitado, pois eu
ouvia vozes de crianças ou latidos. Paramos duas vezes. Em certo momento, julguei que estávamos perto
de minha casa, pois os latidos dos cachorros pareciam conhecidos. Sempre em corrida louca. Não falavam. Apenas o elemento da direita acomodava de
vez em quando os trapos da batina sobre mim, parece que para eu não ser visto. Devemos ter andado uma mela hora. Paramos então.
O elemento· da direita saiu do carro e me deu
ordem de sair. O motorista. ficou no carro que estava
ligado. Puxou-me para fora com violência. Só podia
sair arrastado, porque a corda me tolhia o movimento. Devia ficar de cócoras. Assentei-me no estribo.
AI o sujeito me deu uma pancada. no pescoço dizendo: "Baixa a cabeça". Nesse momento, passa na rua
um carro pesado. Com um safanão violento me atirou na calçada. Cai deitado. Quando me voltei, o
carro tinha arrancado com violência. Natei que era
vermelho. Foi só antes dessa pancada no pescoço
que me retiraram o. capuz. ·
Nu e atado fiquei na calçada. Era uma rua ajeitada, com pouca luz, lembrando alguns bairros de
Nova Iguaçu. Na casa defronte, uma luz fraca salda
da janela. Tentei desamarrar a corda, mas os nós esta.vam multo apertados. Passa um carro da esquerda
pa.ra. a direita, bem perto de mim. Fa.ço um gesto
com as mãos ama.rradas. Vêem mas não param. Do
outro lado, vejo andando três mulheres. Preferi não
fazer sinal nenhum. Passa um segundo carro da esquerda para a direita também. Não me vê? Nisto se
aproxima, do lado da rua em que me encontro, um
rapaz, Chega-se perto de mim e eu peço: "O Sr. pode me desamarrar? Eu sou padre e fui assaltado".
Começa a me ajudar. Nisto chega, vindo da direita,
um carro que pára e pergunta: "0 que é que aconteceu?" Digo o que foi. Um senhor salta, vem me ajudar a cortar as cordas e pergunta o que eu preciso.
Respondo: "Uma calça". Ele promete Ir buscar, porque mora perto. Eram cerca de 2lh45min.
Juntaram-se alguns homens que me perguntam
o que aconteceu. Tento explicar. Não entendem os
nomes das ruas e dos bairros. Pergunto então: "Em
que bairro de Nova Iguaçu a gente está?" "Acham
certa graça e respondem: "O senhor está em Jacarepaguá". Perguntam ainda se estou ferido. AI descubro que o spray me deixou todo vermelho.
Da! a pouco, o carro voltou, trazendo-me uma
calça e um blusão: Convida-me em seguida a Ir ver
o padre da paróquia. Diz que é perto. Despeço-me
das pessoas que me· ajudaram e mostraram Interesse
por mim, entro no carro e seguimos. A! o motorista se
revelà como repórter fotográfico da Manchete, E'r.
Adir Mera.
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Chegamos à Casa Paroquial, na praça Seca. O
vigário demora em atender. Neste momento passa
uma rural, cheia de pessoas. Adir descobre na Rural
um amigo major do Exército, a quem comunica o
ocorrido. Acham necessário Irmos à delegacia de Madureira, para declarações à polícia. Aparece o Pde. Pedro, vigário da paróquia, que me conhece de nome e
estranha minha situação.
Na rural, que estava fazendo propaganda eleitoral, entro com o Sr. Adir e o major Kunners. Vamos
à 29.• Delegacia. O delegado Zonal me ouve, acha de
Inicio que se trata não de assalto mas de crime politico e afinal declara que a jurisdição, no caso compete a Nova Iguaçu. Seriam 22h30mln. Foram :::.e:gando alguns padres de Nova Iguaçu, acompanhados
de vários leigos, amigos meus. Faço algum relato.
Vêm repórteres. Vem um funclonárlc do DOPS, declarando que meu caso está sob a alçada do DOPS.
Era mais de mela noite, quando salmos rumo ao
DOPS: dois funcionários dessa instituição de segurança, o Sr. Adir, o Pde. David Keegan, da catedral, e
eu. Vamos num veiculo do DOPS.
No DOPS, fui Interrogado pelo Dr. Borges Fortes.
Soube então que o meu VW tinha explodido na frente da CNBB e que meu sobrinho Fernando tinha sido
encontrado. Ele e a noiva estavam a caminho do
DOPS. Durante meu depoimento - Interrogatório,
avisaram que o sr. Núncio Apostólico queria me ver.
Como demorassem em atendê-lo, entrou de repente
na sala de depoimento, para me cumprimentar e
trazer-me solidariedade. ·Depois saiu da sala, dizendo
que esperava por mim até o final do interrogatório.
Depois de três horas, chegaram Fernando e Pilar.
o delegado Dr. Borges Fortes mandou Fernando para
o Hospital Souza Aguiar, para fazer exame. O depoimento deles dois ficaria para mais tarde. Meu
depoimento deve ter durado cêrca de hora e meia e
foi gravado. o delegado fez depois um apanhado que
li e assinei.
Terminado o depoimento, fui ter com o Sr. Núncio Apostólico. Pelas três e meia, salmos o Pde. David.
e eu, com o Sr. Núncio Apostólico. Fomos primeiro à
sede da CNBB, para cumprimentar o secretário, D.
Ivo Lorschelder. Diante da sede da CNBB estava o
meu VW quase que destruido completamente.
Conversamos um pouco com D. Ivo e da CNBB
seguimos para o Colégio Santa Marcellna, no Alto
da Bõa VIsta, onde ficamos hospedados com o Sr.
Núl;lclo.
Na parte da manhã recebi a visita do cardeal D.
Eugênio, do Arcebispo de Nlterol, D. José Gonçalves
da Costa do Bispo-auxiliar do Rio de Janeiro, D.
Eduardo koalk. Com este último fui ao oculista, pois
se perderam meus dois óculos no seqüestro. Em seguida me retirei para o Centro de Estudos do Sumaré,' a convite de D. Eugênio, para repousar."
Excomunhão
A CNBB distribuiu a seguinte nota, assinada pe)o
cardeal Aloisio Lorschelder, lembrando a excom unhao
para seqüestradores.
1 - A presidência da CNBB faz público o teor
do Canon 2343, parágrafo 3, do Código de Direito Canônlco: "Quem praticar violência contra a pessoa de
um patriarca, arcebispo ou bispo, embora só titular,
Incorre em excomunhão "latae sententlae" (Automaticamente) reservada de modo especial a Sé Apostólica."
2 - Castiga este Canon as injúrias reais, consistentes em a.ções contra o corpo, ou contra a liberdade, ou contra a dignidade.

.~~sq._,;;
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3 - Recorda a mesma Presidência que este castigo canônico aponta a gravidade do delito cometido
contra dom Adriano Mandarino Hypólito, bispo de
Nova Iguaçu, RJ.
4 - Com toda a comunidade católica, a Presidência da CNBB pede a Deus que Inspire melhores
sentimentos aos que ora Incorreram na dolorosa mas
necessária sanção eclesiástica."
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento
n.o 532, de 1976, do Senhor senador Accloly
Filho, solicitando sejam anexados aos Projetas
de Lei do Senado n. 0• 88, 179, 253, 259, 264 e
268, de 1975; e 72, 81 e 126, de 1976, que já tramitam em conjunto, os de n.0 • 207 e 232, de
~976, dos Senhores Senadores Roberto Saturmm e Fausto Oastelo-Bmnco, que dispõem
sobre a legislação do Imposto sobre a Renda e
proventos de qualquer natureza.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o llprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Item 5:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n.0 185, do Senhor Senador José
Sarney, que altera a redação dos artigos 11 e
143 e revoga dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0
5 .452, de 1.0 de maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n.Oa 501, 502 e 503, de
1976, das Comissões:
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridlcldade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favoráveL
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quorum.
Votação do projeto, em primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está rej eltado.
A matéria vai ao arquivo.
1!: o seguinte o projeto rejeitado:
-

PROJETO :OE ,..EI DO SENADO N.o 185, de ~975
"Altera a 'redação :dos artigos 11 ~ 143, ~
revoga dispositivos da 1Consolldação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 0
5.452, de 1.0 de ;maio de ·1943."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 11 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.o
de mato de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11. Não havendo disposição em contrário, a prescrição dos direitos assegurados aos
empregados só ocorrerá dois anos após 11 cessação do contrato de trabalho.
Parágrafo único. Contra os menores de
18 (dezoito) anos não corre prazo de prescrição."
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Art. 2. 0 O art. 143 da Consolidação das Leis do
Trabalho, suprimido o texto do ca.p11t, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. · 143. O empregador que deixar de
conceder férias ao empregado que às mesmas
tiver feito jus ficará obrigado a pagar-lhe uma
Importância correspondente ao dobro das férias não concedidas, salvo se a recusa fundamentar-se em qualquer dispositivo do presente
Capitulo."
Art. 3. 0 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 4.0 Revogam-se os artigos 119 e 440 da Con·
,saUdação das Leis do Trabalho e demais disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Item 6:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n.0 142, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que regula a indenlzação
à dependente, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n,o 522, de
1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de qurum.
Sobre a mesa, requerimento que será lldo pelo Sr.
1.0 -Secretárlo.
J!J lido e aprovado o seguln te
REQUERIMENTO N.0 559, DE 1976
Nos termos do art. 350, combinado com a a!lnea
"c" do art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado n.0 142,
de 1976, a fim de ser feita na sessão de 25 de novembro próximo.
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Em conseqüência da deliberação do Plenário, a votação da
matéria fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do senado n. 0 252, de 1976-DF, que eleva em
Cr$ 500. 000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o limite atrlbuido ao Governador do
Distrito Federal para a~rtura de créditos suplementares, tendo
PARECERES, sob n.0 • 868 a 870, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlcidade;
- do Distrito Federal, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Sra. Senadores desejar fazer uso
da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.)
Aprovado.
O proj elo Irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Item 8:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei (lo Senado n.o 235, de 1976, do Senhor Se·
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nador Mauro Benevldes, que altera a Lei
n.0 6 .182, de 11 de dezembro de 1974, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.0 • 863 a 865, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constltuclonalldade e jurldlcldade, nos termos de substitutivo que apresenta;
- de Educação e Cultura, favorável ao Projeto
nos termos do substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça; e
- de Serviço Público, favorável ao Projeto nos
termos do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra, encerrare! a discussão. <Pausa.)
Encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência
regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. Fica prejudicado o projeto.
A matéria irá à Comissão de Redação, a fim de
ser redigido o vencido, para o segundo turno regimental.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA N.0 1-CCJ
(Substitutiva)
Altera a Lei n,o 6.182, de 11 de dezembro de
1974, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os Auxl!lares de Ensino, contratados mediante seleção públlca, reallzada anteriormente à Lei
n.0 6.182, de 11 de dezembro de 1974, manter-se-ão
em suas funções, mesmo após o decurso do prazo máximo legalmente estipulado no !tem I, do art. 14, do
referido Diploma, até que a respectiva Universidade
crie Curso de Mestrado na área de conhecimento a
que se vincule o docente ou em área afim, a juizo do
seu Departamento.
I 1.0 Aberta a inscrição ao Curso de Mestrado,
referido no eaput deste artigo, nele serão inscritos
compulsoriamente os Auxillares de Ensino beneficiados pela presente Lei.
I 2.0 O disposto neste artigo não veda ao AuxiIlar de Ensino a reallzação de mestrado fora de sua
Universidade, desde que, para tanto, esta disponha de
recursos.
Art. 2.o A presente Lei entra em vigor na data
de sua pub!lcação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con trárlo.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - De acordo com requerimento anteriormente aprovado, passaremos, agora, ao Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n.o 102, de 1975 (Complementar), do
Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção de empréstimos simples pelps
Servidores Públlcos ao Programa de Formaçao
do Patrlmônlo do Servidor Públlco, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 4 a
6, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;

- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
A matéria constou da Ordem do Dia da ses.s:io
anterior tendo a votação adiada por falta de quorum.
A votação da matéria, nos termos dos art. 322,
inciso II, alínea a, e 328 do Regimento Interno, ser!.
feita pelo processo nominal, sendo necessário {laru ;:,
sua aprovação o voto favorável da maioria da cúmptislção da Casa.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SPl -Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Tem n
palavra, para encaminhar a votação, o nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O projeto que vai ser votado, de Iniciativa do Senador Nelson Carneiro, estabelece que os recursos gerados pelo Programa de Formação do Património do
Servidor Público - PASEP - poderão ser aplicados
em operações de empréstimos simples aos servidores
públicos, em montante não superior a três vencimentos percebidos, observados os critérios de segurança,
rentabllldade, llquldez e as normas aprovadas pelo
Conselho Monetário Nacional.
Na discussão da matéria, e pelas Informações que
chegam ao nosso conhecimento, é pensamento de pelo
menos parte dos Representantes da Maioria votar
contra o projeto.
Quero declarar que o MDB é Inteiramente solidário à sua aprovação. E não nos parece existir nenhuma razão objetiva que lhe Impeça a aprovação. Trata-se de recursos que, por definição, pertencem aos
servidores públlcos. Não aprõvar o projeto significa
permitir que parcelas de recursos que pertencem ao
servidor possam ser emprestadas a terceiros, para flnalldades das mais diversas, mas não ao próprio servidor.
A situação é paradoxal e insustentável, Sr. Presidente, pois é dinheiro que constitui património do
servidor e vai ser entregue a estranhos, e não poderá
ser apllcado em empréstimos ao próprio servidor.
Qual a razão? O servidor não oferece garantia,
não há Interesse social nesse empréstimo, há violação
de quaisquer outras normas que garantam os empréstimos feitos por Instituições financeiras?
·
O projeto dispõe claramente que esses empréstimos serão feitos observados os critérios de segurança,
rentabilidade, llquldez e mais normas aprovadas pelo
Conselho Monetário Nacional. Portanto, todas as razões invocadas, no sentido da Inexistência de garantia suficiente ou haveria violação de quaisquer outras
normas que deveriam dlsclp!lnar os flnanclament!?s,
estão afastadas, porque o projeto, no art. 1.0, dlspoe,
expressamente, que serão observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Há, Sr. Presidente, uma única razão, que precisa
ser colocada claramente. O patrlmônlo do servidor pode servir para financiamento aos mais interessados,
não ao próprio servidor. Desigualdade, lniqüldade, lnjustiça, que o projeto do Senador Nelson Carneiro visa
corrigir.
Por estas razões, como Lider do MDB, declaro que
a votação de nossa Bancada é lntelrament.e solldária
ao Projeto de Lei n.0 102, de profundo sentido social
e econômlco, da propositura do nobre representante
do Rlo do Janeiro.
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O SR, PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzl, para encaminhar a votação.
O SR. SALDANHA DERZI (ARENA - MT. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Pre.sidente, Srs. Senadores:
O projeto em exame tem por objetivo assegurar
ao servidor público a concessão de empréstimo
simples, em montante não superior a três vencimentos percebidos, com recursos gerados pelo Programa de Formação do Patrimônlo do Servidor Público (PASEPJ.
2. Conforme deflnido em seu Regulamento (Decreto n.0 71.618, de 26-12-72), o PASEP tem por finalidades principais corrigir distorções da renda e assegurar ao servidor público patrimôn!o Individual
progressivo, estimulando a poupança e possibilitando, paralelamente, a utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômlco-soclal
do Pais, objet!vos, aliás, que vêm sendo plenamente
alcançados.
3. Efetlvamente, além da distribuição de cotas
no valor de Cr$ 4,8 bilhões aos beneficiários - Isto
ao longo dos quatro exercícios compreendidos entre
1-7-71 a 30-6-75 - as apl!cações dos recursos, nos
segmentos mais importantes da economia nacional,
elevaram-se em 30-5-75 a Cr$ 8,0 bilhõe.s, assim distribuídos: Cr$ 2,6 bllhões em financiamentos de capital de giro ao comércio e indústria, Cr$ 2,0 bllhões
em investimentos, !ncluldo o setor públlco, Ct:$ 3,2
bilhões em repasses ao BNDE e Cr$ 227 mllhões em
aquisição de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
4. Por força de disposição contida na Lei Complementar n.0 19, de 26-6-74, regulamentada pelo
Decreto n.0 74.333, de 30-7-74, e na Resolução n.0 298,
de 30-7-74, expedida pelo Banco Central do Brasll.
passou o Banco do Brasll a responder: <IJ pela administração do PASEP, ou seja, pelos servi~os de arrecadação e controle das contribuições e distribuição
de resultados; e (ll) pela reapllcação, exclusivamente em financiamentos de capital de giro, dos retornos das aplicações efetuadas com recursos gerados
até 30-6-74, em valor não superior a Cr$ 3 bllhões,
a preços de junho de 1974.
5. Em conseqüência, os recursos do PASEP, captados a partir de 1.0 -7-74 - juntamente com os do
Programa de Integração Social (PISJ - foram transferidos para a esfera de apllcação do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDEJ. Com
essa medida, o Governo Federal teve o propósito de
direc!onar tais recursos para a Implementação, de
forma concentrada, de programas especiais de Investimento, calcados na sua programação mais geral relativa ao desenvolvimento económico e social do País.
6. Vê-se, portanto, que a proposição sob exame,
se transformada em lei, viria de encontro aos objetlvos retroenunclados, seja pelo desvio de ponderável
parcela de recursos para fins outros que não os
pretendidos, seja por desvirtuar a finalldade primeira do Programa, qual seja a de estimular a poupança, como t!losof!a de desenvolvimento.
7. Por outro lado, afigura-se desnecessária a
edição de lei para n finalidade preconizada pelo projeto, uma vez que os servidores públlcos já têm acesso à modalldade de empréstimo simples, em consignação, tradicionalmente praticada pela Caixa Económica Federal (CEFJ, valendo ainda mencionar as
de crédito exlsten tes no País para o financiamento
de consumo.

8. Além do mais, com a unificação contábll dos
recursos do PIS e do PASEP pela recente Lei Complementar n.0 26, de 11 de setembro de 1975, foi instituído novo benefício em favor dos servidores, os quais,
sem prejuízo das vantagens que já lhes são asseguradas, poderão, a partir de 1.0 -7-76, retirar ao final
de cada exercício financeiro valor correspondente a
um salário mlnlmo vigente na região, desde que estejam cadastrados há mais de 5 anos e seus vencimentos sejam iguais ou inferiores a 5 vezes aquele
salário.
Pelas razões expostas, a Maioria inclina-se pela
rejeição do projeto. (Multo bem! J
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Sr. Presidente peço a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Tem
V. Ex.• a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente:
l!; pena que esse projeto não tenha pedra Inaugural. Se tivesse a Inauguração de pedra, esse proj.eto seria aprovado.
Estamos no tempo em que só valem as pedras
fundamentais, e como o Poder Legislativo não distribui pedras fundamentais, mas apenas as prefeituras e os governos estaduais - onde tudo é objeto
de pedra fundamental - esse projeto vai ser rej eitado pela ARENA.
Vai ser rejeitado por quê, Sr. Presidente? O projeto nem sequer obriga; o projeto diz que os recursos poderão ser aplicados em operações de empréstimo simples.
Mas a critério de quem, Sr. Presidente? A critério do próprio PASEP, e observadas determinadas condições.
O surpreendente é que essas Informações, agora
trazidas pelo Líder Saldanha Derzl, só cheguem ao
Congresso Nacional hoje, quando o projeto é de 18
de junho de 1975; passou pela Comissão de Constituição e Justiça que lhe deu parecer favorável; foi
examinado pela' comissão de Serviço Público _C!vll,
com parecer favorável; transitou pela Com!ssao de
Finanças, e contou, Inclusive, com o voto do nobre
Senador Saldanha Derzl. E esses Ilustres Senadores
não sentiram que o projeto era prejudicial? Se o
Governo não se Interessou em mandar essas informações, por que, então, surpreender o Sel)ado, na
hora da votação, com esclarecimentos que nao foram
submetidos à apreciação dessas Comissões?. O q~e
quer o Projeto é que o dinheiro do funcionar!? publico possa ser emprestado a esse funcionário publlco.
Todos sabemos que o dinheiro do PASEP _e o do
PIS estão sendo distrlbuldos para as construçoes millonárias, que vão se multiplicando :Pelas grandes
cidades.
t preciso que o dinheiro do func!on~r!o públlco
seja apl!cado em favor do funcionário publlco. Esse
funcionário público vai ter festa no seu di!!-· Com certeza no dia 28 várias serão as proclamaçoes de amor
aos funcionár!Ós públlcos, em melo de pedidos de votos para a ARENA.
Mas, agora, a ARENA Irá rejeitar o projeto que
assegura aos funcionários o direito de pedir emprestado três vencimentos ao PASEP. J!ind~ mais_- c~~
mo eu disse - não é uma obrigaçao, ' poderao ser .
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MTJ - V. Ex.n
permite um ~aparte?
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O SR .NELSON CARNEIRO CMDB não.

RJ) -

Pois
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Procede-se à votação pelo processo eletrónico.

O Sr. Saldanha Derzi CARENA - MT) - Senador
VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES
Nelson Carneiro, realmente V. Ex.a tem, em parte,
razão, porque ...
Petrônio Portella, Lider da ARENA
Arnon de Mello
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco. Fazendo
Augusto Franco
soar a campainha.) - Infonno ao nobre Líder BalBenedito Ferreira
danha Derzl que não pode ser dado aparte em enHelvídio Nunes
caminhamento de votação.
Italívlo Coelho
O SR. NELSON CARNEIRO CMDB - RJ) - ImaJarbas Passarinho
gino o que o nobre Lider la dizer.
J essé Freire
João Calmon
Realmente, tenho razão quando critico que mais
José Gulomard
de um ano se haja passado sem que o Governo se
José Llndoso
apercebesse desse projeto, sem que sentisse que ele
Mattos LeãG
passou pela Comissão de constituição e Justiça, que
Mendes Canale
passou pela Comissão de Serviço Público Civil, que
Otto Lehmann
foi aprovado na Comissão de Finanças, e, a não ser
Paulo Guerra
uma restrição do Senador Helvídlo Nunes, sempre
Saldanha Derzl
unanimemente. Nenhum voto contrário.
Vasconcelos Torres
VIrgílio Távora
Na hora em que se Inauguram tantos calçadões
- para a alegria do Senador Vasconcelos Torres VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES
na hora em que o Governo faz essa peregrinação, pedindo votos dos trabalhadores e dos funcionários púFranco Montoro, L!der do MDB
blicos, é bom acentuar que essa pedra fundamental
Agenor Maria
não é lançada, essa não dá votos, Sr. Presidente. As
Amaral Peixoto
pedras fundamentais têm sempre estridentes fanfarDanton Joblm
ras, anunciando a presença dos governantes, e - coDirceu Cardoso
mo também dlsse o Senador Vasconcelos Torres Itamar Franco .
em compB.llilla dos candidatos da ARENA.
Lázaro Barboza
Nelson Carneiro
Este é um projeto do Movimento Democrático
Paulo Brossard
Brasileiro. Não pode ser aprovado às vésperas das
Roberto Saturnino
eleições. Daí, Sr. Presidente, confio que, rejeitado
Ruy Carneiro
hoje, amanhã será convertido em lei. Acabada a eleiCattete Pinheiro
ção surgirá mensagem neste sentido, ou qualquer
Daniel Krleger
Senador da ARENA oferecerá projeto semelhante.
Renato Franco
Teotônlo Vllela
O que é preciso é que se deixe de inaugurar tantas pedras fundamentais. Ainda outro dia, o Senhor
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - VOPresidente da República esteve em Nlteról, para Inau- taram "SIM" 15 Srs. Senadores; "NAO", 18 Srs. Segurar o começo ela abertura de um túnel!
nadores.
O meu saudoso chefe otávio Mangabelra costuO projeto foi rejeitado.
mava dizer que Governador do Estado não compaÉ o seguinte o projeto rejeitado.
recia a lançamento de pedra fundamental. Só comparecia à. inauguração da obra já realizada.
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 102, DE 1975
Infelizmente, estamos na época das pedras fun(Complementar)
damentais, e essas pedras fundamentais é que exDispõe sobre à obtenção de empréstimos
plicam a rejel_gão deste projeto, que obteve, nesta Casimples pelos Servidores Públicos ao Programa
sa, parecer unânime de três Comlasões e que aqui
de Formação do Patrimônlo do Servidor hí·
está em debate desde junho de 1975, portanto, h,á
bllco.
16 meses. Ou não há assessoria do Governo ou, então,
essa assessoria é Incapaz; e todos nós sabemos que há
O Congresso Nacional decreta:
assessorias deste Governo, todos os Ministérios têm
Art. 1.0 Os recursos gerados pelo Programa de
assessores no Senado Federal. Por que não levar as
Fonnação do Pa trimônio do Servidor Públlco
considerações agora expostas ao exame das ComisCPASEPl, de que trata a Lei Complementar n. 0 8, de
sões técnicas? Agora, depois de todos os Senadores
3
de dezembro de 1970, poderão ser aplicados em
se terem manifestado é que vamos rejeitar o projeoperações
empréstimos simples aos servidores púto, somente porque velo uma lnfonnação contrária? blicos, em de
montante não superior à soma de 3 Ctrês)
Isso não exalta o Poder Legislativo.
vencimentos percebidos, observados os critérios de
E é por isso, Sr. Presidente, que espero o prosegurança, rentabilidade, liquidez e as normas aprojeto seja aprovado e se não o fol, hoje, será Inevivadas pelo Conselho Monetó.rio Nacional.
tavelmente amanhã, porque a idéia é boa e os memArt. 2.0 Esta Lei Complementar entra em vigor
bros da ARENA estão sempre à. cata de boas iniciana
data
de sua publlcação.
tivas. Esse projeto será vitorioso. (Multo bem! Palmas.)
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE CLourlval Baptista) - Es·
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Valgotada a matéria da Ordem do Dia.
se passar à. votação, que será feita nominalmente.
Solicito nos Srs. Senadores que ocupem os devidos
Passa-se à. apreciação do Projeto de Decreto Lelugares, uma vez que a votação será feita pelo sisteglslatlvG n.• 39, de 1976, que autoriza o Presidente dn
ma eletrônlco da con tngem dos votos.
Repúbllcn a ausentar-se do Pais, no decurso da prl-
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----·------------------------------~-------------------melrn quinzena de novembro vindouro, para um
encontro com o Presidente da República do Peru, na
fronteira brn.s!leiro-peruana, entre as cidades de
Tabat!nga e Ramon Cast!llo, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.
Solicito no nobre Sr. Senador Italivlo Coelho o
pn.r~ce•· •.1" ('omissão de Constituição e Justiça.
'·' <:r•, \"••M•mcelos Torres (ARENA - RJ) - Sr.
Prcr-l•.knl:~, r•e•:o n palavra. pela ordem.
(I SJt. l'Jt~:SIDENTE (Lourlval Baptista) - Com a
palavrn o n•Jbre Senador Vasconcelos Torres.
O Slt. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
conf!nntr no seu espirita de justiça peço a palavra
pela ordem, para, rapidamente, .dizer que, citado nomlnnimcnt" no encaminhamento da votação de um
proJeto, fi"~'·· ~onslderações foram feitas a respeito
de prom•n•:lom•mto meu, e, sem querer tumultuar os
trnbnlh('" -- jf\ que a pauta é grande desejo fazer
um reparo r.OJ discurso proferido pelo Senador Nelson
Carneiro. T•·nho a esclarecer que, na descrição das
visitas que o Prefeito Marcos Ta.moyo fez à cidade do
Rio de Janeiro - Isso exclusivamente a bem da
verdade. para que o Senador Nelson Carneiro conheça melhor o N<:u E:;tndo e a sua cidade - não foi !nauguratln nenhuma pedra fundamental. Nenhuma. E
não teve n presença, sequer, de uma fanfarra. Têm
sido visitas puramente objetlvas.
Espero que, em cumprimento ao Regimento, Sr.
Presidente. Jú que a matéria que S. Ex.a encaminhou
à votnção é totalmente diferente daquela do projeto
a que me rcferl, V. Ex.n me assegure o direito de
fazer esse romaro. Em que pese a amizade e a simpatia que tenho pelo colega, Senador Nelson Carneiro, ele nflo •::M\ "por dentro" do que acontece no Rio
de Jane!ro.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Sr. Presidente, peço n onlavra para uma explicação pessoal.
O SR. Pltf.SIDENTE (Lourlval Baptista) - Quero lembrnr nc• nobre Senador Vasconcelos Torres que
a Mcsn foi lll~r•rnl. V. Ex.n não poderia, jamais, ter
falado em 'F">nto que não fosse referente ao projeto em vot:v::to.
O Sr. ""'"c""celos Torres (ARENA - RJ) - Mas
o m~u cole·.~:·. fnl<Ju.
O Slt. '~!tV.SlDENTE (Lourlval Baptista) - V.
Ex.~ não pede dialogar com a Mesa. já usou da palavra, Jó. d!sse o que quis. Agora, vamos continuai' a
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n,o 39,
de 1976.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Peço
perdão a V. Ex.n
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Eu
perguntaria a V. Ex.• se é para levantar uma questão
de ordem referente ao projeto em apreciação?
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Não. Fui
citado pessoalmente, Sr. Presidente. V. Ex.• consentiu
que o nobre Sr. Relator ...
O SR. PRESIDENTE (Lour!val Baptista) - Eu
pediria a V. Ex.• que deixasse sua palavra para outra
oportunidade; vamos fazer ultimar a apreciação do
projeto. Depois V. Ex.• voltará à questão de ordem.
O Sr. Nelson Carneiro <MDB - RJ) - Com multo prazer. Aguardare! que V. Ex.a me conceda a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Concedo a palavra ao nobre Senador Italívlo Coelho, para
emit!r parecer em nome da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. ITALtVIO COELHO (ARENA - MT. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente e Sra. Senadores:
Pela Mensagem n.0 311, de 1976, ao Congresso
Nacional, o Excelentiss!mo Senhor Presidente da República solicita a necessária autorização para ausentar-se do Pais, nos termos dos arts. 44, item III, e 80,
.da Constituição, "por algumas horas, em dia a ser
determinado, no decurso da primeira quinzena. de
novembro vindouro", a fim de encontrar-se com o
Presidente do Peru, "em um ponto da fronteira brasileiro-peruana, no Rio Amazonas, entre as cidades de
Tabat!nga e Ramón de Cast!llo, oportunidade em que
serão examinados temas de Interesse das relações entre os dois governos".
Encaminhada a matéria à Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores elaborou o
com'PetentEI Projeto de Decreto Legislativo, declarando, no mérito:
"Aquele encontro entre os Presidentes do
Bras!! e do Peru se reveste da malar Importância, com objetlvos exames de temas de interesses das relações entre os dois Pa!Bes, com
altos resultados para o fortalecimento dos laços que unem essas duas Repúbllcas LatinoAmericanas."
A sua vez decldtu, também em parecer unanimemente aprovado, a Comissão de Constituição e Justiça
daquela Casa ao falar sobre as preliminares de conhecimento:
"Feita a análise quanto a esses aspectos, entendemos que não existe qualquer óbice a. ser
levantado, quanto à const!tuc!onalldade e jurldlc!dade da proposição. Por outro lado, não há
reparo a fazer quanto à técnica legislativa."
Esta Comtssão, por Iguais motivos, opina no sentido de que a matéria prossiga em sua tramitação, ouvida, no mérito, a Comissão de Relações Exteriores do
Senado, por não encontrar-lhe qualquer elva de lnJuridlc!dade ou Inconstitucionalidade, nem defeito de
técnica legislativa.
Era o que tinha a relatar, Sr. Presidente. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Solicito, ao nobre Senador Saldanha Derzl, o parecer
da Comissão de Relações Exteriores.
O SR. SALDANHA. DERZI (ARENA - MT. para
emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em cumprimento ao que preceituam os arts. 44,
Inciso III, e ao, da Constituição, o Senhor Presidente da. República solicita ao Congresso Nacional a
necessária autorização para ausentar-se do Pais, por
algumas horas, em dia a ser determinado, no decurso da primeira quinzena de novembro vindouro.
o Senhor Presidente da. República deverá encontrar-se com o Presidente da Repúbllca do Peru,
em um ponto da fronteira brasileiro-peruana, no rio
Amazonas, entre as cidade de Tabatlnga. e Ramón
Castlllo.
Nesse encontro, os dois Chefes de Estado examinarão temas de Interesse das relações entre os respectivos Governos, na linha dos entendimentos já em
curso, entre suns Chancelarln.s.
A Câmara manifestou-se pela concessão da autorização solicitada, ouvldns, previamente, suns Co-
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missões de Constituição e JWltlça e de Relações Exteriores.
A .sollcltação formulada pelo Senhor Presidente
da Repúbnca está em perfeita ordem e o motivo da
aUilêncla prevista - Intensificação de relações com
um Pais vizinho, tradicionalmente amigo do Brasil
- coincide com os Interesses de paz e de cooperação
Internacional que sempre Inspiraram nossa politica
externa.
Assim, face ao exposto, opinamos pela concessão
da autoi'.Ização ao Senhor Presidente da República
para ausentar-se do Pais, por algumas horas, no decurso da primeira qulnzenà de novembro vindouro,
com o fim de reunir-se com o Presidente do Peru, no
território desse Pais, nos termos previstos no Projeto de Decreto Legislativo aprovado pela Câmara. dos
Deputados.
Esse o nosso parecer, Sr. Presidente. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Os
pareceres são favoráveis.
Completada a. Instrução da matéria, passa-se à
sua apreciação.
Em dlscWlsão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser Ullar da palavra para discuti-lo, vou encerrar a cUscussão.
(PaWla.)
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PaWla.)
Aprovado.
A matéria Irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro,
para uma exp!lcação pessoal.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Em expllcação pessoal.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Vasconcelos Torres não tem
razão. Critiquei as pedras fundamentais que estão
sendo lançadas neste Pais apenas a. titulo eleitoral.
Mas, ao me referir ao Prefeito da Cidade do Rio de
Janeiro, não quis atribuir a S. Ex.• lançamento de
pedra fundamental nenhuma. Apenas, como disse o
Senador Vasconcelos Torres, S. Ex.•, em companhia
de parlamentares e de candidatos da ARENA esteve
visitando o subúrbio da Penha, no Rio de Janeiro, e
ali prometeu fazer um calçadão. Não é nem pedra
fundamental, Sr. Presidente. S. Ex.• comemorou aqui
da tribuna, apenas a promessa do Prefeito :Marcos
Tamoyo. Faço votos para que S. Ex.• cumpra a promessa, para o bem-estar daquela população.
Mas, as pedras fundamental.s ai estão, sr. Pres~dente, jogadas tanto para o alto, que um dla ca.lrao sobre as nossas próprias cabeças. Não há, neste
Pais, e nunca houve, tanta pedra fundamental como
nos dias de hoje. Entendo que devlnmos até fazer
um projeto de lei proibindo a presença dos Chefes
de Executivo Federal, Estadual e Municipal nos lançamentos de pedra fundamental. Eles só deveriam
comparecer à Inauguração das obras.
Acredito que V. Ex.•, Sr. Presidente, como Governador de Sergipe, teve sempre mais alegria em Inaugurar as obras do que em lançar as pedras fundamentais. Estou certo que o nobre Senador Vasconcelos Torres também participará desta opinião.
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Era o esclarecimento que gostaria de prestar a.
S. Ex.• (Multo bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptl.sta) - Sobre
a. mesa., redação final de matéria. em regime de urgência, que será Ilda pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.

1!: lldo o seguinte:
PARECER N. 0 883, DE 1976
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.• 39, de 1976 (n.• 77-B/76, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador José Llndoso
A Comissão apresenta a redação final do Prol eto de Decreto Legislativo n.• 39, de 1976 (n.0 77-B/76,
na Câmara dos Deputados), que autoriza o Presidente do República a aUilentar-se do Pais, no decurso da.
primeira quinzena de novembro vindouro, para. um
encontro com o Presidente da Repúbllca do Peru, na
fronteira brasllelro-peruana, entre as cidades de Taba.tlnga e Ramón Ca.stlllo.
Sala das Comissões, em 26 de outubro de .1976. Danton Jobim, Presidente - José Lindoso, Relator
- Mendes Canale - Renato Franco.
ANEXO AO PARECER N.0 883, DE 1976
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.• 39, de 1976 (n.• 77-B/76, na Câmara.
dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 44, Inciso III, da Constituição, e
eu, ...................... , Presidente do Senado Fe·
deral, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.0

,

DE 1976

Autoriza o Presidente da República Federativa do Brasil a ausentar-se do Pais no de·
curso da primeira quinzena de novembro vindouro.
O Congresso Nacional decreta:
. Art. 1.• 1!: o Presidente da Repúbnca Federativa do Brasil autorizado a aUilentar-se do Pais, no
decurso da primeira quinzena de novembro vindouro,
para um encontro com o Presidente da República do
Peru, na fronteira brasileiro-peruana entre as cidades de Taba.tlnga e Ramón Castlllo. '
Art. 2.• Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) Achando-si!_ em regime de urgência a proposição
cuja redaçao final acaba de ser Ilda. esta deve ser
submetida !mediatamente à apreciação do Plenârlo.
Em dlscWlsão a redação final. (PaUila.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la,
declaro encerrada a dlscUilsão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (PaWla.)
Aprovada.

o

projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Sobre
a mesa, redação final de ma térla em regime de urgência, que será !Ida pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
!!: !Ido o seguinte:
PARECER N.0 884, DE 1976
Da Comissão de Redaçã.o
Redação final elas emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câ.mara n.• 72, de 1976 (n.•
2.600-A/76, na Casa de origem).
Relator: Senador Otto Lehmann.
A Comissão apresenta, em anexo, a redação !lna! das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n.• 72, de 1976 (n.• 2.600-A/76, na Casa de
origem), que dispõe sobre o mercado de valores mob!Uárlos e cria a Comissão de Valores Mobiliários,
esclarecendo que, além da subemenda da Comissão
de Economia à emenda n.• 1 de Plenário, Inclui emendas de redação que em nada alteram a substância
do Projeto (emendas de n.0 • 1, 2, 3, 5 e 6).
Sala das Comissões, em 26 de outubro de 1976. Danton Jobim, Presidente - Otto Lehmann, Relator
- Mendes Canale - Renato .Franco.
ANEXO AO PARECER N.0 884, DE 1976
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de iLei da Câ.mara n.• 72, de 1976 (n.•
2.600-A/76, na Casa de orirem).
Emenda N.0 1
(da Comissão de Rede.ção)
Ao art. 1.o
Onde se lê: "são dlsclpllnadas ... "
Leia-se: "Serão dlsclpllnadas ... "
Emenda. N.• 2
(da Comissão de Redação)
Ao Item IV do art. 1.o
Suprima-se a referência aos arts. 23 e 24.
Emenda N.0 3
(da Comissão de RedaçãoJ
A allnea "a" do Item I do art. 18
Onde se lê: " . . . Indicadas no art. 17 ... "
Leia-se: ". .. Indicadas no art. 16 ... "
Emenda N.0 4
(corresponde à subemenda da CE à emenda n.o 1 de
Plenário)
D~-se ao caput do art. 26 e seu § 2. 0 , a seguinte
redaçao:
"Art. 26. Somente as empresas de auditoria contábll ou auditores contábels independentes, registrados na Comissão de Valores
Mob!Uárlos, poderão audltar, para os efeitos
desta Lei, as demonstrações financeiras de
companhias abertas e das Instituições, sociedades ou empresas que Integram o sistema de
distribuição e Intermediação de valores mobiliários.
O O I

I

O O 0

0

O O O I

O O I

O

0

O O

O O O 0

O

0

o

0

o

O O O O

O O

0

O

O O I

O O O

o o

0

0

§ 2. 0 As empresas de auditoria contábll ou
auditores contábels Independentes responderão
civilmente, pelos preju!zos que causarem a ter~
celros em virtude de culpa ou dolo no exercielo das funções previstas neste artigo."
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Emenda N.• 5
(da Comissão de Redação)
Escreva-se com Inicial maiúscula a palavra "comissão" no § 3.0 do art. 5,0 ; no caput e nos §§ 4.o,
5.0 e 6.0 do art. 19; e no caput do art. 20.
Emenda N.• 6
(da Comissão de Redação)
Suprima-se da ementa e do art. 5.0, caput a sigla

"CVM.,.

· O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) -Achando-se em regime de urgência a proposição cuja redação final acaba de ser Ilda, deverá esta ser submetida à Imediata apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso
da palavra para discuti-la, encerrare! a discussão.
<Pausa.)
Está encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.)
Está aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto voltará à
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Sobre a mesa a redação final do Projeto de Lei do Senado n.o 252, de 1976-DF, aprovado na Ordem do Dia
da presente sessão e que, nos termos do parágrafo
único, do art. 355, do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, será Ilda pelo Sr. 1.0-Secretárlo. (Pausa.)
!!: lldo o seguln te
PARECER N.0 885, DE 1976
Da Comissão de Redaçã.o
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n.O 252, de 1976-DF.
Relator: Senador Otto Lehmann.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n.O 252, de 1976-DF, que eleva
em Cr$ 500. 000. 000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o limite atrlbuido ao Governador do Distrito
Federal para abertura de créditos suplementares.
Sala das Comissões, em 26 de outubro de 1976.
- Danton Joblm, Presidente - Otto Lehmann, Relator - Mendes Canale - Renato Franco.
ANEXO AO PARECER N.O 885, DE 1976
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n.0 252, de 1976-DF, 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.
O Senado Federal decreta.:
Art. 1.0 ll: elevado em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) o limite para abertura de créditos suplementares atrlbu!do ao Governador do Distrito Federal pelo art. 7.o da Lei n.0 6.280,
de 9 de dezembro de 1975, que estlmà a receita e fixa
a despesa do Distrito Federal para o exerciclo financeiro de 1976.
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - O parecer val à publicação.
Sobre a mesa, requerimento de dispensa. de publlcação de redação final, que será lido pelo Sr. 1.0 Secretár!o.
1!: lido o seguinte
REQUERIMENTO N.0 560, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publlcação, para Imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lel
do Senado n.0 252, de 1976-DF.
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. Saldanha Derzl.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à Imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso
da palavra para discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Esgotada a matéria da Ordem do Dla.
Tem a palavra o nobre Senador Franco Montoro,
que falará como Líder.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo registrar, para que conste dos Anais do
Senado, acontecimento de elevada slgn!flcação para a
Medicina brasllelra e para a cultura nacional.
Em data de ontem, Instalou-se na Capital de São
Paulo, a XXX Assembléia Médica Mundial, conjuntamente com o VIU Congresso da Associação Médica
Brasllelra e o I Congresso Médico Mundial. Este conclave, como já se pode verificar pelo noticiário de
hoje, terá elevada significação para o exame dos problemas da saúde pública no Brasil e no mundo.
Ligado a este acontecimento, deu-se um evento
que merece o registro e a homenagem que - tenho
certeza - será de todo o Senado. Nesta oportunidade,
assumiu a Presidência da Associação Médica Mundial
um médico brasileiro, Presidente da Associação Médica Brasllelra, o Dr. Pedro Kassab, um dos homens
que honram a Medicina e a cultura nacional. Tendo
sido um denodado batalhador das causas da saúde
pública e da defesa da Medicina, teve, agora, os seus
méritos reconhecidos pela sua eleição, unânime, para
o primeiro posto da Medicina mundial.
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço,
com prazer, o aparte de V. Ex.•
O Sr. José Llndoso CARENA- AM) -V. Ex.•, ao
registrar este fato, presta homenagem a um dos ho-
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mens que mais se têm dedicado à causa da medicina
pública deste País.
Em 1972, aqui apresentamos um projeto de lei
oferecendo considerações - e V. Ex.• conhece este
projeto de lei - relativamente ao problema de saúde
pública, problema do fumo e outros aspectos pertinentes à propaganda e sua autenticidade com respeito ao consumidor.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SPl - Projeto, aliás, da maior significação sor.lal e nacional.
O Sr. José Lindoso CARENA - AM) - Do Dl'.
Pedro Kassab recebemos, não a rejeição, mas aquela
colaboração alta dentro do espírito das revistas científicas, procurando dar um sentido singular àquela
colaboração, no sentido de, financiando as insti tulções, procurara preservar o consumidor dos malefícios de uma propaganda desorientada. Este homem
que, na sua vida pública do Pais, servindo à Medicina
tem servido à justiça e à verdade, tem prestado um
dos maiores serviços a causa públlca brasileira. O
Brasll deve-se orgulhar da eleição que ora V. Ex.•,
com tanta oportunidade, registra, para orgulho nosso,
nessa Assembléia de alta categoria internacional.
O SR. FRANCO 1\IONTORO CMDB - SP l O aparte de V. Ex.•, na dupla qualidade de Membro deste
Senado, Professor Universitário e pela Liderança da
ARENA, caracteriza bem o sentido objetlvo e nacional da homenagem que se presta a essa Ilustre figura do médico e do cidadão.
Quero acrescentar, Sr. Presidente, que o nobre
Senador Jarbas Passarinho tencionava fazm· Igual
comunicação, mas concedeu-me a prioridade, por se
tratar de um cidadão de São Paulo e lá estar sendo
realizado esse Congresso Médico Mundial. As manifestações revelam a universalidade das homenagens
prestadas a esse !lustre cidadão.
O Sr. José Lindoso CARENA - AM) - Se V. Ex.•
me permite uma pequena observação devo dizer que
ao prlvllégio de São Paulo, da comunicaçfto, acresce
o privilégio da justiça.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Multo
obrigado a V. Ex.n
O Sr. Vasconcelos Torres CARENA- RJ) -Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Ouço
o· aparte de V. Ex.•
O Sr. Vasconcelos Torres CARENA - RJ) - Além
de V. Ex.• e do Senador Jarbas Passarinho, de Igual
modo pretendia registrar o acontecimento. Mas, na
verdade, quem deveria Iniciar a série de congratulações seria justamente V. Ex.•, o homem Indicado, porque, se o Brasil se ufana com esse fato, São Paulo
deve ter razões de sobra para orgulhar-se da conquista que um filho seu acaba de fazer. Senador Franco Montara, sou amigo pessoal do Dr. Pedro Kassab.
E aqui, neste Instante, lembro-me que o conheci em
Macaé, em companhia do Vlce-Presldente da Associação Médica do meu Estado, o Dr. Valdcmir Bragança. Mas, como V. Ex.• está sendo feliz, está dizendo tudo o que o Brasll e principalmente a classe
médica deseja dizer, rogo-lhe permissão para comungar com V. Ex.• nesse ato congratulatório ao grande
médico, já não mais do Brasll nem da América do Sul,
mas um médlcoo do mundo, que acaba de ver os seus
méritos reconhecidos naquele grande conclave realizado na Capital do seu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Suspendere! a sessão por alguns minutos, em virtude da
falta de energia. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Estão
reabertos os trabalhos. Continua com a palavra o
nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP) - Sr.
Presidente, as manifestações do Plenário revelam a
universalidade do pensamento de homenagem ao grande médico e cientista brasileiro. O Senado, prestando
esta homenagem, certamente o faz em nome de toda
a opinião pública brasileira. Trata-se não apenas da
homenagem a um homem, mas da verificação das
Imensas posslbllldades para o bem comum, do trabalho de um homem que se dedicou, acima de seus interesses pessoais, à grande causa da saúde pública. Nesta homenagem, o Senado, certamente em nome de
todo o Pais, presta uma homenagem de justiça a quem
tanto se dedicou à causa pública.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Esta
Presidência se associa à homenagem que V. Ex. a presta à classe médica brasileira pela realização, em São
Paulo, do Congresso Mundial e, de maneira especial,
com o Dr. Pedro Kassab, Presidente da Assoc!a9ão
Médica Brasileira, que ontem empossou-se no cargo
de Presidente da Associação Médica Mundial.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, que falará como Líder.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA- CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Essa foi realmente uma pedra fundamental a que
o Preslden te Ernesto Gelsel hoje lança em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Mas voto fazemos que pedras
fundamentais como essa se multipliquem por todo c
País. Referimo-nos à cerimônia que lugar teve nas
Alterosas, dando Inicio oficial às atividades construc!onais de uma siderurgia que, projetada para sua
primeira etapa com capacidade de um milhão c duzentas mil toneladas vem realmente, em sua etapa
final, atingir o porte daquelas maiores do País.
Três estágios são considerados na implantação de
uma iniciativa que, dúvida não temos, modificará,
por completo, a economia da região de Juiz de Fora.
Esta siderurgia representa exatamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma resposta de como o Poder Público, através do apoio tecnológico e financeiro
que dá à iniciativa privada, pode estimular esta: de
fazê-la, com o alocamento de recursos carreados, capaz de preencher aqueles espaços vazios a que tanto nos referimos meses a fio nesta Casa.
O que vimos hoje não é apenas motivo de orgulho para aquele Município, para Minas Gerais, para
seus representantes que tanto se batiam pelo empreendimento; é para todos nós brasileiros e, principalmente, para aqueles que, confiando na dlretrlz geral do Governo, sabiam que, em se enquadrando a
obra perfeitamente dentro dos princípios aqui anunciados, ela teria pleno apoio, uma vez satisfeitos todos
os pré-requisitos necessários que os órgãos financeiros haviam determinado para que fosse hoje possível
termos essa esplêndida realidade, que é a concretização de um sonho de tantos anos.
Sr. Presidente, não Iríamos nós aqui, neste momento, descer a descrições técnicas mas, também,
obriga-nos, o dever, o registro, no m!nlmo, de um resumo, o mais sintético possível, daquilo que. se constitui essa obra que hoje enaltecemos.
Vamos ter a instalação de um parque já projetado com todas as ampliações até a sua terceira fase,
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para recebimento, preparação e estocagem de matéria-prima.
.
..
Teremos lá uma unidade de sintetização com capacidade de 5.350 toneladas-dia; uma coqueria com
duas baterias e 84 células com capacidade de 1840 toneladas-dia de coque. Um alto-forno a coque da ordem de grandeza de metade daquele gigante inaugurado em maio deste ano em Volta Redonda, com uma
capacidade de 3. 450 toneladas-dia de gusa.
Paralelamente, haverá uma aciarla LD com dois
convertedores de 120 toneladas cada; uma unidade de
llngotamento continuo; uma laminação de barras e
perfis leves com produção de 150 toneladas-dia; um
trem desbastador com oito caldeiras de 450 mi!lmetros e dois trens acabadores, cada um com 6 caldeiras; uma laminação de !lo-máquina com forno de
reaquecimento capaz de operar 185 toneladas-hora;
um trem desbastador com sete caldeiras de duo contínuo de 550/450 ml!lmetros, três trens Intermediários,
quatro conjuntos de trens acabadores e quatro boblnadelras.
Na primeira etapa será montada ainda uma tremaria para produção de 200 mil toneladas/ano de
arame.
Representa todo esse empreendimento, Sr. Presidente, a criação de 4. 550 empregos dlretos, esperando-se que entre em pleno funcionamento em 1981.
Com Isso será acrescida a oferta no mercado de 160
mil toneladas de fio-máquina, 441 mil toneladas de
perfis leves, 120 mil toneladas de perfis acima de
80 mm, 9 mil toneladas de perfis até 80 mm e 200 mil
toneladas de arame lisos e galvanizados.
Se citamos esses números, Sr, Presidente - que
somos os primeiros a reconhecer ser enfadonho sua
enumeração - é para mostrar a Importância da obra
e dizer, Senhores, repetindo palavras aqui tão usadas,
nessa sessão: pedra fundamental, Sr. Presidente, mas
bendita pedra fundamental, pedra fundamental do
progresso, do desenvolvimento de Minas Gerais e do
Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
b<lm! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A sessão já vai adiantada, mas espero contar com
a atenção dos nobres Senadores para os fatos que
pretendo relatar na tarde de hoje.
Abro um dos maiores jornais do Pais, O Estado
de S. Paulo, e este, em noticia originária de Belo
Horizonte, Informa que a Policia Federal apreendeu
ontem - a edição é de 22 - o quadro "Penhor de
Igualdade", do pintor Lincoln Volplnl, premiado no
IV Salão Global de Inverno de Belo Horizonte.
Por que, Sr. Presidente, a Policia praticou esse
ato? Por que a Policia apreendeu um quadro exposto
em um salão? Porque a Policia suspeitou, "por suspeitar, que a tela continha referências atentatórias
contra a segurança nacional". Nem mais nem menos,
este o motivo. Mas, não sé só, Sr. Presidente. Não foi
só este o acontecimento. "Artistas e críticos, que julgaram os trabalhos, estão sendo ouvidos pela Policia
que lhes exige, nos depoimentos, a Interpretação da
obra."
Poderia ficar aqui e nenhum comentário fazer,
deixar o registro puro e simples, que reflete e retrata
as maravilhas da situação atual. A Policia se erige
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em critico de arte e, mals do que isto, em devassadora
dos propósitos que Inspiraram o artista ao conceber
a sua obra e em delinear a concepção em uma tela.
Se isso acontecesse nos paises dominados pela chamada ditadura do proletariado, nos paises totalltâr!os
que têm uma !!losof!a oficial e que, segundo se diz
e se lê, levam o seu dogmatismo até aos domin!os da
arte, não seria aceitável, mas seria compreensivel,
exatamente porque, num Estado totalitário, o Estado
tem pretensões a erigir padrões até em matéria artist!ca. Aqui, Sr. Presidente, eu não sabia que a lei
autorizava à Policia Federal a competência para
perscrutar Intenções dos artistas.
Diz ainda o jornal que o júri do salão foi
integrado por Rubens Gershman, Mário Cravo, Carlbê, Frederico Morais e She!la Le!rner, esta de O Estado de S. Paulo. E mais:
"Penhor de Igualdade", que deu ao seu autor o prêmio aquisição no valor de mll cruzeiros,
mostra no alto da tela um pedaço de madeira.
Na parte Inferior está a foto de um garoto sentando numa raiz e, no primeiro plano, uma
corda. Ao fundo, uma parede."
Não sei, Sr. Presidente, se vendo o quadro, se
examinando-o, eu a ele bateria palmas. Não sei. Louvo-me na descrição feita pelo jornal que, allãs, é
bastante objetlva.
Mas ouça, agora, V. Ex.•, e tenha o nobre Senador
Vlrg!llo Távora a paciência de ouvir, antes de apartear-me, ...
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE) - Ouvi-lo
sempre é um encantamento.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... o
que a Policia viu naqueles elementos componentes do
quadro premiado, distinguido com o Prêmio Aquisição,
este no valor de mil cruzeiros:
"Segundo a Policia - a obra deve ser interpretada da seguinte maneira: "O pedaço de
madeira representa a bandeira nacional; a
corda, na realidade, é um arame farpado. Um
exame com lupa, sobre a parede ao fundo do
quadro, mostrou que nela está escrita uma
!rase de apoio à guerra do Pará."
Até aqui, a noticia.
Sr. Presidente, o fato quer-me parecer surpreendente e grave, porque, desde o momento em que
a Policia se atribua o direito de conferir significação
que lhe apraz aos objetos que vê, nenhum de nós,
nenhum cidadão está livre das garras da Policia e
das truculências da Lei de Segurança. A Policia, onde
se vê um pedaço de madeira, vê a Bandeira nacional;
onde todo mundo vê uma corda, ela vê um arame
farpado; onde todo mundo descobre uma parede, ela,
de lupa em punho, lobriga Inscrições, segundo as
quais haveria ligação com a guerra no Pará. Eu não
sei, afinal de contas, que guerra é esta, nem de que
guerra se trata. Limito-me a ler a noticia de um
órgão idóneo como é O Estado de S. Paulo.
Antes de prosseguir, vou ouvir a palavra, quiçá
esclarecedora, do eminente Senador VIrgílio Távora.
O Sr, Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, há a nossa verdade, a vossa verdade
e a verdade verdadeira. Assim também existe a nossa
versão, a sua. versão e a. versão que mais se aproxima
da rea.l!dade dos fatos. Nós vamos telefonar, daqui a
pouco, para o Sr. Ministro da Justiça. - não podemos
deixar de rir, pela. jocosidade da versão com que o
fato é apresentado -, pa.ra examinar e ver se, realmente, foram atrlbuidos à Policia todos esses poderes

Quarta-feira 27 7167

ou se esta é, apenas, a Interpretação de uma versão.
Porque, segundo v. Ex.•, Ilda como está lida, não é
multo fácil reconhecer motivos. Mas vamos ver a versão do outro lado. Prometemos, como tantas vezes
temos feito aqui, trazer - dentro das nossas forças,
conhecimentos e alcance que tivemos, para a tomada
das providências necessárias -, aquela outra versão.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Agradeço, Sr. Presidente, a gentil Interrupção do eminente
Senador Virglllo Távora. Em um ln~tante eu pretendia Interrompê-lo para que a Taquigrafia registrasse
o riso que acompanhava suas palavras. S. Ex.• dispensou-me disso, porque S. Ex.• mesmo fez referência
ao seu lnsopltável riso, diante da notícia tal como
está estampada e da qual dei notícia.
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE) - Disse
V. Ex.•: a versão.
O SR. PAULO BROSSARD CMDB - RS) - Evidentemente não tenho outra. Tenho apenas essa.

O Sr. Virgílio Távora. (ARENA - CE) - E evidentemente só concordaremos com essa, tendo reafirmado pela autoridade competente de que essa
versão é a exata. Para nós, no caso especial para o
Líder em exerciclo da ARENA, pejo não há em dizer
que achamos jocosa a versão.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) V. Ex.• disse tudo. Mas se fosse só jocoso seria multo,
mas não é tudo. Já seria grave mas não seria tão
grave como realmente é. Porque realmente é jocoso,
mas é mais do que jocoso: dá a medida, confere a
dimensão do arbítrio de que a Policia está a possuir.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE> - Não.
Perdão. V. Ex.• está admitindo como rigorosamente
certa, eminente Senador, esta versão. Em termos absolutamente esportivo achamos Interessante. Não
vamos deblaterar com v. Ex.• -·não é Isso, os fatos
se deram diferentes - dentro daquela linha que nós
traçamos aqui.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Evidentemente. Tenho como exata a versão, se não a
tivesse eu não viria ao Senado comentar. t claro!
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - E ai,
também, releve-nos dizer que, até sermos cientificados pela autoridade federal de que a versão é exatamente esta, nós, por a julgarmos jocosa, não estamos, com toda a sinceridade, convencidos da sua
absoluta autenticidade.
O SR. PAULO BROSSARD CMDB -RS) - Compreendo o aparte do nobre Senador, porque é, realmente, lnverossimll.
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE) - Vamos
então examinar.
O SR. PAULO BROSSARD CMDB - RS) - A
descrição do fato é de tal ordem que rala, efetlvamente pela lnveross!mllhança.
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE) -Então,
V. Ex.• há de nos dar razão de que, até nos convencermos do fato tal como ratratado.

O SR. PAULO BROSSARD <MDB - RS) - Dou
razão ao nobre Senador VIrgílio Távora que, rea.lmente, é de se por em dúvida tão chocante, tão
surpreendente, tão Injustificável, a providência policial, tal como descrita pelo O Estado de S. Paulo,
de 22.
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Mas, Sr. Presidente, tenho em mãos ainda o jornal do dia subseqüente, 23, e este Informa o seguinte,
sob o título:
"ARTISTA ENQUADRADO NA
LEI DE SEGURANÇA
Das Sucursais e do Serviço Local
"Penhor de Igualdade" foi um quadro premiado no Quarto Salão Global de Inverno de
Belo Horizonte. Mas nem o seu autor, Lincoln
Volplnl, nem o júri que premiou a obra poderiam Imaginar o que aconteceria pouco depois:
seriam todos ouvidos pela Policia Federal, e
Volplnl, enquadrado nos arts. 45 e 47 da Lei
de Segurança Nacional."
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Agora
V. Ex.• permita que, com a mesma honestidade com
que lhe demos os primeiros apartes, dizer o seguinte:
mais se nos alicerça a convicção de que precisamos
estudar bem a versão apresentada por V. Ex.• Não
passa na cabeça de ninguém que, apenas, a-pe-nas,
pela descrição aqui feita, fosse um órgão federal enquadrar alguém na Lei de Segurança Nacional que,
para ser aplicada, há que ser apreciada pelos órgãos
da Justiça competente. V. Ex.• há de concordar conosco. Se enquadramos alguém em Lei de Segurança
Nacional é para processá-lo. Está de acordo, Execelêncla?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) Evidente!
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - E
por essa razão, ninguém é enquadrado.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB -RS) - Creio
que a Policia ainda não dispensa a Justiça nesses
processos.
O Sr. Virgillo Távora (ARENA - CE) - Estamos
de acordo, tirando o "ainda".
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Ao
que me consta - sei que a Policia mata, de vez em
quando - a Polícia ainda não substituiu a Justiça.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perfeitamente. Tirando o "ainda", estamos de acordo.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Pode,
apenas, realmente Instaurar o processo e enfernlzar
a vida de uma pessoa, ou de multas - como tem
feito - que, ao cabo de longo processo, vão ser absolvidas, mas depois de passarem por todos os caminhos do purga tório, senão do Inferno.
Se me permite o nobre Senador, ainda uma vez
vou dizer que a sua observação mais agrava o fato
por mim apreciado. Volto a dizer que a versão não
é minha; é de um órgão da maior Idoneidade.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Que, naturalmente, soube por suas fontes de Informação.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Mas
é evidente, nobre Senador,
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Humanas e falíveis, como todos.
O SR. PAULO BROSSA>RD (MDB - RS) - Ora,
nobre Senador, é evidente!
Mas V. Ex.•, até neste ponto, não precisava Interromper-me para dizer urna coisa que é, afinal de
contas, da nossa compreensão geral.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Estávamos Interrompendo V. Ex.", eminente Senador, pela
nossa tradição de receber bem as Intervenções de
V.Ex.•

U)

Outubro de 1976

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Claro.
evidente que venho à tribuna do Senado, Sr. Presidente, não com uma Informação de altiva, nem com
base em uma publicação espúria ou mais ou menos
clandestina, mas estou me servindo de uma noticia
lnserta num grande jornal do nosso País, que, é
evidente, se serviu dos seus jornalistas, dos seus serviços. Falíveis, como não? Por que não? Mas a presunção geral é de que a noticia seja correta, até porque
passaram-se, quantos dias? Desde a primeira notícia
estampada no dia 22, e ao que me consta, nenhuma
retl!lcação foi feita quanto ao fato descrito. Amanhã
pode ser. Mas,até aqui, sou naturalmente obrigado
a ter como .exata a noticia, ainda que sujeito amanhã
a tal ou qual retltlcação.
Mas é evidente, Sr. Presidente, que se estou comentando algo com base em uma notícia jornalistlca,
todo o meu comentário parte da suposição de que
esta notícia é verdadeira.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - E, partindo dessa suposição, condena, a priori, logo, não
só a Polícia Federal, mas também Governo, e toda a
administração Gelsel.
O SR. PAULO BROSSARD <MDB - RS) - Ah!
nobre Senador, sem dúvida nenhuma. Suposta a exatldão do fato, não hesito em condenar. Essa polícia
está procedendo da maneira soviética. Se tosse a poliela soviética que assim procedesse, nós a combateriamos. Agora., porque é a Policia Federal, não vamos
combatê-la? Não. Haveremos de fazê-lo exatamente
para que abusos como esse não voltem a ser praticados.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, nunca, aqui neste Senado, viu V. Ex.• pelo menos da Liderança em exerciclo da ARENA fazer defesa de abusos. Ao contrário; toda vez que a
Liderança traz aqui um fato, procuramos, no !Imite de
nossas forças, esclarecê-los, e depois Informações
prestar.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -V. Ex.•,
aliás, já teve a gentileza de prometer _essas Informações e vou aguardá-las, com a atençao que V. Ex.8
merece e com a atenção que o assunto reclama. Creio
que, neste ponto, estamos entendidos.
se v. Ex.• me prometer, vou continuar a tecer comentários sobre a segunda noticia, e lendo ...
O S. Virgílio Távora (ARENA -C.El - Se V. Ex.•
nos permitir, agora ouviremos em silencio.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ...
para que a Casa veja o fato tal como está - digamos
- divulgado. Dou logo as fontes para que o Senado
tenha conhecimento das Informações de que disponho.
o fato, Sr. Presidente, aqui diz o jornal, é que o
artista que num dia foi premiado e no outro dia,
brindado pela polícia, foi enquadrado nos arts. 45 e
47 da Lei de Segurança Nacional!
o certo é que o quadro que motivou toda a movimentação da Policia Federal e Justiça Militar foi
taxado de subversivo - e !elo:
Mostra no a! to da tela um pedaço de madeira. Na parte Interior está a foto de um
garoto sentado numa raiz e, no primeiro plano,
uma corda. Ao fundo urna parede. Segundo a
polícia a obra deve ser Interpretada da seguinte maneira: "O pedaço eLe madeira representa a
bandeira nacional; a corda, na realidade é um
arame farpado. Um exame com lupa, sobre a
parede ao fundo do quadro, mostrou que nela
É
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está escrita urna frase de apelo à guerra do
Pará".
Lincoln Volp!n! expl!cou que seu objet!vo
com o trabalho "foi refletir o paradoxo existente entre a. propaganda. que apresenta o Bras!!
corno um Pa.Íll- aqui, evidentemente, falta uma
palavra - enquanto a. real!dade vista, diariamente, mostra outra coisa".
Leio, !!, o que estampou o O Estado de S. Paulo,
Sr. Presidente. E volto a dizer que se me fosse dado
examinar o quadro, estar presente à exposição, talvez não apreciasse o quadro que, pela descrição, não
chega. realmente a. me t_ocar as cordas estéticas do
meu ser. Mas onde se ve um pedaço de madeira, a
polícia ver a Bandeira Nacional; onde se vê uma
corda, a polícia ver arame farpado, Isto, Sr. Presidente, não posso admitir, e não posso conceber que a
policia - ou seja lá quem for - tenha atribuições
para, dogmaticamente, decretar coisas dessas. Porque então, amanhã, eu estou, na tribuna do Senado
com um pedaço de jornal e alguém poderá dizer que
estou também com a Bandeira Nacional. O mínimo
que se poderia ver nisso, seria um contra-senso.
E que eu - digamos assim - ao Jogar o jornal
para um lado, estaria tendo um gesto de desprezo
para com a bandeira do meu País, e outras coisas
semelhantes e outras Ilações desse tipo. Vamos convir,
Sr. Presidente, que é simplesmente mais do que jocoso, isto é abominável.
Pára, Sr. Presidente, para não dizer mais no que
se refere a exposição de Belo Horizonte.
Mas Já que estamos em setor pol!c!al, já que estamos tratando de exposição, creio que não fica mal
referir esta outra noticia. Já, agora, não mais oriunda de Minas Gerais, mas do Estado do Paraná. O
mesmo jornal, O· Estado de S. Paulo, em sua edição
do dia 24, sob o título "Fotos sobre violência policial
serão retiradas da exposição", publica esta notícia:
Duas fotografias que mostram o espancamento de um preso numa delegacia de Curltlba
foram proibidas de permanecer na I Colet!va
de Fotojornallsmo do Paraná, uma mostra de
doze fotógrafos que será aberta no próximo dia
29 na Fundação cultural de Cur!t!ba. O fotógrafo Mário Nunes conta que foi procurado pela
Fundação Cultural que lhe pediu para retirar
suas fotografias com a alegação de que não
seria correto um organismo do governo expor
fotografias mostrando a violência pol!clal.
Essas fotografias foram publicadas há cerca de 4 meses na primeira página do Jornai
Diário do Paraná e provocaram respostas Imediatas da Secretaria de Segurança do Estado.
Em principio, a Secretaria alegou que se tratava de uma. montagem fotográfica. Provado o
contrário, o preso foi obrigado a dar entrevistas dizendo que ele não estava sendo espancado, mas que o policial a.penn.s tentava retirar
um anel que trazia no dedo.
Como o argumento era multo frágil o preso
afirmou mais tarde que quando a fotografia foi
batida ele estava "tomado por um espirita" e o
policial tentava controlá-lo. Depois de sofrer
enormes pressões, Mário Nunes foi obrigado a
deixar o assunto e o policial não sofreu qualquer punição. "Agora as fotografias voltam a
Incomodar na exposição. Em princípio, aceite!
que a fundação retirasse a fotografia que seria
Impresso. no programo. e ngora espero uma decisão a respeito dos outros fotógrafos po.ra
mantê-lns ou não na mostra".
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Também aqui, Sr. Presidente, não posso jurar
acerco. da exatldão dos fatos contidos na noticia, mas
ela está lnserta num jornal - volto a dizer - de
reconhecida Idoneidade. As circunstâncias com que o
fato é narrado são tais que não tenho o direito de
pôr em dúvida ainda que amanhã esteja disposto a
aceitar uma retlflcação dela. Mas, dados os elementos
existentes, eu não tenho porque pôr em dúvida.
O registro, o comen tárlo que queria fazer era
este. A fotografia da violência não pode ser exposta.
Agora, a violência policial, esta não Incomoda às
autoridades, e o pollclal arbitrário que as praticou
este não foi responsabll!zado e não foi punido, segundo a notícia.
Era este o comentário que queria fazer, também
a propósito disso. E Isto por que, Sr. Presidente? Porque, nos últimos tempos, a violência pol!clal tem
crescido de forma alarmante. Os abusos praticados
pela autoridade, que tem uma alta missão - porque
a polícia tem uma relevantísslma missão social são tais que chegam a Inquietar.
Será preciso lembrar aquele doloroso episódio
ocorrido em Mato Grosso, envolvendo elementos da
alta hierarquia da polícia mUltar daquele Estado?
Creio que o Senado me dispensa de voltar a apreciar
aquele fato doloroso, horripilante, acima de toda
qualificação. Será necessário volver ao fato do Padre
João Basco, assassinado por um policial, dentro de
uma delegacia de polícia, no mesmo Estado de Mato
Grosso, porque lá fora acompanhado de um prelado
da Igreja Interceder em favor de duas pobres mulheres que estavam sendo torturadas pela polícia?
Abro os jornais, Sr, Presidente, e vejo o quê? O
noticiário a esse respeito é alarmante. No jornal de
domingo: "Policiais espancam vítima até a morte".
E Isto onde? No Estado do Rio.
Abro outro jornal e vejo que um Cabo, Chefe do
Destacamento Policial de Costa Rica, prende, agride,
tortura e manda no povoado - é manchete - cobre
uma página Inteira de O Estado de S. Paulo de domingo, 17 de outubro.
Quer dizer, fatos como esses de violência pollclal,
e.stão-se sucedendo de maneira alarmante. Agora, documentar-se a violência através de uma fotografia ·e
expô-la, Isto Incomoda e fere a del!cada sens!b!lldade
oflclal.
Depois, Sr. Presidente, há quem se admire de que,
·em face dessas ocorrências, o povo enraivecido se
dlrlj a a uma delegacia e a arrase como ocorreu na
delegacia de Ribeirão Bonito, onde foi assassinado
pela polícia o Padre João Basco.
Esses os ·fatos que estão ocorrendo perante os
nossos olhos, que estão ocorrendo à face da Nação e
que estão provocando, multiplicando, um estado de
animosidade para com a a utorldade pollclal que não
é bom, que não é proveitoso, que não é útil para a
sociedade.
De outro lado, Sr. Presidente, recebi, hoje, o livro
do Procurador do Estado de São Paulo, Hé!lo Pereira
Bicudo, "Meu Depoimento sobre o Esquadrão da
Morte". Este llvro, também, contém revelações que
são Inacreditáveis.
O Jornal do Brasil, de segunda-feira da semana
passada, dia 18, trouxe uma entrevista do Procurador
Hélio Pereira Bicudo, na qual ele resume os fatos
mais Importantes expostos no llvro. A Veja que está
a circular, também trouxe uma entrevisto. com o
mesmo procurador.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GOl - A Manchete também.
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O SR, PAULO BROSSARD (MDB - RS) - A
Manchete, lembra-me o nobre Senador Lázaro Barboza. Não tive ocasião de ler Manchete, por Isso a
omissão na referência.
Agora, tenho o livro em minhas mãos. Este livro
tem um prefácio, que é de Ruy Mesquita. Li em um
dos nossos jornais - não saberia dizer em qual deles
- que o semanário da Cúria de São Paulo, Intitulado
O São Paulo, foi proibido de estampar o prefácio de
Ruy Mesquita ao livro do Procurador Hélio Pereira
Bicudo sobre o Esquadrão da Morte.
Vejam só V. Ex.•• o que acontece: as violências .
andam soltas, mas parece que a preocupação maior é
em evitar a divulgação dos fatos delituosos, dos abu.sos praticados, e não de suprimir os abusos, de suprimir as causas motivadoras dos documentos que
depois merecem a censura.
Neste prefácio, Sr. Presidente, que f·~l distinguido
com a censura, Ruy Mesquita diz o seguinte:
"O leitor que percorrer as pá;linas Impressionantes deste depoimento de Hélio Bicudo
sentirá, desde logo, :: ~cnsaç:o ele c1ue Está lendo um emocionante romance policial. :\ história
macabra do esquadJ'iío da morte, que é contada
por Hélio Bicudo com ab:.·Jluta objetividade,
sem o recurso a artifícios literários tornado.s
desnecessários pelo patético que lhe é Inerente,
o transportará, insensivelmente, para a atmosfera da Chicago dos anos da década dos vinte,
com as quadrllhas de gangsters agindo com
uma impu:lidade imperturbada até mesmo pela
enorme eficiência do FBI.
A medida em que se aprofundar na leitura,
no entanto, notará, para além das semelhanças
entre os dois episódios, aspectos fundamentais
que os distinguem e que demonstram que o
episódio brasileiro constituiu um fenômeno de
patologia 5ocial muito mais grave do que o
norte-americano.
É que enquanto nos Estados Unidos da década dos vinte assistiu-se a um combate entre
o crime e a lei em que os dois campos estavam
nitidamente delimitados, com a lei utilizando
plenamente o seu braço armado, que o é a
policia, para enfrentar os grupos que a desafiavam com uma ousadia inédita na história
daquele país, o que se viu no Brasil dos nossos
dias foi um combate desigual entre um grupo
de criminosos - cuja força e ousadia decorria
do fato de estar enquistado exatamente no
braço armado da lei - a polícia - e também
do fato de contar, por isso mesmo, e por razõe3
de ordem politica, com a proteção do Poder
Político - e um homem só cuja formaçã) moral fez com que cedesse aos imperatlvo.s d:: sua
própria consciência em lugar de ceder às poderosas pressões dos que, colocando-se acima
das próprias instituições brasileiras, nilo admitiam que o Poder que se auto-delegaram fosse
de qualquer forma !Imitado, ainda que pela
simples aplicação da lei.
A impunidade relativa dos gangsters de
Chicago, que os Eliot Ness do FBI levaram anos
para suprimir, decorria, paradoxalmente, do
respeito sacrossanto que a democracia norteamericana vota aos direitos de cada um diante
do poder público, direitos esses que assistem
inclusive aos piores criminosos que também gozam da proteção da lei. Já a impunidade dos
nossos intocáveis do esquadrão da morte decorria de uma situação exatamente Inversa, na
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qual qualquer cidadão, criminoso ou não, pode
ter a certeza de que a lei não o protegerá desde
que aos que detêm o Poder não Interessa que
a lei o proteja.
Enquanto os gangsters norte-americanos
tinham que se enfrentar em igualdade de condições, niio só com grupos de gangsters rivais,
mas também com as forças da lei, os intocáveis
brasileiros, resguardados pela sua condição de
policiais, assassinaram Impunemente dezenas e
dezenas de pessoas, sem condições de defenderse, para preservar o domínio do comércio de
tóxicos, tendo de enfrentar na sua faina criminosa apenas o prote.sto diário da imprensa independente, enquanto também rssa Imprensa
não l~i calada pela c;;,;sma, e depois, a luta
destemida de um homem sü, cuja única força
era a força moral de quem se recusou a prostituir o Ministério Público.
Nos Estados Unidos da década dos vinte
assistimos a um fenômeno de morbidez social
enfrentado e conjurado através da terapêutica
normal, aplicada por instituições sadias e vigorosas. No Brasil dos nossos dias, assistimos a
um fenômeno de decomposição institucional,
enfrentado por um homem só, não contaminado por ela, apesar de ser, naquele momento, um
representante dessas instituições;
Se não tivesse ocorrido a circunstância fortuita de os criminosos do esquadrão da morte,
ou, pelo menos, algumas de suas principais figuras, terem tido participação Importante na
repressão ao terrorismo político e à subversão,
temos a certeza de que Hélio Bicudo teria encontrado todo o apoio de que necessitava para
levar sua luta até um final plenamente vitorioso.
Foi justamente o fato de ter ocorrido essa
circunstância, no entanto, que deu a essa luta
uma Importância multo maior do que teria um
simples combate do Ministério Público para
extirpar da polícia agentes criminosos.
Efetivamente, dadas as circunstâncias especiais em que foi travada, a luta de Héllo Bicudo foi, antes de tudo, uma tentativa isolada
de atalhar o processo de gangrena que atingiu
as Instituições brasileiras graças à crescente arbitrariedade do poder revolucionário.
E, até um certo ponto, essa tentativa alcançou êxito, uma vez que o poder revolucionário revelou, pelo menos, um certo "pudor" na
sua ação subrepticia em defesa dos criminosos
do esquadrão.
Esse "pudor", o constrangimento, que o
próprio Hélio Bicudo registra em seu depoimento, das autoridades que se negavam a lhe prestar o apoio e que estavam Institucional e moralmente obrigados a prestar, essa espécie de
vergonha daqueles que sabiam que, se não dispunham de força moral, dispunham de força
física para agir ostensivamente com o objetlvo
de deter um homem que, antes de tudo, lhes
acicatava a consciência dolorida, foi que permitiu a vitória parcial de Hélio Bicudo, representada pelos processos que foram e estão sendo Instaurados contra o bando de assassinos
enquistado na policia de São Paulo.
Embora seja multo Improvável que o principal elemento da quadrilha, erigido em herói
da luta contra a subversão, venha um dia a ser
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condenado por algum dos Incontáveis crimes
que praticou, níio há dúvida de que os resultados da ação de Hélio Bicudo revelam que
ainda hã condições para se deter o processo
de gangrena Institucional a que o Brasil está
submetido, para que se restabeleça aqui o Estado de Direito.
Ao terminarmos a leitura do livro de
Bicudo, ficou-nos a Impressão da sua Imensa
mágoa e do seu desencanto com os homens e
as instituições em que sempre confiara. Mas
não cremos que ela seja justa.
Quem teve o privilégio de, provando-se
como ele se provou, medindo-se como ele se
mediu, depois ter a confirmação perante sua
própria consciência de que em nenhum momento deixou de corresponder aos seus próprios
Ideais de homem público, aos seus princípios e
às suas convicções, à própria Imagem, enfim,
que de si mesmo se fez para transmiti-la Intacta aos seus filhos, terá forçosamente de se
sentir vitorioso e realizado.
Derrotados e desmoralizados sentir-se-ão,
sem dúvida, todos aqueles que, de uma maneira
ou de outra, por ação ou por omissão, contribuíram para que sua luta não fosse completada,
contribuindo assim, também, para que se adiasse o dia em que a Revolução de 64, expiando
as suas culpas, purificada e reconclllada com
os Ideais em nome dos quais foi vitoriosa, projete no mundo inteiro a sua verdadeira imagem.
São Paulo, 26 de abril de 1975.
Ruy Mesquita."
Sr. Presidente, o jornalista Ruy Mesquita usou
esta linguagem, no prefácio do livro do Procurador
Hélio Bicudo, acerca do esquadrão da morte, Não
prec!saria lembrar que em favor de um dos policiais
envolvido.~. chegou a ser votada, na legislatura passada, lei que modificava o Código de Processo Penal,
para que esta autoridade continuasse em liberdade.
Não vou além, Sr. Presidente, porque sinto pudor
em aprofundar este assunto.
Eu teria mais coisa a dizer, mas não gostaria de
fazê-lo, Sr. Presidente. O que eu disse jã é bastante
- penso eu - para documentar, em noss·os Anais,
os abusos que vêm sendo praticados por um setor da
administração, que deveria ser motivo de tranqüllldade e segurança e que, tantas vezes, se converte
em causa de lntranqüllldade e fator de insegurança.
Mas, não quero encerrar, já que falei em censura,
sem dizer aos redatores do jornal, do semanário 1\lovimento, que recebi a sua carta de 27 de agosto e
que estou Inteiramente de acordo com os termos
desta. Esta carta me foi endereçada, Sr. Presidente,
porque, a propósito do escândalo das mord·omias, observei que graças à liberdade que alguns jornais gozavam, havia sido possível a publicação daqueles
fatos, que não deixavam bem, paro. ser extremamente
benigno à administração pública federal. Mas é claro
que, referindo-me à liberdade de Imprensa, que certa
parte da Imprensa tem gozado, neste Pais, sob o
a tua! Governo, e que, notoriamente, não gozou, sob o
Governo anterior, eu não estava afirmando que havia
liberdade de Imprensa no nosso Pais. Até porque, repetidas vezes, tenho dito que uma das poucas mudanças havidas em nosso Pais foi o levantamento
parcial da censura, ordenada pelo Governo ntua!.
Digo parcial porque, notoriamente, existem órgãos
da Imprensa que são censurados, entre eles, o 1\lovlmcnto. Portanto, o relato que me faz o editor nacio-

Quarta-feira 27 7171

na! do semanário Movimento, em verdade, não encerra uma contestação ao que eu disse; é, apenas,
uma reafirmação do que, várias vezes, nesta casa e
desta tribuna, tenho dito. Apenas, para que o Senado
tenha noticia do teor desta carta, vou mencionar somente um trecho dela.
Diz que (textualmente):
"Mandamos para a censura 305 laudas de
texto; foram vetadas, Integralmente, 283 ou
93%; mandamos 69 fotos, 58 foram vetadas ou
84%; mandamos 13 desenhos, 6 foram vetados
ou 46%; mandamos 12 tabelas, 10 foram vetadas ou 83%."
E, depois, passa a relacionar ·os assuntos vetados
pela censura, o primeiro dos quais era um resumo de
um estudo da ONU sobre a mão-de-obra feminina no
mundo.
Assim que, dando noticia ao Senado deste documento, quero dtzer ao seu autor que, em verdade,
ele não me traz novidades e, nem mesmo, ao Senado,
p·orque é notório, nesta Casa, que esse é um dos jornais
que têm sido castigados pela censura.
Mas, ainda, por falar em censura, Sr. Presidente,
pego os jornais de hoje. Dois dos maiores jamais do
Pais - um do Rio e outro de São Paulo. Este, .o O Estado de S. Paulo, na primeira página, tem a seguinte
noticia de origem estrangeira:
TRANSKEI OBTitM AUTONOMIA
UMTATA- Num aberto desafio à opinião
pública mundial, o governo sul-africano concedeu ontem a Independência ao Transkel - o
primeiro dos nove países que serão criados no
território para abi'Igar a população negra. A
maioria das nações do mundo, entretanto, negase a reconhecer o Transkel, por condenar a politica de Pretória, que objetlva confinar em apenas 13 por cento do território os negros que representam 70 por cento da população. Em São
Paulo, várias emissoras de rádio e televisão foram proibidas pela Polícia Federal de divulgar
o notlclár'lo sobre a Independência. Não foram
explicados os motivos da censura.
Que comentários posso eu fazer dentro disto, Sr.
Presidente?
·
Trata-se de um fato ocorrido em um pais situado
no continente africano, O fato é este. O jornal o publicou. Mas, ainda uma vez, a policia federal proíbe
que estações de rádio e televisão noticiem o fato divulgado pela lmpre!llla.
Custa-me compreender. Não tenho, realmente,
forças que me permitam a compreensão dtsto. Mas,
para que V. Ex. a verifique que isto não se deve apenas
a uma, digamos assim, obnubllação deste ou daquele
agente da policia federal que atua no Estado de São
Paulo, vou mostrar que o Jornal do Brasil traz coisa
semelhante. De modo que o fenómeno, pelo menos,
ocorreu em São Paulo e no Rio de Jan~lro.
O Jornal do Brasil, de hoje, numa página que
dá um vasto noticiário sobre a ocorrência havida na
Afrlca do Sul, traz esta tnformação:
"Por volta de 12hl5m, por telefone, uma
pessoa que se Identificou como Almerlndo, da
Censura Federal, passou o seguinte comunicado:
"De ordem superior fica proibida a transmissão pelo rádio e televisão de qualquer noticia, comentário ou Informação a respeito da
Independência do Territói'Io Transkel, a ser con-

7172 Quarta-feira :!7

niAIWl 1)0 CONGIU:SSO NACIONAL !Scçiio lll

··-----·--~---··--

cedida pela Afr!ca elo Sul, visto que a ve!culaçiio
de propaganda da lndepenclcnc!n deste territó-

rio ... "
_ creio que a notícia não é propaganda; é noticia, é
relato. Em todo caso, leio o que tenho diante dos
~~:

-

" ... poderá prestar-se a !nterpretnçao errõnea sobre a posição bras!lelra c prcj ud!car o
interesse da politica externa de nosso País."
Também devo dizer que, infelizmente, não sou
dotado de inteligência tão aguda e de perspicácia tamanha que me permitam compreender a Just!f!cação
dada pelo agente da Polícia Federal para proibir que
rádios e televisões not!classem um fato, aliás divulgado pelos jornais, ocorrido na Afr!ca do Sul.
Sr. Presidente, pode V. Ex.n estar certo de que é
com profundo constrangimento que ocupo a tribuna
neste momento, tribuna que me apresso a deixar, mas
entendo do meu dever fazer este registro e estes comentários, na esperança de que alguma coisa possa
obter no sentido da não reprodução de episódios como
os referidos nesta tarde.
Preocupa-me, com efeito, Sr. Presidente, que as
autoridades sejam mais sensíveis à divulgação - documentação de determinados episódios ocorridos, notoriamente ocorridos, confessadamente ocorridos, e
não mostrem Igual sensibilidade tendente a evitar
que fatos tão desprezíveis ocorram nos domínios da
administração.
O Sr. Luiz Cavalcante {ARENA - AL) - Permiteme V. Ex.• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD {MDB-RS)- V. Ex.•
para apartear-me não precisa solicitar licença.
O Sr. Luiz Cavalcante {ARENA - AL) - Nobre
Senador Paulo Brossard, o fato que V. Ex.• agora revela me parece um tanto paradoxal, porque se de um
lado, como diz V. Ex.n, agente da censura não permitiu a divulgação de certa noticia, por outro lado a
divulgação dessa mesma notícia por um jornal, em
forma de denúncia, me parece que anula, por assim
dizer, a Importância da denúncia. Com Isso, quero
dizer - e não estou Investido de condições de liderança, absolutamente - que admito possa ter havido
um exagero de agente policial, mas não me parece
lógico que se atribua ao Governo o desejo, o propósito
de não veicular a noticia. O nosso País não pratica
nem admite qualquer diferenciação de cor. Somos umÚ
Pátria absolutamente liberal, !senta da discriminação
racial, verdadeiramente modelo neste mundo. Então
não vejo por que o Governo teria o propósito de im:
pedir a divulgação do fato. Volto a repisar: admito
ter havido um exagero de um agente, mas não uma
determinação geral do Governo, ou particularmente
do Ministério da Justiça.
O SR. PAULO BROSSARD <MDB -RS) - Creio
Sr. Presidente, que o nobre Senador Lulz Cavalcante'
no seu aparte, traduz especialmente o seu sentimento'
sentimento que é notoriamente de ben'lgn!dade e d~
exemplar correção.
O Sr. Luiz Cava!can.te <ARENA - AL) - Multo
obrigado.
O SR. PAULO BROSSARD CMDB - RS) - A
S. Ex.n, realmente, repugna Isto que acabe! de comentar, c estranha, porque realmente é estrnnhtivcl,
pois representa um contra-senso. S. Ex.n se fixou no
último episódio referlrto, que é o desta notícia vlnela
do exterior! como não J?Oderla deixar de ser, acercr~ ele
uma ocorrencla da politica Interna da Afl'lca do Sul
A notícia foi publicada, como era natural que fosse:
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porque cm r.l, especialmente pelas ca~acterístlcas, não
é boa nem má. É apenas uma notlcla; retrata um
fato, revela um fato, que poderá ser louvado ou criticnelo, da politica Interna da Afrlca do Sul, cujo Govcmo teria concedido autonomia a uma determinada
rcgiüu. para, Ii~. situar a população de cor preta. :r-.;ras,
'impedir que o rádio e a televisão divulguem a notiCia
é que, efet!vamcntc, para mim se torna algo acima
quase elo cognoscívc!.
O Sr. Luiz Cavalcante {ARENA - AL) - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD {MDB - RS) - Se
Ex.n me conceder apenas uns minutos, dá-lo-e! em
seguida.
Mas, o fato de alguma autoridade, bem ou mal,
autorizada ou não, fazer o que fez, revela e documenta
o que estas autoridades costumam fazer e fazem, que
é de censurar. Pode no caso concreto até não ser
ordem oficial, ministerial ou governamental. Pode;
mas o fato não deixa de ser grave, pela circunstância
de um agente qualquer estar investido deste poder
que as le'is não autorizam.

v.

Ouço o nobre Senador pelas Alagoas.
O Sr. Luiz Cavalcante {ARENA - AL) - Para
bem fixar nossa posição em relação a essa tão debatida questão da discriminação racial, me permitiria
lembrar que o nosso Pais foi dos primeiros, se não
mesmo o primeiro, a reconhecer o Estado de Angola,
e por isso o Itamarat! foi acusado de certo açodamento nesse reconhecimento. Confesso que eu próprio ache'! a medida açodada, do que me penitencio
hoje. Então, se o Bras!! não tem a mazela da segregação, não tem por que esconder a segregação de
outros.
O SR. PAULO BROSSARD CMDB- RSJ -V. Ex.•
há de convir comigo que o fato é que o Bras!! não
pratica essa política segregacionista. Se outros países
a praticam, é outra questão, outro problema.
O fato da notícia Informar que na Mrlca do Sul
tal medida foi adotada nada diz com a política brasileira, que é naturalmente contrária a segregação
J:i ao tempo em que ainda havia escravidão em nosso
País, da tribuna parlnmcntar, uma das grandes figuras do abolicionismo, Joaquim Nabuco, observava
que a sociedade brasileira era das mais lgual!tárlas
do mundo, se não a mais lgualltárla. Isto ele observava no século passado, antes da extinção da escravatura. Já cntüo havia esta tendência da sociedade
brasileira, que só se tem acentuado. Basta dizer que
existe até uma lei, que leva o nome de um antigo
membro destr~ Casa, a Lei Afonso Ar!nos, que define
como contra vençüo penal a discriminação racial em
nosso País. Assim, creio que neste ponto estamos Inteiramente de acordo.
O Sr. Daniel l{rieger {ARENA - RS) - Permite
V. Ex.• um aparte? (Assentimento do orador.) - O
ponto básico dn legislação de direitos e garantias ind!v!duals é justamente este preceito.
O SR. PAULO BROSSARD CMDB- RS) -O nobre Senador Daniel Krlee;er lembra Isto que é a regra
o princípio, e está enunciado nas nossas leis. De mod~
que, no que diz respe'lto ao nosso Pais, a nossa política, nii9 há dúvida, não há problemas a respeito. Mas
Isto nuo diz nada com a proibição da divulgação de
uma noticia vinda do exterior relativamente a um
outro país, situado cm um outro continente.
Sr. PresldcJJtc, era upclllJS o que que1ia Jl;~er,
obscrva11lio
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tão habituada a censurar, e censura com tanta liberdade que termina censurando até noticias vindas do
exterior relacionadas com outros paises. Ainda que,
paradoxalmente, a mesma noticia. seja publicada pelos
jornais o que torna mais dlficll a compreensão do fato
àqueles' que não são Iniciados nos códigos policiais
da atualldade. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra ao nobre Senador Vlrgillo Távora, que
falará como Líder.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA- CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente o quanto apartear pudemos o orador que deixa.
a tribuna, procuramos tornar bem clara a posição do
Governo. Mas quem, de futuro, lesse os Anais desta.
casa e antes as palavras da Oposição tivesse e nenhuma retlflcação mais formal do Governo vislumbraria nas mesmas como um seml-assentlmento às
afirmativas aqui feitas, acolhendo o silêncio a melhor
de todas as confissões de culpa..
Este Governo, o Governo do Presidente Geisel
desafia a contestação pela sua a.ção, mesmo em âmbito
estadual, de que toda. e qualquer violência que lhe
seja presente não tenha. tomado as providências, Inclusive fazendo agir sua. autoridade sobre aqueles
que detêm a responsabilidade da. condução dos negócios estaduais.
Disse o eminente Representante pelo Rio Grande
do Sul durante sessenta minutos - e após o episódio
do quadro de São Paulo a.o qual prometemos trazer
aqui também a versão das autoridades, jâ que ouviamos apenas e diríamos que achamos até jocosa a versão se assim fosse um rol não pequeno de arbitrariedades policiais, mas arbitrariedades de policias estaduais que, uma vez presentes e denunciadas a.o Presidente da República ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA !ARENA - CEJ (Pausa.) Estamos permitindo, com todo o prazer.
O Sr. Paulo Brossard !MDB - RS) - Policia Federal.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA - CEJ Temos boa lembrança: "Policiais espancam vitimas
até à morte" (Estado do Rio de Janeiro). "Cabo
chefe do Destacamento de Costa Rica prende, agride,
tortura e apavora o povoado".
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Sim, esses
dois casos são da Polícia Estadual, mas o da apreensão do quadro, em Belo Horizonte, da fotografia, é
Policia Federal.
O SR, VIRGíLIO TAVORA (ARENA- CE) -Já.
fizemos referências ao episódio do quadro. Após o
quadro V. Ex.• - e aqui está. tomado nota - ...
O Sr. Paulo Brossal'd (MDB - RS) - Permite
V. Ex.•? Para mostrar exatamente o quê? Que uma
onda de arbitrariedades e abusos se generaliza, embora alguns sejam de responsabilidade da Policia Federal e outros não. Mas, de qualquer forma, deste
serviço lmportan tisslmo que é a Pollcla.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA- CE) -E
aqui estamos para dizer, Sr. Presidente, que toda vez
que denunciada uma atrocidade, um abuso de autoridade, seja onde for - e os casos recentes estão ai,
Inclusive do assassinato do Padre Burnler ...
.. o Sr. Paulo Brossnrd (MDB - RS) - Caso de
Polícia Estadual.

O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA - CE) e de prontisslma atuação do Governo federal.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RSJ - Permite
V. Ex.• um aparte? (Assentimento do orador,) - O
Governo federal não tinha por que Intervir no caso,
pois era da responsa b!lldade ...
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA - CE) Fez e o fez multo bem.
O Sr. Paulo Brossard !MDB - RSJ - ... do Estado que, nominalmente, goza de autonomia.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA - CE) Eminente Senador Paulo Brossard, nesta. atual administração - no ano 2000, quando v. Ex.• for Gove!no pode fazer diferente - mas, na Admlnlstraçao
Gélsel, dizemos aqui, sabido pelo Presidente a uma
arbitrariedade de um crime praticado como esse, ele
ordena as providências e vai ter que ser cumprido
aquilo que a lei manda, que é a defesa de qualquer
Individuo.
Desafiamos qualquer contestação.
o Sr. Paulo Brossard <MDB - RSJ - Permite
V. Ex. um aparte? (Assentimento d.o orador.) Allâs,
se compreende, porque tendo sido os Governadores,
todos eles, nomeados pelo Presidente, se compreende
que ele tenham essas liberdades.
O SR. VmGtLIO TAVORA (ARENA - CEJ Primeiro não foram nomeados pelo Presidente. V. Ex.•
está. Insultando todos os seus cole.gas que participaram, em esfera estadual, da eleição de alguém.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Ora, ora,
nobre Senador.
O SR. VIRGíLIO TAVORA !ARENA - CE) Pode V. Ex.• divergir da forma com que foram escolhidos, mas, nomeação de Presidente, é - permitanos dizer - um insulto que não fica. até bem à atitude que v. Ex.• sempre, cavalheirescamente, toma
nesta Casa.
o Sr. Paulo Brossard <MDB - RS) - Ora, nobre
Senador, é fato notório, lncontestâvel.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA - CEl Mas queriamos dizer a V. Ex.• de que fosse eleito direta ou lndlretamente, podem V. Ex.• e este Congresso ficar bem certos que a Administração Gelsel,
em sabendo, não tolera e manda punir os responsáveis e apurando tudo que a ela for apresentada. Sua
Excalêncla depois foi mais além e deu o depoimento
de um Promotor Público, homem dos mais brilhantes,
neste Pais, pela sua postura moral - neste ponto
ficamos de acordo já - e nos fala de sua luta contra o Esquadrão da Morte. Lê o prefácio de Rui Mesquita profllgando seus crimes.
Queremos deixar bem claro, Sr. Presidente, que
não se pode apresentar Isto como uma mácula da
Administração atual, porque se hã uma Administração que procura - não querendo saber o Interesse
que atrás do fato está escondido - punir os responsáveis chamá-los à responsabll1dade é justamente
aquela que temos a honra. de defender e provas de
sobejo foram dadas. Esses esclarecimentos devem ficar aqui bem precisos: não defendemos tortura de
ninguém não defendemos arbitrariedade policial.
Ciente o' Presidente de qualquer uma, age. Os fatos
são evidentes. Sr. Presidente, Srs. Senadores, negar
a atitude do atual Governo, em fazer com que todos
esses crimes todas essas violências sejam elucidadas
e os responsáveis punidos, é desejar que o sol não
brilhe, é negar a evidência dos fatos.
Essas as declarações que gostarlamos de fazer,
em aditamento ao pronunciamento do eminente Senador pelo Rio Grande do Sul. (Multo bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Benjamin Farah) - Conparticipação nacional de 71% do valor do caminhão,
cedo a palavra ao nobre Senador Mattos Leão.
para atingir 92% em 1981. o capital da sociedade
anônlma
seria de Cr$ 200 milhões, sendo 50% em
O SR. MA'ITOS LEAO !ARENA - PR. Pronuncia
ações ordinárias e 50% em ações preferenciais, estas
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadosem direito a voto e subscritas pela AB Volvo. Aclores:
nlstas brasileiros terão 60% das ações votantes.
Venho pedir o apoio desta Casa para um esforço
Consta ainda do projeto de viabilidade um Imotlmlsta, uma ação consciente e positiva desenvolvida pelas classes empresariais do Paraná, envolven- portante argumento a aconselhar a aprovação Imedo dlretamente altos Interesses da Nação, que tem diata do empreendimento. Demonstra a Volvo do
por sentido usar para estímulo à lndustrlallzação os Brasil que o valor das vendas ao exterior ser!) superecursos que colhemos numa agricultura em franca rior a 350 milhões de dólares, propondo-se a firmar
·com a BEFIEX o compromisso de exportar o mínimo
expansão.
liquido de 200 milhões de dólares nos primeiros dez
O Paraná deve colher este ano perto de doze mi- anos, reservando para os caminhões brasileiros merlhões de toneladas de soja, milho, trigo, arroz e fel- cados externos já conquistados pelo produto da
j ão, participando com 20% da produção agrícola bra- marca.
sllelra, estimando-se que carreará para o País um biAinda mais: a reduzida oferta dos fabricantes
lhão e quinhentos milhões de dólares de receita de
nacionais de caminhões pesados vem deixando um
exportação.
saldo acumulado de pedidos não atendidos, o que leva
Entendem as classes produtoras de meu Estado os llóiUár!os a adquirirem veículos antleconômlcos.
que agricultura sem Indústria Importa na contínua Hoje, a participação dos caminhões no total dos
descapitalização da região agrícola, a favor das áreas transportes de carga situa-se em torno de 76%, delnd ustriallzadas, fenômeno de ,que se ressente pro- vendo subir a mais de 80% nos próximos dez anos.
fundamente o Paraná, A economia estadual sofre a A própria crise de petróleo Indica o uso de caminhões
fragllidade da dependência direta ao clima, e oscila pesados, mais adequados para o transporte a longas
ao sabor dos preços dos produtos agricolas.
distâncias e portanto para um pais de dimensões conExpressão mais marcante dessa ação de estimulo tinentais.
à industrialização do Paraná é a implantação da CiPelo seu avançado conteúdo, o projeto da Volvo
dade Industrial de Curitiba, núcleo aparelhado para
receber empresas de grande porte ao qual se dotou cto Brasil vem de várias formas atender às recomenelo melhor equipamento operacional, conjugando am- dações do II Plano Nacional de Desenvolvimento.
pln oferta de energia, transportes, comunicações e
Promove a descentralização Industrial, fortaleensino técnico, com fácll acesso às matérias-primas cendo a economia paranaense, corno novo pólo de
e aos grandes mercados consumidores nacionais e desenvolvimento, atenuando os desníveis regionais
exteriores.
que preocupam o Governo da União. _Criará 1.008
Ao lado de garantir toda essa estrutura às em- novos empregos dlretos, com remuneraçao acima dos
presas em implantação, meu Estado tem cedido ca- níveis normais do Pais.
pital, mediante participação ac!onárla do seu banco
-Formará mão-de-obra especializada através de
de desenvolvimento nos empreendimentos locallzados escola
técnica a ser mantida pela própria empresa
na Cidade Industrial, de sorte que em menos de um em convênio
com autoridades locais. Distribuirá tecqülnqüên!o estarão operando mais de setenta fábri- nologia sofisticada,
desenvolvida pela AB Volvo na
cas, garantindo 13.000 novos empregos.
Suécia, que será utilizada sem pagamento de qualquer
Em todo esse processo entusiasmante, falta, en- remuneração pelos fabricantes nacionais de compotretanto, um empreendimento de grande porte, capaz nentes, que certamente a utilizarão também para
de prod uz!r efeitos multipllcadores, servindo de mo- melhoria da qualidade de outros produtos. Assegurará
tivação e passo Inicial de escalada ind ustrlal.
a colocação de seus caminhões nos mercados externos,
promovendo a abertura de novos campos para a
Recentemente foram frustradas nossas expectati- exportação
de manufaturados brasileiros. Além de
vas de sediar o novo Pólo Petroquímica nacional, que proporcionar
uma receita de 325 milhões de dólares,
teria poder de gerar estímulos a outras atlvldades
que
é
a
exportação
programada, perrnl tirá a economia
empresariais.
de divisas mediante a redução de combustível com a
Por todos esses motivos viemos a este Plenário dlesellznção da frota nacional de transportes rodolançar um apelo, para o qual necessita o Paraná de viários de carga.
todo o apoio dos nobres pares, pleiteando do Exmo.
Já verificada, portanto, a conveniência do ProSr. Ministro da Indústria e do Comércio que urgencle
a aprovação do projeto que visa a Implantação da Jeto pela BEFIEX, que o aprovou por unanimidade,
Volvo do Brasil S/A - Motores e Veiculas, na Cidade fnlta ainda a homologação pelo CDI para que se
lnlclcm os trabalhos de Implantação da fábrica Volvo
Industrial de Curltlba.
em Curitlba. Entendem os senhores, portanto, as raAcima mesmo dos nossos Interesses estaduais, zões do nosso apelo, e com ele hão de somar, para
prevalece a necessidade nacional pelos veiculas a se- que dirijamos memorial deste Senado ao Excelentísrem produzidos por aquela empresa, especlallzada em simo Senhor Ministro da Indústria e Comércio, concaminhões pesados e ônibus para transporte de mas- tendo as razões aqui alinhadas e pleiteando decisão
sa movidos a óleo diesel.
sem maiores delongas.
Pelo projeto aprovado pela BEFIEX por unanimiA economia de meu Estado e a própria economia
dade, a proposta de Implantação da subsidiária da nacional
numa fase onde o tempo é precioso,
grande empresa sueca tem as seguintes caracteris- Cumpridasestão
todas
as etapas, atendidos os requlslt:?s
tlcas.
legnls, não há como procrastlnnr mais uma decisao
de tão grande lmportõ.ncla. Acreditamos que o próprio
Todos os fabricantes brasileiros que participassem da Indústria de componentes que daria apoio à
Sr. Ministro há de somar conosco, neste pensamento,
indústria principal receberiam gratuitamente a tecdeterminando nos órgãos competentes que acelerell)
nologia da AB Volvo sueca. Iniciado já, o programa
as etapas burocráticas e atestem a prioridade que e
daria condições ao Inicio de produção em 1978, com exigência dos Interesses nacionais. (Multo bem I)
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O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Preslden te, Srs. Senadores:
A Imprensa Informa, com Insistência, que o Governo estuda alterações diversas na legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que seriam
concretizadas no próximo ano. Há unanimidade de
opinião sobre a necessidade de ser rever essa legislação, o que, se demonstra o acerto dos estudos que
estão sendo realizados, constitui, de outro lado, inotlvo de sérias preocupações. É que não se tem Informação segura sobre as modificações pretendidas, o
assunto sendo objeto de estudos que se processam sem
participação da opinião pública. Tudo é feito sigilosamente, conforme se tornou habitual entre nós
após 64.
Parece-nos Indiscutível a necessidade de mudanças na lei do FGTS. Mas para favorecimento dos P.mpregados e não para que novos obstáculos e malares
dificuldades surjam para uma população atribulada
pelo custo de vida e pela Insegurança.
O FGTS aUmentou a rotatividade de mão-de-obra
e criou o desemprego na faixa etária a partir dos
35 anos, o que precisa ser sanado e só o poderá ser
através do restabelecimento da estab!l!dade no emprego, reivindicado pelos órgãos das classes trabalhadoras.
Muitos os absurdos que precisam ser corrigidos
e sanados, sempre a favor da parte fraca, isto é, do
mutuário. Após tantos anos de existência do FGTS,
o trabalhador não consegue acompanhar a sua conta.
É que a rede bancária, que se beneficia com o recolhimento das contribuições, não envia extratos aos mutuários, e quando os fornece nunca estão atuallzados.
Essa uma falha que se mostra ainda mais grave se
tivermos em conta o grande número de mutuários
menos esclarecidos, o que redunda em Inconvenientes
diversos. É necessário que o mutuário acompanhe,
mensalmente, a evolução da conta, até mesmo como
uma forma de Impedir o abuso do não recolhimento
das contribuições pelos empregadores.
!!; Inadmissível a ocorrência de ta tos como aqueles
que submetem à correção monetária dividas Inexistentes: empréstimos contraídos junto ao Sistema FInanceiro do BNH em determinado dia, menos de 24
horas após são submetidos a pesada correção monetária, o que constitui clamorosa Injustiça. Há que
Isentar da correção os empréstimos concluídos às
vésperas da efetlvação da correção, estipulando-se
prazo mínimo para a Incidência desta.
Sr. Presidente, tantos anos após, o FGTS tem
servido possivelmente para a criação de novas e grandes fortunas. Multo tem beneficiado empresários e
elevado número de pessoas e Instituições. A parte
fraca continua sendo o mutuário, aquele que praticamente não se beneficia do Fundo, Inclusive porque
quando a ele recorre para a aquisição de casa própria
se escraviza à correção monetária, além de, finalmente, tornar-se proprietário de moradia pessimamente
construída e a ele vendida por preços extors!vos.
Na verda:de o FGTS não é do trabalhador, nem
para o trabalhador. Este é o que menos lucra com
o Fundo e quase sempre dele é vitima, desta ou daquela forma. Nada demonstra tanto essa dura realidade como o fn to do empregado nada ter n ver com
a adm!n!strnçii.o do Fundo, que sendo dele, por ele
deveria ser administrado, ou no menos flscal!zado.
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Finalmente, Sr. Presidente, nada sera vauao em
termos sociais, enquanto a administração do BNH
e do FGTS continuar tão Independente e indevass~
vel, ninguém logrando acesso ao que ali se passa, o
próprio Governo vendo sua autoridade constantemente atingida pelos poderosíss!mos tecnocratas do
BNH. E aqui está a razão do fracasso dos esforços
de sucessivos Presidentes da República para corrig1r
e aperfeiçoar a politica habitacional, que, a despeito
dos copiosos recursos para ela canal!zados, não cobre
sequer o crescimento anual de déficit habitacional
brasileiro. E, também, de jamais se ter logrado Investigar e apurar responsab!I!dades por quaisquer Irregularidades no setor, hoje dos mais Impopulares do
País!
É preciso mudar a legislação do FGTS, mas para
beneficio dos trabalhadores, do povo em geral e, para
Isso, Impõe-se uma administração aberta a Informações e Investigações, ciosa de suas responsabll!dades
perante a Nação! (Multo bem! l
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) há mais oradores inscritos.

Não

Nada mais havendo a tratar ...
O Sr. Vasconcelos Torres CARENA Sr. Presidente, peço a palavra.

RJ.l -

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Tem
a palavra o nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Valendo-me da presença na tribuna, abordare!
no dia de hoje quatro assuntos ligados aos interesses dos trabalhadores do meu Estado. O primeiro
deles se refere ao projeto de lei da maior significação social que está tramitando na Assembléia Legislativa Fluminense e que visa a isentar .de Impostos e
taxas estaduais e municipais os sindicatos e federações de classes, reconhecidamente de ut!Ildade públ!ca.
Jamais deixare! de ocupar esta tribuna para elogiar e aplaudir medidas como essa, pois nada mais
justo que a valorização sindical, que proporciona
grande alcance social, dando maior ênfase aos Prograri1as de Valorização Sindical e dos Trabalhadores.
Recentemente, o digno Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores nas Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefôn!cas, Sr. Henrique
Humberto Plgnataro, salientou que merece todos os
aplausos da sua classe e dos demais trabalhadores
esse projeto de lei, Enfatizou o Iider sindical que
"Isso vem demonstrar o Interesse pelas causas dos
sindicatos".
Assim, o povo pode comprovar o quanto Interessado est áo Governo em promover o bem estar social,
e estou certo de que a Assembléia Legislativa aprovará o projeto, pois, com Isso, está se reconhecendo
o empenho de todos na busca ao fim ocmum: o desenvolvimento da Nação, com harmonia e tranqü!lldade social.
Sr. Presidente, a Companhia Siderúrgica Nacional mantém, !negavelmente, um clima de bom entendimento com os seus operários. Mas, uma das
mais sentidas reivindicações da classe ainda não logrou ser atendida. ll bem verdade que a empresa
poderia ter a colaboração do SESI, que, entretanto,
ainda não se fez sentir no problema que me traz à
tribuna, no dia de hoje.
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O pequeno restaurante da Companhia, embora
sirva refeições sadias, não atende à demanda. E a
necessidade da construção de um outro, com maior
capacidade, é recomendada pelos ·operários e eu os
apóio nessa pretensão. Estimaria multo que a alta
dlreção do SESI pudesse entender-se com os dirigentes da CSN, visando o atendimento desse pedido.
Acresce que uma obra desse tipo, se fosse realizada
em convênio com o SESI, não teria o caráter excluslvlsta, ou seja, atenderia também a trabalhadores
de fábricas, que se situam à llharga de Volta Redonda, e bem assim a Inúmeros estudantes que habitam a
cidade e que, em virtude da precariedade de recursos,
alimentam-se de forma Inadequada.
Permaneço aguardando o eco dessas minhas palavras, para, oportunamente, voltar a esta tribuna.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os metalúrgicos vêm de obter expressiva vitória
com o adiantamento de 40% sobre os seus salários,
por conta do reajustamento salarial e, se fixado pelo
Governo, ainda este mês, para os dtssídlos coletlvos
ou acordo à data base de outubro.
OS trabalhadores dessa categoria profissional celebraram convênio que garantirá a melhoria salarial
atual, além de outras vantagens, com validade a partir de 1.0 de outubro. Esse acordo já foi encaminhado
ao Tribunal Regional do Trabalho para a homologação competente, prosseguindo os entendimentos entre as partes com as demais reivindicações dos metalúrgicos, entre as quais se destaca o salário profissional, na base de três mínimos regionais, adiantamento de 30%, a partir de 1.0 de abril do próximo
ano, férias de 30 dias - pelas quais tanto tenho
lutado neste Senado Federal -, adicional de Insalubridade de 20% e salário mínimo dos metalúrgicos,
acrescido de mais 80%.
Ficou bem claro, Sr. Presidente, graças à lnlclatlva do Sindicato dos Metalúrgicos que, na oportunidade do acordo, os representantes dos patrões assumiram o compromisso de encaminhar aos associados da entidade classlsta circulares autorizando o
adiantamento salarial na ordem de 40%, para ser
compensado quando da fixação do reajustamento
anual.
Expresso aqui as mais vivas congratulações ao
llustre Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Sr.
Adalberto de Ollvelra, pela vitória obtida, e formulo
votos para que outras firmas dos municípios do Rio
de Janeiro - Nova Iguaçu, Nllópo!ls, Duque de Caxias, Itaguai, São João de Merltl, Paracambl e Niterói - sigam esse espetacular exemplo.
Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo
em vista a crise por que passa o Porto de Angra dos
Reis, que vem registrando uma de suas mais baixas
movimentações, o Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Estiva de Minério de Angra dos Reis
enviou ofício à Câmara Municipal, expondo a situação em que se encontram os portuários.
O llustre Presidente desse Sindicato, Sr. Isaías
Pereira Méler, apresenta uma série de sugestões, visando a solução da crise, inclusive lembrando que o
Porto de Angra dos Reis é multo Importante para o
desenvolvimento do Sul-Fluminense, assim como da
vasta região de Minas Gerais, servida pela via férrea
Centro-Oeste, que também atende a Brasília,
Sr. Prcr.ldente, estou totalmente de acordo com
o laborioso Líder Slnd!cnl quando afirmo. que n fcr-

rovla apresenta deficiências que podem ser sanadas
com a uniformização da bitola e sua vinculação à
Ferrovia do Aço. Igualmente, quanto ao estudo da
redução das taxas portuárias e de admlnlstr~>~ao do
porto, além do frete ferroviário, medidas essas que
contribuiriam de forma acentuada para o aumento
da exportação de minério de ferro gusa. Assim, seriam atraídas cargas destinadas à região geoeconômlca servida pelo Porto de Angra dos Reis t à exportação.
Não poderia, de forma alguma, deixar de apoiar
medidas dessa natureza, ainda mais quando estamos
cm pleno processo de desenvolvimento sóclo-econômlco. Reivindicações desse tipo sempre mereceram o
meu acolhimento e a minha solidariedade integral,
pois conheço as dificuldades que aquele Porto enfrenta.
Junto minha voz àquelas que clamam pelo alto
sentido de justiça e reconhecimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. !Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Benjamin Farah) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão,
designando para a extraordinária a reallzar-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 108, de 1976 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n.o 859, de
1976), que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a realizar operação de empréstimo
externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões
de dólares norte-americanos) para financiar obras
de Implantação e conclusão de rodovias estaduais,
tendo
PARECER, sob n.0 860, de 1976, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicldade.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.o 109, de 1976 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n. 0 861, de
1976), que autoriza o Governo do Estado de Mato
Grosso a realizar operação de empréstimo externo
no valor de US$ 10,000,000.00 (dez mllhões de dólares norte-americanos), para financiar a execução de
obras rodoviárias, tendo
PARECER, sob n. 0 862, de 1976, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Está
encerrada a sessão.
! Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 mi-

nutos.)

'·''.
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ATA DA 194.a SESSÃO, EM 26 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
(Extraordinária)

PRESID'E:NCIA DO SR. BENJAMIM FARAH
AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

José Gulomard - Evandro Carreira - José Esteves - José Llndoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho.- Renato Franco - Alexandre Costa Henrique .de La Rocque - José Sarney - Helvídlo
Nunes - Petrônlo Portella - Vlrglllo Távora - Agenor Maria - Jessé Freire - Domlclo Gondim - Ruy
Carneiro - Paulo Guerra - Amon de Me!lo - Lulz
Cavalcante- Teotônlo Vilela - Augusto Franco Lourlval Baptista - Heitor Dias - Dirceu Cardoso
- Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto
- Roberto Saturnlno - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Joblm - Nelson Carneiro Gustavo Capanema - Itamar Franco - Franco
Montoro - Orestes Quércla - Otto Lehmann Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Ita.Ilvío Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzl - Accloly
Filho - Mattos Leão - Ota.lr Becker - Daniel Krleger- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa.ra.h) -A lista de presença. acusa o comparecimento de 48 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será !!do pelo
Sr. 1.0 -Secretárlo,
ll: lido o seguinte
REQUERIMENTO N.• 561, DE 1976
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
allnea "b", do Regimento, para o Projeto de Lei da
Cámara n.• 77, de 1976, de lnlclatlva do Senhor Presidente da República, que prorroga o prazo de validade de carteira de Identidade para estrangeiro.
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. Petrônio Portella, Lider da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - O
requerimento lido será, nos termos regimentais, votado após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo .
Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 275, DE 1976
Altera a redação do artigo 1.0 da Lei n.0
5.811, de 11 de outubro de 1972, que dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas
atlvldades de exploração, perfuração, produção
e refinação de petróleo, bem como no transporte de petróleo e seus derivados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O artigo 1.0 da Lei n.0 5.811, de 11 de
outgbro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redaçao:
"Art. 1.0 O regime de trabalho regulado
nesta lei é aplicável aos empregados que prestam serviços em at!v!dades de exploração, produção, refinação de petróleo, na Industrialização do xisto, na. indústria petroqulm!ca, no
transporte de petróleo e seus der! va.dos por
melo de dutos, bem como em rebocadores que
prestam serviços de a.polo nessas atlvida.des."

Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Buscamos com a presente proposição garantir ao
pessoal que presta serviços em rebocadores ocupados
com tarefas de apoio logístico ou similar, em unlda.des móveis de perfuração ou exploração e transportes
de petróleo, os mesmos direitos assegurados ·pela Lei
n. 0 5. 811, de 11 de outubro de 1972.
Esses direitos que procuramos assegurar dizem
respeito mais diretamente a folgas, turnos e férias,
que, como .sabemos, face às condições especiais em
que as atlv!dades são desempenhadas, gozam de garantias particulares de concessão, e, talvez, por Isso
mesmo, estejam sendo negadas aos empregados em
rebocadores, quando no desempenho de at!v!dades de
apoio em perfurações e exploração de petróleo na
plataforma marítima de nosso litoral.
·
Aliás, a Lei n.o 5.811, de 1972, cujo artigo 1.0
objetlvamos modificar, garante ao pessoal de apoio,
pe1o menos de modo ind!reto, esses direitos, mas o
seu descumprimento vem acarretando uma série de
reclamações na Justiça do Trabalho, com perda
de tempo e gastos para ambas as partes, empregados
e empregadores. Da! estarmos propondo modificação
de fundo, Isto é, de conteúdo, a fim de que não
palrem mais dúvidas a respeito, Isto sem embargo
do disposto no artigo 5.0 da referida Lei n.0 5.811/72,
que dispõe:
"Art. 5. 0 Sempre que for Imprescindível à
continuidade operacional durante as 24 !vinte
e quatro) horas do d!á, o empregado com responsabllldade de supervisão das operações previstas no artigo 1.0, ou en[!ajado em trabalhos
de geologia de poço, ou, ainda, em trabalhos
de apoio operacional às at!vldades enumerada~
nas alíneas a e b do § 1.0 do artigo 2. 0 , podera
ser mantido em regime de sobreaviso.
§ 1.0 Entende-se por regime de sobreaviso
aquele em que o empregado permanece à. disposição do empregador por um período de 24
(vinte. e quatro) horas para prestar assistência
aos trabalhos normais ou atender a necessidades ocasionais de operação.
§ 2.0 Em cada jornada de sobreaviso, o
trabalho efet!vo não excederá de 12 (doze)
horas."
Pelo visto, a alteração proposta no artigo 1.0 da
Lei n.O 5.811, de 1972, representa apenas mais um
reforço, vez que, de certa forma, as ativldades de
apoio já estão protegidas pelo dispositivo legal transcrito. Este a.specto é tanto mais Importante, na
medida em que considerarmos a proteção especial
destinada. às at!vldades desempenhadas pelos empregados desses setores especializados, face às notórias
adversidade em que são exerclda.s. Tanto é a.ssim,
que o artigo 8.0 da. mesma Lei dispõe, ln verbls:
"Art. 8.0 O emprega.do não poderá permanecer em serviço, no regime de revezamento
previsto pa.ra. as situações especiais de que tratam a.s al!nea.s n. e b do § 1.0 do artigo 2.0 , nem
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no regime estabelecido no artigo 5. 0 , por per!odo superior a 15 (quinze) dias consecutivos."
Eis aí a garantia assegurada em toda a sua plenitude aos empregados que desempenham suas atlvidades em exploração, perfuração e produção de petróleo, bem como transferência de petróleo no mar,
ou ulnda, outras at!vldades similares.
Ora, .se as atlvldades são semelhantes, não há
como negar ao pessoal que presta serviços em reboc:tdorco, E>m operações de apoio, os mesmos direitos
do pessoal marítimo da PETROBRAS, a não ser que
se queira, deliberadamente, o que não acreditamos,
cometer uma Injustiça contra esse pessoal, sem nenhuma razão de ser, ou just!f1catlva mais convincente: npenas pelo simples fato de realizarem suas
atlvldades em rebocadores, em operações de apoio,
pois, a nosso juizo, mutatis mutandis, representam o
desempenho dns mesmas tarefas, as quais, ex-vi-legis,
não d~vem sofrer nenhum processo operacional de
dlscrimlnnçii.o, face ao princípio legal, segundo o qual
a todo trabalho de Igual valor e desenvolvido nas
mesmas condições devem corresponder remuneração
Igual c prerrogativas equivalentes.
Eis porque nossa opinião é de que não haverá
maiores obstáculos para a aprovação do projeto de
!e! sob exame, até porque tem ele um caráter quase
que Interpretativo, face aos dispositivos já existentes,
conforme ficou demonstrado pela transcrição de artigos da Lei n. 0 5.811, de- 1972.
Sala das Sessões, em 26 de outubro de 1976. Nelson Carneiro,
LEGJSLAÇAO CITADA

LEI N. 5.811, DE 11 DE OUTUIBRO DE 1972
0

Dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas atlvldades de exploração, perfut•ação, produção e refinação de petróleo, Industrialização do xisto, indústria petroquímica e
transporte de petróleo e seus derivados por
meio de dutos,
o Presidente da República
Faço snber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono ~·. seguln te Lei:
Art. 1.0 O regime de trabalho regulado nesta lei
é apllclivel IJ.OS empregados que prestam serviços em
atlvidndes de ~xploração, perfuração, produção e refinação de pc:.~óleo, bem como na Industrialização do
xisto, na lnd ústrla petroquímica e no transporte de
petróleo e seus derivados por melo de dutos,
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As Comissões de Constituição e Justiça e
de Legislação Social.

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - O
projeto Ilda será publicado e remetido às comissões
competentes.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Dls~ussiio, em turno único, do Projeto de
Rcsoluc;_ao n. 0 108, de 107G (apresentndo pela
Comissno de Finanças como conclusão de seu
Parecer n. 0 850. de 1076), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar
operação de empréstimo externo no vo.lor de
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USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), para financiar obras de Implantação e conclusão de rodovias estaduais,
tendo
_ PARECER, sob n. 0 860, de ~976, da Com!ssao:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jur!dlc!dade.
Em discussão o projeto.
O Sr. Paulo Brossard {MDB - RS) - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS, Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores: .
Sere! breve nas considerações que entendo de fazer a propósito do Projeto de Resolução n. 0 108/76,
que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a real!zar operação de empréstimo externo no
valor de 20 mllhões de dólares norte-americanos para
financiar obras de Implantação e construção de rodovias estaduais. O projeto está acompanhado de um
precer favorável da Comissão de Finanças, de que
f::! Relator o nobre Senad·or Daniel Krleger, e de um
r.:trecer favoravel da Comissão de Justiça, de que foi
R"lator o nobre Senador José Sarney.
Apenas colho a oportunidade, Sr. Presidente, para fazer uma solicitação. Sou Relator de um projeto semelhante, relacionado com a Prefeitura de Porto Alegre, e, seguindo minha orientação, entendi de
~Gllcltar determinadas Informações ao Conselho Monetário Nacional, visto que os dados constantes do
processo pareceram-me Insuficientes. Não tenho, rel~.tivamente à Prefeitura, à administração da cidade
e:11 que resido, qualquer reserva e nenhum propósito
de procrastlnar o andamento de um processo nesta
C~sa, mas entendo, também, que só posso manifestarme quando os elementos constantes do processo me
autorizem a fazê-lo e a sustentar o parecer neste
plenário. Sendo eu o Relator, expus o caso à Comissão e esta entendeu baixar em d!llgêncla, sol!cltando
os dados complementares por mim Indicados como
deficientes, como defectivos no processo.
Acontece, sr. Presidente, que essa solicitação to!
feita por oficio de 27 de setembro, Oficio n.0 570. Decorrido um mês, nada. Nenhuma Informação. Gostaria de já ter dado o parecer, parecer favorável, provavelmente favorável. Mas não posso fazê-lo, Sr. Presidente, em virtude da precariedade dos elementos
constantes do processo .
Aproveito a ocasião em que o Senado vai votar
um projeto que autoriza empréstimo externo ao Estado do Rio Grande do Sul, para reiterar, através da
tribuna do Senado, a solicitação feita pela sua Mesa,
atendendo o que foi del!berado pela Comissão de
Constituição e Justiça, e rogar ao Conselho Monetário Nacional que se digne de atende-r à solicitação do
Senado da Repúbl!ca Brasileira. Creio que não é pedir multo, Sr. Presidente, especialmente quando os
dados solicitados são multo pequenos, e podem constar de uma folha de papel, de uma lauda, de apenas
uma lauda.
o que a comissão entendeu lmpresclndlvel foi
apenas Isto: saber se o Município de Porto Alegre tem
divida externa - posso Informar que tem, é pequeno.,
mas tem - em caso afirmativo seu montante, nas
datas de 31 de dezembro de 1075, fim do ano passado, e 30 de abril de 1976, quo.ndo o projeto deu entrado. nesta Casa, mais ou menos. E o total do.s div!do.s Internas e externas do referido Município. Ape-
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nas Isto. De modo que volto a dizer que apenas em
uma lauda o Conselho Monetário Nacional pode prestar as Informações sol!cltadas. ll: o que peço, já agora da tribuna do Senado, depois que a Mesa o ·fez,
aproveitando, como disse, o projeto que agora vai
ser votado e, tudo Indica, aprovado. Só Isto, Sr. Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Continua em discussão o projeto. <Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. <Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n. 0 109, de 1976 (apresentado pela
Comissão de Finanças coma conclusão de seu
Parecer n. 0 861, de 1976), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos), para financiar a execução de
obras rodoviárias, tendo
PARE CE R, sob n.0 862, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlcldade.
Em discussão o projeto.
se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da
palavra, encerrare! a discussão. <Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A ma térla vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia, passa-se
à apreciação do Requerimento n. 0 561, !!do no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara
n. 0 77, de 1976.
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 da Câmara n. 0 77, de 1976 (n.o 2. 687-B/76,
na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor
Presidente da República, que prorroga o prazo
de validade de carteira de Identidade para
estrangeiro (dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.)
Sol!clto ao nobre Senador Nelson Carneiro o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sr. Presidente da República enviou projeto ao
Congresso Nacional visando a prorrogar até 31 de outubro de 1977 os prazos para validade das carteiras

;:
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de Identidade para estrangeiros, modelo 19, de que
trata o art. 2.0 do Decreto-lei n.o 499, de 17 de março
de 1969, alterado pelo que dlspuzeram as Leis n.as
5. 587, 5. 815 e 6.110, de 2 de julho de 1970, 31 de outubro de 1972 e 1.0 de outubro de 1974.
O projeto prevê que, findo o novo prazo, "deverão ser apreendidos aqueles documentos onde foram
apresentados, e remetidos ao Departamento de Polícia Federal".
A Iniciativa presidencial justifica-se pela lmpossfbllldade do Departamento de Policia Federal "atender, no prazo vigente, â troca daquela carteira pelo
novo documento de Identidade para estrangeiro".
O projeto é constitucional e juridlco, e se Impõe,
salvo melhor juizo, sua aprovação, no mérito.
e o meu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim FarahJ -O parecer é favorável.
Completada a Instrução da matéria, passa-se â
sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.> .
Não havendo quem queira discuti-lu, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai â sanção.
ll: o seguinte o proj etc aprovado
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 77, DE 1976
(N.0 2.687-B/76, na origem)
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA
REPOBLICA
Prorroga o prazo de validade de carteira
de identidade para estrangeiros.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 o prazo de validade das carteiras de
Identidade para estrangeiros, Modelo 19, de que trata
o art. 2.o do Decreto-lei n. 0 499, de 17 de março de
1969, alterado pelo que dispuseram as Leis n. 0 • 5. 587,
5. 815 e 6.110, de 2 de julho de 1970, 31 de outubro
de 1972 e 1.0 de outubro de 1974, respectivamente, fica
prorrogado até 1.0 de outubro de 1977, após o que
deverão ser apreendidos aqueles documentos onde
forem apresentados, e remetidos ao Departamento de
Policia Federal.
Art. 2.o Esta lei entrará em vigor na data de
sua pub!lcaçbo.
Art. 3.o Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Sobre a mesa, redações finais dos Projetes de Resolução
n.os 108 e 109, de 1976, aprovados na Ordem do Dia
da presente sessão e que, nos termos do parágrafo
único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER N.0 886, DE 1976
Da Comissão de Redação
Redação final de Projeto de Resolução n.•
108, de 1976.
Relator: Senador Renato Franco
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n.o 108, de 1976, que autoriza o Governo
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do Estado do Rio Grande do Sul a realizar operação
de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00
<vinte milhões de dólares norte-americanos) para
financiar obras de Implantação e conclusão de rodovias estad uals.
Sala das comissões, 26 de outubro de 1976. Danton Jobim, Presidente - Renato Franco, Relator
- Mendes Canele - Otto Lehmann.
ANEXO AO PARECER N. 0 886, DE 1976
Redação final do Projeto de Resolução n.0
108, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, Inciso IV, da constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a
seguinte
, DE 1976
RESOLUÇAO N.0
Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00
(vinte milhões de dólares norte-americanos)
para financiar obras de implantação e conclusão de rodovias estaduais.

o

Senado Federal resolve:

Art. 1.0 J!: o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul autorizado a realizar, mediante outcrga de
garantia do Tesouro Nacional, se necessário, uma operação de empréstimo externo, no valor de US$
20,000,000.00 <vinte milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outros moedas, de
principal, com grupo financiador a ser Indicado, sob
a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco
Central do Brasil, destinado a auxiliar o financiamento das obras de Implantação c conclusão de diversos trechos de rodovias Integrantes do Plano Rodoviário Estadual.
Art. 2. 0 A operação de empéstlmo reallzar-se-á
termos aprovados pelo Poder Executivo Federal,
a taxa de juros, prazos, despesas operacionais acréscimos, comissões e demais condições admitidas pelo
Banco ~entrai .do Brasil para registro de empréstimos
da ~spcci~, ~1JL1dos no exterior, obedecidas as exigências !los or~nos encarregados da execução da politica
economico-fi1Hll1ceira do Governo Federal e ainda as
disposições
Lei Estadual n.• 6. 912, de 12 de novembro de 1075, publicada no Diário Oficial do Estado
do Rio Grande do Sul, no dia subseqüente.
!JOS

d••

Art. a.• Esta resolução entra em vigor na data
de sua llllb!icaçõ.o.
PAitECER N.0 887, DE 1976
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n.•
109, de 1976.
Relator: Senador Mendes Canale
A Com~ssflo apresenta a redação final do Projeto
de Resoh1<:ao n." 100, de 1976, que autoriza o Governo
do E~tado Lle Mato Grosso a realizar operação de
emp~ustimo c.xtemo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez
mllhoes qe dolares norte-americanos), para financiar
a execuçao de obra~ rodoviárias.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1076 D:mton Jobim, Presidente - 1\'lendes Canalc Relator
- Otto Lehmann - Renato Franco.
'
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ANEXO AO PARECER N.0 887, DE 1076
Redação final do Projeto de Resolução n.0
109, de 1976.
Faço saber que o Senado Federal aprovou nos
termos do art. 42, Inciso IV, da Constituição, e eu
, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇAO N.0
, DE 1976
Autoriza o Governo do Estado do Mato
Grosso a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), para financiar a execução de obras rodoviárias.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 ll: o Governo do Estado de Mato Grosso
autorizado a realizar, com outorga da garantia da
União, operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 10,000,000 00 (dez milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, com financiadores a serem Indicados sob a
orientação do Banco Central do Brasll e do Ministério
da Fazenda, destinado a auxiliar o financiamento
das obras de Implantação, pavimentação e conclusão
da rodovia BR-158/MT-428, naquele Estado.
Art. 2.0 A operação de empréstimo reallzar-se-á
!lOS termos aprovados pelo Poder Executivo Federal,
a taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos e
demais condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil para registro de empréstimo da espécie, obtidos
no exterior, obedecidas as exigências dos órgãos encarregados da execução da política econõmlco-financelra do Governo Federal, e ainda, as disposições da
Lei Estadual n.0 3.621, de 23 de maio de 1975, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, do
mesmo dia.
Art. 3.0 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - As
redações finais lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1.0 -Secretárlo.
São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N.0 562, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Proj etc de
Resolução n.0 108, de 1976.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1976. ,_
Saldanha Derzl.
REQUERIMENTO N.0 563, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno
requelr~ dispens~ de publicação, para imediata
discussao e votaçao, da redação final do Proj cto de
Resolução n.o 109, de 1976.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1976. Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Benjamlnl Farnll) - De
acordo com a deliberação do Plenârlo, pas.~n-sn O.
Imediata apreciação das redações finais an tcrlormcnte lidas.
E_m discussão a redação final do Projeto de Rcsoluçao n.o 108, de 1076.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da
palavra, encerrarei a discussão. (Pausn.l
Encerrndn.
Em votnçiio,
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Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim FarahJ - Passa-se, agora, à apreciação da redação final do Projeto de Resolução n. 0 109, de 1976, anteriormente Ilda.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia. declaro-a
encerrada.
Elm votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Benjamin FarahJ - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Continuam chegando às nossas mãos numerosas
cartas contendo apelos e protestos com relação à Reclassificação de Cargos, que vem sendo executada desde o Governo anterior. O problema foi, como se tornou prática constante entre nós, longamente estudado no âmbito do Executivo. Os técnico-burocratas
tornaram o assunto quase secreto. Na sua sapiência,
desprezam a colaboração alheia e, multo especialmente, do Legislativo, visto como um estorvo. Os
resultados estão à vista de quem queira ver: insatisfação generallzada. E o mais grave é que há, também,
grande revolta por parte de considerável parcela do
funcionalismo, como se dá, por exemplo, com o pessoal !nativo, indiscutivelmente tornado vítima quase
predlleta dos técnicos.
Não somos apenas nós, parlamentares, que recebemos apelos afutos; protestos candentes; denúncias diversas. A Imprensa também os registra quase
diariamente, sobretudo em suas seções de cartas dos
leitores.
O Presidente Gelsel empenhou-se no término
dessa Incrível novela. E não negamos ao Dlretor-Geral
do DASP, Coronel Darcy Slquelra, desejo de bem conduzir o emaranhado da Reclassificação. A tarefa do
Executivo parece fac111tada pelos enormes poderes de
que desfruta esse Poder, na anulação prática do Legislativo e mesmo do Judiciário. E os decretos-leis
constituem Instrumento de Imensa tentação, daí sua
pro!lferação espantosa.
Na verdade, maior se torna o emaranhado e, com
ele, as reclamações, os protestos e também a revolta.
A simples leitura dos vários decretos-leis baixados
VIsando solucionar o problema nos mostra abundância de contradições e Injustiças as mais flagrantes.
Inclusive porque um dá o que será· tirado pelo outro.
Sr. Presidente, multo nos preocupam as injustiças
ocorridas nesse longo processo de Reclasslflcação de
Cargos. A Injustiça é socialmente maléfica. Não atinge apenas aquele que é dela vitima dlreta, mas a toda
a sociedade, pelas razões óbvias mas Ignoradas - ou
desprezadas - pelos sapientes técnicos. O anlqullamento dos !nativos, por exemplo, constitui fato extremamente grave: além da Injustiça cometida contra os
!nativos de hoje, destrói toda confiança no Estado por
parte de todos, pois este atraiçoa compromissos constitucionais e legais, apresentando-se perante todos
como desmerecedor de fé.
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Diversas vezes Já ocupei esta tribuna para apreciações Isoladas sobre este problema. Agora o farei
sob outro aspecto, que me parece profundamente Inquietante.
Sr. Presidente, já é demasiadamente grande o
esforço reallzado anos a fio neste Pais para desmorallzação da Lei. Esta lnexlste entre nós. Os decretosleis alusl vos à Reclassificação, por exemplo, brigam
violentamente entre si.
Como se não bastasse, Incontáveis as formas hoJe
usadas para burlar Constituição e leis. Deixando de
baixar regulamento previsto em determinada lei, o
Executivo a frustra, a lnvallda. De abuso em abuso,
chegamos a ter Incontáveis portarias e simples atos
administrativos que Infringem frontalmente disposições legais as mais taxativas e claras, e até mesmo
textos constitucionais.
ll: o império da lei que se destrói neste Pais. E o
mais alarmante é que aqueles que assim agem demonstram total ignorância das conseqüências terríveis que disso nos poderão ocorrer algum dia. ll:
fácl! constatar como o povo brasileiro já se convenceu de que a lei não existe para ser cumprida, a não
ser pelos que por acaso assim queiram, ou quando
Isso fôr do ln teresse dos poderosos do dia. O espírito
de legalidade desaparece entre nós, talvez a mais grave ocorrência a registrar nestes anos de tantos desacertos e Infortúnios, durante os quais se erigiu um
Deus de pé de barro já desmoronado: o PNB, com
índices espetaculares de crescimento, sem a minlma
consideração para com a situação social.
Nada é mais prolífico do que o erro, e é Inevitável,
portanto, que Incontáveis outros abusos resultassem
do abuso maior do anlqullamento da Lei. E violentase servidores a pretexto de obrigá-los, por coação, a
optar. De tudo se lança mão para forçar funcionários
a fazer uma opção através da qual abram mão de
vantagens e garantias a eles dadas pela Constituição
e pela lei ordinária. Procedimento administrativo semelhante ao do policial que, agindo à margem da lei,
espanca e violenta o cidadão no desprezo das garantias constitucionais.
Constituição e leis nada significam, a nada obrigam os detentores do Poder. Evidente que o retrocesso
social adviria copioso, Implacável.
Condena-se o servidor estatutário à extinção, para
proliferação de CLTs e toda forma de aglr ao arrepio
de qualquer lei. ll: o desmoronamento do que é base
de qualquer Estado, fruto do pragmatismo que nos
faz com que nos ocupemos e preocupemos única e
exclusivamente com a satisfação dos poderosos do
dia. De nada valem as lições da História, a apontar a
lmportãn'cla fundamental de um funcionalismo eficiente, capaz e estável para a própria sobrevivência
de clvll1zações.
Sr. Presidente, destruído o Império da lei, Inevitável que destruída seja a confiança do povo naqueles
que o governam, que representam um Poder 111mltado,
absoluto, que tanto atinge e fere direitos a bel-prazer.
ll: a erosão social que desponta, de modo o mais alarmante, após a erosão política e Institucional.
Multlpllquemos as leis, os pronunciamentos, as
juras e afirmativas e ninguém neste Pais a Isso dará
crédl to. ll: o que ocorre no terreno polftlco, Institucional e partidário, onde a Lei nada significa, é zero.
Sr. Presidente, acredito que essa destruição lncessante e maciça do Império da Lei, da magnitude
do Judiciário e da legitimidade do poder popular é o
mal maior que nos está sendo Imposto. Mal que nos
poderá trazer conseqüências as mais terríveis, decorrentes de uma erosão social a mais profunda e
total.

7182 Quarta-feira 27

DJARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção

li: tempo de. pôr fim a. Isso. E para Isso é preciso
· recolocar em· seu devido lugar os técnicos-burocratas,
· os que se sobrepõem a leis e menosprezam textos constitucionais, na arrogância mais suicida de que pode
ser vitima o homem, a sociedade, uma nação. (Multo
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 74, DE 1976
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei
do Senado n.0 s 240/75 e 162/76)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n.o 74, de 1976 (n.0 2. 559-B/76, na Casa de
orlgeml, de Iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre as sociedades por ações, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição
e Justiça, de Economia e de Finanças.
(Incluído em Ordem do Dla nos termos do art.
388, parágrafo único, do Regimento Interno.)

-20

PROJETO DE LEI DO SENADO N. 240, DE 1975
(Tramitando em conjunto com o PLC n.o 74/76
e com o PLS n.0 162/76.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n.0 240, de 1975, do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que "dá nova redação ao artigo 173 do Decreto-Lei n.0 2.627, de 26 de setembro de 1940, que
dispõe sobre as sociedades por ações, tendo
PARECERES, sob n.oa 333, 334 e 604, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e J'ustlça, favorável com a
Emenda que apresenta de n.0 1-CCJ;
- de Economia - 1.0 pronunciamento: favorável
ao Projeto e à Emenda da Comissão de Constituição e Justiça; 2.o pronunciamento: pelo
sobrestamento.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças em
face do requerimento de tramitação conjunta.)

-3PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 162, DE 1976
(Tramitando em conjunto com o PLC n.o 74/76
e com o PLS n.0 240/75.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n.0 162, de 1976, do Sr. Senador Vascon-

II)
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celas Torres, que "assegura aos empregados o direito
de preferência para subscrever 20% dos aumentos de
capital realizados por sociedades anónimas".
(Dependendo de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, de Legislação Social, de Economia e de FinanÇas.)

-4Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 511,
de 1976, do Sr. Senador Franco Montara, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, no dia 27 de setembro de 1976.

-5Votação, em turno único, do Requerimento n.o 521,
de 1976, dos Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy
Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, na solenidade de encerramento do 10,° Congresso Brasileiro de Radiodifusão.

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Lel da
Câmara n.o 76, de 1976 (n. 0 2 .181-B/76, na Casa de
orlgeml, de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbllca, que autoriza a União a renunciar a direitos
credltórios em favor do Municiplo de Urussanga, no
Estado de Santa Catarina, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 832, de 1976, da
Comissão:
- de Finanças.

_,_

Discussão, em turno único, do Projeto de Lel do
Senado n.0 184, de 1976-DF-Complementar, que
permite aposentadoria voluntária, nas condições que
especifica, aos funcionários públlcos do Distrito Federal incluidos em Quadro Suplementar ou postos
em dlsponibllldade, tendo
PARECERES, sob n.o• 851 a 853, de 1976, das
Comissões:
-

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade;
- do Distrito Federal, favorável; e
- de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) encerrada a sessão.

Está

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
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J9.VIce-Presidente: Gustavo Capanema
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ARENA
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I. Accloly Filho
2. José So rney
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3, Potrónlo Porto lia

3. Benedito Ferreiro
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4, Helvídlo Nunes
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5. Osires Teixeira
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MDB
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I. Franco Montare
2. Mauro Benevldes
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~ssistenlo:

Marcus Vinicius Goulort Gonzoga- Romal706

Rounióosr Quartas. feiras, às llr30 horas
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-
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Assistente: Mario Heleno Bueno Bronddo- Roma1305
ReuniOest Quartas. feiras, às IOtDO horas
locolt Sala 11 CI6vls Bev!lacqua"- Anexo 11- Ramal 623
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COMISSlO DO DISTRITO fiDIRAL-(CDf)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA-(CIC)
19Membrosl

III Membros I
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COMPOSIÇÀO

Presidente: Tarso Outra

Presidente, Heitor Dias
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1
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Suplente•
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ARENA

ARENA
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I. Tarso Outra
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2, Holvídlo Nunes

3. Renato Franco
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Ruy Santos

MDB

7. Henrique de la Rocque

8. Otolr Becker
MDB

I. Eveiósio Vieira

1. Franco Montare

2. Paulo Brossord

2. Itamar Franco

I. Adalberto Seno

I. Evandro Carreiro

3. Adalberto Seno

2. lózaro Borbozo

2. Nelson Carneiro

Assistente, Cieide Mario B. F. Cruz- Ramo1598

3. Ruy Carneiro

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Roma1623

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Roma1306

Reuniões, Quintos.lelros, às 9,00 horas

COMISSlO DI PINANÇAS-(CP)

local: Solo "Ruy Barbosa"- Ane)IO 11- Ramais 621 e 716

117 Membros!
COMPOSIÇÀO

COMISSlO DIICONOMIA-(CI)

Presidente: Amoral Pehcoto

ii I Membros!

Vice·Prosldente, Teotónlo Vilela

COMPOSIÇÀO
ARENA
Presidente, Milton Cabral
Vlce-Presidente: R§,nato Franco

Suplente•

Titulare o
ARENA

I. Benedito Ferreiro

I. Milton Cabral
2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

3. Jessé Freire

3. Ruy Santos

4, luiz Cavalcante

4. Collete Pinheiro
5, Helvídlo Nunes

5. Arnon de Mello
6. Jarbas Passarinho

I. Saldanha Cerzi

I. Daniel Krloger

2. Benedito Ferreiro

2. José Gulomard

3. Alexandre Costa

3, José Sorney

4. Fausto Castelo. Branco

4. Heitor Dias

5. Jessé Freire

5. Collete Pinheiro

6, Virgílio Távoro

6. Osires Teixeira

7. Mattos Loõo
B. Torso Outra

9. Henrique de La Rocque
10. Helvídlo Nunes
I I. Teotónio Vilela
12. Ruy Santos

7. Paulo Guerra

MDB

8, Renato Franco

MDB

I. Franco Montoro

I. Agenor Mario

2. Orestes Quórcla

2. Amoral Peixoto

3. Roberto Saturnlno

1. Amoral Peixoto

I. Oonlon Joblm

2. Leite Chaves

2. Dirceu Cardoso

3. Mouro Benevldes

3. Evelósio Vieira

4, Roberto Saturnlno

5. Ruy Carneiro

Anislonh31 Daniel Reis de Souza- Ramal675

Asslsten1e1 Marcus Vinicius Goulart Gonzaga- Rama1303

Rouniõos: Quartas-loiras, às 10:00 horas

Rouniõos1 Quintas-feiras, às 10130 horas

local: Sola "Ruy Barbosa"- Anoxo 11- Ramais 621 e 716

Locol1 Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716
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COMISSAO DI LIGISLAÇAO SOCIAL-(CU)

COMISSlO DIIILAÇOIIIXmiiOIIS-(CII)

17 Membros)

115 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presldente1 Nelson Carneiro

Vlce-Presldonto, Jossé Freire

Presidente, Daniel Krleger
I•·VIco·Proslden!e, luiz Viana
29-Vico-Prosldonte, Virgfilo Távora

Suplentes

ntularel
ARENA
'I

'

I
'

1. Vlrglilo Távora

1. Mendes Canele
2. Domíclo Gondlm
3. Jorbos Passarinho

2. Eurico Rezende

Suplentes

ntulares

3. Accloly Filho

4. Henrique de Lo Rocque

ARENA

I. Accloly Filho
2. José lindoso

I. Daniel Kriogor

5. Jessé Freire

2. luiz Viena

MDB
I. Lázaro Borbozo
2. Ruy Carneiro

1. Franco Mantere

2. Nelson Carneiro
I,

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romol675

Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas
local, Solo "Clóvis Bovllocquo"- Anexo ii- Romo1623

'·'

COMISSAO DI MINAI IINDGIA-(CMI)

3. Canelo Pinheiro

3. Virgfllo Távora
4, Jessé Freire

5.
6.
7.
8.
9.
10.

4, Fausto Castelo.Branco
5, Mondes Cano lo
6. Helvídio Nunes

Arnon do Moi lo
Petrónlo Portollo
Soldonho Oerzl
José Sornoy
Joao Colmon
Augusto Franco

17 Membros!

MDB

COMPOSIÇÃO
Presldente1 João Calmon
Vlce·Presidente: Comício Gondlm

ntularet

Suplentes
ARENA
I. Paulo Guerra
2. José Guiomord
3. Virgílio Távora

I. Milton Cobrai
2. Arnon do Mel lo
3, luiz Cavalcante

I. Donlon Joblm

1. Nelson Carneiro

2. Gilvon Rocha

2. Paulo Brossard

3. Itamar Franco

3. Roberto Solurnlno

4. leite Choves
5, Mouro Benevides
Assillon!o, Cóndldo Hlportt- Romol676
Reunióesz Quartas.felras,àsl0z30 horas
local, Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Remais 621 e 716

4. Domício Gondlm

5. João Colmon
MDB
I. Gilvon Rocha
2. leito Choves

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSAO DI SAÚDI-(CS)
17 Membros I

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramol306
Reuniões: Quintas. feiras, Cs 10:30 horas

COMPOSIÇÃO

local. Solo "Clóvis Bevllocquo"- Anexo 11- Romol623

Presldentez fausto Castolo.Branco
Vlce-Presldenle, Giivon Rocho

COMISSlO DIIIDAÇlO-(CI)
15 Membros!

Svplentel

COMPOSIÇÃO
Presidente: Oanton Joblm
Vlce-Presldenle1 Renato Franco

Suplentes

Titulares
ARENA

I. Virglilo Távora
2. Mendes Canele

I. José llndoso
2. Renato Franco

ARENA
I. Foullo Colleio·Bronco

I. Soldonho Derzl

2. Collote Pinheiro
3. Ruy Santos
4. Otolr Beckor
5. Al!ovir leal

2. Mondes Conolo

MDB

3. Otto lehmonn
MDB

I. Donlon Joblm

J. Dirceu Cardoso

I. Adalberto Sono
2. Gilvon Rocha

I. Evondro Carreira

2. Ruy Carneiro

2. Orestes Quércia

Assistonlo: Mario Carmem Castro Souza- Ramal 134

RouniOosz Quarlas-lelros, às llz30 horas
locai1 Saia "Clóvis Bovllacquo"- .Anexo 11- Ramal623

Asslstenlez lôdo Ferreira do Rocha- Ramal312

RouniO«nz Qulntos·folros, às li zOO horas
localz Solo "Ruy Barbosa''- Ano~eo 11- Rama1t 621 u 716
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·: .. :':;;~c: :JW. SEGURANÇA N.~C:OI\\AL (CSN)

COMJSSlO DI TIANSPOITIS, COMUNICAÇOIS
I OIIAS PIIIUCAS-(CT)

!7 Membros!

17 Membros!
COMPOSIÇÀO
COMPOSIÇÀO

?rusiOenle~ José Guiomord

Vr(

•

p,,.s,dnnte:

V~Jsconcelos

Torres

Presidente: Alexandre Costa
Vice·Presldente: lulz Cavalcante

Suplente•
ARENA

I, Jorbos Passarinho

• ;, ','f1l•1

2. Henrique de La Rocque
3. Alexandre Costa

··'' •H·
•,p.,,,

,·

'.•. I

;",•

.; f. ,,

,,,,)

MDB

·,,

1.

Agenor Mario

2. Orestes Quércio

, ., •••·rr••rrndn ~ocha-Ramal312

·· ·, j,.,;o•. ,·,!. 12:00 horas
,.,. •·.. ·i·.,,~.;" ·--Anexo 11- Ramais 621 e 716

nMareo

Suplente•
ARENA

I, Otto Lehmonn
2. Mondes Canale
3. Tootónlo VIlela

L Aloxcndro Costa
2. luiz Cavalcante
3. Benedito Ferreira
4. José Esteves
5. Paulo Guerra
MDB

I. Evandro Carreira

L Lózaro Barbozc

2. Evolóslo Vieira

2.

Roberto Saturnlno

Assistente: Cláudio Carlos R. Costa- Ramol301
Reunidas: Quintas-feiras, às 11:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilacquo"- Anexo 11- Ramal 623

~: :'lii~S.lO lllSIIVIÇO PÚILICO CIVIL-(CSPC)
17 Membrost
COMPOSIÇÀO

I) SIIVIÇO DI COMJISOIS MISTAS, UPICIAII
I PIJNQUIIJTO

Prnsidonle: Lázaro Barboza
Vr·:• :·r·'~rdenft~: Ono Lchmonn

S..»lenteo

Camluieo Tempartírlao

ARENA
I. Mo tiO\ Leão

2. Gustavo Coponemo
3, Alfrxondro Costa

MDB

I. Donton Jobim
2. Mouro BMevides

''.1

:~·~·it1 P~II(OIO-

·· ,,,, ., •
•,

r,·~: .rhl•,·.

Romal307

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 674;
Aliou ao Oliveira - Ramal 674; Cio ido Marie B. F. Cruz - Ramal 59B;
Mouro lopes do Só- Rcma131 O,

10:00 horas

.• ,., .... ,rrlí. o~

·-

AnAxo !1-1:,1mois 621

Chefe, Ruth de Souza Castre
local: Anexo 11- Térreo
Telefone, 25·8505- icmal303
li Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentdrlo lart. 90 da Regimento
Comum!.

o 716

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
· !•.)i<ÀRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976

......... ._._,/
SAlt\

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTES

ClOVIS BEVilACOUA
Ramal- 623

l~DA

09:CXI

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621e716

RONALDO

SALAS

ASSISTENTES

C.E.C.

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramal- 623

CLEIDE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramals-621e716

SONIA

CF.

RUY BARBOSA
Ramais- 621e 716

MARCUS
VINICIUS

·····---1

"

'
··--·-~·-

,.

''

!
"'
.......-r
i

i

··-

10,00

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
HELENA

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

CÂNDIDO

C.M.E.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

C.l.S.

ClÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal- 623

DANIEl

CLÓVIS BEVILÁCQUA
' Ramal- 623

MARIA
CARMEM

cs.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

l~DA

C.T.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

CLAUDIO
COSTA

'1-.

10,30
~

I

RONALDO

~-·-

i'

'

f"" -··
I
:
'

I

'

"

i

~UY

UARUOSA
621 u 716

~llmOIS-

l~DA

1J,oo

I h30

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXI- Nll 141

QUINTA-FEIRA, 28 DE OUl'UBRO DE 1976

BRASíLIA -

DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da
Constituição, e eu, José de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N,ll 96, de 1976
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a realizar operação
de empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), para financiar a execução de obras rodoviárias.
Art. 19 É o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a realizar, com outorga da garantia da União, operação de empréstimo externo, no valor de USS ..... .
10,000,000. DO (dez milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, com financiadores a serem indicados sob a orientação do Banco Central
do Brasil e do Ministério da Fazenda, destinado a auxiliar o financiamento das obras de
implantação, pavimentação e conclusão da rodovia BR-158/MT-428, naquele Estado.
Art. 29 A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder
Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos e demais condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimo da espécie, obtidos no
exterior, obedecidas as exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n9 3. 621, de
23 de maio de 1975, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do mesmo dia.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de outubro de 1976. -- Senador José de Magalhães Pinto,
Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, Inciso IV, da
Constituição, e eu, José de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
Nll 97, de 1976
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realizar operação
de empréstimo externo, no valor d c US$ 20,000,000. 00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), para financiar obras de implantação c conclusão
de rodovias estaduais.
Art. 1\l É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a realizar, mediante outorga de garantia do Tesouro Nacional, se necessário, uma operação de emprés-
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timo extemo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos),
ou o equivalente em outras moedas, de principal, com grupo financiador a ser indicado
sob a mientação do MinistéJ io da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado a auxiliar o financiamento das obras de implantação e conclusão de diversos trechos de rodovias integrantes do Plano Rodoviário Estadual.
Art . 2? A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder
Executivo Federal, à taxa de juros, prazos, despesas operacionais, acréscimos, comissões e
demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da
espécie, obtidos no exterior, obedecidas as exigências dos órgãos encarregados da execução
da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n9 6. 912, de 12 de novembro de 1975, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Sul, no dia subseqüente.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de outubro de 1976. Presidente.

Senador José de Magalhães Pinto,

SUMARIO
1

-

ATA DA 195.8 SESSAO, EM 27 DE
OUTUBRO DE 1976

1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1. 2.1 - Comunicação da Presidência
Referente ao tempo do Expediente da sessão,
deàicado a homenagear o Servidor Público do
Brasil.

Oradores:
SENADOR EURICO REZENDE, em nome da

ARENA.

SENADOR BENJAMIM FARAH, em nome do

MDB.

FALA DA PRES/DtNCIA - Associativa, em
nome da Mesa.
1.2.2 - Discursos do Expediente (nos termos
do inciso VI do art. 16 do Regimento Interno)
SENADORES DANTON JOB/M E NELSON
CARNEIRO - Homenagem de pesar pelo faleci-

mento do pintor Emll!ano DI Cavalcantl.
SENADOR HEITOR DIAS - Posse do Dr. Pedro Kassab, na Pr~sldêncla da Associação Médica
Mund~al, por ocaslao da solenidade de Instalação,
em Sao Paulo, da XXX Assembléia Médica Mundial.
1. 2. 3 - Ofícios do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
N. 0 455/76, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n,0 63/76, que dispõe sobre
o seguro de aclden tes do trabalho a cargo do INPS
e dá outras providências. (Projeto que se trans~
lormou na Lei n.0 6.367, de 19 de outubro de 1976.)

N.o 456176, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do Senado n.0 198/76, que dá nova redação aos arts. 99 e 106 da Lei n.0 5. 682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Polltlcos),
alterada pela Lei n.0 6. 043, de 13 de maio de 1974,
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.0 6. 365, de 14 de outubro de 1976.)
1.2.4 -

Expediente recebido

- Lista n.0 9, de 1976.
1.2.5- Leitura de projetoe

- Projeto de Lei do Senado n. 0 276/76, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que Introduz modificação na Lei n.0 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em
edificações e as Incorporações Imobiliárias.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 277/76, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que altera
e revoga dispositivos do Decreto-lei n.0 1.445, de
13 de fevereiro de 1976.
- Projeto de Lei do Senado n.0 278/76, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que acrescenta dispositivos à Lei n.0 5. 988, de 14 de dezembro de 1973, que regula os direitos autorais.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 279/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
proíbe a Importação ou a comercialização de filmes
cinematográficos em lotes.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 280/76, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que disciplina o exerdclo da prollssão de detetlve particular.
- Projeto de Lei do Senado n.0 281/76, de
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
estabelece a obrigatoriedade de gnrantla, a ser
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dada pelo fabricante, para os pneus comerc!allzados.
1. 2. 6 -

Requerimentos

N.0 564/76, de autoria do Sr. Senador Vlrgíllo
Távora, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor
Presidente da República na inauguração da Siderúrgica Mendes Júnior, em Juiz de Fora.
N.0 565/76, de autoria do Sr. Senador Nelson
carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do artigo publicado pelo jornal
O Globo, de autoria do Professor Eugênio Gudin,
Intitulado "O Exemplo da França Investindo o
Ministro da Economia na Chefia do Governo", bem
como do editorial do jornal O Estado de S. Paulo,
sob o título "O Negativismo do Sllênclo".
N.o 566/76, de autoria do Sr. Senador Lourival
Baptista e outros Srs. Senadores, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da
Conferência proferida pelo Dr. Angelo Calmon de
Sá, Presidente do Banco do Brasll, na Escola Superior de Guerra.
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n.0 74/76 (n.0
2. 559-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
as sociedades por ações. (Tramitando em conjunto
com os Projetas de Lei do Senado n.os 240175 e
162/76.) Discussão encerrada, após pareceres das
comissões competentes, tendo usado da palavra
na sua discussão os Srs. Senadores Roberto Saturnino e Franco Montoro, voltando às comissões
competentes em virtude de recebimento de emendas em plenário.
- Projeto de Lei do Senado n, 0 240/75, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao
art. 173 do Decreto-lei n.0 2.627, de 26 de setembro
de 1940, que dispõe sobre as sociedades por ações.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
da Câmara n. 0 74/76 e com o ProJeto de Lei do
Senado n.0 162/76.) Declarado prejudicado.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 162/76, do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que assegura aos empregados o direito de preferência para subscrever
20% dos aumentos de capital realizados por sociedades anônlmas. (Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara n.0 74/76 e com o Projeto de Lei do Senado n.0 240/75.) Declarado prejudicado.
- Requerimento n. 0 511/76, do Sr. Senador
Franco Montoro, so!Jcltando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado
pelo General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, no
dia 27 de setembro de 1976. Aprovado.
- Requerimento n. 0 521/76, dos Srs. Senadores Lourlval Baptista e Ruy Santos, sollcltando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Presidente da Repúb!Jca, General Ernesto Geisel, na solenidade de
encerramento do 10,° Congresso Brasllelro de Radiodifusão. Aprovado.
- Projeto de Lei da Câmara n,o 76/76 (n,0
2.181-B/76, na casa de origem), de Iniciativa do
Senhor Presidente da República, que autoriza a
União a renunciar a direitos credltórlos em favor

Qulnta-felra 28 7189

do Municlplo de Urussanga, no Estado de San ta
Catarina. Aprovado. A sanção.
- Projeto de Lei do Senado n.o 184176 Complementar, que permite aposentadoria voluntária, nas condições que especifica, aos funcionários públicos do Distrito Federal incluídos em
Quadro Suplementar ou postos em d!sponibllldll.de.
Discussão encerrada, voltando às comissões competentes em virtude de recebimento de emenda em
plenário.
1.4 - COMUNICAÇAO DA PRESIDillNCIA
- Convocação de sessões extraordinárias do
Senado Federal a rea!Jzarem-se hoje, às '18 hora~ •: ·
.e· 30 minutos, e amanhã, às lO horas. . <·· · .. ..'· · · : ·
1.5- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR PAULO BROSSARD - 509 aniversário de fundação do Instituto dos Advogados do
Rio Grande do Sul. Observações sobre assunto
abordado pela Imprensa e que diz respeito à política de combustíveis adotada pelo Governo.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao
Sr. Ministro da Educação e Cultura, no sentido da
Instalação de uma escola técnica na cidade de São
Fidélls - RJ.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Solenidades comemorativas do centenário de fundação
da Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto- MG.
SEN.4DOR VASCONCELOS TORRES - Medida restritiva à importação de açúcar adotada pelo
Governo dos Estados Unidos. Reivindicação formulada à direção do DNER, por Prefeitos de Municípios dos Estados de São Paulo e do Rio de
Janeiro, visando à reativação da antiga rodovia
Rio-São Paulo.
1. 6 -

COMUNICAÇAO DA PRESIDil:NCIA
- Antecipação, para as 21 hNas de hoje, da
sessão extraordinária do Senado Federal anteriormente convocada para as lO horas de amanhã.
1. 7 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
ATA DA 196.• SESSAO, EM 27 DE
OUTUBRO DE 1976
2.1 -ABERTURA
2. 2 - EXPEDIENTE
2. 2.1 - Pareceres
Referentes à seguinte matéria:
- Projeto de Lei do Senado n.o 219/76, que
regula o reajuste de aluguéis de !móveis urbanos,
e dá outras providências.
2

-

2.2.- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n.0 282/76, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz
alterações na Lei dos Registres Públlcos no que
se refere à averbação, no Registro de Imóveis, das
sentenças de desquite, nulldade ou anulação de
casamento.
2.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 36176 (n,0
67-B, de 1976, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o texto da Convenção Internacional de Telecomunicações, assinado pelo Brasil em Málaga-Torremollnos, em 1973. Aprovado. A Comissão
de Redação.
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 37/76 (n. 0
73-B, t;le 1976, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo,
concluído entre a República Federativa do Brasil
e o Reino dos Países Bal;.:os, em Brasilla, a 6 de
julho de 1976. Aprovado. A Comissão de Redação.
2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APóS A ORDEM DO DIA
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 36/76, constante do primeiro item da
Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n. 0 567/76. A promulgação.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 37/76, constante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n.o 568/76. A promulgação.
2.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
3
- ATA DA 197.a SESSAO, EM 27 DE
OUTUBRO DE 1976
3.1 -ABERTURA
3.2 - EXPEDIENTE
3. 2 .1 - Mensagens do Senhor Presidente da
República
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:

N.0 175/76 (n.o 329/76, na origem), relativa à
escolha do General-de-Exérc! to Reynaldo Mello de
Almeida, para exercer o cargo de Ministro do Su-
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per!or Tribunal Militar, na vaga decorrente da
aposentadoria do Ministro General-de-Exército
Jurandyr Bizarria Mamede.
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:

N.0 176/76 (n.O 330/76, na origem), referente
ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 58/75 (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. <Projeto que se transformou na Lei n.o 6.369, de 27 de outubro de 1976.)
3.2.2- Requerimento
N. 0 569/76, de dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do
Senado n. 0 219!76, que regula o reajuste de aluguéis de imóveis urbanos e dá outras providências,
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte. Aprovado.
3.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n.0 74/76 (n.O
2.559-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
as sociedades por ações. Aprovado com emendas,
após usarem da palavra no encaminhamento de
sua votação os Srs. Senadores Pranco Montoro e
Petrôn!o Portella. A Comissão de Redação.
3.4- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
4 - MESA DIRETORA
5 - LíDERES E VICE-LtDERES DE PAR·
TIDOS
6 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 195.a SESSÃO, EM 27 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALIIAES PINTO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Altev!r Leal - Cattete Pinheiro - Renato Franco
- José Sarney - Helvíd!o Nunes - Petrôn!o Portella
- Virgílio Távora - W!lson Gonçalves - Agenor
Marta - D!narte Mariz - Domic!o Gondim - Ruy
Carneiro - Arnon de Mello - Augusto Franco Lour!val Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon Roberto Saturn!no- Nelson carneiro -Itamar Franco - Magalhães Pinto - Benel!i to Ferreira - Lázaro
Barboza - Saldanha Derz! ;;..' Acc!oly Fllho ...:...: Daniel' .
Kr!eger - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
O tempo destinado aos oracÍ~r~~ do É:~·ed!ente dn
presente sessfi:d, ttlbb }I aprovaçãO; 11~lo enár!o, t:le
requerimento do sr. ol:!llàdor Mnl!nlhll~s lnto e d!ltros Srs. Senadores, será dedicado 11. l:i~ltlenagear o
servidor público.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende, que falará em nome da Aliança Renovadora
Nacional.
O SR. EURICO REZENDE CARENA - ES. Em
nome da ARENA, pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Honra-me sobremodo a incumbência de, em nome
da Bancada do Partido do Governo nesta Casa, falar
aos funcionários públicos civis da União, na data
que, com justas e redobradas razões, lhes é dedicada.

'·'o·

:ia de outubro, Sr. Presidente, já se apresenta
como uma data histórica, tão relevantes os acontecimentos que o fizeram notãvel no mundo políticoadministrativo de nossa Pátria. Essa efeméride, tão
significativa para quantos se dedicam à gra~dUo-.
qüente missão de servir ao Estado, na realizaçao do
bem comum, constitui, além de tudo, marco divisor
de épocas que definem importantes estágios do desenvol\d!nertttl administrativo do Brasil. Em verdade,
a prh11~ira arrancada para um nivel cientifico de
adm!nlsttnção teve início a 28 de outubro de 1939,
com d ndiçfio do Decreto-lel n. 0 1. 713, primeiro Instrumento jurídico, codificado, relativo aos direitos e

·'.,.,

·'

.-'
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deveres dos funcionários públicos civis da União. Antes desse evento, o que se verl!!cava, na órbita dos
serviços administrativos do Estado, era uma situação
lnorganlzada, carente, portanto, de normas dlscipl!nadoras que estabelecessem, em sentido racional, uma
política de pessoal justa e ldent.i!icada com os legítimos reclamos de Igualdade para todos e consclen te
das não menos Importantes Invocações próprias aos
Interesses da administração. Assim, uma legislação
esparsa, atenta a situações Isoladas, desta ou daquela repartição, cria va para o funclonal!smo um permanente estado de Insatisfação, promovendo, em conseqüência, os constan~s apelos administrativos e judiciais, em busca de uma situação equ!librada, que
afinasse com a lsonomla e com a aplicação lr:ual!tárla da justiça. A corporltlcação, portanto, das normas
referentes aos direitos e deveres do funcionalismo da
União, consubstanciada no primeiro Estatuto - o de
1939 - senslb!lizou a opinião dos responsáveis pela
administração pública em nossa terra, fazendo-os
mais receptívels a novas conquistas nesse campo e
Inclinando-os em favor de urna política estatal mais
pragmática em prol do funcionário. O Interregno de
uma guerra mundial velo, entanto, Interromper, di
certo modo, o processo de conquistas do funcionalismo,
só retomado, em 1952, já agora sob as Inspirações da
Constituição democrática de 1946. Surgia, então, o
novo Estatuto dos Funcionários Públ!cos Civis da
União, editado também a 28 de outubro. A repetição
dessa. data constituía, de certo, a definitiva lnstltuclonal!zação do Dia do Funcionário Públ!co, o qual,
por força do art. 240 desse mesmo diploma, teve ratificada sua consagração, aliás já prevista no Decretolei n.• 9.936, de 28 de outubro de 1943.
A data que estamos comemorando revela-nos, no
presente, uma fase extraordinariamente promissora
para todos os servidores públ!cos da União, seja no
âmbito federal seja no estadual. ll: que estamos vendo,
hoje de quase três lustros da edição do Plano de Classificação de Cargos - Lei n.• 1. 780, de 1960 - a Implantação de urna nova política classlflcatória, em
que é essencialmente valorizada a profissionalização
do servidor público, medida esta que alcança Indistintamente servidores estatutários e pessoal contratado
pelo regime jurídico da legislação trabalhista. O Governo Federal, neste passo, compreendendo as reivindicações do funcionalismo e sensibilizado pela necessidade de modernização das estruturas administrativas, preferiu. enfrentar o Impacto do ônus resultante
da no·;a Classificação, determinando tossem, desde
logo, acelerados os enquadramentos em todos os órgãos da administração pública, eliminando-se, Inclusive, o sistema gradualista de pagamentos, a flm de
que todos recebessem o valor real atuallzado do nível
em que fossem posicionados. De Igual modo, a situação dos !nativos não foi esquecida, evoluindo o Governo para a tese menos técnica, porém, mais liberal,
de aplicar a classificação ao pessoal !nativo, com reajustamento de seus proventos a um nível compatível.
Consciente de que o Estado, neste particular, runc!ona
como uma grande empresa, reconheceu o Governo a
necessidade de dar certa participação a todos os funcionários públicos, à semelhança do estabelecido, com
o PIS, para o trabalhador em r:eral, criando o Programa de Formação do Património do Servidor Público - PASEP - que objetlva, essencialmente, garantir ao servidor "a formação ãe um património Individual progressivo, estimulando a poupança e possibilitando a paralela ut!llzação dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento económico-social
da N'nção". Para Isso, a Unlüo, no corrente exerc!c!o,
está contribuindo com 2% <dois por cento) das receitas correntes efet!vamente arrecadadas. Destaquese, no lado desta providência, a que garantiu a con-
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tagem reciproca do tempo de serviço, para efeito de
aposentadoria, Integrando, num mesmo sistema, as
áreas da previdência social e do serviço público. Mas,
Sr. Presidente, Importa, agora, destacar acontecimentos mais recentes e que dão a tónica da permanente
preocupação governamental relativamente aos problemas dos servidores do Estado. A atualização dos
vencimentos e proventos tem sido objeto de constantes
medidas do Governo, valendo aditar, neste ponto, o
recente Decreto-lei n. 0 1.445, de 1976, que reajustou,
em 30%, os vencimentos e salários dos servidores civis
do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e
do Tribunal de Contas da União. Ao lado da atualização salarial propriamente dita, tratou-se, também, do
reajustamento das funções gratificadas, e, além disso,
do estabelecimento da Gratificação de Representação,
em valor variável segundo a posição hierárquica do
cargo de direção ou de assessoramento superiores, que,
no posto .final, atinge a escala de 60% do respectivo
nível retributlvo. Os cargos de provimento efetlvo, do
Grupo Outras Atlv!dades de Nível Superior, que compreende as funçõP.s de natureza técnico-cientificas,
foram, de modo semelhante, valorizadas em seus padrões retrlbutlvos, mediante a criação da Gratificação
de Atlvldade, que lhes atribui um aumento percentual
mensal de 20%. Atenção especial ainda mereceram as
Gratl!lcações de Ralos X, estabelecidas em 40% do
vencimento, e a de Produtividade fixada em Idêntico
percentulll. Outro aspecto, de profunda significação e
que foi objeto de acurado estudo pelo Governo Federal, é o relativo ao processo de progressão funcional. De fato, além do critério tradicional· da progressão vertical, de classe para classe, foi criado o da evolução horizontal, mediante o estabelec!mP.nto de escalas de referências numéricas para cada classe, vinculadas a padrões retrlbutivos específicos, a serem
alcançados pelos servidores consoante critérios a serem estabelecidos em regulamentação própria. Por
esse sistema, dentro em breve, os servidores públicos
terão novas oportunidades de melhoria salarial, Independentes dos ajustes verificados em conseqüência da
desvalorização do poder aquisitivo da moeda. Cuida,
ainda, o Governo do novo Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, em Mensagem que, dentro
em pouco, será encaminhada ao Congresso N'aclonal.
O novo Estatuto disciplinará o regime de direitos e
deveres do funcionário público, Incorporando ao Instituto vigente as garantias vigorantes e aditando providências da malar repercussão para o funcionalismo
e compatlblllzados com as reais disponibilidades do
erário.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Aliança Renovadora Nacional - Partido a que tenho a honra de
pertencer - está cada vez mais convencida da sua
estrita vinculação com as classes trabalhador-as de
nosso Pais, P.ntre as quais avulta, com extraordinário
brilho e ln!gualá vel folha de serviços, a operosa e digna classe dos servidores do Estado. Por Isso, é cada
vez malar o Interesse que temos em ver militando em
nossos quadros partldãrlos representantes dessa laboriosa categoria, que, no curso de tantas oportunidades, tem dado os mais accndrados exemplos de altiva colaboração com o Governo Federal, na solução
dos mais complexos problemas administrativos, funcionando, assim, como elemento fundamental no processo de desenvolvimento do Pais.
N'esta data, pois, a Aliança Renovadora Nacional
apresenta aos servidores públicos de nossa Pát~ia as
suas fel!clt~.ções, desejando-lhes a concretlzaçao de
suas mais sentidas aspirações na conjuntura do processo nacional. (Multo bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRt:SJDENTE (Magalhães Pinto) - Conr.edo a palavra ao nobre Senador Benj amlm Farah,
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Num deles, foi feita referência à circunstância
de ser DI Cavaicanti um pintor não somente conhecido no seu Pais, mas nos maiores centros artísticos
do mundo. Sem dúvida, depois de Portlnarl, foi aquele que conseguiu granjear uma reputação que poderíamos chamar - com algum esforço naturalmente,
dentro da relatividade das coisas - verdadeiramente
universal.
Tem-se escrito sobre Di Cavalcantl multa coisa;
tem-se procurado descobrir as verdadeiras influências
que se exerceram na sua formação artística e nos
seus pendores estllistlcos. Entretanto, Isto tem sido
evidentemente inútil, embora seja um exerciclo por
assim dizer escolástico de algum Interesse para todos
aqueles que amam as artes plásticas.
DI, como eu já disse, sofreu Influência de autores clássicos, apesar de sua formação algo anárquica
e boêmia. Dada a sua permanência prolongada na
Itálla, sobretudo, posteriormente, na França - pude
\'erlflcar nas conversações que com ele mantinha pude verificar que ele atribula grande valor à contribuição de autores renascentistas na sua obra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Comunico a V. Ex.• que o seu tempo está esgotado.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Inegavelmente, foi sensível à influência de Picasso, de Matisse, de Braque, de Deraln e também dos mexicanos
- Diego Rivera primeiro, e depois de Slquelros.
Quem poderá dizer que isso tenha impedido que
DI fosse ele próprio? Sempre o conseguiu. Logrou
realizar uma obra que é sua, ocupando um lugar que
não foi ocupado por nenhum outro pintor na história
das artes plásticas brasllelras.
Agora, tere! o malar prazer em ouvir o aparte do
nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias CARENA - BA) A verdadeira
arte é aquela que consegue senslblllzar o homem. E
Isto significa que é missão prec!pua da arte transmitir sempre uma mensagem. E é através dessa mensagem que os grandes artistas se Impõem à estima, à
admiração e aos aplausos de todo um povo. Se Isto
digo em relação à arte, de um modo geral, enfatizo,
de modo particular, no que diz respeito à pintura.
Quadros há dessa natureza que exibem apenas uma
variada gama de cores. Seriam, no máximo, uma paisagem para os olhos. Mas, as grandes telas, as que
têm a unção da verdadeira arte, trazem em si uma
eterna mensagem que faz com que o expectador seja
um particlp~ da arte, comungando dos sentimentos
e da inspiração do artista. E é por isso que a verdadeira arte é intemporal. Prevalece através dos tempos.
Até hoje aplaudimos Miguel Angelo, do mesmo
modo como estamos agora a reverenciar Di Cavalcantl. Não Importa perguntar se é a arte que copia a
vida, ou é a vida que copia a arte. Mas, fora de
dúvida, uma e outra só se completam quando o artista tem amor à vida e sabe dar-lhe um sentido
dignificante e sublime. E Di Cavalcantl foi, dentro
dessa concepção, um amante da vida. li: por Isso que
ele pôde comunicar-se, como o fez, através da sua
obra. Ele é um homem filho do Rio de Janeiro mas
seu nome, hoje, é um nome Internacional, porque a
verdadeira arte não tem fronteiras, do mesmo modo
que as glórias dela decorrentes pertencem à própria
clv!llzação que, por seu turno, é inconcebível sem o
trabalho dos grandes artistas. E DI cavalcantl foi um
deles.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB - PB) - Permite
v. Ex.• um aparte?
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O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Ouvirei
o aparte do nosso eminente colega pela Paraiba,
Senador Ruy Carneiro, e vou terminar, porque se
acha esgotado o meu tempo para uma breve comunicação, segundo informa o Sr. Presidente.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB - PB) - Apenas para
dizer a V. Ex." da sua fellcldade e do seu privilégio,
no Senado da Repúbllca, em falar de DI Cacalvantl,
embora seja sobre o seu desaparecimento. Ele foi uma
das maiores figuras da arte, não somente no Brasil
como também no setor internacional. A arte brasileira está de pêsames, o Brasil está de luto com a
perda do seu grande artista, do seu grande pintor,
que foi Di Cavalcantl.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Agradeço
a V. Ex." e ao Senador Heitor Dias, pelos apartes que
acabaram de produzir.
Devo terminar, Sr. Presidente, mas sem orn!tir
que conheci de perto DI Cacalvantl e acompanhei a
sua trajetórla desde o momento em que voltara da
Europa, em 1926., e já vinha marcado pela contribuição,. ainda em plena juventude, quase saldo da adolescencla, no lançamento da Semana de Arte Moderna, em 1922, no Teatro Municipal de S. Paulo.
Foi então que conheci Di Cavalcantl, o pintor; o
extraordinário artista que tive o privilégio de ter comigo, como meu colaborador, no Diário Carioca, onde
ele organizava e dirigia, ao lado de Noeml, o Suplemento de Arte.
Convivi com ele diariamente, durante vários anos,
de modo que posso afirmar o seguinte: não se tratava apenas de alguém que houvesse Irrompido no
cenário das artes plásticas no Pais através de habllldades e de Influências de natureza pessoal; não, tratava-se de alguém que foi descoberto por aqueles que
se interessavam em realçar aos verdadeiros valores
que se estavam lançando no Pais, àquela época. Trata-se de alguém que foi observado e estudado desde
o início da sua vida com admiração e carinho, como
um fenómeno, sem dúvida singular, na pintura brasileira.
Por Isso, neste momento, quero afirmar que aquilo
que ficou como que a nota dominante da sua temática, que foi a mulata brasileira, ou melhor, a mulata
carioca, a mulata de DI, não foi senão a transfiguração daquele extraordinário espirita inquieto e dionisíaco de Di cavalcantl. Preocupava-se em confraternizar com todas as gamas das categorias sociais e se
maravilhava com a democracia racial existente no
Brasil; vivendo os temas populares com Inesgotável
sentimento humano e afirmando-se Inegavelmente
uma das culminâncias das artes nacionais. Chegou-se
a dizer mesmo dele - e faço disto o fecho do meu
discurso - que DI Cavalcantl, que ontem fechou os
olhos para a cidade que tanto amou, não foi um
acidente apenas na paisagem artística; foi uma fase
da história da pintura nacional.
Era o que tinha a dizer, sr. Presidente. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - COncedo a palavra, para uma breve comunicação, ao
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Nada mais teria a aduzir ao brilhante discurso do
Senador Danton Joblm sobre o saudoso pintor, homem de espírito, figura de convívio encantador que
lo! DI Cavalcantl.

',,'
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Apenas, pediria a V. Ex.•, para o exame dos póll·
teros. que as considerações aqui feitas fossem aduzi·
das à noticia, hoje divulgada pelo O Globo, que tem
uma biografia de DI Cavalcantl e os comentários do
crítico Frederico Morais:
"Pintor, poeta, memorial!sta, mural!sta, ta·
pecelro, desenhista de jóias e car!catur!.sta,
Emlllano DI cavalcant!, nascido no Rio em 1897,
foi uma presença marcante na vida artlstlca e
cultural do Pais ao longo de quase 60 anos,
Pintor das mulatas - como é conhecido na
Europa -, do carnaval, dos costumes e tradi·
ções legítimas do nosso povo, Di Cavalcant! é
um dos poucos pintores bras!le!ros que têm alta
cotação no mercado Internacional. Irreverente,
apaixonado, lírico, anárquico, DI Cavalcantl foi,
principalmente, um grande amante da vida, de
seus sabores, de suas posslb111dades, de sua ale·
grla. Sua arte brota mesmo dessa paixão, e ele
nem se incomodava - morador do Catete que
era - com as obras do metrô: "Assisto a tudo
com o mesmo espírito com que um mandarim
da China antiga assistiu à revolução de Mao
Tsé-tung."
Sempre Irónico - "coitado do Volp!, fazen·
do aquelas bandeirinhas" -, o pintor explicava
seu amor pelo tema mulatas: "Sempre tive por
elas Imensa paixão. A plasticidade das mulatas,
mais a sensualidade Inerente à raça negra e
aquele olhar triste. Outro tema de que gosto são
as cenas do sambr. brasileiro, as festas e cores
do Brasil." Nos quadros do artista, surgem os
canaviais, as cenas rle rua e de bordéis, naturezas mortas, marinhas, caricaturas - ele que
cada vez mais detestava o "artifício do progresso em vão, a tecnologia mortuária dos Inventos
que tiram o homem da sua vida natural, do seu
sossego e da sua atlv!dade animal".
O ambiente de casa favoreceu o nascimento do
artista: "Era uma casa de estr!pul!as políticas
e literárias, o1,de se amava Clctor Hugo, Castro
Alves, a mús!cu romântica de Chopin, a Marselhesa, e onde a palavra liberdade era um
leitmotiv. Lá v! v! entre a poesia e a liberdade.
Criei-me num mundo estranho, entre as pernas
de mUltares e poetas, ou entre os braços de nem
se! quantas mulheres: minhas amas, minhas
tias, umlgas de minha mãe e de minhas tias,
minhas avó e tias-avós, distribuído como um
mimo por toda a parte."
Ele participou, em 1916, enquanto estudava
Direito, do I Salão de Humoristas, ganhando
elogios na Imprensa, e o pedido para as primei·
ras Ilustrações. Em São Paulo, desistiu de estu·
dar, integrando-se mais nas at!vldades artls·
tlcas. Em 1920, era amigo de Oswald de Andrade
e Guilherme de Almeida, discutindo problemas
estéticos em debate na Europa. Na época, Di
pintava impressionista, com certa tendência
natural, instintiva. Picasso calu·lhe nas mãos,
influenciando-o. Em pouco, foi um dos pr!ncl·
pais lncent!vadores da Semana de Arte Moderna, de 1922, concretizando a revolta contra o
academlclsmo e parnaslanismo da arte braslleira da época. Logo depois viajou a Paris, onde
ficou estudando arte e escrevendo para jornal
do Rio. Voltou, mas logo retornou à Europa,
onde ficou de 1935 a 1940.
DI Cn valcan ti ganhou vários prêmos naclo,, lntcrnnclonals, tendo ~ido apresentado
cu• ,::""h .... •'~:pog!ções no Brasll e no exterior.
Sua obra - segumlo Mário Pedrosa, "uma épor:~i~
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ca em nossa história moderna" - acha-se
exposta no Museu de Arte de Paris, Museu de
Arte Litúrgica de Roma, MAM do Rio e São
Paulo, entre outros."
E, aqui, os comentários de Frederico Morais;
"DI CAVALCANTI: LíRICO, ROMANTICO,
SENSUAL, CARIOCA PRINCIPALMENTE
Emiliano DI Cavalcantl, que faleceu ontem,
aos 79 anos, depo!.s de longa enfermidade, foi
uma das figuras marcantes de arte brasileira
durante mais de melo século. Não bastasse ter
sido o (segundo seu próprio depoimento) ou um
dos ldeallzadores da Semana de Arte Modema,
no Teatro Municipal, em São Paulo, que desar·
rumou definitivamente o edifício da arte acadêmica no Brasil, sua própria pintura, sobretudo
aquela reallzada até o final da década de 40,
pode ser considerada uma das contribuições
mais Importantes do Brasll à cultura visual de
nosso século, especialmente no âmbito do con·
tlnente latino-americano. Se, a partir da cria·
ção da Bienal de São Paulo, em 1951, sua arte
começa a declinar, em termos simetricamente
opostos a Volpl, cujo prestigio é ascendente
desde o momento que dividiu ex-aequo, com DI,
o prêmio maior da Bienal, em 1953, 30 anos de
pintura, e da melhor pintura, são mais que suficientes para definir o peso de sua contribui·
ção à arte brasileira P. continental."
Estas, Sr. Presidente,' são contribuições que, figurando nos Anais, servirão aos que, depois de nós, estudarem a História da Arte no Brasll. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Me·
sa associa-se às homenagens prestadas pelo Plenário ao grande pintor e grande artista bras!lelro que
tol Di cavalcantl.
Concedo a palavra, para uma breve comunicação,
ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS <ARENA- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.> - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Antes de entrar no assunto principal que me trou·
xe a esta tribuna, desejo reglstt·ar, com justo relevo,
a posse, ontem, na Presidência da Associação Médica
Mundial .:._ durante a solenidade de instalação do Vlli
congresso da Associação Médica Brasl!e!ra e do
I Congresso Mundial e da Assembléia Médica Mundial - do Dr. Pedro Kassab, !lustre profissional brasileiro, que substitui, em tão importante cargo, Dr.
Taro Takeml, do Japão,
O assunto, já por si só, merece menção especial
porque é testemunho da projeção do nosso Pais, e do
respeito a que se impuseram os profissionais bras!·
lelros.
Por outro lado, cumpre destacar algumas passagens do pronunciamento do !lustre Prof, Pedro Kas·
sab, no momento de assumir tão !lustre cargo e que
considero absolu lamente oportunas. Leio, Sr. Presl·
dente, as palavras do novo Presidente da Associação
Médica Mundial:
"- Tem-se observado, em muitos lugares,
que o abandono dos requisitos qualitativos, que
pode acontecer sem intenções menos nobres,
gerado pela disposição de fazer a medicina
acessível, acaba por deformá-la, distanciando-a
dos padrões que a fazem capaz de infundir
confiança. Chega-se a destruir a Intimidade dos
atas profissionais e, em determinadas clrcuns·
tânclus, acaba-se por implantar uma hostil!·
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dade, em lugar da estreita vinculação tão necessária' ao paciente."
As observações do ilustre profissional brasileiro
valem como uma observação e como uma advertência, desde que anallsa ele a situação existente, e pede
a a tenção dos profissionais da Medicina para a tomada de novos caminhos, de novos rumos, não apenas para o engrandecimento da nobre Arte de Hipócrates, mas também em benefício da própria coletlvldade. A Sua Excelência as homenagens do meu
apreço e de minha admiração com os votos de pleno
êxito no exercício do seu honroso cargo.
Sr. Presidente, ventilo agora a matéria principal
que me faz ocupar a atenção dos nobres colegas.
A imprensa, de modo geral, vem, ultimamente,
dispensando espaços a respeito da comerciallzação de
determinados medicamentos consumidos pelo povo.
Segundo os comunicados que lemos, muitos desses
remédios ou são ineficazes ou são nocivos.
Nos últimos dias os jornais - e alguns deles de
posição política insuspeita - voltaram a cuidar da
matéria. A insistência com que têm cuidado da matéria e os elementos que são trazidos ao conhecimento públlco, estão a exigir do Governo, e de modo particular do ilustre Ministro da Saúde, uma providência objetiva, para que o povo saiba que o remédio
que está adquirindo serve para atender à cura ou à
amenização de seus sofrimentos, de modo a compensar as suas despesas, sobretudo no que tange às classes menos favorecidas, que não dispõem de recursos
para atender, superfluamente a encargos de tal ordem.
Ora se diz que esse ou aquele remédio é nocivo à
saúde·, alguns deles de uso pratlcamen te cotidiano em
todos os lares, seja como antipiréticos, seja como
analgésicos, e que se tornam, segundo os informes,
prejudiciais, em razão da substância que lhe serve
de base, ora que embora sem efeitos prejudiciais, são
tais medicamentos absolutamente ineficazes. Esses
remédios têm, na linguagem médica, o nome de placebos. São remédios que não fazem bem nem mal.
Mas o importante é que eles determinam despesas,
sangrias, no orçamento do povo.
ll: por isso que, embora certo de que est:i o assunto presente na atenção do ilustre Ministro da Saúde
- e, fora de dúvida, S. Ex.• se tem demonstrado um
homem capaz e dedicado aos misteres do seu cargo é por isso que, desta tribuna, fac<J um apelo ao Governo e diretamente ao Sr. Ministro, no sentido da
tomada das providências que reputo indispensáveis,
em beneficio da própria coletividade brasileira.
Não se compreende que um remédio possa ganhar
ou perder valor terapêutico com a simples transposição de fronteiras.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - V. Ex.•
permite um aparte, nobre Senador?
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Com
muito prazer.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Nobre Senador Heitor Dias, V. Ex.•, nesta tarde, traz à consideração do Senado um dos pwblemas mais graves
deste Pais. Realmente, já é mais do que tempo para
que as autoridades, notadamente o Sr. Ministro da
Saúde, os legisladores desta e da outra. Casa do Congresso Nacional se preocupem em pôr cobro a essa
situação calamitosa, t}ue é a falta de controle e de
uma lnspeção mais eficiente quanto aos medicamentos de uso difundido no Brasil. Realmente, há remédios que curam e há remédios que matam! Não faz
muito tempo, eminente Senador, li, da lavra de um
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jornalista do meu Estado, uma notável matéria em
que ele, depois. de ouvir a opinião de médicos abalizados, de cientistas renomados, chegou à conclusão
de que, em cerca de 35% dos casos, os medicamentos oferecidos à venda, no Brasil, não apresentavam
qualquer efeito. Em outra percentagem bastante elevada, se não me falha a memória. da ordem de 25%,
costumavam agravar o estado do doente. Nos Estados Unidos, e em muitos outros países civ!lizados do
mundo, o governo mantém controle rígido sobre os
antibióticos, por exemplo. Não se compra, nos Estados Unidos, antibióticos sem receita médica, e não
são, sequer, todos os médicos autorizados a receitar
antibióticos. Entretanto, aqui no Brasil pode-se comprar antibiótico a qualquer dia, em qualquer farmácia e na quantidade que se desejar. V. Ex.•, eminente
Senador, traz à ba!la um assunto momentoso e merece, por Isto mesmo, as nossas congratulações. Fazemos coro ao discurso de V. Ex.• para que o Sr. Ministro da Saúde tome providências enérgicas a fim
de por a salvo, não apenas a saúde do povo, mas
também a bolsa do povo.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA.) - Agradeço o aparte de V. Ex.• que, inegavelmente, vem
completar o meu discurso.
Já não me refiro ao uso indiscriminado de determinados medicamentos, inclusive de antibióticos, porque, nesse caso, entendo que a ação do Governo poderia ser adotada de outra maneira com a prestação
- se for o caso - da aquisição fác!l de tais remédios, como procede em relação a vários produtos.
Mas, quero insistir no fato de alguns laboratórios,
segundo se lê na Imprensa, lançarem ao mercado medicamentos que, ou não têm nenhuma eficácia, nenhuma aplicação em relação à doença que visa a
curar, ou então, o que é multo pior, são prejudiciais
à saúde de quem os toma. Eu sei - já o disse - que
o Sr. Ministro da Saúde está atento para o problema,
mas, não me parece - talvez porque eu seja um leigo, não sou médico - que seja tão difícil exigir-se
de cada laboratório a comprovação da eficiência do
produto, que é entregue ao consumo do povo, com o
conhecimento exato das substâncias que integram a
sua composição. Por outro lado, é de mister que esses
produtos sejam reconhecidamente eficientes e eficazes, para justificar a sua comercialização.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MT) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. HEITOR DIAS (ARENA muito prazer.

BA) -

Com

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MTl - Nobre
Senador Heitor Dias, congratulo-me com V. Ex.• pelo
discurso que está proferindo nesta Casa evidenciando
o profundo conhecimento que V. Ex.• tem demonstrado nos misteres da medicina. Ultimamente V. Ex.•
tem feito brilhantes discursos no setor médico, o que,
realmente, é um grande esforço e bem demonstra. a
vasta cultura de V. Ex.•, também no campo da medicina, V. Ex.• é uma autoridade para discutir os seus
problemas. Quanto ao aparte do nobre e querido amigo, Senador Lázaro Barboza, realmente nós não podemos comparar os Estados Unidos com o Brasil, no
que se refere à proibição na compra de antibióticos
porque v. Ex.•, sabe, nobre Senador, que tanto o seu
Estado quanto o meu, são realmente pobres, com povoados, vilo..s, vilarejos e que não têm sequer, às vezes, farmácia, muito menos um médico. Como vai um
d.aente, necessitado de um antibiótico, às vczeo aconselhado por um curioso, um enfermeiro, sem uma
receita. E se for obrigatória a receita médica para a
aquisição desses o.ntibióticos, entüo, perderemos muitas vidas neste Pnís. };; preciso que, realmente, no

., '! .
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Brasil, entendamos a nossa situação, a dlflculdadc de
médicos nesses Jonginqüos rincões de nossa P:ltrla,
especialmente em nossos dois Estados. Não poderemos comparar o adiantamento, a cultura, o esti.gio
avançado dos Estados Unidos com o Brasil. Há erros,
há abusos. Isto nós devemos combater. Estou plenamente de acordo com os grandes conhecimentos médicos demonstrados por V. Ex.•, nobre Senador Heitor
Dias e com o aparte do meu querido e prezado amigo, Senador Lázaro Barboza. Chegaremos ao tempo
em que sentiremos essa evolução - que hoje já sentimos, Mato Grosso, que não tinha na grande maioria de suas cidades um médico sequer, hoje, vemos
distritos com casas de saúde montadas - na educa. ção, na proliferação de profissionais que vão procurando em maior número o interior. Estamos evoluindo, estamos progredindo; !remos, também, um dia,
chegar à perfeição dos Estados Unidos. Multo grato
a V. Ex.•
O SR. IIEITOR DIAS (ARENA- BA) -Agradeço
o aparte do nobre Senador Saldanha Derzl, sobretudo
quando ele, com urna ponta de Ironia amena, fez
referência aos meus conhecimentos médicos ...
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MT) - V. Ex.•
tem demonstrado conhecimento de problemas médicos.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Estou
cuidando, apenas, de um assunto ao alcance de todos. Por outro lado, dou plena procedência às observações que V. Ex.• acaba de fazer no seu aparte,
razão por que procure! enfatizar 8.penas a colocação
no mercado de produtos que, segundo se anuncia, de
nada valem ou são nocivos à saúde do povo.
O Sr, Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite
V. Ex• um aparte? Sere! breve,
O SR. HEITOR DIAS <ARENA - BA) - Pois
não.
O Sr. Lázaro Barboza CMDB - GO) - Ouvi com
atenção o aparte com que participou do seu discurso
o eminente representante de Mato Grosso, nosso nobre colega, Senador Saldanha Derzi, e me lembre!,
eminente Senador Heitor Dias, de que já há cerca
de seis meses assisti a uma confe•·éncla de um dos
mais notàvels pesquisadores braslleiros - por sinal,
foi o meu professor de Medicina Legal - o Dr. Corlntho Santos Filho. E até tente! que o Dr. Corlntho
viesse à Comissão de Saúde do Senado expor os resultados de suas pesquisas. ouvi, nobre Senador Heitor
'Dias, daquele emlnen te cientista que, com o aparecimento das sulfas e da medicina, as doenças Infectocontagiosas tiveram um decréscimo notável. Mas em
razão de ser o povo brasileiro acostumado a fazer
uso Indiscriminado de antibióticos, hoje está-se tornando um problema multo sério para a medicina e
para o pesquisador, bem como para o médico, o tratamento de tais doenças, porque elas passaram a
adquirir urna resistência multo maior aos antibióticos. Hoje, multas vezes, é necessário fazer-se o exame
de laboratório, uma pesquisa profunda para, numa
l!stn de sessenta, setenta, oitenta antibióticos, encontrar-se apenas um, com efeito mais ou menos eficiente no caso tratado. Aquele Ilustre pesquisador
encontra-se alarmado com a proliferação de multas
doenças no Brasil, que já estavam praticamente erl:adlcadas. Ele atribui o crescimento espantoso des'.sas doenças ao uso !nd!scr!mlnado dos antlb!ótlco3.
O SR. IIEITOR DIAS (ARENA- BA)- Agradeço
o aparte de V. Ex.n Núo tenho elementos para opor
nos nrgurnentos do ilustre profissional a que v. Ex•
se refere. Sr. Presidente, entendo que o assunto principal da matéria lo! cuidado nestas despretensiosas
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palavras e confio plenamente na ação do Governo e
na !nterfercncla lúcida, Imediata e patriótica do Sr.
Ministro da Saúde. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) ·- O Sr.
1.0 -Secretár!o vai proceder à leitura do Expediente.
ll: lido o seguinte

EXPEDmNTE
OFíCIOS DO PRIMEmO-SECRETARIO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
N. 0 455/76, de 26 do corrente, encaminhando autóg-rafo do Projeto de Lei da Câmara n.0 63, de 1976,
\jue "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho
a cargo do INPS, e dá outras providências". <Projeto
que se transformou na Lei n.o 6 .367, de 19 de outubro de 1976.)
N.0 456/76, de 26 do corrente, encamlnhandJ autógrafo do Projeto de Lei do senado n.o 198, de 1976,
que "dá nova redação aos artigos 99 e 106, da Lei
n. 0 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgánlca dos
Partidos Políticos), alterada pela Lei n.0 6.043, de
13 de maio de 1974, e dá outras providências". (Projeto que se transformou na Lei n.0 6. 365, de 14 de
outubro de 1976.)
EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA N. 0 9, DE 1976, EM 27-10-76
Comuni~ação:

- da Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga
- PE, comunicando a posse do Sr. David Pereira Menezes na Interventorla Estadual daquele Munlciplo.
Agradecimentos:
- da Sra. Sarah Kubltschek- RJ, agradecendo
as homenagens prestadas pelo Senado Federal à memória do ex-Presidente da República, Dr. Juscelino
Kubltschek de Oliveira;
- do General Sylvlo Frota, Ministro de Estado do
Exército, agradecendo a transcrição nos Anais do Senado do discurso que proferiu no dia 25 de agosto
de 1976 (Requerimento n.o 386, de autoria dos Senhores Senadores Lourlval Baptista e Ruy Santos).
Manifestações sobre Projetas:
- da Câmara Municipal de Maceló - AL, apresentando sugestões ao PLS n.0 131/75;
- da Federação das Indústrias de Brasilla - DF,
· apresentando sugestões ao PLC n.0 74176;
- da Associação Comercial de Minas Gerais, pela aprovação do PLS n. 0 164/76;
- da Assembléia Legislativa do Estado do Pará,
pela aprovação do PLS n. 0 78/71;
- da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná,
favorável à aprovação do PLS n. 0 248176;
- da Faculdade de Ciências Contâbels do Instituto Superior de Estudos Sociais Clóvis Bevllacqua RJ, tecendo considerações sobre o PLC n. 0 72176;
- da Confederação Nacional da Indústria - RJ,
rnanl!estando-se favoravelmente à aprovação do PLS
n.o 162175 e, pela rejeição dos PLC n.0 55/76 e PLS
n.o 193/75;
- do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Al!mentação de Caxias do Sul - RS, pela rejeição
do PLC n.o 63/76;
- da Federação das Associações Comerciais do
Rio Grande do Sul, pela rejeição do PLC n.0 21/76 e
apresentando sugestões aos PLC n. 0 s 72 e 74/76;
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- da Associação dos Jornais do lnt-arior do Rio
Grande do Sul, apresentando sugestões ao PLC n. 0
74/76;

- do Sindicato dos Contablllstas de Porto Alegre
R.S, apresentando sugestões ao PLC n. 0 72/76;
- da Federação e Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, tecendo considerações
sobre o PLS n. 0 101/75;
- da Bolsa de Valores de São Paulo, manifestando-se sobre o PLC n. 0 74/76;
- da Associação dos Advogados de São Paulo,
manifestando-se pela rejeição do PLS n. 0 43/75;
- da Federação do Comércio do Estado de São
Paulo, pela aprovação do PLS n. 0 79/7& e pela rejeição do PLS n. 0 94/76;
- da Associação Brasileira das Sociedades de Capital Aberto - ABRASCA- SP, manifestando-se sobre o PLC n. 0 74/76;
- da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo, manifestando-se pela rejeição dos PLS
n.()S 248/76 e 149/76;
- da Asembléla Legislativa do Estado de São
Paulo, pela aprovação dos PLS n. 0 s 78/71 e 81/76;
- da Associação Comercial de São Paulo, manifestando-se sobre o PLC n.o 74/76;
- da União Brasileira de Escritores de São Paulo
:..._ UBE, manifestando-se pela aprovação do PLC n. 0
'84/76.
Diversos:
- da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa AL, solicitando das autoridades competentes providências para um melhor salário aos professores municipais;
·
- da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitando providências no sentido do estabelecimento da coincidência de eleições gerais no Pais;
- da Câmara Municipal de Recife - PE, sollcltando reexame do Decreto-lei n.o 1.478, tendo em
vista seus efeitos prejudiciais ao Nordeste e Amaziinia;
- da Câmara Municipal de Franca - SP, soUcitando estudos no sentido de que sejam Isentos
das taxas de Iluminação pública os munlciplos do
•Interior.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O Expediente lldo vai à publlcação. (Pausa.)
Sobre a mesa, proj etos de lei que serão !Idos pelo
Sr. 1.0 -Secretárlo.
-

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 276, DE 1976
Introduz modificação na Lei n. 0 4.591, de
16 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre o
condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 1.0 do art. 12 da Lei n,o 4. 591, de 16
de dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 12. . ... , . , .. , , , .. , . , . , . , . , . , , . , . , . ,
1.0 A tlxaçii.o da quota do rateio corresponderá, obrigatoriamente, à fração Ideal de
terreno de cada unidade."
§
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Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Tal como está em vigor, o § 1.0 do artigo 12 da
Lei n. 0 4.591, de 16 de dezembro de 1964, já sugere o
que está pretendendo neste projeto de lei.
Sugere, mas não obriga, eis que estabelece:
"Salvo disposição em contrário da Convenção, a fixação da quota do rateio corresponderá
à fração Ideal de terreno de cada unidade."
Esta expressão "salvo disposição em contrário da·
Convenção" tem propiciado que as quotas de todas as
unidades sejam Invariavelmente uniformes, desprezando-se as diferenças patrimoniais decorrentes da
maior ou menor extensão da ·!ração Ideal de terreno
pertencente a cada condômlno. Aliás, Isto é o que Interessa aos proprietários de unidades Idealmente
maiores que, afinal de contas, são os que fazem a
maioria na votação e acabam impondo sua vontade.
Quando assim acontece - e é quase sempre hã urna flagrante Injustiça contra os proprietários de
unidades ldealmen te menores, daí a Indispensabilidade
de aceitação deste projeto que manda fazer o rateio
obrigatoriamente com base na fração Ideal de terreno
de cada unidade.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976. -Nelson
Carneiro.
LEGISLAÇA.O CITADA

LEI N. 0 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o condomínio em edlficllçÕes
e as incorporações imobiliárias.
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CAPíTULO III
Das Despes11s do Condomínio
Art. 12. Cada condominlo concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos
na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.
§ 1. 0 Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à
fraçiio Ideal de terreno de cada unidade.
'. '. ' .• ' .•••••.•••• ' o ' . ' . ' . ' . ' •.
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As Comlss6es de Constitulção e Justiça e
de Economia.

PllOJETO DE LEI DO SENADO N.0 277, DE 1976
Altera e revoga dispositivos do Decreto-lei
n. 0 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.
O Congresso No.clonal decreta:
Art. 1.0 O artigo 14 do Decreto-lei n.o 1.445, de
13 de fevereiro de 1976, passa a vigorar com a seguinte rednção:
"Art. 14. Os ocupantes de cargos e empregos Integrantes da Categoria Funcional de Mé-
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dlc'o ficam sujeitos à jornada de 4 (quatro) noras de trabalho, podendo exercer, cumulativamente, dois cargos ou empregos dessa categoria,
Inclusive no mesmo órgão ou entidade, hipótese
em que farão jus à percepção da Grat!flcação de
Ativldade.
§ 1. 0 O Ingresso nas Categorias Funcionais
de Médico de Saúde Pública e de Médico do
Trabalho far-se-á, obrigatoriamente, no regime
de 8 (oito) horas diárias, a ser cumprido sob a
forma de dois contratos !ndlv!dua!s de trabalho,
fazendo jus o servidor à percepção da Gratificação de Atlvldade.
· § 2.° Correspondem à jornada estabelecida
neste artigo os valores de vencimento ou salário
fixados para as Referências especificamente ln·
d!cadas no Anexo IV deste Decreto-lei.
§ 3. 0 O percentual referente à Gratificação de Atlvldade, de que trata este artigo, é fi·
xado em 40% (quarenta por cento)."

Art. 2. 0 Revogado seu parágrafo único, o artigo
16 do Decreto-lei n. 0 1.445, de 13 de fevereiro de 1976,
passa a vigorar com a seguinte redação:
I
'

"Art. 16. Os atuals ocupantes de cargos ou
empregos das Categorias Funcionais de Odontólogo e Técnico de Laboratório poderão optar
pelo regime de 30 (trinta> horas semanais e os
da Categoria de Técrilco em comunicação Social - pelo de 35 (trinta e cinco) horas semanais de trabalho, caso em que perceberão os
vencimentos ou salários correspondentes às Referências especificamente Indicadas no .Anexo
IV deste Decreto-lei, não fazendo jus à Gratificação de Atlvldade."
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
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LEGTSLAÇAO CITADA

DECRETO-LEI N.0 1.445, DE 13 DE
FEVEREIRO DE 1976
Reajusta os vencimentos e salários dos
servidores civis do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de Contas
da União, e dá outras providências.
•

'
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Art. 14. Os ocupantes de cargos e empregos integrantes da Categoria Funcional de Médico ficam
sujeitos à jornada de 4 (quatro) horas de trabalho,
podendo, a critério e no Interesse da Administração,
exercer, cumulativamente, dois cargos ou empregos
dessa categoria, inclusive no mesmo órgão ou entidade.
§ 1.0 O Ingresso nas Categorias Funcionais de
Médico de Saúde Pública e de Médico do Trabalho
far-se-á, obrigatoriamente, no regime de 8 (alto> horas diárias, a ser cumprido sob a forma de dois
contratos Individuais de trabalho, não fazendo jus o
servidor à percepção da Gratificação de Atlvldade.
§ 2.° Correspondem à jornada estabelecida neste
artigo os valores de venclmen to ou salário fixados
para as Referências especificamente Indicadas no
Anexo IV deste decreto-lei.
o . o. o o. o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • •

Art. 16. Os atuals ocupantes de cargos ou empregos das Categorias Funcionais de Médico, Odontólogo e Técnico de Laboratório poderão optar pelo
regime de 30 (trinta> horas semanais e os da Categoria de Técnico em Comunicação Social pelo de 35
(trinta e cinco) horas semanais de trabalho, caso em
que perceberão os vencimentos ou salários correspondentes às Referências especificamente Indicadas no
Anexo IV deste decreto-lei, não fazendo jus à Gratificação de Atlvldade.
Parágrafo único. Nos casos de acumulação de
dois cargos ou empregos de Médico, a opção assegurada por este artigo somente poderá ser exercida em
relação a um dos cargos ou empregos.
' • o • • • • • • • • • • o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o •• o • o o • • o '

Esta proposição tem por objetlvo adaptar à sistemática do Decreto-lei n.O 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976, os seus arts. 14 e 16.
Assim, respeitando princípio Internacionalmente
consagrado, fica mantida a jornada de quatro horas
para os médicos. Entretanto, não é esquecida a permissão constitucional de acumulação remunerada. de
diferentes cargos privativos de médico (art. 99,
item IVJ.
Nesse último caso, entendemos de direito assegurar-se ao médico a percepção da Gratificação de
.Atlvldade, até porque essa hipótese preenche o requisito do § 1.0 do art. 10 do decreto-lei em questão,
ou seja, "a percepção das Gratificações de Atlvidadc
e de Produtividade sujeita o servidor, sem exceção,
ao mlnlmo de 8 (oito) horas de trabalho".
O médico que trabalha o! to horas por dia na
realidade está trabalhando o dobro do tempo que lhe
deve ser atrlbuldo, merecendo remuneração adicional. Somente dessa forma poderemos restabelecer a
proporção entre o salário ou vencimento de dois cargos de médico e o correspondente a um só, relativo
a qualquer outra categoria de nlvel un!vers!tilr!o. Segundo o tratamento atual, ambas as hipóteses se
equivalem, o '!Ue constitui flagrante Injustiça.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976. concelos Torres.

II)

Vas-

(As Comissões de Constituição e Justiça,
de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 278, DE 1976
Acrescenta dispositivos à Lei n.• 5 .988, de
14 de dezembro de 1973, que regula os direitos
autorais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 São acrescentados ao art. 95 da Lei n.o
5.988, de 14 de dezembro de 1973, os seguintes§! 2.0 ,
3.o e 4.o, com renumeração do único existente:
"Art. 95. . .................... · ........ ·
• • • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o' • • • • • o
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2.o Ao produtor de fonograma é vedado,
sob qualquer forma, Inclusive cláusula contratual, obstacular a atlvldade artistlca de Intérprete ou executante.
§ 3, 0 o Intérprete ou executante que se
sentir prejudicado em seu direito, por comprovada ação ou omissão do produtor de fonograma, poderá, ouvido o conselho Nacional de DIreito Autoral (Inciso V do art. 117), considerar
resclndlrlo qualquer compromisso entre ambos.
§ 4, o o disposto nos parágrafos an terlores
pode ser Invocado ainda contra quaisquer pes§
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soas ou empresas que mantenham intérpretes
ou executantes sob contrato de trabalho."
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justiflc~ão

Na Lei n.0 5. 988, de 14 de dezembro de 1973 ("regula os direitos autorais"), embora a sua vigência.
relativamente recente, já podem ser constatadas al·
gumas pequenas falhas que ao legislador compete
corrigir.
·
No tocante à preservação dos direitos de Intérpretes e executantes (geralmente cantores e músicos), por exemplo, consignada particularmente no
Capítulo U, do Titulo V (arts. 95 a 98), há omissão
flagrante quanto ao dlsclpllnamento da prática, hoje
multo comum, de as empresas produtoras de fonogramas ou mesmo empresários artísticos e outros
!Imitarem, sub-reptlclamente ou não, o trabalho
artístico de seus contratados.
Trata-se de um recurso, particularmente utilizado pelas gravadoras, para limitar a oferta e maximizar os seus próprios lucros. Os casos são Inúmeros,
embora sob multas nuanças, sendo que diariamente
a Imprensa especializada nos chama a atenção para.
cantores que estariam sendo marginalizados por
suas gravadoras, com tal objetlvo.
Disso resulta uma contradição flagrante, que é
a de o cantor ficar impedido de cantar, de levar a
sua arte ao público.

Outubro de 1976

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 279, DE 1976
Proíbe a Importação ou a comercialização
de filmes cinematográficos em lotes.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 São vedadas a Importação e a operação
de compra e venda de filmes cinematográficos de
qualquer tipo ou categoria, no mercado Interno, em
lotes.
Art. 2. 0 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de noventa (90) dias, atendidos os seguintes pontos:
I - sanção pecuniária progressiva aplicável a
pessoas ou organizações que tenham realizado Importação de filmes sob a forma proibida nesta Lei;
II - sanção pecuniária idêntica à que for ·estabelecida em decorrência do inciso anterior, aplicável
ao vendedor e ao comprador que tenham negociado
fllmes em lotes, no mercadolnterno;
III -impedimento das empresas que reincidirem
nas práticas referidas nos Incisos I e II, para atlvldades relacionadas com a comercialização de fllmes
cinematográficos e exploração de casas exiblcloras.
Art. 3. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas .as disposições em contrário.
Justificação

A medida que ora proponho, coibindo abuso freqüentemente perpetrado, visa à defesa do consumidor
e à proteção do cinema nacional.
o nosso projeto, atento aos reclamos da classe,
A produção de fllmes cinematográficos, deixando
pretende evitar a prática. referida, dando ao Intér- de ser feita em moldes de atlvldade artesanal, como
prete ou ao executante uma certa garantia expressa, nos primórdios da cinematografia, adotou métodos e
quanto ao seu direito de atuar artisticamente. As al- assumiu proporções e carecterístlcas de empreenditerações veiculadoras dessas garantias são feitas na mento Industrial de grande porte. Isso, afinal, todos
lei apropriada, ou seja, na Lei n. 0 5.988, de 14 de sabem.
dezembro de 1973, que regula os direitos autorais.
Como Indústria, a produção cinematográfica proSala aas Sessões, 27 de outubro de 1976. - Vas- cura, hoje, maximizar seus lucros intens!tlcando com
esse fim o aproveitamento dos fatores de que dispõe
concelos Torres.
(equipes técnicas e artísticas, máquinas e Instalações,
recursos financeiros), com vistas a manter alto o núLEGISLAÇlf.O CITADA
mero de f!lmes prontos, à disposição do mercado.
LEI N.o 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973
Trata-se de um mercado de massa, de dimensões
Regula. os direitos autorais, e dá outras ecumênlcas. E como existe competição violenta, entre grandes produtores Internacionais, em torno da
providências.
conquista e manutenção de fatias nacionais desse
mercado - o fllme ti}llco da atualldade, adequado a
qualquer
platéia do mundo, perdeu as antigas caracCAPíTULO II
terísticas de obra de arte, presente na produção cineDos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executa.ntes, matográfica do princípio do século e adquiriu o sentido ligeiro e vulgar de um bem de consumo de fácll
e dos Produtores de Fonogramas
digestão.
Art. 95. Ao artista, herdeiro ou sucessor, a título
O espetáculo cinematográfico tende, assim, no
oneroso ou gratuito, cabe o direito de Impedir a gravação, reprodução, transmissão ou retransmissão, momento, a cortejar o que existe de menoos nobre na
por empresa de radiodifusão, ou utilização por qual- sensibilidade e no gosto do público que ainda vai
quer forma de comunicação ao público, de suas In- às salas de proj eção. Dai o apelo sistemático que
terpretações ou execuções, para as quais não tenha faz ao sexo, à violência, ao terror, transformando-&e
o fllme comercial em perigoso agente de deseducação
dado seu prévio e expresso consentimento.
das multidões e solapamento moral e cultural das
Parágrafo único. Quando na Interpretação ou nações.
execução participarem vários artistas, seus direitos
Quanto mais condicionado vai ficando o públlco
serão exercidos pelo dlretor do conjunto.
de qualquer parte do mundo ao filme grosseiro, por·
Art. 96. As empresas de radiodifusão poderão nográflco, medíocre, ma.!s trabalham ~s estudiosos d~s
países de maior tradiçao nu produçao cinematogrrtrealizar fixações de Interpretações.
flca para satisfazer à demanda., real ou pot.~nclal,
(As Comissões de Constituição e Justiça e relattva a fitas novas do mesmo gênero. Prevalece,
no caso, o mecanismo de um circulo vlsioso.
de Educação e Cultura.)
•••••••••• o o ••••• o o ••••• ' •••••••••••••••••• o ••• o •••• o
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Explica-se, desse modo, a permanente existência,
em nossos dias, de um vultoso estoque de filmes inéditos, disponíveis para a distribuição mundiaL São
filmes feitos em série, sob padrões de produto lnclustrlal uniformizado, com a exclusiva e mercenária fi·
nulidade de produzirem lucros compensadores a curto
prazo.
Se esses fllmes fossem unitariamente oferecidos
a escolha do importador, ou do exibidor, as preferências recairiam por motivos óbvios sobre alguns
poucos, ficando os outros muitos encalhados nas prateleiras do distribuidor, no país de origem. Impostos,
entretanto, como são, em latas, como contrapeso
chegam às salas de exibição, violentam o indefeso es~
pectador e rendem a seus produtores os desejados e
!lícitos lucros.
Os filmes estrangeiros são, pois, importados ou comercializados no mercado Interno em lotes de 7, 10
ou mais unidades. Acrescente-se que algumas dessas
películas nem sequer chegam a ser exibidas pelo
comprador, por falta de espaço no sobrecarregado calendário das programações estabelecirias, comprimidas sempre entre a exibição compulsória do filme nacional de péssima qualidade e a conveniência comercial de prolongar a permanência em cartaz do bom
filme estrangeiro.
Vê-se, pois, que a dita Importação representa sangria Inútil e incessante em nossas divisas, fato de
particular gravidade face ao problema de escassez
de recursos cambiais, com que nos defrontamos no
momento. Na verdade, o filme cinematográfico de
baixa .categor~a. além de .ser um evidente bem sn]Jerfluo, e, lambem, um notorio agente de desagre~:acão
social.
·
Sua costumeira comercialização em lotes identi·
fica-se, assim, mui to bem, com a figura a que se
refere a alínea b, inciso IV,'art. 1.0 , da Lei n.0 4.137/62,
que regula a repressão ao abuso do Poder Económico,
expressa nestes termos:
I'
I

I

,.
I

..
I

'

- Subordinação de venda de qualquer bem à
aquisição de outro bem ou a utilização de determinado serviço; ou subordinação de utilização de determinado serviço à compra de determinado bem .
Perguntar-se-à, talvez, que especiais motivos tem
ou teria o exibidor nacional para aceitar essa lm•poslção de seus fornecedores de filmes estrangeir~s.
Parece-me fácil compreender. Ele precisa do bom
filme estrangeiro, pois, sua xibição, mesmo por pouco tempo, entre as abundantes pornochanchadas naclonais, ainda assegura um mínimo de rentablliclade ao tipo de comércio a que se dedicam as empresas proprietárias de cinemas ,
Exibindo filmes ruins durante a maior parte do
ano, os cinemas das cidades brasileiras permanecem
quase vazios, Ninguém ignora Isso. E vão mesmo, os
poucos, fechando, por toda parte, cedendo lugar a
edifícios voltados para mttros fins: super-mercados,
lojas e salas de escritório.
A continuar o atual estado de coisas, é fácil concluir, em breve não haverá salas de projeção no Pais,
nem mesmo para exibir filmes nacionais. A obrigatoriedade de exibi-los tornar-se-á, então, inconscqüente,
Desejo um cinema nacional pujante, llberto da
pornochanchada, da sub-lltcratura c da novela, bem
plantada no solo consistente c fecundo de nossos valores culturais, Um cinema que ainda ninguém quis
ou pode fazer.
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Mas, para que isso possa ocorrer, um dia, é preciso que preservemos a viabilidade 1conõmica, a continuidade, da rede exibidora Implantada no País. Sua
defesa está, por isso, no alvo principal da medida
consubstanciada neste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976. - Vasconcelos Torres.
As Comissões de Constituição e Justiça, de
Econom!cz e de Finanças.

PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 280, DE 1976

Disciplina o e:xercício da profissão de detetive particular.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ao quadro de Atividades e Profissões,
do Grupo da Confederação Nacional das Profissões
Liberais, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho,
é acrescentada a categoria "detetive particular".
Art. 2.0 O exercício da profissão de detetive particular é permitdo:
a l aos diplomados em cursos regulares de ensino
médio, com duração mínima de três (3) anos e currículo estabelecido pelo Conselho Federal de Educação:
b) aos que, havendo concluído curso de detetlve
particular em estabelecimento de ensino reconhecido
e exercendo a profissão pelo menos seis meses anteriores à vigência desta lei, venham a registrar-se nas
associações profissionais ou sindicais da classe no
prazo de cento e vinte dias.
Art. 3 ,o Todos os detetlves particulares ficarão
sujeitos a prévia inscrição no Departamento de Policia Federal.
Parágrafo único, Nos lugares onde não existir
repartição do Departamento de Policia Federal, a
inscrição referida neste artigo será feita, a titulo precário, junto à autoridade policial local, em conformidade com o que dispuser o regulamento,
Ar\. 4.0 Os trabalhos de investigação polil:lal, de
qualquer natureza, somente serão permitidos aos policiais de carreira. aos integrantes das forças armadas e aos detetives particulares habilitados na forma
desta Lei.
Art. 5.0 Decorrido o prazo previsto na alínea b
do ar\. 2. 0 , para registro nas. associações proflsslon'ais ou sindicais da classe, perderão validade os diplomas dos cursos que não os referidos na alínea a
do mesmo artigo,
Art. 6, 0 As associações proflsslonals ou sindicais
representativas da. classe são obrigadas a fundar e
manter escolas de formação de detetive particular.
Ar\. 7. 0 É instituída a. Carteira de Detetive Particular, a ser expedida pelas associações profissionais
correspondentes, para o exercício da atlvidade com
validade em todo o terirtório nacional.
Parágrafo único. A Carteira de Detetlve Particular, contendo todos os dados de qualificação pesso!ll do portador, sení documento hábil de ldent.lflcnção, pnru todos os fins,
Ar\. 8. 0 As associações profissionais de detetlves
particulares é permitido cobrar aos respectivos associados tax!ls de Inscrição c anuidades destinadas ao
custeio dos serviços administrativos e de fiscalização
do exercício profissional.
Art. o.• No desempenho de suas ativldades o detctive particular é obrigado a respeitar a ética profissional e a cooperar com as autoridades constituí-
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das, neste caso quando solicitado por expediente ofl·
ela!.
Art. 10. Ao detetlve particular é vedado:
a) prestar declaração a Jornais, revistas e emls·
saras de rádio ou televisão, salvo em defesa própria
ou de terceiros;
b) prestar Informações a terceiros, salvo no caso
de requisição expressa, regular, de autoridade policial
ou judiciária;
Art. 11. O detetive particular é obrigado a cumprir, além da legislação em vigor no Pais, as determinações constantes dos estatutos da respectiva associação profissional ou sindicato, que passam a constituir normas disciplinadoras do exercício profissional.
Art. 12. As associações profissionais ou sindl·
catas de detetlves particulares podere criar, dentro
das respectivas bases territoriais, delegacias regionais
com a finalidade de fiscalizar o exercício da profissão, amparar os respectivos associados, bem como o
registro de que trata o art. 2.o e a expedição de
Alvará para funcionamento de organização de detetlves particulares.
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
No Brasil os detetives particulares, embora atuem
há mais de vinte anos, ainda são mal vistos pela pró·
prla policia regular, justamente quem devia prestigiá-los e respeitá-los em razão da Indispensabilidade
de sua existência.
Talvez que uma pretensa concorrência seja a causa dessa prevenção dos elementos policiais de carreira
contra os detet!ves particulares, geralmente elementos de boa formação cultural e pessoal.
Na verdade, como é amplamente sabido, a Investigação particular jamais Interfere com ou prejudica
a Investigação policial oficial, podendo, quando muito,
prestar-lhe colaboração, nalguns casos Inestimável.
Por outro lado, embora cerca de cinco mil pessoas
possuam, no Brasil, certificados de conclusão de curso
especializado de detetive, apenas 700 a I. 000 trabalham realmente como detetlves.
Essas 700 a 1. 000 pessoas, todas provadas em
larga experiência e, pois, com respeitável tirocínio, é
que estão à espera da regulamentação legal do exercício da profissão, tendo a sua situação de Instabilidade agravada pelo iate de grassar, nesse âmbito,
uma concorrência de curiosos que, esses sim, realmente só causam problemas à classe e às autoridades,
Faz-se, pois, Inadiável a regulamentação da atlvldade, com vistas à elevação do nível de seus exercentes e à garantia dos que se ut11lzam dos seus serviços.
O projeto de lei aqui oferecido, a exemplo dos
demais pertinentes à regulamentação de exercício
profissional, busca preservar os direitos dos atu ais
exercentes da profissão de detetlve particular, permltlndo·lhes o registro e, pois, a regularização profissional, dentro de um certo lapso de tempo.
O presente projeto atende à sugestão da Associação Profissional dos Detetlves Particulares do Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976. - Nelson
Carneiro.

fi)

Outubro de 1976

PROJETO DE LEI DO SENADO N,0 281, DE 1976
Estabelece a obrigatoriedade de garantia, a
ser dada pelo fabricante, para os pneus comercializados,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Ficam as fábricas de pneumáticos obrigadas à garantia contra defeitos de fabricação, pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, das unidades que produzirem e forem negociadas,
Art. 2. 0 Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, será entregue ao adquirente de cada
pneumático produzido no Pais um certificado de fábrica, mencionando explicitamente o alcance da garantia oferecida, com o número de série da unidade
produzida e a Indicação do estabelecimento comercial
que o vendeu.
Art. 3. 0 Esta Lei será regulamentada no prazo
de 60 (sessenta) dias.
Art. 4. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
Justificação
Este projeto, na singeleza de seus quatro artigos,
formaliza medida legal há multo reclamada pelos que
adquirem e usam pneumáticos neste País,
A péssima qualidade dos pneumáticos fabricados
no Brasil é apenas um capitulo a mais, entre os descalabros e as irresponsabllldades que marcam a Indústria automobllistlca que aqui funciona e suas adjacências,
O que proponho, Insere-se na linha de um movi··
menta universal - processado, Inclusive, nos países
mais desenvolvidos -no sentido de assegurar ao consumidor anônlmo e sacrificado, sustentáculo de todas
as linhas de produção lndu~trlal, uma garantia efetlva
contra o logro premeditado dos que fabricam os bens
de consumo que ele, consumidor, é Induzido pela propaganda a comprar e usar.
Uma das características da filosofia de produção
hoje adotada em certas áreas Industriais é a de produzir bens de escassa duração. As multinacionais que
produzem lâmpadas elétrlcas, por exemplo, em episódio conhecido e que bem Ilustra o assunto, fizeram
acordo formal no sentido de !Imitar a resistência das
ditas lâmpadas, com o fim de abreviar-lhes a vida
úLil, Para Isso realizaram pesquisas que demandaram
vultosos investimentos,
Em toda a área dos eletrodoméstlcos e da produção de autopeças prevalece a mesma preocupação obsessiva. A meta visada é, justamente, manter sempre
aberto o mercado à renovação ou à reposição dos modelos usados.
O sistema atende, sem dúvida, ao Interesse das
indústrias, principalmente quando são Indústrias que
pagam royalties às suas matrizes e remetem lucros
para o exterior - mas, é tremendamente nocivo ao
pais hospedeiro no seu Interesse global, e ao consumidor, em particular.
O brasileiro de classe média - o consumidor típico
deste Pais - é de parcos recursos, e a Incorporação
que faz de uma geladeira, de uma televisão, de uma
aparelhagem de som e de um carro pequeno a seu
modesto acervo de bens de uso, custa-lhe, quase sel!lpre, multas prestações, a!guns sacrifícios no padrao
de vida, eventuais operaçoes bancárias e várias dores
de cabeça,
Não há, pois, qualquer sentido, vistas as coisas
d~ um ponto de vista do Interesse público, que tenham
As Comissões de Constituição c Justiça, de
as fábricas dos bens de consumo durável o não conLegislação Social e de Educação e Cultura.
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te~tado direito de sangrar, periodicamente, esse patrJcio de escassos recursos - categoria em que me
incluo. - obrigando-o a substituir aparelhos c peças
que p1fam em curto espaço de tempo.
A pratica se enquadra, de uma forma perfeita
entre os abusos do poder económico, capitulados em
Lei.
Foi. ha dias, divulgada denúncia recebida pela
Comissão Parlamentar de Inquérito .de Defesa do Consumidor, instalada na Câmara dos Deputados, segundo a qual os pneus fabricados pela Plrelll, especialmente os CN 36, usados em corridas de automóveis
s~o de péssima qualidade e causadores de um grande
numero de acidentes.
Segundo. a Informação em que me baseio, prestada pelo proprlo relator da CPI, a Confederação Brasileira de Automob!llsmo se prontificou a provar a
n'lá qualidade dos pneus CN 36, com o reforço dos
depoimentos de diversos pilotos atuantes nas pistas
nacionais.
Acompanharam a denúncia fotografias dos pneus
usados na corrida de 10 de outubro no Autódromo
de Tarumã, que, após 12 minutos de uso, desmancharam-se como se tivessem sido recapeados. Essa
ocorrência segundo o relator da CPI, deverá também
ser confirmada pelos depoimentos dos pilotos Sharp
e Celldônio.
. Consta da denúncia que os preços ultrapassam
a tabela, já que a P!relll usa como Intermediário das
vendas do CN 36 a Pneu Bus, "firma que tem íntimas
ligações com a fabricante". Acrescenta ainda que a
P!rell! está forçando o uso do CN 36 em lugar do VRCompet!ção, por ser esse último de alto custo de fabricação, o que provocou o corte de sua produção.
No entanto - diz a .denúncia - a Plrelll Insiste em
afirmar que a fabricação do VR continua, embora ele
não seja encontrado em nenhum lugar.
São estas as minhas razões. Elas evidenciam, admito, a existência de um espaço vazio, â espera do
instrumento legal ora sugerido.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976. - Vasconcelos Torres.
rAs Comissões de Constituição e Justiça e
de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os
projetas tidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1.0 -Secretár!o.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N, 0 564, DE 1976
Nos termos do a1't. 233 do Regimento Interno,
requeiro a transcrição nos Anais do Senado do discurso proferido pelo Senhor Presidente da República
na !na uguração da Siderúrgica Mendes Júnior, em
Juiz de Fora.
Sala das Sessões, 27 àe outubro de 1976.
Virgílio Távora.
REQUERIMENTO N.0 565, DE 1976
Nos termos regimentais requeiro a transcrição
nos Anais do urtigo publicado pelo O Globo, edição
do dia 18 de outubro corrente, de autoria do Professor Eugênio Gud!n, Intitulado "O exemplo da
França Investindo o Ministro da Economia na Chefia do Governo", bem como do editorial de O Estado
de S. Paulo, publicado em sua edição do dia 20 de
outubro do corrente ano, sob o titulo "O negativismo
do silêncio", confoune textos anexos.

II)
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Justificação
Os Governos da União e dos Estados estão paralisados, tamanho o empenho colocado em assegurar à
ARENA a mais ampla vitória nas próximas eleições.
Os governantes se atiram, de toda forma, até mesmo
burlando a histórica Lei Falcão, à mais desigual
campanha já empreendida em nosso País, num procedimento que está acima da compreensão de toda a
Nação, exceto talvez do reduzido círculo que cerca
o Presidente da República.
A campanha eleitoral constitui única preocupação, a tudo paralisando, pois tudo é adiado para após
o pleito, conforme vemos todos os dias noticiados nos
jornais.
No entanto, longe está o País de se ter tornado
!sento de graves problemas, de forma a permitir tamanho mut!rão eleitoral, sem precedentes em nossa
história político-eleitoral.
A Nação Inteira .está Inquieta e angustiada. Tanto pelo Impasse polít!co-!nst!tuclonal agravado pela
cessação das promessas de dlstenção, como pelas lncríveis contradições existentes dentro do próprio
Governo, cujo Ministério se dá à mais renhida luta
Interna.
A crise política, social e Institucional se acresce
aquela outra de natureza econôm!co-f!nancelra, que
se avoluma e alcançou proporções que alarmam os
entendidos. Vemo-nos, assim, diante de uma superposição de crises que redunda nas mais sérias ameaças ao futuro próximo do Brasil.
Não faz multo, por !n!c!at!va do nosso eminente
Presidente, prestamos homenagem especial e excepcional ao Professor Eugênio Gudln, cognominado de
Mestre dos Economistas brasileiros. Trata-se de um
eminente brasileiro, cuja admiração pela pessoa do
Chefe do atual Governo é notória, por tantas
vezes afirmada em seus artigos. Eugênio Gud!n é o
mestre de Roberto Campos, Delfim Netto, Henrique
S!monsen e tantos outros magos de nossas finanças.
É tio do atual Ministro da Fazenda, por quem tem
admiração grande.
Torna-se, assim, profundamente Inquietante vermos o !lustre Professor Eugênio Gud!n escrever artigos como este cuja transcrição requeremos, pois o
Julgamos deve constar de nossos Anais. O renomado
economista lança brados assustadores, que endossam
· inteiramente o que tão reiteradamente a Oposição
vem afirmando desde multo, no tocante à ·situação
econôm!co-f!nance!ra e ao nosso enorme endividamento externo. E o alerta mais Intensidade adquire
quando critica o comportamento do Ministro da Fazenda, que tanto admira e é seu parente. Chegando
a Intimá-lo a renunciar ao cargo caso o Governo se
mantenha uma casa desunida, cujas contradições,
diárias, lançam a Nação a um estado de espírito da
mais profunda angústia e de completa Insegurança.

De Igual gra v!dade o trecho final do artigo, em
que o Professor Eugênio Gudln lança mais severa e
d!reta advertência ao Presidente da República, a despeito de seu i!!m!tado apreço por Sua Excelência.
De Importância e gravidade semelhantes é o
editorial de O Estado de S. Paulo - O negativismo
do silêncio. Sua leitura nos traz como que um
lnc!nante grito de desalento e temor do centenário
órgão.
Sem entrar no mérito das opiniões e análises constantes dos dois documentos, Impõe-se dizer
que - como todos nesta Casa e quaisquer outros que
sintam as grandes preocupações e os temores
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que se apossaram da Nação Inteira - não há como
ocultar aquilo que hoje é o que está mais à vista
de todos: perplexidade e medo diante da avassaladora marcha da crise econômlco-flnancelra. Isto torna acertada a afirmativa do jornal paulista de que:
"A Nação não está preocupada com as eleições. O que a preocupa é a situação econôm!coflnancelra, mesmo porque está plenamente
convencida de que é da sua evolução que vai
depender o futuro político do Pais, multo mais
do que do resultado das eleições."
Pode-se di.scordar - e discordamos nós - de
análises e comentários contidos no editorial de O Es·
tado de S. Paulo. Mas não há como ocultar universal
concordância com os fatos a que alude, desde que a
guerra Intestina do Ministério, que se espraia por
todos· os escalões governamentais, data dos primeiros
dias do atual Governo e adquiriu virulência que enche, todos os dias, nossos jornais de contradições as
mais absurdas, fruto das ferozes e incessantes batalhas que desarticulam o Governo e atormentam o
povo brasileiro, mergulhado em angústia, perplexidade, Incerteza e Inseguranças.
Sentindo na própria carne as agruras do custo
de vida e demais efeitos de uma inflação que, ora
se reconhece, Irá além dos 50%, o povo tem sua
aflição multiplicada por um Governo que o desorienta e o vê à margem de tudo,. pois monopolizado pela
guerra Interna a que se dá.
Evidente que a crise econômlco-flnanceira poderá,
mantido seu atual ritmo, explodir no próximo ano. E
de forma a multiplicar as já Insuportáveis dificuldades do povo, bem como colocar em xeque esperanças
derradeiras de redemocratlzação, o mais ardente
anseio da Nação brasllelra neste momento.
E quando a crl.se explodir incontrolável e lncontrolada, fruto das desavenças Internas do Governo e
do gigantesco fracasso de uma técnico-burocracia
desvairada, tendo ainda o impulso de novo aumento
dos preços do petróleo; e quando a Nação sentir que
suas esperanças maiores poderão ser frustradas impossível será prever o que acontecerá a este País,
a esta Nação, a que se arrebatará todas as condições
para a preservação da paz social, almejo máximo de
todos nós.
A transcrição se impõe pela importância dos
documentos. E necessária para que os Anais desta
Casa comprovem que advertências não faltaram aos
governantes deste momento, não só da Oposição
como de adeptos e entusiastas maiores, apenas desprovidos do desmedido a uliclsmo de tantos, ou vencidos pelo fatalismo lmobllizante de outros!
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976. Nelson Carneiro.
REQUERIMENTO N.0 566, DE 1976
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno,
requeremos a transcrição, nos Anais do Senado Federal da Conferência proferida no dia 17 de setem·
bro de 1976, pelo Dr. Angelo Calmon de Sá, Presidente do Banco do Brasil, na Escola Superior de
Guerra.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1976. - Lourival Baptista - Ruy Carneiro - Henrique de Lr
Rocquc - Eurico Rc2endc,
O SR. PRESIDENTE <Magalhães Pinto) - De
acordo com o art. 233, § 1.0 , do Regimento Interno,
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o requerimento .será submetido ao exame da Comissão Dlretora.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SEN:..noRES:
José Gulomard- José Esteves -José Llndoso Jarbas Passarinho - Alexandre Costa- Henrique de
La Rocque - Jessé Freire - Lulz Cavalcante - Teotõnlo VIlela - Ruy Santos - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Joblm - Gustavo Capanema - Franco Montara ·Otto Lehmann - Italívio Coelho - Mattos Leão Lenolr Vargas - Otalr Becker.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CAMAEA N.0 74, DE 1976
(Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei do Senado n.0 • 240/75 e 162/76.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n. 0 74, de 1976 (n.o 2. 559-B/76,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre as
Sociedades por ações, dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça,
de Economia e de Finanças.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 388, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Sobre a mesa, os pareceres das comlssõ.es técnicas, que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
São lidos os seguintes
(•) PARECERES N.0 s 888, 889 e 890, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 74, de
1976 (n.0 2.559-B/76, na origem), que dlspõe sobre as sociedades por ações.
(*)

Scrrlo publicados em Suplemento à presente ediçdo,

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer da Comissão de constltulção e Justiça é favorável ao projeto com as emendas que apresenta de
N.os 1 a 24-CCJ.
O parecer da Comissão de Economia é favorável
ao projeto com as emendas que apresenta de N.0 • 1 a
28-CE.
o parecer da Comissão de Finanças é favorável
ao projeto com as emendas de N.0 • 1, 2 e 3-CF que
apresenta.
Sobre a mesa, emendas que vão ser lidas pela Sr.
to-secretário.
São lidas as seguln tes
( •) EMENDAS DE PLENA.RIO AO PROJETO
DE LEI DA CAM ARA N.o 74, DE 1976
(NP 2.559-B/76, NA CASA DE ORIGEM),
QUE DISPC>E SOBRE AS SOCIEDADES
POR AÇC>ES
Emendas n. 0 • 1 a 260
("')

sorl\o publicados cm Suplemento lt presento edtçi\o,

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em
discussão o projeto e o.s emendas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnlno.
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O SR. ROBERTO SATURNINO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISAO
DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Plnto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro,
que falará como Líder.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aceito a palavra nesta qual!dade e aproveito para destacar exatamente um dos aspectos mais lamentáveis desse projeto.
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a situação
absurda em que nos encontramos: Lei de Sociedades
Anôn!mas, lei fundamental para o desenvolvimento
do País. No Senado, a discussão pode ser feita, apenas, por um orador de cada partido!
O Sr. Paulo Brcssa~d (MDB - RS) - É Inacreditável! Isso passará à História do Brasil.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPl - Por
Isso eu digo, Sr. Presidente, não é sem o nosso protesto veemente que o processo de discussão da matéria se faça ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RSl - Processo de
rolha num assunto desta natureza!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPl - ...
processo realmente ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RSl - É a Lei Falcão aplicada, também, aqui, à discussão parlamentar. (Risos.)
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... é
a universallzação desta lei. São os processos drásticos.
Não quiseram aplicar ao Bras!!, mas aplicam ao Congresso.
O Sr. Itamar Franco <MDB - MG) - Permiteme V. Ex.•? (Assentimento do orador.) V. Ex.• sem
querer questionar com a Mesa, poderia perguntar em
que artigo se baseou do Regimento, porque creio que
poderemos falar sem ser pela Liderança.
O SR. FRANCO 1\IONTORO <MDB - SPl - Certamente a Presidência considerou um projeto sujeito
a prazo, na forma do Regimento, automaticamente
Inserido na série de assuntos sujeitos ao regime de
urgência. Penso que o Sr. Presidente, salvo a Invocação de um dispositivo em sentido contrário, teria a
seu favor alguns dispositivos regimentais que realmente - como ainda hoje se verificou na Comissão
de Constituição e Justiça - determinam que os projetas sujeitos a prazo estão automaticamente equiparados aos de regime de urgência.
O SR. PRESIDENTE <Magalhães Pinto) - V. Ex.•
tem razão.
O SR. FRANCO MONTORO <MDB - SPl - O Sr.
Presidente é um escravo do Regimento e da Lei.
O Sr. Paulo Brossard <MDB V. Ex.•?

SPl -

Permite

O SR. FRANCO ~IONTORO IMDB - SPl - O
absurdo está em que o Pres!den te da Republ!ca, em
que o Governo Fedcrnl, o Chefe do Executivo tenha
mandado no Congresso Nacional, dentro do prnzo limitado, previsto na Constituição, um projeto desta
natureza. Tivemos a oportunidade de, no mesmo dia
da apresentoçüo, formular em nome elo MDB o nosso
protesto. Hn a esse respeito uma desconsideração pnra com o Congresso ...
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O Sr. Paulo Brossard (1\.IDB- RS) -E para com
a Nação brasileira.
O SR. FRANCO 1\IONTORO (MDB - SPl - ... e
para com a Nação, !negavelmente.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RSl - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. FRANCO 1\IONTORO (MDB - SPl - Com
prazer.
O Sr, Paulo Brossard (MDB- RS) - Com o tempo reservado ao debate deste projeto, seria Impossível ler o Projeto. O tempo seria lnsuflclen te para
ser feita a leitura do projeto. Sem comentários e sem
discussão.
O SR. FRANCO MONTORO (l\.IDB- SPl - É por
Isso que é preciso destacar: estranham, multas vezes,
que o MDB proteste contra o autoritarismo e afirme: não caminhamos para o regime democrático, legal; com!nhamos em palavras, em declarações e Intenções. Em fatos, dá-se o contrário: Lei dos Acidentes de Trabalho, Lei das Sociedades Anónimas, agora, num regime Inteiramente Inadequado. Como pode?
Hoje, tiveram que reunir-se simultaneamente, três
Comissões fundamentais: Constituição e Justiça, Fi·
nanças e Economia, para examinar esta matéria.
As sugestões apresentadas à Comissão de Constituição e Justiça, que foram em número superior a
cem, nenhuma delas pôde ser sequer apreciada pelo
Relator. E temos apenas horas, porque o prazo está
a esgotar-se. Com o nosso protesto, veemente, mais
uma vez, e atribuindo a responsab!lldade a quem a
tem, respeitamos o Senhor Presidente da Republica,
mas Sua Excelência precisa ouvir a palavra do diálogo, que lhe diz: isso está errado. Por que urgência
nesta matéria? Por que teremos que resolvê-la em
pleno período eleitoral, roucos da campanha que somos obrigados a fazer, porque nos tiram também a
televisão e o rádio? Em lugar de falarmos uma vez,
para milhões de brasileiros, somos obrigados a percorrer cada dia dez cidades, para levar de voz em
voz, de cidade em cidade, as Idéias a respeito do problema. Quer-se prevalecer disso? Pretende-se ganhar
eleições com esta matéria? Se a opinião pública tivesse conhecimento disto, certamente outro seria o
seu veredlto nestas eleições.
Quem quiser manter este projeto, este ritmo de
trabalho, esta violência ao Congresso, vote naqueles
que apóiam esta medida.
Nos comícios, dizemos claramente: quem quiser
manter o regime autoritário no Brasil, vote na
ARENA! Quem quer democracia, o mínimo de liberdade, vote no MDB! Mas Isto não se pode dizer no
rádio nem na televisão, a real!dade é esta! Nua, crua,
esti aqui. Há alguém, há algum jurista que possa
admitir que o Poder Legislativo vá decidir matéria
desta Importância com um Senador podendo falar
em nome de cada Partido, por dez minutos?
Trezentos e um artigos tem o projeto. Trezentas
ou quatrocentas emendas apresentadas. Associações
de todo o Brasil querendo falar, querendo ouvir. Isto
é o regime do monólogo. Quer-se que o Congresso
homologue. Reconhecemos o esforço de todos aqueles que querem contribuir para que um _mal mn!or
não se realize. Mas, positivamente, este nao é o melhor processo para promover o desenvolvimento brasileiro.
Começamos por protestar quanto ao prazo; quanto à oportunidade é outra das considerações que

devem ser feitas. Neste momento, Sr. Presidente, em
que a economia brasileira está em evidente crise, nes-
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te momento cm que nós temos que decidir sobre os
rumos de nosso desenvolvimento, o Sr, Ministro da
Fazenda diz a cada passo: "a solução é a exportação", repetindo as palavras do antigo Ministro, Mas
esse modelo está nos levando a esta situação,
Outros Ministros e os Economistas de maior vi·
são no Pais e no Mundo acham que a dlreçiio é outra:
cm I ugar da !mi tação do processo dos conglomerados, da grande empresa, que se volte para o mercado
Interno a atenção maior da política económica do
Brasil; que se cuide da pequena e média empresas e
não do apoio e do estimulo aos grandes conglomerados.
Que se abra, como se discutiu, hoje, na Comissão
de Constituição e Justiça, conforme a Câmara estabeleceu, o "Conselho de Administração", "a admlnlstraqão das sociedades deve ser feita por pessoa física,
residente no Pais", porque quer-se abrir posslbllldade
de ser dlretor a uma pessoa jurídica e que não esteja
residindo no Brasil.
Será que este é o problema do Brasil, hoje? Nesta
crise era preciso, primeiro, verlflcar .. se os rumos que
devemos seguir e, em seguida, examinar-se matéria
desta gravidade com outra tranqüllldade, com a serenidade necessária ao processo legislativo, ouvindo,
aqui, cs representantes das Federações das Indústrias
dos Estados do País, do Comércio, representantes dos
empregados, dos empregadores, Professores de Economia, para que se pudesse, num debate amplo e não
às corridas, dlscu tlr o assunto.
Fez-se um esforço Imenso para tentar corrigir, a
Oposição deu a sua contribuição total, tomou Iniciativas para que alguns fossem ouvidos, mas, tudo Isto,
"a toque de caixa" - para usar a expressão bem típica
da língua portuguesa - e chegamos a este melancólico fim, Sr. Presidente, temos horas para apreéiação da matéria sob pena de sua aprovação, pura e
simplesmente, pelo decurso do prazo.
Quanto ao mérito do projeto, não é apenas um
ou outro, são as autoridades mais responsáveis do
Pais que nos dizem, este projeto fortalece um modelo de desenvolvimento, que não é o desejável para
o Brasil,
Estamos encaminhando o nosso desenvolvimento
para um modelo cada vez mais dependente, é a Importação do petróleo, aqui lembrada multo oportunamente - o nobre Senador Eurico Rezende estranhou que se falasse do petróleo ao se discutir esta
matéria - o petróleo que é, neste momento, o ponto
de estrangulamento do nosso desenvolvimento, E há
outras opções. que não a simples Importação do
petróleo, soluções para as quais a Oposição tem chamado n atenção do Governo, pedido providências e
apresentado planos amplos a este respeito.
O nobre Senador Eurico Rezende reclamava, hâ
pouco. não ter conhecimento dos estudos feitos. Acabo
de pedir - lamentavelmente não o vejo no plenário,
neste momento - e aqui está o livro de que falei, no
aparte, . ,
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Com a de·
dlcatórla.
O SR, FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ...
com a dedicatória solicitada oferecendo a S. Ex.• o
livro, elaborado com base nos estudos dos maiores
técnicos do Brasil, estudo que foi tomado como ponto
de partida para um programa que o MDB apresentou à Nação, não pôde ampliar este debate - essas
leis restritivas nos Impedem - mas é a opção que
deve ser feita: "os planos de energia no Brasil devem
continuar na dependência do petróleo?"
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Existem - são os cientistas brasileiros que nos
Informam - dezenas de outras alternativas que precisam ser encorajadas e ampliadas em carâter prioritário, multas vezes pequenos empreendimentos, mais
recentemente - e com Isto respondo a mais um
aparte do nobre Senador Eurico Rezende, aqui da
tribuna, em nome de toda a Bancada e de quase
todos os Senadores do MDB, senão todos, ocuparam a
tribuna para examinar o problema do desenvolvimento brasileiro sobre um ou outro aspecto e propor medidas voltadas para um desenvolvimento autõnorno,
para a Independência económica do Pais, em contraposição ao modelo de dependência, ao modelo de Imitação do desenvolvimento de outros países.
Estamos procurando !mi tar países que têm urna
renda per capita dez vezes maior do que a nnssa. E
o que acontece? Automóveis, por exemplo. Argumenta-se multo: "a Indústria automobllístlca representa
um grande passo", De certa forma, sim. Mas quem
pode comprar o automóvel, o eletrodoméstlco? Automóvel no Brasil, apenas 4% da população possui.
Então, todo esse desenvolvhnento vai beneficiar 4%
da população. Noventa e seis por cento ficam sofrendo e continua-se a manter esse ritmo!
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJJ - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPJ - Com
multo prazer.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) -V, Ex.a
toca num ponto realmente essencial, Ao Invés de se
produzir artigos de baixo custo para o consumo do
povo, alimentos, tecidos, vestuário, calçados, produzse automóveis para os ricos, consumindo quase a me'tade de tudo aquilo que se Importa, de não-ferrosos,
de aço, tudo mais, para satisfazer à demanda de uns
privilegiados, Para dar a V, Ex.• e à Casa uma idéia
do que é o potencial do mercado Interno brasileiro,
vou dar um dado que recolhi de uma publicação Idónea, que mostra o seguinte: o consumo anual de
cachaça, neste Pais, vai a 840 milhões de garrafas
por ano, Oitocentos e quarenta milhões de garrafas
de cachaça se consomem neste País por ano. Isso dá.
uma Idéia do que é o potencial deste mercado, quando
se produzirem realmente artigos baratos para consumo do povo. de baixa. renda, que é a orientação do
modelo econômlco que ad,.ogamos. ll: esta a Informação que eu queria dar a V. Ex.•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPl Agradeço a V. Ex.• O nosso modelo tem uma sigla:
MIE - Mercado Interno Brasileiro. Esse projeto, Sr.
Presidente, é voltado para outro modelo. Todas as
preocupações são voltadas para permitir que estrangeiros dlrlj am as nossas empresas.
Hoje, na Comissão de Justiça, foi pelo voto de
desempate do Presidente que se deu a emenda defendida pela Minoria. A preocupação era permitir, Sr.
Presidente, e se disse Isso. Por que proibir que o estrangeiro dlrlj a empresas no Brasil? Quando a lei
atual, Invocada aliás pelo Senador Gustavo Capanema, como uma lei sábia, cuidadosamente elaborad.a,
que está provando bem, o projeto aprovado pela Camara dos Deputados disse claramente: "0 administrador deve ser pessoa física, residente no Pais".
Por que o estrangeiro não pode dirigir a empresa
brasileira?
O Sr, Agcnor Maria (MDB - RNl - V. Ex.• me
permite um aparte?
O SR. FRANCO 1\IONTORO (MDB - SPl - Com
prazer.
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O Sr. Agenor Maria (MDB - RNl - Senador
Franco Montara. a média de toneladas exportadas
pelo Brasil para o exterior, em 1953, era de 326 dólares
por tonelada; em 1960, desceu para 180 dólares e,
em 1967, para 90 dólares e hoje, está na base de 55
ou no máximo, 60 dólares. Quanto mais exportamos,
menos recebemos em dólares. Esta é a realidade.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPl - É
outro aspecto também sabido, que é o desta deterioração crescente do preço dos produtos primários. Essa
depcndencia da exportação traz uma série de conseqüências da maior gravidade. A volta para o mercado Interno, a defesa efetlva e não por palavras da
pequena e média empresas, constituem uma necessidade Imperiosa. Foi por isso, Sr. Presidente, que se
anunciou a elaboração de uma lei das Sociedades
Anõnlmas. Mas o projeto foi todo orientado noutro
sentido.
Para não dizer que é ponto de vista partidário,
tendencioso, faccioso, vou me permitir, Sr. Presidente,
ler depoimentos de alguns professores: Professor Catedrático de Direito Comercial de São Paulo ...
O Sr. Vir,;ílio Távora (ARENA - CE) - Carvalhosa.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não.
Rocha Azevedo.
O Sr. Virgilio Távora (ARENA- CEl -Está melhorando. Já não cita só o Professor Carvalhosa.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não,
não está melhorando.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Mais
um adepto.
O SR. FRANCO iiJONTORO <MDB - SPl - O
Professor Carvalhosa já fez o seu depoimento. Discutiu tanto - e é Professor de Direito Econõmlco da
Universidade de São Paulo ...
O Sr. Virgílio Távora <ARENA - CEl - E de
idéias bem conhecidaô.
O SR. FRANCO MONTORO <MDB - SPl - Tratou tanto do problema, que seu nome já foi modificado: ele é Carvalhosa; agora, é chamado Carvalho
S .A., por causa da sua Integração no processo das
Sociedades Anõnlmas.
Não cito já o Professor Cavalhosa, que até escreveu um livro, denunciando os absurdo contidos no
projeto oficial. ..
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Ao ver
de S. Ex.n
O SR. FRANCO ~IONTORO lMDB - SP) - Mas,
cito outros autores:
Do Prof. Alberto Rocha Azevedo, trabalho
citado:
"No mesmo sentido, no instituir, em favor
das grandes instituições financeiras, o monopólio operativo do mercado nclon:irlo e dem~ls
titulas emitidos pelas companhias e a absorçao
do controle destas por parte das referidas lnstitul~õcs, o Anteprojeto, além de tornar-se indefensável moralmente, elva-se de manifesta
Inconstitucionalidade <Constltuiçi.io, art. 160, Vl
e incide nas sanções da Lei dn Economia Popular 1Le! n.o 1.521. art. 2. 0 ) e na Lei contra o
Abuso do Poder Económico <Lei n. 0 4.137/62,
arts. 2.0 c 4.0l.
Confiram-se os artigos 4. 0 , 27, 34, 41, 59, 66,
82, 84, 112, 118, 126, 130, 136, 158, 160, 172, 173,
177, 210, 258, 262, do Antcprojeto.
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O Jornal da Tarde, de São Paulo, em editorial,
que é escri_to, em geral, por professores da Unlverslcnde de Sao Paulo, escreve:
"A estratégia que informa a futura lei é a
de subordinar todas as ativldades produtivas
<industriais, comerciais ou agrícolas) isto é,
todas as modalidades de capitalismo privado ao
comando e até mesmo ao controle dii:eto do
capital financeiro, ou seja, dos Bancos. A oferta
de subscrição pública só pode ser feita por Intermédio dos Bancos: a custóaia de ações competirá aos Bancos: as debêntures, os bónus de
subscrição, as partes beneficiárias, etc. só serão
colocadas, transacionadas, controladas através
dos Bancos. Enfim, de acordo com a nova lei,
não haverá nada que uma S.A. possa fazer
para atender à sua sobrevivência ou desenvolvimento, se não estiver de algum modo vinculada a um Banco. Tanto melhor se estiver
subordinada a ele."
Depoimento do Professor Bulgarelll, que representou a Associação dos Advogados de São Paulo, como
Relator da matéria e que formula a seguinte conclusão final:
"Acrescem-se às criticas referentes à orientação geral do Anteprojeto, a de que tomou
partido também no sentido de encarregar as
instituições financeiras de um papel que não
lhes é próprio, assegurando-lhes um verdadeiro
monopólio, validamente criticável, portanto.
Assim é de se destacar o disposto no parágrafo
2.o do art. 34, que assegura exclusivamente às
instituições financeiras a manutenção de serviço de ações escriturais· o disposto no art. 258,
que condiciona a oferta pública de aquisição de
controle de companhia aberta à participação
de instituição financeira: e também o disposto
no art. 27, que permite a contratação por companhia da escrituração e guarda dos livros ~e
registro e transferência de ações e a emlssao
de certificados com instituição financeira."
Diário do Comércio e Indústria:
Do editorial do Diário do Comércio e Indústria, de 26 de abril de 1976:
"Na verdade, os grupos financeiros ou Instituições financeiras passarão a absorver _a
parte da custódia de ações, oferta de subscrlçao
pública, agentes emissores de certificados de
depósitos de ações, debêntures, partes beneficiárias, emissores de ações escriturais.
Ficam de fora, portanto, as empresas privadas eminentes de ações, as bolsas, as sociedades corretoras e distribuidoras, etc.
E segue o artigo.
Poderia continuar, Sr. Presidente, a citar as maiores autoridades em Direito Comercial do Pais, denu!:lclando esta tendência, que é patente como orientaçao
deste Projeto.
V. Ex.• me pediu um aparte?
O Sr. Virgílio Távora <ARENA - CEl - Es~amos
vendo que a Oposição está multo generosa .. Nao tlnhamos pedido o aparte, mas, com prazer, .acorremos
no seu chamamento. Eminente Senador, mmos nos
reservar, embora ausente, - não fomos relator do
Projeto do Senado, - para fazer pronunciamento
011tro. Mas, desde já, aproveitemos o ensejo para dizer:
n. 0 1 - Palavm.s multo conhecidas do Congresso,
palavras do Relator da Comissão de Economia da
Câmara, por coincidência, membro importante e llus-
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tre do Partido de V. Ex.•: "Se temos que conviver com
a tendência moderna dos conglomerados cabe-nos
antes de mais nada, ter a coragem suficlerlte de pro:
curar regulamentá-los.· Absolutamente, não concordamos com V. Ex.•, com a idéia aqui a]ll'esentada de
que essa lei foi feita para estimular. Não! Foi feita
para disciplinar! O Governo é' reallsta, ele não fecha
os olhos àquilo que é patente na sociedade CBiJitalista
do mul'!do oclenfal, a exis~ênc!a dos conglomerados,
a existencla das organlzaçoes fortes. Iríamos desenvolver essa tese com ·mais vagar, quando ocasião nos
fosse dada de falar. Mas, já que V. Ex.•, com aquela
lhaneza de costume, nos solicita a dar um aparte que
- repetimos - não havíamos solicitado com prazer
o fazemos. E, para Início de conversa, chegamos, lnfelizmente - estávamos numa audiência com o Senhor Presidente da República, junto com os demais
membros da Bancada nordestina do Partido a que
pertencemos - só agora, neste fim do seu pronunciamento e pudemos recolher algumas de suas idéias.
Mas, diremos desde já que tempo não nos faltará,
esperamos, para respigar e ao mesmo tempo contraditar as críticas aqui feitas ao modelo que de cambulhão entrou aí na crítica que v. Ex.• fazia à lei.
E, mais do que isso, deixar bem explicito que o Governo não adotou a atitude de avestruz; saber da
existência dos conglomerados, saber que essa é a
tendência irresistível da sociedade capitalista ocidental e não ter a coragem de regulamentá-los. Regulamentou-os e - ao nosso ver - bem. Talvez v. Ex.•
concorde.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB :_ SP) - Nobre Senador, no aparte de V. Ex.•, há um setor em
que estamos de pleno acordo. Não podemos Ignorar a
existência dos conglomerados. Este é o nosso pensamento, mas o Projeto não se limita a verificar a existência desses conglomerados.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Regulamenta-os.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O
Projeto estimula, concede direitos, e direitos maiores ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Aí a
nossa divergência,
'
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) Por
exemplo - vamos aos fatos: permitir que pessoas
jurídicas sejam administradoras; que residentes no
exterior sejam administradores; protestar contra o
igual direito dado ao pequeno aclonlsta, ao acion!sta
minoritário, direitos que devem ser assegurados aos
pequenos em relação. aos grandes etc. Hoje houve
uma grande discussão sobre o assunto na Comissão
de Constituição e Justiça e um dos documentos, elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento Económico
dizia: "ll: preciso que a ação do majoritário não pos:
sua valor multo superior ao do minoritário ... " achando que devia ser superior, só que não deveria ser
multo superior, reconhecendo, portanto, claramente,
que ...
O Sr. Virgi!io Távora (ARENA - CE) -E hoje
em dia, o que se sucede? ll: como se diz: não vamos
ser avestruz.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Hoje
há abuso a esse respeito.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - E por
isso mesmo o Governo procurou regulamentar n
matérin ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SJ') - Pelo
contrário, a emenda foi lntroduzldn nn Cflmnrn e
aqui os relntores do Partido de V. Ex.• propusernm n
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el!~!nnção desse artigo. Afinal, chegou-se a uma soluça~ conclllatórla. Estranharam multo que nós de-

fendessemos a Igualdade. A V. Ex.• e àqueles que
achavam estranho e demagógico o Interesse com que
de~endíamos o sócio minoritário, dizendo que a sua
açao deveria ter igual valor, quero lembrar o n PND.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Se não
fora antlparlamentar, !riamos bater palmas. Multo
bem, começa-se a se converter ao II PND. Vamos a
ele.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A
Nossa função tem sido sempre essa ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não'
Isso é uma concessão imensa que vamos registrar nos
Anais desta Casn. Está de parabéns.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Saiba
V. Ex.• que há no II PND capítulos Inteiros introduzidos pela Oposição, através de emendas ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) -Sr. Presidente, que fique registrado, justamente, esta afirmativa tantas vezes negada neste plenário. Que fique
bem registrada e com os agradecimentos desvanecidos
da Maioria ao eminente e íncllto Representante da
Oposição.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)
V. Ex.• se alegra por multo pouco. Apresentamos
vinte emendas ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - Capítulos.
Não, perdão. Sr. Presidente, queremos recordar que
aqui está dito "capitules inteiros do PND tem não só
o placet como a autoria da Oposição". ótlmo.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) -O importante é lembrar que estas metas não estão sendo atingidas.
O SR. FRANCO MONTORO <MDB - SJ') - Diria
a V. Ex.• que, quando me refiro a capítulo, refiro-me
a capítulo gramatical. Evidente. São periodos Inteiros ...
O Sr Virgílio Távora (ARENA - CE) - Períodos
inteiros já estamos com alegria prematura, A Oposi"
ção ainda não está suficientemente madura para ir
ao Governo, mas está indo bem.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ll:
acessório mas é questão de verdade objetlva. Apresentamos como emendas ao PND, emendas que foram
aceitas e que integram o Plano. De modo que o fato ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - V. Ex.•
também, nos perdoe, V. Ex.as apresentaram emendas,
ressalvas que devem vir na parte final do PND, pela
própria estruturação institucional da nossa tramitação
do PND, não é?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Sabe
V. Ex.• que as emendas apresentadas ao Plano têm a
figura de ressalva. Muitas dessas ressalvas apresentadas pela Oposição foram incorporadas. De modo
que uma parte das proposições aqui constantes foram
propostas pela Oposição. Mas, Isto, como lembra o
nobre Senador Itamar Franco, também, é multo pouco.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO) -Isto é uma
cartn de Intenções.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) -Este
Plano revela as Intenções do Governo que, Infelizmente não está podendo cumprir. Para nós tentarmos cobrar o Governo a execução deste Plano, formulamos um requerimento de informnções ao Ministério do Plancjamento, pedindo que Indicasse, item
por Item, quais os objet!vos quantitativos, para que
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pudéssemos fazer uma cobrança, uma avaliação permanente.
O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Lembro a V. Ex.• que o seu tempo está esgotado.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) -Eminente
Senador, já que nos chamou ao debate e com a benevolência do Sr. Presidente desta Casa ...
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A Mesa
é benevolente, mas quer lembrar a V. Ex.• que o tempo do senador Franco Montoro está esgotado. Estamos em regime de urgência e temos que mandar as
emendas para a Ata, mas V. Ex.• tem o aparte.
O Sr. Virgílio Távora. (ARENA - CE) - Então,
eminente Presidente, apenas uma solicitação. Como a
Oposição, no dia de hoje, _!evelou uma faceta multo
interessante da sua atuaçao, com esta confissão estas notas taqulgráf!cas, reconheça, para nós tem
um valor estimativo imenso, partindo a declaração de
quem parte e do respeito que temos ao autor do mesmo - vamos, então, pedir que a nobre Oposição, também, se lembre que votou uma lei de dois artigos.
Aquela que aprova o II PND e permita-nos ler o art.
n.0 2, que me parece está um pouco fora da memória
dos Srs. Senadores: "O Poder Executivo adaptará o
plano a que se refere o artigo anterior ás circunstâncias emergentes e atualizará os elementos quantitativos a que ele se refere." Então, dá-nos a impressão
que, por mais que prezemos o aparte dado a V. Ex."
pelo eminente representante mineiro, o Ilustre engenheiro Itamar Franco, há o esquecimento por parte
dos Senhores do art. 2. 0 do Plano, da Lei que aprovou
o Plano, aliás, votado por V. Ex.•s como há pouco foi
referido.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Esta
matéria é publicada até pela sua divulgação.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Então,
como cobrar algo que está expresso, que vai ser desta
maneira.
O SR. FRANCO MONTORO (1\IDB - SPl - Mas
veja como V. Ex.• esbelece então o plano; depois não
se pode cobrá-lo.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não. Cobrar a execução do plano.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) Quando se fala em adaptação, Sr. Presidente, fala-se
em adaptação a uma circunstância em uma das partes. Solicitamos ao Ministério do Planejamento a indicação de quais eram os objetlvos quantitativos, pois
o Plano estabelece elevação do PIB: 10% ao ano; e
qual o fundamento? Quais os elementos setorlals que
autorizam esse resultado? Não nos forneceu o Ministério e outros dados semelhantes.
O Sr. Virgílio Távora. (ARENA- CE) - Eminente
Senador no II PND, a não ser que não saibamos ler,
não está escrito que haverá esse aumento anual de
10%; ao contrário, aqui já foi dito e repetido, não
sabemos quantas vezes, e !Ido até os Incisos, que não
era possível fixar o aumento; dadas às circunstâncias,
não se podia fixar o aumento do PIB em uma taxa
predeterminada. Não adianta V. Ex.• procurar, porque ní não esta escrito Isso.
O SR. FRt\NCO 1\IONTORO (MDB - SP) - Prezado colega, está no quadro número 1.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não.
O SR. FRANCO MONTORO <MDB - SP) - PIB
per capita - está tudo qualificado - aumento no
período: 40%; investimento bruto aumentos, 61%;
produto lndustrlnl: 76%; produto da Indústria de
transformação: 78%; produto agrícola: 40% .

.., ..
. ..;
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O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - J:;~~~~j'~:
Senador, V. Ex.• não pode dizer que 40% num
de 4 anos seja 10% ao ano. Isto atenta contra a
métlca.
O SR. FRANCO MONTORO <MDB - SP) estou falando em média aritmética.
O Sr. Virgílio Távora CARENA- CE) - Não;
tamos dizendo: atenta contra a aritmética.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) está escrito que é 40% e o piano tem vigência de
anos, a média tem que ser 10%.
O Sr. Virgílio Távora. (ARENA - CE) Ex.• Desafiamos que o engenheiro Itamar
concorda com V. Ex.• V. Ex.• pode ser muito
Bacharel, mas matemático não.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPJ mite V. Ex.• uma pergunta?
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - Sim.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPl está dito: aumento no período: 40%. V. Ex.• vai
responder: vai acontecer Isso ou não?
O Sr. Virgílio Távora. (ARENA - CE) 40%, em 4 anos, não dizem absolutamente que
1()% ao ano, e não é, Porque se fosse 1()% ao ano,
seria 40% em 4 anos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) Ex.• está se apegando à filigrana.
O Sr. VIrgílio Távora (ARENA- CE) -Não
mos nos apegando à fi11grana. Estamos a1zenc1o
Isso não há no PND, e desafiamos contestação.
dito e já foi discutido com o eminente Senador
berto Saturnino, não uma, mas dezenas de vezes.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) gunto a V. Ex.• sem discutir os detalhes, se vai
média aritmética; se vai ser nove, oito ou 12%.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -

CE) -

V. Ex.• está desprezando que seja 1()% ao ano?

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SPl não, eu estou sendo bem claro.
O Sr. Virgílio Távora. (ARENA - CE) - Não
dito isso não.
. O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - 10%
é estimativa que nós fazemos, fundados no principio
dos 40%. Mas, V. Ex.• não quer ...
O Sr. Virgílio Távora CARENA- CE) -Não, não
precisamos disso! V. Ex.• tem ai o engenheiro que lhe
vai dizer quando é a média anual que vai dar 40%,
depois de 4 anos.
O SR. FRANCO MONTORO <MDB - SP) - Há
duas coisas aqui que são muito claras: há o essencial
e o acessório. O essencial está aqui. ..
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - O essencial e o acessório dependem de quem diz e de quem
julga,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPl - Pois
é. Considero essencial, porque é palavra do Presidente
da Repúbl!ca, aprovada pela Lei e citado por V. Ex.•
e que no quadro n. 0 1 diz: PIB - aumento no período: 40%.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Multo
bem!
O SR. FRANCO IIIONTORO C\!DB - SPl - Pergunto a V. Ex.•: V. Ex.• mantém lso,J no período?
Pode haver aumento de 40%?
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O Sr. Virgílio Távora CARENA- CEl - Podemos
responder?
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SPl - Agora,
se vai ser, por ano, 10 ou 12 ou oito, não discutimos.
Quero saber: chegará Isso? Isso resolverá o problema.
O Sr. Virgílio Távora CARENA- CEl - O Poder
Executivo, segundo a Lei n.o 6 .151, adaptará o Plano a
que se refere o artigo anterior às circunstâncias emergentes ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SPl -Então,
não se precisava fazer o Plano.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - ... atuallzará os elementos quantitativos a que se refere. E
foi lei votada por V. Ex.•s
O SR. FRANCO 1\IONTORO CMDB - SPl - A lei
foi votada por nós por iniciativa do Governo que diz:
"Aplicado este plano, teremos em 4 anos, aumento
de 40%."
Estamos, aqui, a Oposição, para cobrar do Governo
e V. Ex.• foge sempre e não nos responde.
<Cruzam-se apartes simultâneos.)
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SPl - Responda simplesmente, V. Ex.• ...
O Sr. Virgílio Távora CARENA- CE.) -Depende
das circunstâncias, e o próprio Governo disse Isso.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB- SP.l -V.
Ex." que gosta tanto de Matemática, e que é notável
em Matemática com as homenagens e o respeito de
todos nós, aqui, está escrito 40% no período. Eu pergunto: 40 são 40 ...
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE.) - 40'ih
num período são 40% de qualquer um. 40% num pe·
ríodo de 4 anos não são 10% em cada ano. As circunstâncias dirão se os 40% serão ou não atingidos.
Mas, o Governo não se contradiz nisso, porque na
lei votada por V. Ex.• já diz claramente !soo.
O Sr. Itamar Franco CMDB - MG.) - Mas, nós
não vamos atingir Isso.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE.) - Como?
O Sr. Itamar Franco <MDB - MG.l - Não vamos atingir Isso.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE.) - Vat depender das circunstâncias emergentes. (Risos. l Está
escrito na lei que V. Ex.• ...
O Sr. Italívio Coelho (ARENA - MT.l ·-· Pode
ser até 50%.
O SR. FRANCO MONTORO <MDB - SP.l Claro!
O Sr. Virgílio Távora CARENA - CE.) - Entre
]larêntesls, e vamos nós a V. Ex.•: se o Governo não
foi lá este ano, agora vai até mais.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) ao nobre Líder para terminar a sua oração.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB ·- SP.) apartes, Sr. Presidente, que não me permitem.

Peço
Os

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE.) - Não,
perdão. Estávamos bem quietinhos aqui, Sr. Presidente. Faço apelo ao testemunho ...
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP.) -Não
consigo falar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Pediria ao nobre Líder Vlrgil!o Távora, que agora ficasse
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quietinho. Agora, está na hora de V. Ex.• ficar quietinho!
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE.) - V. Ex.•
tem dupla autoridade, para assim falar.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP.l - Presidente e padrinho. Com essa autoridade, penso que
poderei concluir, Sr. Presidente.
Mas, o debate foi claro. Estã aqui previsto 40%
e ninguém pode afirmar que se vai aumenta 10%,
nem nós afirmamos Isso. Porque seria matéria de
hipótese, aí temos o fato: não subiu 10%, não. Este
ano o aumento foi 4% e pequena fração.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Ano
passado.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP.l - Este
último exercício, para o atual, não somos profetas.
Então ficaram 36% para os outros trés anos, quer
dizer agora tem que ser 12 ..
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE.) - Por favor, não afirme uma matemática dessas.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB- SP.) ·- Interessante que S. Ex.• tem razão: não será 10, 10 e 10
porque tem que se somar ...
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE.) ·- Não é
somar, não, Excelência!
O SR. FRANCO 1\fONTORO CMDB- SP.J- Veja,
Sr. Presidente, que a previsão não será cumprida,
o plano fracassou. Estas condições emergentes são,
por exemplo, o aumento do preço do petróleo. Mas,
o Governo tinha meios: adaptação emergente: aumentou o preço do petróleo; ora, vamos reduzir o
consumo; o Governo não fez adaptação, ele continuou. Para que diminuir a Importação do petróleo
estrangeiro? Por que estimular e precipitar a produção do álcool brasileiro? Por que aproveitar as pequenas usinas de menos de 20 metros, propostas em vários congressos por técnicos brasileiros?
Toda essa tecnologia brasileira que o MDB recolheu, ouvindo as Universidades e ofereceu ao Governo foi considerado um plano demagógico.
Agora, Sr. Presidente, é a revista Ciência '! Cultura, a revista de maior autoridade cultural no Brasil,
órgão da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência, e em homenagem ao Parlamento brasileiro,
a quem dedicou o número Inteiro, que contém o plano pedido pelo MDB e, transformado num plano de
Governo, oferecido ao Governo como alternativa, exatamente em uma linha contrária àquela que vem sendo adotada. O. Governo continua a Insistir; a exportação é a solução. E a Imitar os conglomerados, por
exemplo. Eles existem, mas porque existem nós devemos assegurar-lhes o direito ou devemos retiralhes o direito? Em lugar de dar preferência à grande
empresa e ao conglomerado, não seria melhor atender
às exigências do pequeno produtor, da pequena e média Indústria que querem produzir no Interior?
Hoje, estamos passando pela vergonha de ter
de. Importar feijão, Importar leite. O Brasil é capaz
de produzir leite e feijão para o mundo.
Estão ai os fatos. Há alguma coisa errada. ll que
a política econômlea não está amparando aqueles
que querem produzir para o mercado Interno. mas
ampara, sim, os grupos financeiros. Com 700 mllllõ~s.
por exemplo, deu-se cobertura às Irregularidades do
Banco Hnlles. Nós pedimos esclarecimentos. Quem foi
punido? Quais as responsab!lldndcs? Silêncio. ll a
proteção no grande e o desprezo ao pequeno. E e;ta
lei vem, precisamente, fazer Isto.
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O Sr. Agenor Maria- CMDB - RN.) - V. Ex.• me
concede um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO !MDB- SP.)- Com
multo prazer.
O Sr. Agenor Maria !MDB- RN.) -Vemos Isto
dito pelo MDB em 1975, no começo do ano. Temes
dentro de um sistema em que reina a descapitalização contínua do empresariado nacional, ao mesmo
tempo em que corresponde a um fortalecimento crescente dos capitalistas possuidores de moeda forte.
Esta situação constitui um estímulo à transferência,
cada vez mais freqüente, do controle de indústrias
nacionais para as mãos de estrangeiros, pois mais difiel! se torna a competição, dada a desigualdade do
poder aquisitivo da moeda". Isto foi dito pelo MDB
no começo de 1975.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP.) - Agradeço a contribuição de v. Ex.•
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Pediria a V. Ex.• que terminasse, por favor, e que não
aceitasse mais apartes.
O SR. FRANCO 1\IONTORO CMDB - SP.J - ...
nobre Senador Agenor Maria, que velo Ilustrar a afirmação que havia feito. Quase todos os membros do
MDB têm feito sugestões nesse sentido.
Torna-se mais clara uma diferença de perspectiva econõmlca. Há dois modelos econômlcos: um
modelo voltado para a Imitação às grandes nações
lndustrlallzadas, dando preferência a uma série de
produtos que têm grande Interesse, vlncnlado a grupos lnternaclonals, e um outro modelo voltado para
o mercado Interno, para a defesa daquele que quer
produzir para o Brasil.
Ainda hoje, jornais noticiam declarações prestadas a uma das Comissões Parlamentares de Inquérito da Câmara dos Deputados em que se denuncia
uma empresa estrangeira de reduzir artiflcinlmente
o preço, com subfaturamento, e influir no mercado
para elevação de preço. Denúncia feita ainda agora,
de empresa estrangeira aluando de forma predominante. Ela representa 96% da importação de trigo
no Brasil.
Todos esses problemas que estão sendo hoje mais
percebidos como causa da crise econõmlca que ameaça o País, na qual ele já se encontra, vão ser agravados com este projeto e vai dar ainda mais força
a essa atuação das grandes organizações.
O MDB, Sr. Pres!dente, apresentou centenas de
emendas, obteve aprovação de algumas dessas emendas, agradece a colaboração que obteve, mas não pode deixar de lavra1· o seu protesto contra o prazo
exíguo para o exame de matéria dessa gravidade e
pede à nobre Maioria que, do exame das emendas
que acabam de ser apresentadas, num pequeno comitê formado pelas Lideranças e os Relatores, se possa
examinar, dentro deste prazo, aquelas que ainda possam contribuir para tornar este projeto mais adequado à realldade brasllelra.
São estas as ponderações que o Movimento Democrático Brasllel!·o faz, a propósito da votaçao desta
matéria. !Multo bem! J
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto! - Não
!1nvendo mais omdores, declaro encerrada a discussão.
Nos termos regimentais, as comissões técnicas
que devem se pl'Olllmciar sobre as emendas de plenário, terão o prazo de duns horas.
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Tendo em vista, entretanto, o número elevado
das emendas apresentadas, a Presidência, de acordo
com as Lideranças, convocará nova sessão para continuar na deliberação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - As
matérias constantes dos !tens 2 e 3 da Ordem do
Dia e que tramitam em conjunto com o Projeto
de Lei da Cümara n. 0 74, de 1976, nos termos dos
pareceres das comissões técnicas anteriormente lldos,
são por esta Presidência declarados prejudicados e
vão ao Arquivo.
São as seguintes as matérias constantes
dos Itens n. 0 s 2 e 3 da pauta:
-2PROJETO DE LEI DO SENADO N,o 240, DE 1975
<Tramitando em conjunto com o PLC n.0 74176
e com o PLS n. 0 162/76.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n.o 240, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que "dá nova redação ao art. 173, do
Decreto-lei n.o 2. 627, de 26 de setembro de 1940,
que dispõe sobre as Sociedades por Ações, tendo
PARECERES, sob n.os 333, 334 e 604, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável com a
Emenda que apresenta de n. 0 1-CCJ;
- de Economia -'- 1.0 pronunciamento: favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de
Constituição e Justiça; 2.0 pronunciamento:
pelo sobrestamento.
-3PROJETO DE LEI DO SENADO N,0 162, DE 1976
(Tramitando em conjunto com o PLC n. 0 74176
e com o PLS n.0 240/75.)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n.o 162, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que "assegura aos empregados o direito de preferência para subscrever 20% dos aumentos de capital reallzados por Sociedades Anõnlmas".

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento
n.o 511, de 1976, do Senhor Senador Franco
Montoro, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso pronunciado
pelo General Rodrigo Octávio Jordão Ramos,
no dia 27 de setembro de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição sollc!tada.
É O SEGUINTE O !)]SCURSO CUJA TRANSCRIÇAO É SOLICITADA:

"NAO HA JUSTIÇA ONDE NAO HAJA DEUS"
Rui Barbosa
Quis o destino em seu determinismo fatal, que
fosse cu o Intérprete desta Egrégia Corte, para hoje
dizer uma palavra de Adeus a um companheiro
dlleto que após servir 53 anos e 6 meses, deixa a
nossa labuta cotidiana, encerrando dignificante e
exemplar carreira militar. Nesta página de saudades
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não posso deixar de ressaltar· a motivação do !deai!smo que o norteou ao longo da via profissional
percorrida.

a comissão que agora se encerra, com mágua
para todos os pernambucanos."

Foi, sem dúvida, durante todo este tempo, com
seu anseio de servir, na paz e na guerra, o Gen.
Jurandyr de Bizarria Mamede, um soldado, cidadão
e juiz, dotado de Invulgar bom senso, caráter adamantlno, pureza, desamblção, amor Insuperável ao
seu Exército e ao seu Pais, virtudes que na mesma
Intensidade, bem poucos, na nossa geração, conseguiram Igualar. A sua vida é a história de uma época que ele valorizou com sua presença e enalteceu
com suas atitudes.
Começou sua brilhante carreira a 28 de março de
1923, quando após os dias conturbados de 22, o jovem baiano de tradicional tamilla cearense, transpôs
os portões da renomada Escola Militar de Realengo,
para projetar-se, através do tempo e em todos os
postos da hierarquia militar, como elemento de escol,
Instrumento atuante de um Brasil Novo, participando
de todos os movimentos revolucionários que visavam
a concretizar, com a plena satisfação das aspirações
e interesses nacionais - auto-determinação, Integração, prosperidade e prestigio - a reconstrução
de uma Pátria capaz de superar as pressões allenígenas e as próprias contradições Internas, diversidade regional e diferenciação estamental, para for7
talecer-se económica, política e socialmente, como
Grande Nação, de maneira a proporcionar condições
existenciais adequadas a todos os brasileiros, Inclusive os lnallenávels direitos e deveres de cidadão,
atributos básicos de uma real democracia.
Sem me alongar na enumeração demais, das 30
funções desempenhadas pelo Gen. Mamede e das 15
condecorações recebidas por relevantes serviços prestados na paz e na guerra, cumpre ressaltar, principalmente, as suas ativldades na Escola Superior de
Guerra, onde ,como coordenador do Grupo que criou
a Doutrina de Segurança Nacional, alicerçou a base
filosófica em que se iriam apoiar as gerações passantes para fundamentar a Revolução de 1964, termo
final de um processo político que desde 1922 visava
a tornar perenes os tradicionais padrões de comportamento ético e político que auroresceram com a
nossa independência - Fraternidade Cristã, Espírito
Liberal, Vocação Democrática, em consonância ainda
com o arcabouço da realidade conjuntural nacional.
Também como Comandante da Brigada Mllltar
de Pernambuco e Oficial de Operações do 11.0 Regimento de Infantaria, na FEB, haveria o Chefe em
formação, revelar-se um bravo na defesa das causas
liberais. Dos seus 73 elogios, nesse particular, cumpre
destacar os que lhe foram feitos pelo Governador de
Pernambuco, após os dias cruentos de 1931 a 1937 e
pelo Comandante do u.o RI, após o término das
batalhas de Monte Castelo e Castelnuovo, assim, respectivamente, exteriorizados:

"Pela sua destacada atuação e operosidade
nas funções de Chefe da Secção de Operações,
desde que a Unidade entrou em linha, quando
seu esforço foi redobrado, porque ainda sem
auxlllares teve que, ao lado deste comando, na
noite de 2 para 3 de dezembro, quando no 1.0
Batalhão, se manifestou um Início de pânico,
foi executar a ordem deste Comando de restabelecer a ligação, e fazendo com destemor
no melo da Incerteza, das trevas e da ameaça
inimiga, porém, sereno, calmo e dando magnifico exemplo de bravura pessoal. Ainda nos
combates de 12 de dezembro e de 3 e 7 de
março teve que exercer sua atlvldade, nas operações de substituições, ataque, exploração de
êxito, cabendo-lhe pessoalmente acompanhar
as operações de observatório, demonstrando
mais uma vez, destemor a ativa cooperação ao
Comandante do Regimento."

"Sob seu comando, a Brigada Mll!tar não
ofereceu o espetáculo da menor Iniciativa de
perturbação da tranqüllldade pública, sendo,
ao contrário, o mais fiel elemento de defesa
da ordem. Lutando, em 1931, contra as forças
amotinadas do 21. 0 BC, em 1935 contra grupos
comunistas e forças aquarteladas em Socorro,
a Brigada Militar foi garantia das Instituições,
como o havia sido, em 1932, por ocasliio da
Revolução de Siio Paulo.
Em nome da população de Pernambuco, o
Governo do Estado sente-se no dever de realçar os inestimáveis serviços prestados pelo
Capitão Jurandyr de Bizarria Mamede durante

o o •••••••••••• o o •••
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E finalmente o reconhecimento do Exército, pelas
palavras do Ministro Orlando Gelsel, na oportunidade
de sua nomeação para esta Egrégia Corte, resumindo
sua vida mllltar:
•••• o •••• o •••••••••••••••••••• '' •••• ' ••••••

"é o pleno coroamento de uma verdadeira
vocação de soldado que se revelou no espírito
ardoroso do jovem Tenente revolucionário de
1930 e se comprovou ao longo de uma brilhante
e fecunda carreira, em que conquistou justo
renome no selo da classe e no consenso geral
de seus concidadãos, por sua bravura cívica,
despreendlmento, elevado patriotismo e Inabalável fé democrática. Foi sempre um autêntico
revolucionário e Idealista, atento à.s legítimas
aspirações do povo e empenhado em manter o
Exército fiel à sua tradição histórica, a serviço
da comunidade e devotado à obra de consolidação democrática do Brasil..,
Fiel à sua vocação de patriota, formou
entre os Chefes que desencadearam a Revolução de Março de 1964, contribuindo de forma
decisiva para o êxito do movimento. O despreendlmento e a dignidade com que se conduziu durante e após aquele memorável episódio ainda mais o elevaram no conceito de todo
o Exército.
Na última Comissão que lhe foi confiada,
como Chefe do DPO, o Gen. Mamede honrou
o seu glorioso passado e confirmou o conceito
que desfruta no selo da classe, por sua vasta
cultura, esclarecida Inteligência, Invulgar estatura moral e Inexcedível zelo profissional,
graças à sua orientação e decisivo apoio, desenvolveram-se as atlvldades Industriais do
Exército, Incentivaram-se as medidas relacionadas com a padronização de armamento e
munições e estimularam-se as atlvidades de
engenharia militar, com a criação de novas
Unidades de construção e o Incremento dos
planos de obras.
:) Exército se rejubila, portanto, com a investidura na Suprema Corte da Justiça Mil! tar
do País de um Chefe tão altamente credenciado por seus assinalados serviços, por seu largo
tirocínio, inconfundível perfil moml c Ilustre
passado, inteiramente devotado aos postulados
de Justiça e de Liberdade. Ao consignar-lhe o
presente louvor, formulo ao Ex.mo Sr. General

'
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Jurandyr de Bizarria Mamede, em nome da
Instituição que ele tanto honrou e nobllltou,
ardentes votos para que, como magistrado continue servindo a Pátria por muitos anos, com
a mesma bravura, a mesma Imparcialidade e
a mesma devoção cívica com que a serviu como
soldado."
Como V. Ex.os podem aquilatar, foi o Gen. Mamede um Idealista que não se perdeu no senha e
na fantasia. Lutou, sofreu, venceu para que o Brasil,
deptro de um clima de justiça social, se tornasse,
através de seus aspectos tradicionais culturais e da
exploração de sua potencialidade econõmlca, em um
mundo conturbado e Ideologicamente dividido, um
oásis de democracia e de liberdade onde todos os brasileiros e os que nele se abrigassem, pudessem viver
em paz e segurança, sem distinção de credo politico,
raça ou religião.
ll: de se assinalar, ainda, em toda essa saga o
seu Invariável espírito de desamblção, bondade e tolerância, qualidades próprias dos grandes homens,
caldeados no culto do mais puro e acrisolado patriotismo e dotado de elevada compreensão humanística,
considerando o homem como o mais alto valor social
de uma Nação.
A Revolução de 1964, de que foi um dos Chefes
mais atuantes e responsáveis, como reconheceu o
próprio Ministro do Exército, encontrou-o à frente
da Es CEME, onde liderou e Impulsionou os seus camaradas na arrancada destinada a salvaguardar a
ordem democrática, então vivamente ameaçada de
submersão pela maré vermelha, encapelada intencionalmente pelos vendavais arrasadores da anarquia, da desordem social e do abastardamento da hierarquia, fomentadas pelo próprio Governo.
Foi logo após este momento crucial da vida naclona!, que esta Egrégia Corte se viu chamada, como
já o fora no passado (Doe. 1685/1893) como Tribunal
Permanente e não Revolucionário a estender a sua
ação judlcante aos crimes de civis e mUltares, efetlvamente cometidos contra um bem jurídico tutelado
- Segurança Nacional - capitulados inicialmente
na Lei n.0 1. 802/53 e legislação posterior.
No desempenho de tão árdua quão relevante missão, levada a efeito com alta sensibilidade humana,
o Gen. Mamede, cuja vida na Justiça Castrense se
iniciara em 1930 - como Juiz do Conselho de Justiça
do 1.0 RI, colaborou atlvamen te desde 1969 na Ingente
tarefa desta Egrégia Corte, que tem procurado, com
compreensão e tolerância, preservar os postulados revolucionários, pela justa apenação de um radicalismo
irresponsável, e promover a harmonia do grupo social brasileiro, sobretudo pela reintegração da juven- ·
tude, ora matura, então desorientada na comunhão
nacional. Tem-se assim, de nossa parte, envidado a
concretizar o propósito primacial da Revolução de
1964, defenldo pelo saudoso Presidente Castello Branco, "como a reposição da Nação na ordem jurídica
consentânea com suas aspirações e realidades, restabelecimento da ordem pública e promoção do desenvolvimento nacional".
Este também, sem dúvida, o objetlvo perseguido
por todos os governos desde 1964, e naturalmente a
ser consagrado, pelos que se sucederam após a institucionalização politica do processo revolucionário,
ainda em curso, respondendo, aos mais justos anseios
do grupo naclonnl, visando a recuperar o equilibrlo
democrático perdido, ntravés de postulados constitucionais que resgunrdam e!etlvnmente o Estado e protegem o cidadão, com 11 erradicação da exceção, como
norma e dn nntllel, eventualmente como principio
repressivo, considerados os conflitos económicos e so-
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clals endógenos e as pressões exógenas de qualquer
natureza e intensidade.
Coincidentemente, não é demais Insistir, sempre
dentro desses mesmos Ideais, viveram lutas sem fim
- o Gen. Mamede e seus coetâneos - durante
mais de 50 anos, entre alternâncias de vitórias e derrotas, mas sempre persistentes e convictos de que o
Grande Brasil -sonhado desde a nossa juventudesó se objetlvará se as premissas básicas - democracia lastreada nas tradições históricas nacionais e nas
realidades sócio-económicas regionais, diversificadas
em uma Nação Continente - estabelecidas desde o
areal Atlântico, em 1922, por aquela mocidade heróica e perseguida, contlnuadamente, pelos movimentos
revolucionários posteriores, forem realmente consagradas.
Gen. Mamede!
V. Ex.•, em seu último posto da vida militar,
neste Superior Tribunal, mais uma vez levou os seus
pares a admirá-lo e respeitá-lo pela sinceridade e
autenticidade, em todos os tempos, de. seu comportamento pessoal e funcional.
Em seu desempenho, para resumir os seus 7 anos
de atlvldades Incansáveis, pode-se repetir o que dizia
o orador sacro - a todo o que faz pessoa de juiz ou
Ministro - "manda Deus que não considere na parte
a razão de príncipe poderoso, ou de pobre desvalido,
senão só a razão do seu pró'XImo", parodiando recomendações feitas a Moisés por Jeovah (Levíticos, capítulo XIX, verso 15),
Por Isso V. Ex.• cultuou com todo fervor a divisa
deste Tribunal, enc!mada..no pórtico da Sala de nossas Sessões, por Iniciativa do saudoso Ministro Alcides Carneiro - "Deus e teu Direito".
Srs. Ministros!
ll: tempo de parar. Nesta oração de adeus, já a
emoção me embarga a voz, ao relembrar um passado
distante, de que participei por várias vezes, vivido
com tanta dignidade por um dos cidadãos mais puros
e soldado dos mais patriotas, que desde 1923, em todos
os quadrantes, serviu a nossa querida Pátria.
Em sua Paz de Consciência hoje ao repouso noturno, ao lado de sua querida esposa, companheira
dileta e constante em todas as vicissitudes passadas,
volvendo os olhos para a sua atividade .impar, mais
do que semi-secular, sempre a serviço do Brasil, poderá, em silêncio, sentindo que bem cumpriu o seu dever, na dura tarefa que lhe coube na vida, meditar
como o grande Rui:
"Tenho o consolo de haver dado a meu
Pais tudo o que me estava ao alcance: a desambição, a pureza, a sinceridade, os excessos de
ativldade Incansável, com que, desde os bancos acadêmicos, o servi, e o tenho servido até
hoje,
Por isso me sai da longa odlsséla sem créditos de Ulisses. Mas, se o não soube Imitar nas
artes medrançosas de politico fértil em melo
a manhas, em compensação tudo envldel por
Inculcar ao povo os costumes da liberdade e à
República as Leis do bom Governo, que prosperam os Estados, moralizam as sociedades e
honram as Nações."
Brasilla, 27 de setembro de 1976. - Ministro
Gen.-Ex. Rodrigo Octávio Jordão Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento
n. 0 521, de 1976, dos Srs. Senadores Lourlval
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Baptista e Ruy Santos, sollcltando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
proferido pelo Senhor Presidente da Repúbllca,
General Ernesto Geisel, na solenidade de en·cerramento do 10.° Congresso Brasileiro de Radiodifusão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

t O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANS·
CR.IÇAO t SOLICITADA:
"Atendendo ao amável convite que me fizeram,
compareço com real satisfação à sessão de encerramento do X Congresso Brasileiro de Radiodifusão,
promovido pela Associação de Emissoras de Rádio e
Televisão - ABERT.
Jl: a radiodifusão um campo de ação de relevante
Importância na vida nacional, seja pela Influência
marcante que, de forma permanente, exerce sobre o
envolver de todos os fatos politicas, económicos e sociais que constituem a própria tessltura da História
da Pátria e, seja ademais, pela sua contribuição poderosa na modelagem, ao longo do tempo, da mentalidade do povo e da consciência da Nação.
E porque assim a considero, desejo registrar aqui,
nesta oportunidade, a temática fundamental da responsabilidade que cabe a todos nós - Governo, empresários e técnicos em comunicação de massa - na
formulação de uma politica adequada e na condução
das atlvldades que se desdobram em setor de tal
magnitude.
A Constituição da República, atento o legislador
para a Indiscutível significação politica e estratégica
das telecomunicações, definiu como competência privativa da União, a de explorar os serviços correspondentes, dlretamente ou mediante autorização ou concessão.
E, de acordo com esta prerrogativa, a política
pela qual se tez opção consciente e meclltada, foi,
em principio, a de se conceder à empresa privada
a exploração dos serviços de radiodifusão.
Ao Estado reservaram-se funções normativas e
executivas de concessão ou autorização, de coordenação, estimulo e fiscalização, sem prejuízo de eventual e limitada exploração dos referidos serviços, com
vistas sempre ao Interesse nacional e, principalmente, à Integração social pela educação, cultura e civismo, ou mesmo para suprir deficiências da Iniciativa
particular em regiões que se venham a comprovar de
todo carentes.
-----Assim, a responsab!lldade essencial do Estado
está, realmente, no controle efet!vo das at!v!dades
privadas que se exerçam na área da radiodifusão.
Desse controle não poderá jamais governo al·
gum abrir mão, sem que falte ao cumprimento do
dever jurado ou ponha em risco a própria segurança
da Nação.
Não é menor, por outro lado, a responsabilidade
que cabe a todos os que, como dirigentes, m!lltam
neste vasto setor, empresários ou técnicos - porquanto devem ter bem presentes que a concessão de
uma estação ou de, só a recebem, de fato, para o
exercício de alta e dignificante função social e que,
portanto, não se poderá jamais pretender avaliá-los
mesquinhamente, sob os parâmetros da lucrativldade
pura e simples.

II)
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A convicção Incontestável de que empregam Instrumento de forte Impacto na mentalidade do público e, pois, reconhecidamente suscetível de pt>rlcuiosldade, ainda mais quando usado com requintes de sedução mediante sugestivas mensagens ao subconsciente' da a11dlção, deve levar todos esses dirigentes
a atuarem com alto sentido analítico e construtivo
na seleção dos programas por Irradiar e, também, a
prestarem colaboração espon tãnea às dlretr!zes gerais estabelecidas pelos órgãos governamentais competentes.
Somente com tal espírito de compreensão e de
leal cooperação será possível a ação harmónica do Governo dos homens da rad!ofusão, uma e outros à altura
de suas responsabilidades especificas, servindo todos
ao povo, igualmente bem, e à Nação, cujo futu!'o
estarão ajudando a construir atraves da dlvulgaçao
de uma cultura que se requer autêntica e sadia, de
um civismo que se Impõe abnegado e robusto, da
Informação que deve ser, necessariamente, verdadeira
e honesta, para que seja ampla como convém.
Creio que, neste particular, os temas debatidos
no presente congresso constituirão, certamente, valiosa contribuição e sinto que devo - e posso confiar no patriotismo e lealdade dos senhores, legítimos representantes da progressista radiodifusão
brasileira."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lel da Câmara n.o 76, de 1976 (n. 0 2.181-B/76,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a União
a renunciar a direitos credltórlos em favor do
Município de Urussanga, no Estado de Santa
Catarina, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 832, de 1976,
da Comissão:
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra para discuti-lo, encerrare! a discussão.
!Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
o projeto Irá à sanção.
Jl: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 76, DE 1976
(N,0 U81-B/76, na Casa de origem)
(De Iniciativa do Senhor Presidente da República)
Autoriza a União a renunciar a direitos creditórios em favor do Município de Urussanga,
no Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica a União autorizada a renunciar,
em favor do Município de Urussanga, Estado de San ta
Catarina, a quaisquer direitos creditórlas concernentes 'à lndenlzação das benfeltorlas construidns pelo
Ministério da Agricultura no antigo posto agroper:unrlo daquele Município, no local denominado urussanga Baixa, avaliadas em CrS 463.544,00 !quatrocentos
e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro
cruzeiros).
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Art. 2. 0 Esta Lei· entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 7:
Discussão, em turno único, do ProJeto de
Lei do Senado n,0 184, de 1976-DF - Complementar, que permite aposentadoria voluntária,
nas condições que especifica, aos Funcionários
Públ!cos do Distrito Federal Incluídos em Quadro Suplementar ou postos em disponlbi11dade,
tendo
PARECERES, sob n.0 s 851 a 853, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e .Justiça, pela constltucio·
nalldade e jur!d!c!dade;
- do Distrito Federal, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1.0 •
Secretário.
É I!da a seguinte
EMENDA N,0 1 (de Plenário)
(Ao Projeto de Lei do Senado Federal n.0 18-1,
de 1976-DF - Complementar)
Acrescente-se ao Parágrafo único do art. 1.0 , in
fine:
" ... e aos que, anteriormente postos à dispo·
s!ção de órgãos da administração descentrall·
zada do Distrito Federal, optaram pelo regime
da Consolidação das Leis do Trabalho."
Justificação
A emenda tem, como o Projeto, caráter eminentemente transitório, porque ambos valem apenas por
um ano, a partir da publicação da lei. Visa, a reparar
dano sofrido pelos funcionários que pertenciam ao
regime estatutário, mas que, desavisados do propó·
s!to governamental de permitir a aposentadoria vo·
luntária aos que estivessem em quadro suplementar
no Governo do Distrito Federal e, atendendo ao aceno
oficial de melhores salários, optaram pelo regime tra·
balhlsta. Feita a opção, logo depois foram os estatutários elevados ao nível das optantes, consumando-se
o malogro de que foram vítimas.
A emenda procura dar a esses servidores, colocados à disposição de órgãos da administração des·
central!zada, nova e Justa oportunidade de, se qui·
serem, requerer, na forma do art. 3.o do Projeto, a
aposentadoria proporcional e voluntária. Se a pro·
posição oferece essa oportunidade aos que foram pas·
tos em dlspon!b!lldade, deve, a fortiorl, oferecê-la
também àqueles que estavam a disposição de outros
órgãos, por não terem sido aproveitados no Plano de
Classificação, e que não teriam optado se soubessem
da Intenção saneadora do Governo. Por isso, a emenda é justa, pertinente e oportuna.
Nem se diga que tal medida não consta do Projeta
do Governo, dispondo sobre a mesma matéria, refe·
rente ao pessoal da União, o q.ue contra-Indicaria a
proposição.
É que a situação prevista na presente emenda é
pecul!ar ao pessoal do Distrito Federal, não podendo,
por isso, ser prevista no Projeto anterior.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976. - Fran·
co Montara.
O SR. PRESIDENTE ('Magalhães Pinto) - Em
discussão o projeto e a emenda. <Pausa.)
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Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A matéria Irá às comissões competentes, em virtude do oferecimento de emenda em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
A Presidência convoca sessão extraordinária a
hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada
à. apreciação dos Projetas de Decreto Legislativo n. 0 s
36 e 37, de 1976.
A Presidência convoca, ainda, sessão extraordinária do Senado a realizar-se amanhã, às 10 horas,
destinada à votação do Projeto de Lei da Câmara
n.O 76, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Há
oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -sr. Presidente, Srs. Senadores:
Começo por registrar o transcurso do 50.0 aniversário do Instituto dos Advogados do Rio Grande
do Sul, para me congratular com a sua Dlretorla e
com o seu corpo de sócios, pela efeméride, lamentando eu que os deveres parlamentares me impeçam
de participar da I Conferência Nacional dos Institutos dos Advogados e do VI Congresso Estadual dos
Advogados do Rio Grande do Sul, que ora se realizam
no meu Estado, exatamente para assinalar o clnqüentenário do Instituto, entidade a que me honro de
pertencer e que tem prestado notáveis serviços no
aprimoramento da cultura juridlca do Rio Grande
e do País.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SPJ -Permite
v. Ex.• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RSJ -Pois
não.
o Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP> - Desejo
expressar o meu apoio e o meu aplauso à iniciativa
que V. Ex.• toma, neste instante, de homenagear o
nobre Instituto dos Advogados do Rio Grande do
Sul. Como membro do Instituto dos Advogados de
São Paulo, do qual tenho a honra de ser Conselheiro,
conheço os notáveis trabalhos que o Instituto do Rio
Grande do Sul tem prestado ao Brasll, no campo do
Direito. De forma que, neste momento, trago meu
aplauso à Iniciativa de V. Ex.• e manifesto o meu
apoio às homenagens que V. Ex. • está prestando.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS).- Sou
grata pela manifestação do eminente Senador por
São Paulo, que trouxe o prestigio da sua solidariedade à ocorrência ora festejada pelos advogados riograndenses.
sr. Presidente, gostaria de fazer algumas observações a um dos assuntos que a Imprensa do Pais
vem abordando nos últimos dias e que diz respeito
a assunto, mais de uma vez, discutido nesta casa. É
o relacionado com a politica de combustlvels adotada
pelo Governo e cujos resultados, longe de atender às
necessidades nacionais e de corresponder aos projetas o!lc!als, a cada dia mais se torna evidente que está
a merecer reparos; reparos estes reiteradamente formuladas pela Oposição.
Quando tramitava, pelo Congresso, o projeto de
!e! que haveria de transformar-se na Lei n.0 2. 004,
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que dispunha sobre a polltica nacional do petróleo,
definia as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo e Instituía a sociedade por ações, Petróleo Brasileiro S/A, na Comissão de Finanças do Senado, foi
Relator um representante do Rio Grande do Sul dos mais eminentes que o Rio Grande já possuiu nesta casa - o Senado Alberto Pasqualln!.
Aquele tempo, Sr. Presidente, não havia disposições como estas, hoje vigentes, segundo as quais,
num projeto como o das sociedades anónimas, da Importância, da complexidade, nesta easa do Congresso
só poderia ser discutido por dois Senadores, um de
cada Partido, tocando dez minutos a cada um. Quer
dizer, esta disposição tirou a seriedade do debate e a
utllldade do exame parlamentar do projeto. Porque
um projeto como o das sociedades anónimas, com trezentos e um artigos, não pode ser, sequer, !Ido no
tempo destinado ao debate, de acordo com o Regimento.
Não preciso dizer mais para fotografar a hostilidade antlparlamentar vigente. Em nenhum Parlamento do mundo, desde que tenha o nome de Parlamento, pode ocorrer Isso, e ocorre isso em nosso Pais,
em assuntos desta natureza.
Naquele tempo, quando o projeto que instituiu e
definiu a politica nacional do petróleo tramitou por
esta Casa, outro era o Regimento e grandes debates
toram travados em torno daquele projeto, de grande
Importância e notável repercussão na vida política e
económica do Pais.
Dizia eu que no selo da Comissão de Finanças,
tol Relator, o então Senador Alberto Pasquallnl.
A certa altura do seu Parecer, dizia Alberto Pasquallnl:
"Se, pois, aos trustes, não poderiam interessar, rebus sic stantibus, nossas reservas para uma exploração imeiiJata, para nós e os interesses gerais do hemisfério,, a situação é multo
diversa. Na eventualidade em que o controle do
Oriente Médio passa.sse a outras mãos, dificilmente os EE.UU. (que jã são deficitários), o
Canadá, cuja produção não alcança 2% do total, e a Venezuela, poderiam cobrir o desfalque
de quase 20% da produção mundlal fornecida
pelo Oriente Médio.
Talvez esse fato nos explique a ratão pela
qual o bloco soviético está tão interessado em
captar as simpatias do mundo árabe; um dos
meios mais sutls será dar certas demonstrações concretas de "antipatia" pelos judeus, em
cujo território, por ora, pelo menos, não se descobriu petróleo ... "
Estas palavras escritas hã vinte anos são verdadeiramente proféticas, porque o mundo assiste, hoje,
a um profundo desequllibrio, como conseqüência, não
do Oriente ter pa.ssado a outras mãos exploradoras,
mas porque o próprio Oriente, produtor de petróleo,
resolveu traçar a sua politica em matéria de petró.leo. Mas de qualquer sorte, àquela hipótese antevista
pelo Senador Pasquallni está acontecendo exatamente em nossos dias.
O mundo inteiro e o nosso Pais, Inclusive, está
sofrendo as conseqüências por esta transformação na
política aplicada ao petróleo pelos países do Oriente
Médio.
Pois bem, Sr. Presidente, o que eu queria lembrar,
na tarde de hoje, é algo que jã tem sido discutido
aqui e que eu mesmo jã d!scut! quando, na primeira
parte da presente sessão leg!slat!va, em uma das sessões do mês de junho, tive ocasliio de sustentar, de
discutir em primeiro lugar a !mpermeabl!ldade do
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Governo em matéria de política de petróleo e aquilo
que me parecia um erro, que era a busca da dlm!nu!ção do consumo através da elevação dos preços,
politica esta adotada em nosso Pais e proclamada pelo Ministro das Minas e Energia como eficaz em relação ao objetivo perseguido. A m!m parecia que o objetlvo não seria alcançado, como realmente não o to!,
e as repercussões soc!a!s, pela aceleração da taxa lnflac!onãr!a, eram v!sive!s e !nquestionãve!s, fato este,
hoje, universalmente reconhecido.
Tive ocasião de lembrar, também, Sr. Presidente,
que, quando o Presidente da República, talando à Nação por uma rede de Televisão, anunciou a abertura
do País aos interesses estrangeiros através dos Contratos de Risco - o que al!ãs não era permitido pela
lei, lei esta que não foi modificada - Sua Excelência asseverou que o racionamento da gasolina estava excluído porque Isto poderia contribuir para uma
Imagem má do Pais no exterior. Nunca aceitei esta
solução e, especialmente, esta fundamentação.
Entendo, Sr. Presidente, que se realmente fosse
conveniente e, mais do que Isto, fosse útil ou necessário o racionamento, não haveria de ser considerada
a boa ou mã Imagem externa do llais. Se é que uma
redução do consumo de combustível poderia contribuir para a mã Imagem do Pais no exterior, especialmente tendo-se em vista, Sr. Presidente, que na Alemanha Ocidental, que na Dinamarca, que na Suécia,
que na Itãl!a, que na Holanda, que na França, que
na Inglaterra, que nos Estados Unidos, os respectivos governos, em época própria, tomaram providências visando à diminuição do consumo de petróleo
nesses países. E nenhum desses pa!ses se sentiu vexado, se sentiu diminuído. Entendeu que sua imagem externa ficava comprometida por haver adotado
medidas de contenção no consumo do combustível.
Pois, a despeito disto, a despeito desses países
por m!m mencionados serem grandes nações - e alguma.s delas de maior relevo no mundo contemporâneo - a despeito disso, sob esse pretexto que a m!m
parece fútil, data venia, de comprometer a imagem
externa do País, nem mais nem menos, do que o Chefe do Governo, falando à Nação, varria por inteiro.
O fato, Sr. Presidente, é que os dias passaram.
A política adotada pelo Governo e sustentada, com
ardor, pelo Ministro de Minas e Energia, a politica
de contenção do consumo através da elevação do preço do combustível, não tem produzido os resultados
anunciados ou almejados.
Mais ainda. Não só não tem produzido, como ainda a situação se agrava, como é notório. Tanto assim
que, agora, nesta altura do ano, o Governo passa a
admitir a adoção daquelas medidas que eram conslderada.s comprometedoras da Imagem externa do nosso Pais. vou fazer um breve Inventário, um breve
registro, com os documentos à mão, para mostrar
aquilo que era vedado e aquilo que não era, sequer,
objeto de consideração quando ponderávamos que se
fazia mister experimentar alguma coisa a este respeito enquanto fosse tempo e, especialmente, enquanto
a situação de carência não chega.sse ao ponto dramático a que poderia chegar e a que chegaria Inevitavelmente. Vou fazer um breve registro com esses documentos para mostrar como, afinal, o Governo fo!
comprimido pelos fatos e começa a aderir aquela.s
sujestões que a Oposição tez, repetidamente, Inclusive, desta Casa.
O Jornal do Brasil de 16 do corrente, sob o titulo
"Uekl admite racionamento, se petróleo subir multo",
creio, to! o primeiro jornal a anunciar ou a admitir
essa posslb!l!dade, Inserindo que a noticia, segundo
a qual "assessores do Presidente do Conselho Nac!o-
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na! do .Petróleo con!lrmaram ontem <portanto no dia
15 de outubro> que o Governo poderá, realmente, Impor medidas drásticas ·para conter o consumo de combustíveis, adotando, Inclusive, o racionamento, cujos
estudos já se encontram no órgão. Isto, publicava o
.Tnrnal do Brasil do dia 16.
O Estado de S. Paulo do mesmo dia 16 de outubro publicava noticia quase que nos mesmos termos:
"0 racionamento já é considerado." É o titulo da notícia do grande jornal paulista, e um subtítulo: "Uekl
condiciona mudança à conjuntura Internacional."
Não ficou ai o noticiário da Imprensa, Sr. Preslden te. O mesmo O Estado de S. Paulo de 20 de outubro publica. esta manchete que ocupa o alto de uma
página: "Plano do racionamento está sendo atuallzado."
É claro que não vou ler o vasto noticiário que
·ocupa a página Inteira do jornal. Vou ficar apenas
no primeiro período:
"Apesar dos desmentidos do Ministro Shlgeakl Uekl, técnicos do Ministério das Minas e
Energia estão trabalhando na atuall:l!ação de
um plano de racionamento, elaborado desde 1973, para sua possível aplicação a partir de
janeiro do próximo ano, quando entrará em
vigor o aumento do preço do petróleo a ser
decretado pela OPEP."
No mesmo Clla 20, a Gazeta Mercantil de São
Pauln, em sua primeira página, também Informava:
"Racionamento de Gasolina em ·Estudo".
E num de seus tópicos diz o seguinte:
"Uma política nacional prevendo essa eventualidade já foi traçada há vârlos meses, comentou a fonte, e é orientada principalmente
para conter o consumo de veículos particulares.
Existe atualmente entre os técnicos do governo ligados à área energética a convicção de
que a manutenção do consumo em níveis elevados mostra a Inocuidade da política de contenção do consumo com base apenas na manipulação dos preços. Internos dos combustíveis,
como vem sendo feito até agora."
Leio, . neste passo, .a Gazeta Mercantil q!!' se
serve de uma fonte, encoberta sob essa denommação
multo conhecida, uma alta fonte do Ministério das
Minas e Energia. Mas veja a Casa que afinal de
contas essa alta fonte repete agora exatamente o
que foi dito nesta Casa, pela Oposição, a propósito
da lnoperâncla, _da Ineficácia da política, da pretendida contençao do consumo através da elevacão
dos preços do combustível.
O Jornal da Tarde ocupa uma página Inteira da
sua edição de 20 de outubro ao mesmo assunto. E a
manchete é esta:
"0 Ministério de Uekl prepara o Plano
Nacional de Racionamento. Ainda não se sabe
quando começará o racionamento de combustível no Brasil, mas o Plano existe desde 1973
e está. sendo adaptado."
E abre a matéria com este período:
"Enquanto o ministro Shlgeakl Uekl espalha por todo o Pais que o Governo não pensa
em racionar gasolina (ver matéria ao lado),
técnicos de seu Ministério, o das Minas e
Energia, estão debruçados sobre um Plano Nacional de Racionamento preparado em 1973
para adaptli-lo à atual situação brasileira, que
no capitulo consumo de combustivels é classl-
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!!cada como dramática, e já produz preocupações na área da segurança nacional."
E, mais adiante:
"O governo Médlc!, segundo se comenta
abertamente no Ministério das Minas e Energia, jamais se preocupou com o problema, por
al!mentar uma euforia exagerada, que se traduziu Inclusive na abertura de rodovias e fechamento de ferrovias.
A gasolina e o óleo diesel eram componentes de uma política que pode custar caro
ao consumidor brasileiro nos próXimos anos."
E assim continua o Importante jornal paulista.
No dia 21 deste mês, o Jomal de Brasilla dedicava o alto da sua primeira página, na página de
rosto, ao mesmo assunto subordinado a este título,
em letras grandes:
"Governo Explica: Racionalizar o Uso da
Gasollpa, Não Racionar." ·
1!: interessante, Sr. Presidente, exatamente esta
palavra usei eu, aqui, quando os defensores da política oficial, nesta Casa, alegavam que a Oposição
Parlamentar pretendia fosse feito, - lembro-me
bem, vou reproduzir textualmente as palavras "um racionamento feroz".
Impugnei a versão oficial relativa ao nosso ponto
de vista, dizendo que não se tratava de racionamento feroz e sim de uma contenção nas despesas do
consumo de combustível, através da sua racionalização que seria possível se praticada em tempo útil, em
tempo próprio e que, uma vez não aplicada, talvez levasse o Governo mais adiante, a realmente vir a
adotar um racionamento feroz, dadas as condições
que poderiam ser criadas em virtude da demora, da
procrastlnação, na adoção das medidas adequadas, a
fim de superar as dificuldades energéticas.
Exatamente as palavras por mim usadas aqui,
como pelos nobres Senadores Roberto Saturnlno e
Franco Montara, as mesmas palavras usadas aqui,
nesta Casa, por nós, parece que agora vieram a ser
empregadas pelo Governo Federal.
No dia 21, o Jornal do Brasil dizia que "a Presidência da República nega plano para racionar gasolina". No dia 21:
"0 Assessor de Imprensa da Presidência
da República, Sr. Humberto Barreto, disse ontem não existir nenhum plano do Governo
visando a estabelecer no País, o racionamento
da gasolina."
Mas, já no dia 22, o mesmo Jornal do Brasil confirmava a notícia antes divulgada praticamente por
toda a Imprensa brasileira, através de um eufemismo: "Governo pensa adequar consumo de gasolina
à economia do Pais".
"Não se trata nem de racionar, nem de racionalizar, trata-se de adequar o consumo de gasolina à
economia do Pais".
Leio:
"As medidas visando adequar o consumo
Interno de gasolina a um equilíbrio maior no
balanço de pagamentos no Pais, serão tomadas,
no momento oportuno, pelo Governo."
Era assim que abria sua notícia o Jornal do
Brasil de 22. O Estado de S. Paulo do dia 23 voltava
ao assunto, na sua página económica, sob este titulo:
"Uekl é quem Decide sobre Racionamento", e dizia,
lnclusl ve, que, "encontrando-se o Ministro no Rio
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Grande do Sul, onde fora Inaugurar uma usina geradora de energia que utiliza carvão brasileiro, preferiu não dizer nada sobre as possibilidades de racionamento de combustível. Por favor - pediu o MInistro à imprensa - não toquem neste assunto". E
o Jornal da Tarde de ontem, dia 26, na sua primeira
página, em grandes letras, dá esta noticia·
"Racionamento de Gasolina" - O plano
está com · Geisel. O Presidente está estudando, pessoalmente, o plano de gasolina. Até
agora só uma certeza: vamos reduzir impor·
tações de combustível."
E, numa pâ.glna Interna, metade dela é dedicada
ao mesmo assunto, e apenas a sua manchete diz
assim:
.
"Geisel vai ouvindo discussões e pessoalmente, analisando o racionamento.
o Presidente está convencido de que é preciso medidas drásticas para se Importar menos
petróleo.
o racionamento de gasolina está sendo
pessoalmente analisado pelo Presidente Gelsel
- continua o jornal - com base, principalmente, nas opiniões de seus Ministros, que
discordam sobre a necessidade da medida e
sobre seus efeitos politicas e econômlcos."
Como se vê, Sr. Presidente, o noticiário. de toda
a Imprensa parece que não deixa dúvidas a respeito
- o Brasil terá racionamento de combustível, terá
racionamento de gasolina.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Informo ao nobre orador que já está esgotada a hora
da sessão.
O Slt. PAULO BROSSARD (MDB -

RS) -

Encerro, Sr. Presidente. Rogo o tempo mínimo para
techar esta minha intervenção, fazendo apenas uma
observa~o das multas que desejava fazer.

o que não compreendo, Sr. Presidente, é que
todo mundo sentindo a gravidade do problema, todo
mundo vendo como esse problema invadia as esferas oficiais, ainda quando o Governo não o quisesse,
como, ao mesmo tempo, o mesmo Governo vem adotando e praticando urna politica em matéria de fabricação de automóveis, que só pode trazer, corno
conseqüência, o agravamento do problema, com o
aumento do consumo de combustível, de gasolina.
Um dos nossos jornais, exatamente um dos que
referi, traz um gráfico a respeito do crescimento da
produção de autos.
Ainda não faz multo, creio que foi no mês passado, o Senhor Presidente da República foi a Minas
Qera!s para, ern pessoa, Inaugurar a fábrica FIAT,
que lá Iniciava a sua. produção e que tem um vasto
programa de fabricação de automóveis.
Não posso compreender, sr. Presidente, seja
adotada esta politica, que, Inexoravelmente, acarretará urn aumento do consumo de combustível e do
consumo de gasolina., quando o consuma atual de
gasolina é bastante para absorver as horas de trabalho, de reflexão e de estudo de um Governo Inteiro.
Sr. Presidente, agradecendo a sua advertência,
dou por finda a minha intervenção. Evidentemente,
outras coisas teria a dizer, mas o Regimento me
impede de fazê· lo. (Multo bem I Pnlmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra a.o nobre Senador Nelson Cnrnelro.

II)

Outubro de 197e

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O retrocesso político-institucional condena todo
pais a regredir, Inexoravelmente, em todos os setores.
É a camisa-de-força que impede o pais de avançar
normal e naturalmente, reprimindo necessidades e
anseios os mais veementes da nação. É o que vem
sucedendo ao Brasil há tão longos anos, que já ultrapassam o "curto período" da ditadura de 37.
O levantamento dos problemas acumulados no
que diz respeito ao ensino e à educação, quando for
feito .com critério e ·amplitude, estarrecerá a todos,
tal o quadro de atraso e retrocesso com que nos defrontaremos, pois cada reforma, cada monumental
projeto !mpllcam na criação do caos - em setor de
tão fundamental Importância para o futuro brasileiro.
De outro lado, abundantes são os instrumentos
como o Decreto-lei n. 0 477, com que se procura encarqullhar a juventude - que pode ser contida por
algum e até longo tempo, mas jamais aniquilada.
O que querem, o que desejam, o que reivindicam
os moços brasileiros neste ano da Graça de Deus de
1976?
É por demais simples.
Estive, recentemente, em São Fidélls, no Estado do
Rio, no esforço de pregação democrática a que nos
damos sem medir sacrifícios, conhecendo riscos e
obstáculos do momento, mas plenamente conscientes de que nossa luta será, um dia, vitoriosa. Naquela
localidade, fui procurado por numeroso grupo de moças e moços. Tinham uma reivindicação a fazer e,
após baterem em todas as portas, recorrer aos poderosos do dia, voltaram suas esperanças para a Oposição, que pouco mais pode fazer do que advertir
criticar, condenar e lutar até o dia em que, através
apoio do povo, venha a tornar-se Governo, a fim
de impor as mudanças por que nos batemos.

do

A juventude de São Fidélls entregou-me singelo
memorial, assinado por dezenas e dezenas de moças
e moços. Eis seus termos, singelos e trágicos:
"Dignissimo Senador da República, Dr. Nelson Carneiro .
Os jovens estudantes f!delenses, nesta oportunidade de vossa primeira visita a São Fidél!s,
vos saúdam e pedem vênla para solicitar a
Vossa Excelência que nos ajude na solução do
problema educacional desta comunidade. Temos
apenas dois cursos, o Técnico Comercial e o
Normal. Quando o estudante completa o curso denominado Básico e não poder, por circunstâncias financeiras, prosseguir os seus estudos
em outros Municípios, ele encerra a sua carreira. O que dcsej amos, Excelência, é a instalação
de uma Escola Técnica em nossa cidade, nos
moldes da já existente na Cidade de campos,
que proporciona aos cursandos uma formação
técnica nos ramos de: Edificações, Eletrotécnlca, Estradas, Quimlca, Mecânica e poderemos
acrescentar Agricultura., cursos de 2.o Gmn.
Nós, juventude fldelense, contamos com a vossa
colaboração."
Sr. Presidente, após tantos anos de concretização
da mais portentosa reforma do ensino em nosso Pais,
a que propiciou mais ampla e maciça propaganda do
Mllagre Brasileiro, a mocidade de São Fldélls - como de quase todo esse Imenso Brasil lnterlarano não tem onde estudar. E quer, e sonha poder estudnr.
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E não pretende essa juventude cursos que lhe propicie anéis, mas que os tornem aptos ao trabalho, e,
assim, à. construção da grandeza deste Pais.
Alguns minutos a menos de publicidade; um pouco menos de desperdlclo, com recepções e tantas solenidades, e terfamos os recursos necessários à. concretização desse grande sonho da juventude fldelense. Necessário, apenas, que o bom-senso prevaleça
por alguns Instantes.
Sr. Presidente, apoiamos e damos Integral solidariedade ao desejo da mocidade de São Fldélls. Dóinos não termos, Oposição que somos, como atender,
de Imediato, almejo que deveria tomar-se Imediatamente realidade pelo Governo. São situações como
essa que nos estimulam a prosseguir na luta até que
alcancemos a vitória, que é certa por mais que demore. Enquanto Isto, aqui deixamos a denúncia e, com
ela, o apelo ao Ministro da Educação e Cultura no
sentido de que ouça a voz dessa mocidade que quer
aprender para trabalhar na construção e para cons· · ...
trução deste grande Pais.
Isso no Estado que resultou· .de uma determinação pessoal do atual Presidente da República, responsável pela fusão. Por cujo destino assumiu, pública e notoriamente o Chefe do Governo, compromissos excepcionais. Que se dê à. mocidade de São Fldélls o que pleiteia, aquilo com que sonha: oportunidade
de estudo, para aprender e se tornar apta à transformação do Brasil em grande· Pais, não para efeitos
publicitários, mas para concretização de uma realidade há multo almejada, (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto> - <.:oucedo a palavra ao nobre Senador Lourlval· Baptista.
O SR. LOURIVAL BAP!'ISTA (ARENA - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Prealdente, Srs.
Senadores:
.
No dia 13 de outubro do ano passado, aludia eu,
desta tribuna, ao Inicio do ano comemorativo do
primeiro centenário de fundação da Escola de Minas
e Metalurgia de Ouro Preto, prestando uma homenagem aos 50 anos de vida profissional do geólogo
Pedro Moura, que apontei como simbolo dos pioneiros
da Geologia no Pais.
No último dia 12, aquela célebre Escola· completou
o seu primeiro século de existência. As solenidades
já realizadas e que ainda terão lugar, na celebração
da grande data, assumem especial significado. Tanto
pelo Imenso significado da criação daquela Escola
por determinação do Imperador D. Pedro II, da quaÍ
encarregou o engenheiro francês Claude Henri Gorcelx, como porque, nas sábias palavras do Governador Aurellano Chaves, "a Nação que não cultua o
seu passado acaba por ser um aglomerado de homens sem rumo. A mocidade do presente vai desempenhar na construção do Brasil - que tem diante
de si uma longa caminhada a fazer - um papel
extremamente Importante. Mas desempenhará esse·
papel na medida em que for capaz de permanente
e contlnuadamente beber nas fontes válidas do passado as Inspirações capazes de manter a fé no destino da Nação".
O eminente Governador d'a. Minas, professor de
raras qualidades, proferiu estas palavras ao discursar
na Escola de Minas e Metalurgia-de Ouro Preto des:
cerrando a placa comemorativa do centenário dRquela
Instituição, com os seguintes. dizeres:
"A -Escola -de Minas .e. Metalurgia de Ouro
Preto, criada pelo Decreto n.o 6.026, de 6 de
novembro de 1875, Instalada neste local com a
presença do Presidente da Provincla, Dr. Fran-

ves:
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cisco Bonifácio de Abreu, Barão da VIla da
Barra, em 12 de outubro de 1876, fundada pelo
sábio francês Claude Henri Gorcelx, seu protessor e primeiro Dlretor, e transferida para o
antigo Palácio dos Governadores, quando ocorreu a mudança da Capital para Belo Horizonte,
a homenagem da Câmara Municipal de Ouro
Preto, por Iniciativa do Vereador Francisco Solano da -Costa, no ano do cen tenárlo da Escola
de Minas e Metalurgia de Ouro Preto, em outubro de 1976."
Adiante, acentuou o Governador Aurellano Cha"Ninguém talará no desenvolvlmen to do
ensino da...Engenharla em nosso Pais, sem vinculá-lo a esta centenária Escola de Minas de
ouro Preto. Hoje, comemoramos cem anos desta.
bela Instituição de ensino superior. E, quem
ouviu com atenção o discurso do Prof. Crlstla. no Barbosa da Silva, sentiu que o fundador desta Escola, Claude Henri Gorcelx, e seus auxiliares, não ergueram o edifício espiritual mais
Importante do que o edlficlo material, que constitui hoje este monumental estabelecimento de
ensino, sem um trabalho Insano, de doloridas
Incompreensões. Através desse comportamento,
é que as nações se preparam especl!lcamente
para compreender, nas lutas do passado, a.s
dificuldades tidas para superá-las. As gerações
do presente não se frustrem com facllldade
quando encontrarem diante de si obstáculos
relativamente maiores do que aqueles que foram transpostos, .no.· P.assado."

Sr. Presldente, .. a-ldéla.-de se criar uma. Universidade ou Escola Superior na Província mineira teve
defensores pertinazes e de Indiscutível senso profético. A luta foi longa e ditíc!l. Dizem os historiadores
que a semente da criação da Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto foi plantada por Manuel Ferreira da Câmara Blttencourt e Sá, o Inesquecível
Intendente Câmara, quando, através de emenda. de
sua autoria e vitoriosa na Assembléia Constituinte,
propôs a criação em Minas de uma "Academia montanistlca, doc!mástlca e mais doutrinas de metalurgia".
Somente 53 anos depois a Idéia Implantada pelo
Intendente Câmara Iria germinar, graças a decisão
c;lo Imperador Pedro II, que contrataria para a execução da grande iniciativa o sábio francês Claude
Henri Gorcelx.
Não me cabe, neste Instante, talar sobre a longa
luta vitoriosa com a criação da Escola de Minas e
Metalurgia de Ouro Preto e nem das grandes solenidades com que tão decisiva data vem sendo festejada. Neste século de existência a Escola de Minas
de Ouro Preto formou homens· que dariam Inigualável contribuição para o desenvolvimento cultural,
econômlco e tecnológico do Brasil. Por aquela Escola
passariam mais de 2. 000 brasileiros, 'Procedentes de
todos os pontos do território nacional, cumprindo-nos
declarar os nomes de José Rollemberg .Lei te, atual
Governador do meu Estado; Fernando Porto, Presidente da ENERGIRE; Kleber Farias Pinto, José
Francisco Barreto Sobral, Llndonor Mota e Luis Fernando Figueiredo, para mencionar apenas alguns dos
serglpanos lá formados e que prestam relevantes serviços no meu Estado e ao Brasil.
Sr. Presidente, nesse seu século de existência, a
Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto apresenta-nos uma empolgante história, em que Inúmeros os seus feitos que ..~- consagram entre nós e em
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todo o mundo. Numerosos os lauréis conquistados e
Incalculável o serviço prestado ao Brasil!
Recebeu, agora, a Escola de Minas de Ouro Preto
homenagens da Escola de Minas de Paris, com a
colocação no saguão do novo prédio, da estátua de
Minerva. Multas outras entidades e Instituições, naclonais c estrangeiras, celebram o seu primeiro centenário, a cujas festividades se associaram a Sociedade Mineira de Engenheiros; o CREA, 4.• Região;
Ministério da Educação e Cultura, através da Comissão de Ensino de Engenharia, e a Câmara Municipal
de Ouro Preto.
I
A solenidade realizada no dia em que a Escola
completou seus 100 anos, compareceram o Ministro
das Minas e Energia, Sr, Shlgeakl Uekl; da Educação
c Cultura, Senador Ney Braga; bem como numerosas
outras autoridades, nacionais e representando Instituições estrangeiras e ex-alunos como o G<lvernador
José Rollemberg Leite; Acyr D'Avlla Luz, Dlretor do
Departamento Nacional de Pesquisas Minerais; José
Llns Albuquerque, Superintendente da SUDENE; Carlos Walter Marinho Campos, Chefe da Divisão de
Exploração da PETROBRAS; João Baptista Vasconcelos, Dlretor de Operações da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, que se somaram a cerca de
1. 500 alunos e ex-alunos presentes à bela festividade.
Sr. Presidente, congratulamo-nos com os organizadores dos festejos que marcarão o primeiro centenário da Escola de Minas e Metalurgia de Ouro
Preto, de forma multo especial seu Reitor, professores, alunos e responsáveis pela Fundação Gorcelx e
o eminente G<lvernador Aurellano Chaves. O papel
desempenhado pela Escola em nosso País, sobretudo
como grande Impulsionadora do desenvolvimento técnico brasileiro, é de todo conhecido. Eis J)<lr que, encerrando estas ligeiras considerações, numa homenagem aos homens de hoje e num preito à memória
daqueles que se foram, relembrarei Claude Henri
G<lrcelx, fazendo parte Integrante do meu pronunciamento o discurso que proferiu, cem anos atrás,
em 12 de outubro de 1876, ao Inaugurar a Escola de
Minas de Ouro Preto. São palavras de um cientista
e de um sábio, de simplicidade e beleza que merecem
ser recordadas. Integro, ainda, ao meu discurso, o
texto do que o Governador Aurellano Chaves proferiu
na solenidade comemorativa do centenário da Escola
de Minas de Ouro Preto, em 10 de outubro último.
(Multo bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
DISCURSO PRONUNCIADO POR H. GORCEIX

EM 12-10-1876
O discurso pronunciado por H. Gorcelx, na ocasião em que !ol fundada a Escola, é- o seguinte:
Exmo. Sr. Presidente.
Meus Senhores: qualquer que seja o fim a que
o homem se proponha, qualquer que seja a Idéia que
tenha em vista desenvolver, experimenta sempre
grande prazer quando o tem conseguido, grande alegria quando a vê realizada; é com um sentimento de
felicidade também que anuncio àqueles que me confiaram a organização de uma Escola de Minas em
Ouro Preto, que esta pode hoje começar seus trabalhos.
·
Na criação deste Importante estabelecimento, meu
papel foi por demais modesto; os meios, os socorros
que me ajudaram a vencer as dificuldades Inerentes
à fundação de toda Instituição nova, os conselhos que
nüo cessaram de guiar-me, devo ao Ilustre soberano
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do Pais, S.M. o Imperador D. Pedro II, cuja alta e
poderosa solicitude pelos Interesses da Escola de Minas
nunca faltou, minha honra e dever ordenaram que
proclame hoje bem alto, regozijando-me ao mesmo
tempo, por ter contribuído com as minhas fracas
torças para realização de uma Idéia, cuja utilidade
não poderá ser contestada por pessoa alguma.
Para trilhar pela senda do progresso da civilização têm, mais hoje que nunca, necessidade os povos
de extrair do solo pátrio as riquezas que este contenha.
Felizes os paises que, como o Brasil, toram tão
favoravelmente dotados pela natureza I
Entre estas riquezas, as que são escondidas no
solo, quase sempre são as mE!ls dlticels de descobrir
e utilizar,
Para que a pesquisa destas riquezas seja frutuosa,
para que descobertas possam ser exploradas no p11is
com vantagens e fazer nascer as Indústrias que elas
alimentam, é necessário que haja homens capazes de
dirigir tais trabalhos, homens que conheçam os processos científicos não só relativos à exploração do
solo, como também os trabalhos metalúrgicos; em
uma palavra - engenheiros de minas - e dai a necessidade da criação de uma escola em que eles possam aprender os processos da ciência. A prática, somente, creio, tem fornecido até então ao Brasll todos
os resultados que se podia esperar, e Introduziu mesmo na exploração do ouro e diamantes, regras e métodos que não devem ser desprezados. A escola deve
aproveitar esses métodos e regras, lembrando-se que
os primeiros princípios torm ulados pelo Ilustre Werner, que pode ser considerado o fundador da ciência
da exploração, foram fornecidos pelas regras que a
prática ensinara aos mineiros alemães. Os resultados
dessa exploração prática foram enormes; durante perto de 200 anos o Brasil não tem cessado de fornecer
ouro e diamantes. A avaliação dos tesouros extraídos
do seu solo, não pode ser feita com precisão, porém,
excede-se com certeza, o valor de dez bilhões de trancas. Como já disse em outro recinto, a fonte de tantas
riquezas ainda não está esgotada. Trata-se de fazer
jorrar dela novos tesouros e sobretudo torná-la útil
ao país que a possui. Não são somente o ouro e os
diamantes os únicos produtos das minas do Brasil;
entre todos os outros que existem, merece especial
menção, um que assegurará de modo durável a prosperidade da provincia de Minas Gerais: o ferro.
O papel do ferro na Indústria moderna é tal que
a supremacia pertencerá à nação que produzir a
maior quantidade deste metal, e sob este ponto de
vista, pais algum é tão rico de esperança.s como o
Brasil. Todas as provinclas deste vasto Império têm
minas deste metal: porém, em nenhuma delas, as
jazidas são tão Importantes como na província de MInas, onde formam notável parte do solo.
Conheceis, Sra., esta questão multo bem, e por Isso
não me ocuparei multo com ela, porém devo lembrar
que o presente da Indústria de ferro, por pouco brilhante q'ue seja, não deve desesperar-nos.
Não se passaram ainda cem anos desde a época
em que o desgraçado garimpeiro, que fugia das prisões
da cidade do Tejuco, considerava-se feliz por levar
consigo as cadelas que o prendiam, as quais lançadas
em forjas se transformavam em Instrumentos de que
carecia para lavrar e garimpar clandestinamente o
solo de sua pátria, onde lhe era proibido lavrar! O
ferro da picareta do faiscador, como as cadelas do
prisioneiro, vinha da Metrópole, hoje n enxada do tmbalhador, como n broca do mineiro, são fabricadas na
Província.
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A Iniciativa do Intendente C~rnara, cujo nome
deve ser caro aos filhos de Minas, não ficou estéril.
Se o ano passado, com grande pesar procure! em vão
no nosso Gaspar Soares os vestígios da fábrica do
Pilar, que este homem de gênio tinha criado, é com
grande prazer que devo lembrar a existência de mais
de cem fábricas, que foram estabelecidas em 50 anos,
apesar de todas as dificuldades de uma fabricação
empreendida sem gula, e dos obstáculos que, em virtude da !alta de meios de comunicação tornam multo,
difícil a venda deste metal. Será., espero, uma das glórias da escola fazer prosperar esta Indústria.
Era necessário que esta escola fosse estabelecida
na província, que facilitasse mais os estudos mineralógicos, apresentasse maior número de trabalhos metalúrgicos e cuja Indústria mineira oferecesse no futuro a mais brilhante perspectiva.
Sob todos os pontos de vista a IProvfncla de MInas, onde não há regato algum que não atraia a atenção do mineralogista, deveria ser a escolhida.
Os legisladores de 1832 o compreenderam multo
bem quando decretaram a organização de um curso
de mineralogia na capital desta provlncla.
Por causa de multas outras preocupações, que
desviaram a atenção do governo, esta Idéia não pôde
ser levada a efeito e parecia ter sido esquecida; porém, desde alguns anos, dois 11 ustres !!lhos da província cujos nomes figuram sempre em primeiro plano, quando se trata de empresas úteis ao pala - S.
Ex ... o Barão de Camargos e o Brigadeiro Mosquelra
de Magalhães, não cessaram nos seus escritos e discursos de lembrar a utilidade de semelhante criação.
!l: uma glória para a Escola Inscrever os nomes desses
beneméritos cidadãos, ao lado dos Ilustres Mineiros S. Ex... os Conselheiros João Alfredo Correia de
Oliveira e José Bento da Cunha Figueiredo a protegeram e não cessaram de proteger esta Instituição,
cuja organização principiou sob a administração do
primeiro e terminou -se sob a do último.
!l: também para mim grato. dever agradecer a
S. Ex.a o Sr. Barão da VIJia da Barra, multo digno
presidente desta província, a proteção por ele concedida a esta grande obra; à Ilustríssima Câmara
Municipal, que se dignou honrar o ato da Inauguração da Escola, representada pela comissão tão dignamente presidida pelo Ilustre Sr. Coronel Francisco
Teixeira Amaral, os grandes serviços prestados à Es- .
cola, em sua organização: aos senhores dlretor-geral
das obras públicas e engenheiro chefe do primeiro
distrito, que tão generosamente me prestaram seu
concurso. Em uma obra tal como a que me tora Incumbida, eu tinha necessidade dos socorros e .auxilio de
todos, todos nos prestaram, essa todos dirijo meus
mais sinceros agradecimentos.
Sou o primeiro a reconhecer que a obra que levei
a cabo está Imperfeita: a escola que Inauguramos
hoje, satisfaz somente em parte ao programa que
deve ser seguido. O tempo e a experiência mostrarão
quais são os melhoramentos a Introduzir, um dos
quais, a criação de um curso preparatório, é dos mais
urgentes. Os programas e o regulamento foram submetidos à aprovação de S. Ex." o Sr. Ministro do
Império.
Qualquer que seja a marcha das cousas. Senhores,
não percamos de vista o fim da nossa Instituição:
fazer Engenheiros de minas.
As lições teóricas segulr-se-ão nos trabalhos práticos os mais freqUentes e completos; o ensino será
feito não só nos laboratórios como nas salas de curso,
além disso as minas c os estabelecimentos metalúrgicos serão os melhores livros de nossa biblioteca.
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Por mais modesto que seja o seu estudo, pode
sempre fornecer excelentes resultados, se os soubermos Interrogar.
Quanto a vós, meus amigos alunos da Escola, se
hoje me é permitido vos dar alguns conselhos os resumirei lembrando-vos a resposta do Imortal But!on
quando se lhe perguntava como pudera compor as
obras que produziram tão grande sensação no seu
século, e causam ainda admiração no nosso: "pensando sempre nos assuntos de que elas tratam", respondeu-lhes. Não percais pois de vista, que quereis ser
homens capazes de prestar bons serviços à vossa pátria, e de contribuir para sua glória e prosperidade.
Empregaremos todos os nossos esforços para vos ajudar a conseguir este tlm, único melo que possuo para
agradecer vosso pais por me ter honrado com a sua
confiança, chamando-me para dirigir a Escola de
Minas, e único melo também de me tornar digno da
nobre missão que me foi confiada, guiar-vos e transmitir-vos as tradições cientificas que em França recebi dos meus honrados e sábios mestres.
DISCURSO DO GOVERNADOR AURELIA·
NO CHAVES NA SOLENIDADE COMEMORA·
TIVA DO CENTENAR/O DA ESCOLA DE MI·
NAS, DE OURO PRETO - 10/0UTUBR0/76.

CDe Improviso)
André Malraux,' quando visitou Brasília, pela
primeira vez, disse uma frase, que, a meu ver, se
adapta, de maneira magistral, ao momento que estamos vivendo: "Se não podemos ressuscitar os mortos,
vamos ressuscitar os sonhos."
Quem visita Ouro Preto, encontra, no ambiente
que o cerca, em toda a fisionomia arqultetõnica
desta cidade-monumento e - mais do que Isso - no
próprio ar que se respira, o desejo de ressuscitar os
sonhos. E quem ressuscita os sonhos, os próprios sonhos, em Ouro Preto, acaba por ressuscitar os sonhos
de toda a Nação, pois aqui se encontram parcelas
substanciais dos sonhos de todos os brasileiros.
Ao ouvirmos, hoje, as palavras de todos os oradores que me precederam, primeiro o vereador Francisco Solano da Costa, que pronunciou o seu discurso
na primeira sede da Escola de Minas, e, agora, os discursos bem estruturados do Ilustre mestre e jornalista,
que é Theódulo Pereira, e do Professor Cristiano Barbosa da Silva, vimos que as três orações !oram ressuscl tadoras de sonhos .
A história dos povos, como a história dos próprios
Individuas, é, antes de tudo, a história de sua inteligência, do seu pensamento. E quando deparamos com
uma das chamadas "Sete Maravilhas do Mundo An·
tlgo", as pirâmides do Eg!to, o que mais nos admira,
naquelas obras, talvez não seja o fantástico volume
de material que o músculo de milhões de escravos !o!
erguendo, pacientemente, ao longo dos anos, mas
o que elas têm de mais Importante, por representarem
a slntese de conhecimentos clentitlcos, matemáticos,
geodésicos, que os sábios daquela época consubstanciaram e concretizaram, ao erguerem aqueles monumentos mortuárias.
Todos nós nos curvamos, reverentes, diante da
civilização romana, não porque as suas legiões, atra·
vés da Inteligência, capacidade estratégica ou tátlca
dos seus generais, toram capazes de subjugar povos,
percorrendo longínquas terras de várias nações, mas
pelo que a civilização romana fez chegar até nós, dos
seus pensadores, principalmente a essência de uma
consolidação juridlca, que hoJe conhecemos como o
Direito Romano.
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quem visita as rulnas das clvillz!ções précolomblanas, na América Central ou no continente norteamericano, quer na península de Yucatán, quer no
México, a cidade de Tenochtltlan, a cidade sagrada
dos astecas, curva-se diante do fato de poder sentir
que aqueles povos já conseguiam ordenar, de maneim
extraordinariamente bela, o pensamento de sua comunidade, que chegou até nós, através de inúmeras
manifestações, a ponto de podermos afirmar que o
c~tlend:\r!o nsteca, do ponto de vista especificamente
astrológico, é mais perfeito que o calendário gregoriano.
A história das clvlllzações contemporâneas, lgualmen te, está estreitamente ligada à história da Inteligência de sua gente. Ninguém poderá falar da Inglaterra, sem se lembrar de Cambridge ou de OXford;
nin~uém falará da Alemanha, sem se lembrar de
He!C:elberg O'l de Goethe; ninguém poderá falar da
clv111zação norte-americana atual, sem falar nos seus
!nstitutos de ensino superior, sem se lembrar de Harvard ou do Masse.chussets Instltute of Tecnology.
E ninguém falará do ensino da engenharia no
Brasil, ninguém poderá referir-se ao desenvolvimento·
desse ensino em nosso País, sem vinculá-lo a esta centenária Escola de Minas de Ouro Preto. É o presente
ligado ao passado glorioso, vinculo através do qual
caminhamos para o futuro. As nações que não cuitu am seu passado acabam por não preparar bem o
seu futuro. J!: pr.eclso que as gerações mais moças, ao
volverem os seus olhos para ·O passado, compreendam
que as coisas, que estão Influindo no presente, não
surgiran,. por acaso; vieram através do processo continuo de lutas, do trabalho Incessante, muitas vezes,
de do:oridas incompreensões.
I-!?je. estamos comemorando cem anos desta
grande lnstl:ulçiio de ensino superior. E quem ouviu
com ntenção o magistral discurso do Professor Cristiano Barbosa da Silva sentiu que o fundador desta
Eseolr., Henry Gorcelx, e seus auxiliares, não erguernm cstr? edifício espiritual <mais Importante que o
materlall, que hoje constitui um monumental estabelecimento de ensino, sem um trabalho Insano e, multns vezes, diante de doloridas Incompreensões. 1!: através desse comporte.mento que as nações vão sedlmentando, gradativamente, o seu futuro; é através desse
comportamento que as nações se preparam para compreender e tirar das lutas do passado llções para
superar as dificuldades presentes.
Há, hoje, aqui, um admirável encontro entre o
passado e o presente, numa Inestimável preparação
para o futuro. O passado, aqui representado pelos exalunos desta Escola, espalhados por todos os rlncões
do Pais, contribuindo com a sua inteligência, com a
sua capacidade de trabalho e, sobretudo, com o seu
amor no fazer grandes coisas. E este me parece o
aspecto mais Importante e esta tem sido, ao longo do
tempo, a contribuição que vem marcando o trabalho
da Escola de Minas de Ouro Preto, que, tenho 11 certeza, serão compreendidos pelas gerações mais novas,
sintonizadas com a mentalidade do Brasil novo, que
tem dlan te de si urna longa caminhada a fazer na
construção de um p11ís a quem a História rese~vou
uma posição relevante entre as demais nações do
mundo.
A <11oridn.dc do presente foi destinado p11pel dos
mais _1,-.Jpc:::ttll tes nessa construção. Ela o desempenhar:, '"'.'l:. na medida em que for capaz de beber nas
fontes v:~ litlas do passado as Inspirações necessárllls
para manter a sua !é nos destinos desta nação· n11
medida em que não permitir nunca seja minada pelos
pessimistas, os quais, não tendo !é em si mesmos
acubum levundo a naçilo a não acreditar, também, em
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.si mesma. Tenhamos, pois, torças, energia e confiança

em que-· haveremos, através de nosso esforço, de superar momentâneas dificuldades, para atingirmos o
destino que a Providência nos reservou.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo -a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.

O SR. VASCOMJELOS TORRES CARENA - RJ.
Pronuncia. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores.
Representante, nesta Casa, do Estado do Rio de
Janeiro - em cuja economia a Indústria açucareira
ocupa lugar de destaque - venho consignar meu protesto, face à medida restritiva à Importação de açúcar, tomada há alguns dias pelo Governo dos Estados
Unidos.
o Governo americano, como qualquer outro governo de pais Independente, é livre, Sr. Presidente,
para assumir posições ou tomar as medidas que, no
seu entender, atendam melhor aos respectivos Interesses nacionais.
Meu protesto não se fundamenta, pois, no propósito de criticar a medida do Governo de Washington, de fora para dentro, .a partir da Idéia de que Isso
fosse da alçada de um modesto cidadão brasileiro, em
bora Senador. Trata-se, no caso, de uma decisão lnterna :le Governo estrangeiro, e não me caberia apreciá-la, ou júlgá-la, no limite em que fosse um simples
assunto confundido ao universo desse Governo.
Formular·crlticas, em tal hipótese, Srs. Presidente,
seria tão lnsóllto, quanto Insólitas· eu sempre considerei e considero criticas às vezes emitidas em áreas
oficiosas dos Estados Unidos, sobre aspectos internos
da politica ou da administração brasileira ...
Tenho em alta conta a observância. do bom e ci·
vlllzado principio do respeito mútuo entre Governos,
ou entre Nações, no plano internacional, e não precederia contrariamente a ele.
Todavia, no momento em que uma decisão politico-administrativa do Governo americano afeta di·
reta e fundamente o Interesse brasileiro - não me
sinto impedido de comentá-la, neste plenário, pois,
ao fazê-lo, estarei tratando de assunto de Interesse
nacional.
os americanos, Sr. Presidente, ao que os fatos de
quando em vez evidenciam, ainda não se deram conta
de que nenhuma nação, mesmo poderosa, conseguiria
- neste denso e turbulento mundo de nosso tempo viver naquela Ilha Isolada onde eles, ou pelo menos
muitos deles, parecem desejar viver ...
A Nação americana sempre pensou e agiu, no
plano Internacional, sob o estranho signo de uma
persistente contradição, de um Ilógico dualismo de
atitudes ...
A vocação talvez mais antiga, mais autêntica, do
povo americano, é a que se manifesta em favor do
Isolacionismo; do desejo de uma simples coexistência
neutra. com o resto do mundo, sem participação direta maior nos seus problemas e dltlculdades.
Por Inacreditável que pareça, boa parte da população americana vive, ainda hoje, Identificada com
essa Ilusão, explicável, talvez, no contexto de outras
épocas. E episódios como esse, da súbita criação de
barreiras à entrada de produto estrangeiro no mercado americano, deve ser visto como esforço feito, pelo
Governo dos Estados Unidos, sob cllma eleitoral, para
conquistar o aplauso e o apoio da parcela da naçiio
que gravita em torno do isolacionismo ou que pode
lucrar com o proteclonlsmo estabelecido.
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A manifestação ostensiva da vocação Isolacionista
ocorreu nos Estados Unidos, Sr. Presidente, acredito,
condicionada por fatores partlcularísslmos de sua
história nacional, a partir da Independência. Esses
fatores, cujo Inventário não caberia fazer neste momento, vieram, ao longo do tempo, a criar e a fortalecer entre muitos americanos a presunção da suposta
auto-suficiência econõmlca e militar de seu país.
Dai tenderem eles, genericamente, à condenação
prévia de qualquer envolvimento do Governo e do potencial econômlco-mllltar dos Estados Unidos, na tessltura distante e complexa de uma divergência entre
nações, em qualquer ponto do globo terrestre.
Os próprios fatos, porém, se encarregariam de
mostrar, por vezes seguidas, a Inviabilidade prática e
histórica desse absentefsmo, pelo menos em caráter
.
sistemático.
Tanto Isso é verdade que, entre 1789 e 1945, os
americanos chegaram a usar suas Forças Armadas no
exterior 159 vezes. E mesmo entre as duas Guerras
Mundiais - quando a atitude Isolacionista pareceu
predominante - os Estados Unidos executaram 19
ações militares fora. do Hemisfério OCidental, sob diferentes rótulos.
Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficaria mais Interligado economicamente, mais complexo, mais tenso ... Crises sucessivas logo mostraram
aos americanos, em particular àqueles que exerciam
!unções politico-administrativas no plano federal, as
multas vulnerabilidades de seu país, ante o lntranqüllo quadro novo montado sobre a face da terra,
abrangendo todos os continentes e oceanos.
A vocação Isolacionista transmudou-se, então,
numa surpreendente atitude oposta. Inspirou-se a
mudança na Idéia fixa, logo acalentada por muitos
americanos, de que à América - os americanos sempre se rotularam assim, como se fossem sozinhos, a
América Inteira - de que à América, repito, caberia
a missão, não solicitada por ninguém, de policiar, de
educar e de sanear o mundo ...
Foi, justamente, a pretensiosa certeza de que lhes
cabia, talvez pela divisão Internacional das responsabilidades, essas delicadas tarefas, que levou os americanos, nos últimos anos, a usarem forças mll1tares
na Coréla, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, no
Carl be e na Afrlca ...
As aventuras guerreiras da Coréla e do Vletnã,
para só aludir a ela, trouxeram aos que a elas se atiraram duas grandes frustrações. "Corações e Mentes",
um documentário cinematográfico americano, retratando o longo e difícil envolvimento na Indochina, há
pouco exibido nesta Capital, nos levou, como a outros
deve ter levado, a algumas conclusões melancólicas
sobre tudo aquilo de que se ocupou.
Se laço tal retrospecto, sr. Preslden te, não é por
sentir-me anil-americano, em qualquer sentido. Longe disso. Conheço bem os Estados Unidos, onde já
estive várias vezes, como estudante, como turista,
como parlamentar brasileiro em missões oficiais - e
sou admirador convicto de múltiplos aspectos positivos da civilização americana.
O comentário que tento fazer, ressaltando a persistente dicotomia americana em matéria de política
externa visa, apenas, dentro da linha de raciocínio
que Inspira meu discurso, a destacar o sentido exalo
da agressão há pouco perpetrada em Washington, às
temidas posslbll1dades do açúcar brasileiro no atraente
mercado americano ...
Existe nos Estados Unidos - fato que também
ocorre em outros países, Inclusive no Brasil - desencontro flagrante de Interesses, entre grupos que coe-
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xlstem no quadro ·nacional, face às politicas de Governo assumidas na área económica e social.
Mencionarei, dando prosseguimento a minha
abordagem, a Invariável hostilidade que produtores
americanos de determinados artigos sempre dedicam
à manutenção de facilidades à entrada de produto simUar estrangeiro, face ao qual o americano não tem
condição competitiva.
Caberia observar que a falta de condições competitivas em algumas áreas de produção é fato normal,
identificável ao fazer-se o confronto entre dois ou
mais paises. E decorre mesmo da constatação dessa
desigualdade, o pacífico princípio da conveniência de
existir uma divisão Internacional do trabalho. Devem
os países especializarem-se, no campo econômlco na
produção de bens ou de serviços para o qual estive'rem
melhor dotados.
A elevação do volume de produção de todos os
artigos necessários às necessidades humanas com a
redução nos respectivos custos, e o próprio equllibrio
do comércio Internacional, estariam ligados a essa
possível utilização racional dos fatores, universalmente.
No momento, porém, em que o Governo de uma
poderosa nação, dona de um fabuloso mercado consumidor, triplica, da noite para o dia, a taxação sobre
as Importações de um determinado produto, cujo similar nacional é caro e ruim. Nesse exato momento,
Sr. Presidente, a teoria dos custos comparativos não
funciona mais, porque a taxação violenta criou a imagem falsa. de uma outra realidade ...
O primeiro e único sentido que encontramos na
Inesperada medida tomada pelo Presidente Ford, é o
eleitoral. Eleltorelro, se desejarmos maior precisão.
o Governo americano cede a pressões Internas e
julga conquistar o silêncio e o apoio de um grupo econômlco recalcitrante, prejudicando o Interesse de países amigos dos Estados Unidos.
Teria valido a pena? :11: compensador, poder-se-ã
perguntar, vistas as coisas de um ponto de vista global do Interesse americano, assumir posição dessa
ordem, prej udlcando o Interesse de outros países entre os quais o Brasil - que vinham realizando exportações maciças de açúcar para os Estados Unidos?
Que podem os Estados Unidos esperar, de nossa
parte, face a essa medida? Que fiquemos Indiferentes,
satls!eltos, talvez?
Não, evidentemente o Governo americano, que
é constituído, como sabemos, de homens inteligentes,
não pode esperar por Isso. Lutamos, hoje, como todos
os países ainda presos a suas Insuficiências o fazem,
neste mundo de desigualdades absurdas, lutamos para
sobreviver e não podemos encarar a medida que nos
está atingindo, como se não estivesse em jogo, no
caso, um Interesse nacional brasileiro, Importantíssimo.
O que o Governo americano fez, ou está. fazendo,
multiplicando dificuldades às Importações procedentes do Brasil - é uma opção,
Não nos cumpre julgá-la, nem opinar, de um
ponto de vista. Interno, americano, sobre as razões
que a determinaram e o alcance que terão dentro do
território dos Estados Unidos.
Lamentamos, apenas, que essa opção tenha sido
feita. Que não tenha sido considerado, pelos que n
fizeram, o lnevltâvel efeito negativo da medida, no
bom relacionamento americano-brasileiro.
Afinal, Sr. Presidente, brasileiros e americanos
são velhos amigos, aliados em duas guerras, colnboxadores em numerosos pactos de natureza política é
económica - e nada j ustlflca a Indiferença, a frieza
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e o Inconsistente pretexto evocado para que fossem
fechadas as portas do mercado americano às lmpo~
tações de açúcar brasileiro
Um outro aspecto do assunto sobre o qual direi,
também, algumas palavras - é o próprio significado
que o fato possui, a lição, direi melhor, que ele encerra para nossas Incorrigíveis presunções.
Publiquei, há cerca de um ano, um livro modesto,
simplório quase, sob o título de: Cana de Açúcar sabor amargo de uma cultura perseguida.
Posso dizer a esta altura, com certa vaidade, talvez, que esse livro vem encontrando entre os que militam na agro!ndústria açucareira fluminense, uma
receptividade surpreendente.
É a única explicação que eu mesmo pude encontrar para Isso é a concordância de todos com a tese
principal exposta no livro.
Essa tese, sr. Presidente, lembro. eu agora, consiste apenas na afirmação que fiz~ em diversas partes
do trabalho, de que as elevadas exportações do açúcar brasileiro em 1974175 ·e a simultânea disparada
dos preços - não nos· deveriam dar a impressão de
problemas resolvidos, com a revelação de um setor
económico estabilizado, com todas as suas dificuldades já superadas.
Afirmei, no livro, ser preciso não confundir lucros
ocasionais, sucessos episódicos. explicáveis em função
de circunstâncias conjunturais passageiras - com· a
superação definitiva de velhos problemas, de Imensos conflitos, de alarmantes desajustes,· que não foram até agora superados no universo de nossa agroIndústria açucareira.
Bati-me, clamei é o termo, pela adoção de. toda
uma política de urgente reformulação e de racionalização da agroindústrla açucareira Instalada no País,
com o aproveitamento das condições favoráveis, excepcionais, daquele período já encerrado.
Argumentei que tínhamos especiais condições geográficas no País - na Unha de raciocínio dos custos
comparativos - para virmos a possuir uma sólida e
próspera Indústria açucareira, de cujos .lucros financeiros e sociais participassem também - como não
vem acontecendo, registre-se - os plantadores de
cana, os humildes e anónimos lavradores, que mantêm vivos os canaviais, ..
Que se trate disso mesmo agora, quanto antes,
Sr. Presidente. Com prudência. Sem exorbitâncias tecnocráticas, sim, mas, com racionalidade, determinação e pressa. Esse é o apelo que faço, que renovo aqui,
direi melhor, ao Presidente Ge!sel, em nome de algumas centenas de milhares de brasileiros, que lutam e
que sonham em silêncio, dentro da noite sem estrelas
que, desde o fundo da própria história Pátria, paira,
sobre o setor açucareiro da economia nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos dias, estiveram no Departamento Naclona! de Estradas de Rodagem os Srs. Hélio de Andrade Ferraz, Prefeito de Sllve!ras, Paulo Sampaio,
de Areias, Paulo Pinto da Costa. de São José do
Barreiro e Aníbal Guimarães, de Bananal, todos do
Estado de São Paulo, e o Sr. Cid Magalhães, Prefeito
de Rio Claro, no meu Estado, debatendo a questão de
a antiga estrada Rio-S. Paulo ser reatlvada ao tráfego, compreendida nos trechos de cachoeira Paulista (SP) a Pirai (RJ), numa extensão de 140 qu!lômetros.
Para esses dirigentes municipais, a alternativa é
considerada Ideal para a ampliação da capacidade
do trânsito na VIa outra o.tual.
Partindo de Cachoeira Paulista, a velha estrada
passa em S!lveiras, Areias, São José do Barreiro e
Bananal, em São Paulo, atingindo depois Rio Claro
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e a atual VIa outra, perto de Pirai, no Estado do Rio
de Janeiro.
Sr. Presidente, ainda que mal conservada, segundo os Srs. Prefeitos, essa velha estrada é toda asfaltada no trecho paulista e tem trecho em terra no
Estado do Rio.
O Sr. D!retor-Geral do DNER, Eng. 0 Ademar RIbeiro da Silva, prometeu que estudaria o pedido feito
e solicitou que lhe enviassem uma documentação detalhada.
Naquela oportunidade, os Prefeitos argumentaram que o deslocamento do eixo da Rio-São Paulo
para o Vale do Paraíba tirou as possibilidades de
desenvolvimento econôm!co de municípios do norte
de São Paulo e sul do Estado do Rio.
Com a reat!vação da estrada, essa condição seria
devolvida à região, proporcionando os meios necessários ao desenvolvimento econômlco, tanto para o
Estado de São' Paulo, como às terras fluminenses. Inclusive, essa medida contribuiria de forma acentuada
e marcante para um possivel descongestionamento da
supermovimentada Via Outra que, pelos motivos ób·
vios; vem ceifando milhares de vida em suas pistas.
Junto-me, com multa satisfação, aos incansáveis
Prefeitos nessa reivindicação que vem em boa hora.
E, desta tribuna, dirijo o meu apelo ao não menos
laborioso· e batalhador Dlretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Dr. Ademar Ribeiro da Silva, no sentido de que S. s.~ não poupe esforços para atender a esse pedido tão humano e justo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Antes
de encerrar a presente sessão, esta Presidência comunica ao Plenário que, atendendo à sol!c!tação da
nobre Liderança, a sessão extraordinária, anteriormente convocada para amanhã, às 10 horas, será realizada hoje, às 21 horas.
Designo para a sessão extraordinária de hoje, às
18 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de D_ecreto
Legislativo n.o 36, de 1976 (N, 0 67-B/76, na Cama~a
dos Deputados) que aprova o texto da Convençao
Internacional de Telecomunicações, assinado pelo
Brasil, em Málaga - Torremol!nos, em 1973, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob números 857 e
858, de 1976, das Comissões
- de Relações Exteriores, e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
-2Discussão em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n.à 37, de 1976 (N.o 73-B/76, na Câmara
dos Deputados) que aprova o texto do Acordo sobre
Transporte Aéreo concluido entre a República Federativa do BrasÜ e o Reino dos Países Baixos, em
Bro.sil!a, a 6 de julho de 1976, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob números 866 e
867, de 1976, das Comissões
- de Relações Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada a sessão.
!Levanta-se a sessão às 18 horas e 25
mtnutos.J
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ATA DA 196.a SESSÃO, EM 27 DE OUTUBRO DE 1976

2.a Sessão Legislativa Ordinária, da

s.a

Legislatura

(Extraordinária)
PRESIDil:NCIA DO SR. MAGALIIAES PINTO

I
I

~1

AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Altevlr Leal - José Gulomard - José Esteves José Llndoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney - Helvídlo Nunes
- Petrõnlo Portella - VIrgílio Távara - Wilson
Gonçalves - Agenor Maria - Dlnarte Mariz - Jessé
Freire - Domicio Gondlm - Ruy Carneiro - Arnon
de Mello - Lulz Cavalcante - Teotónio VIlela Augusto Franco - Lourival Baptista - Heitor Dias
- Lulz VIana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto
- Roberto Saturnlno - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah- Danton Joblm - Nelsor. CarneiroGustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães
Pinto - Franco Montare - Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Italívio Coelho Saldanha Derzl - Accloly Filho - Mattos Leão Lenolr Vargas - Otalr Becker - Daniel krieger Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Plntol -A lista
de presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura do Expediente.
t lido o seguln te

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N,os 891 E 892, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 219,
de 1976, que "regula o reajuste de aluguéis de
imóveis urbanos, e dá outras providências".
PARECER N.' 891, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Henrique de La Roeque
De autoria do ilustre Senador Itamar Franco, o
Proj etc que ora examinamos Introduz modificação no
sistema de reajuste dos aluguéis de Imóveis urbanos.
2. Na Justificação, após substanciosas considerações, assim resume o Autor os objetlvos da lnlclat~va: " ... dois são os objetlvos centrais da proposlçao ora justificada: a proteção ao locatário, garantlndo-lll·e um Imóvel dentro de um reajuste equilibrado pela ponderação dos preços, e a redução da
especulação com aluguéis, que amplia o reflexo Inflacionário".
3. A proposição é perfeitamente constitucional
e jurldlca.
No mérito, o projeto é do maior alcance, sobretudo social, uma vez que visa a estabelecer um dispositivo que, sendo de de!esa do locatário - parte
quase sempre mais fraca - face à ganância exploradora de muitos proprietários, consegue uma fórmula
equilibrada de collmar tal Intento.
Entendemos conveniente, porém, ressalvar algumas hipóteses em que o locador pode retomar o !mó-

vel, a fim de manter a proposição dentro de seus sadios propósitos de equilíbrio. Para Isso, estamos apresentando emenda ao art. 2.0
A emenda ao art. 1.0 é apenas de redação.
4. Com essas observações, somos pela tramitação do projeto, por considerá-lo constitucional e j uridlco, e, no mérito (art. 100, Item I, n.0 6, do Regimento Interno), por sua aprovação, com as seguintes emendas:

N.0 I
Dê-se ao art. 1.0 a seguinte redação:
"Art. 1.• Fica assegurada às locações de imóveis contratadas nos termos do art. 17, da Lei
n. 0 4.864, de 30 de novembro de 1965, a correção monetária dos aluguéis, tomada por limite
de reajuste a variação mensal acumulada das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
(ORTN>, quando da renovação do contrato, em
total de meses equivalente ao período do contrato anterior, quando determinado, e decorridos 12 (doze) meses, caso a locação seja por
tempo Indeterminado."
Justificação
Emenda apenas de redação.
N.0 Z

Dê-se ao art. 2.0 a seguinte redação, acrescentando-se-lhe, ainda, um parágrafo único:
"Art. 2.0 É facultado ao locatário, quando lhe
convier continuar a locação, permanecer no
Imóvel alugado, ainda que findo o prazo contratual, ou mesmo no caso de locação por tempo Indeterminado, desde que o aluguel sela
reajustado nos !Imites fixados pelo artigo anterior, respeitados outros dispositivos legais e
as demais cláusulas do contrato.
Parágrafo único. Poderá o locador promover
a retomada do Imóvel nas hipóteses previstas
no art. 11, Incisos I a X e §§ 1.0 e 4.0 a 8.0 da
Lei n.o 4.494, de 25 de novembro de 1964."
Justlticaçãlo
Com o parágrafo acrescentado ao artigo, assegu·
ram-se ao locador garantias razoáveis.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1976. Paulo Brossard, Presidente em exerciclo - Henrique
de L11. Rocque, Relator - Renato Franco - Mauro
Benevides - Deitar Dias - Franco Montoro - Gustavo Capanema.
PARECER N.• 892, DE 1976
Da Comissii.o de Economia
Relator: Senador Roberto Saturnlno.
O Projeto ora sob exame, de autoria do eminente
Senador Itamar Franco, prevê o reajuste de aluguéis de Imóveis urbanos, quando findo o prazo de
locação, ou no caso deste ser por tempo Indeterminado, aplicando àqueles um índice equivalente à va-
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rlaçiio acumulada mensal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional CORTN).
Ao locatário é garantido continuar a locação,
quando esta lhe convier, desde que o aluguel do
Imóvel seja reajustado segundo o indlce referido nc
parágrafo anterior.
Justificando a proposição, o Ilustre representante de Minas Gerais observa que a febre especulativa
imobll!árla, vivida nos grandes centros urbanos bra·
sllelros, tem por base "as fac111dades legais de que
dispõem os locadores para reaver o Imóvel alugado".
Dentre essas facilidades sobressai a que se convencionou denominar "denúncia vazia", quer dizer
a recuperação do Imóvel pelo locador, ao término do
contrato, por não mais lhe convir a locação.
O projeto objetlva prevenir essa situação, buscando "um melo termo entre as partes", estabelecen·
do um reajuste do aluguel, por Intermédio de um mecanismo de correção monetária correntemente aceito, muito embora também real!mentador do processa
inflacionário. Não, tanto, porém, quanto o livre joga
de mercado, que tende sempre a favorecer o proprietário, Indiferente ao fundo social do problema.

É

Outubro de 1976

lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENM>O N. 0 282, DE 1976
. ~ntrod uz alterações nl!- Lei dos Rcglstros
Pubhcos no que se refere a averbação no Registro de Imóveis, das sentenças de desquite
nulidade ou anulação de casamento.
'
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Renumerando-se os demais, suprima-se
o Item 22 do inciso I do art. 167 da Lei dos Registres
Públicos (Lei n. 0 6.015, de 31 de dezembro de 1973
com as modificações feitas pelas Leis n.os 6,140/74
e 6.216/75).
Art. 2. 0 Inscreva-se, no Inciso II do art. 167 da
Lei dos Registras Públicos, o seguinte Item:
"Art. 167. .. ..................... ; ..... ..
I I - ................................... ..

"14. Das sentenças de desquite e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas
respectivas partilhas, existirem imóveis ou direito• reais sujeitos a registro."
Art. 3. 0 Esta lei entrará em vigor na data de
Esse objetlvo de defesa do locatário, "parte qua- sua publicação.
se sempre mais fraca", foi antevisto também pelo
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
parecer da lavra do eminente Senador Henrique de
Justificação
La Rocque, na Comissão de Constituição e Justiça desEste prol eto faz apenas uma transposição de dista Casa.
positivo do art. 167 da Lei dos Registras Públicas, reNo sentido de assegurar ao locador garantias ra- tirando-o do Item I (registro de Imóveis) e Inserinzo:i veis, e ao mesmo tempo, manter os sadios propó- do-a no Item II (averbação).
sitos de equllibrio, o parecer da Comissão de ConsDentre as vârlas razões que justificam esta Initituição e Jmtlça propós duas emendas. uma, de
redação, e outra ressalvando algumas hipóteses em ciativa, vamos deter-nos em duas apenas, que julgaque o locador pode retomar o Imóvel. O direito da mos mais que suficientes para fundamentar a proretomada, nos casos especlflcos previstos por uma posição.
2. Em primeiro lugar, visa o projeto harmonilegislação que, quando em vigor, produziu bons resultados, nos parece realmente Imprescindível dentro· zar dois textos de leis, ambas em vigor, e que, na
do espírito de j ustlça e de equllibrlo entre as partes realidade, são an tagônlcas.
que o projeto visa estabelecer.
De fato, a Lei dos Registras Públicos determina:
"Art. 167. No registro de Imóveis, além da
o Ilustre jurista, Pontes de Miranda, em recente
matrícula, serão feitos:
entrevista ao Jornal do BrasU ("Pontes de Miranda é
I - o registro:
contra a denúncia vazia em locação", 10-10-76), observou o seguinte:
22) das sentenças de desquite e de nuliO que a lei tem que estabelecer é critério rigodade ou anulação de casamento, quando, nas
roso para as alterações ~e preço da locação, no
respectivas partilhas, existirem imóveis ou dimomento das prorrogaçoes e das renovações de
reitos reais sujeitos a registro."
contrato."
Por sua vez, o vigente Código de Processo Civil
Isso está prevista no projeto ora sob exame que assim
dispõe sobre a matéria:
reprime o abuso do poder económico na forma de
"Art. 1.124. Homologado o desquite, averum mecanismo válido e aceito de correção monetábar-se-á a sentença no registro civil e, havenria, repartindo entre os Interesses em jogo as vando bens imóveis, na circunscrição onde se
tagens, sem fazer recair todas os õnus sobre o lado
acham registrados."
mais fraco.
dos dois textos mostra que, enquanto a
O
Dentro desse quadro, considerando, em primeiro Lei doscotejo
Registras
Públicos manda efetuar a inscrição
lugar, o mérito do projeto, e a seguir as emendas da (registro), o Código
de Processo Civil manda efetuar
Comlssã? de Constituição e Justiça, somos pela sua a averbação.
aprovaçao, na forma das sugestões oferecida~ nesta
A lei adjetlva civil, nesse passo, manteve o direiúltima.
to anterior, P.ls que o art. 644 do Código de 1939 manSala das Comissões, em 27 de outubro de 1976. dava que se fizesse a averbação e não o registro.
Renato Franco, Presidente em exerclcio - Roberto
O contraste entre os dois dispositivos é flagrante,
Saturnino, Relator - Arnon de Mello - A.ugusto o que
traz graves Inconvenientes às partes e à exeFranco - Jessé Freire - Cattete Pinheiro - Jarbas cução da lei.
Passarinho - Vasconcelos Torres - Luiz Cavalcante.
Dlr-se-á que a Lei dos Registras Públicos, sendo
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O Ex- posterior no Código de Processo Civil, revogou o dispediente lido vai à publicação.
positivo deste, na questão em tela.
Admitindo-se que assim seja, seremos forçados a
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
concluir que o fez parn pior, como é fácil demonstrar.
1. 0 -Secretárlo,

.....!
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3. De fato, a exigência da inscrição (registro) é
demorada e onerosa para as partes. Notou-o, com
mui ta argúcia, o Dr. Mário Guimarães, brllhan te
advogado em Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, em carta que nos dirigiu, sollcltando a providência consubstanciada neste projeto. Sallenta ele
que o registro lmpllca na expedição de formais de
partilha e a Inscrição dos Cartórios de Imóveis, providências bastante onerosas para as partes.
Assim, a nossa proposição, ellmlnando o registro
e mandando fazer simplesmente a averbação, beneficia as partes e a justiça, tornando-a Incomparavelmente mais rápida e barata, nesse particular.
4. Diremos mais que nosso projeto colocará, se
aprovado, a Lei dos Registras Públlcos em harmonia
com o Código Clvll.
De acordo com a lei civil, a transcrição (registro)
é um dos meios de aquisição da propriedade imóvel
(art. 530, I>. O mesmo Código determina que estão
sujeitos ao registro os "títulos translatlvos da propriedade Imóvel, por ato entre vivos".
O artigo seguinte (532) Impõe também o registro dos julgados proferidos nas ações divisórias; as
sentenças que, nos Inventários e partilhas, adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da herança; e, finalmente, a arrematação e as adjudicações em hasta públlca.
A simples menção dos títulos cujo registro é exigido pelo Código Civil mostra que todos eles se referem a transferências da propriedade Imóvel.
Ora, no desquite, seja por mútuo consentimento,
seja no lltlgloso, não se dá tal transferência, eis que
os bens partilhados já pertencem a ambos os cônjuges. Não se dá a transferência de bens de um cônjuge para outro mas simples partilha, em que são
Individuados os ·imóveis que passam a pertencer com
exclusividade a cada um dos desqultandos.
Tanto não há transferência, nem aquisição, que
não há Incidência do Imposto de Transmissão.
Portanto, não há necessidade de novo registro
(Inscrição), eis que os bens já estão registrados em
nome dos cõnj uges.
Uma simples averbação, no termo do registro, Indicará os Imóveis que passarão a pertencer a cada um
dos esposos.
Será providência multo mais simples, pouco
dispendiosa e mais rápida, em benefício da administração da justiça e das partes, sem ocasionar qualquer dano, seja aos Interessados dlretos, seja a
terceiros.
Por estas razões, esperamos que a proposição mereça o beneplácito dos nossos Ilustres pares.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976.- Nelson
Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.o 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os Reglstros Públicos, e dá
outras providências.
Art. 167, .................................... ..
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II - n averbação:
1) das convenções nntlnupclais e do regime de
bens diversos do legal, nos registras referentes a
Imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer
dos cônjuges, Inclusive os adquiridos posteriormente
no casnmen to;
2) por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais;

II)
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3l dos contratos de promessa de compra e venda,
das cessões e das promessas de cessão .a que alude
o Decreto-lei n.0 58, de 10 de dezembro de 1937,
quando o loteamento se tiver formallzado anteriormente à vigência desta lei;
4 l da mudança de denominação e de numeração
dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de !móveis;
5) da alteração do nome por casamento ou por
desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de
qualquer modo, tenham Influência no registro e nas
pessoas nele Interessadas;
6l dos atas pertinentes a unidades autónomas
condomlnlals a que alude a Lei n. 0 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, quando a Incorporação tiver sido
formalizada anteriormente à vigência desta lei;
7) das cédulas hipotecárias;
8) da caução e da cessão flduclár!a de direitos
relativos a Imóveis;
9l das sentenças de separação de dote;
10) do restabelecimento da sociedade conjugal;
lll das cláusulas de Inalienabilidade, !mpenhorab!l1dade e lncomun!cabll1dade Impostas a Imóveis,
bem como da constituição de f!delcomlsso;
12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;
13> ex-officlo, dos nomes dos logradouros, decretados pelo Poder Público.
o • • • ' . ' • • • ' . o o. o • • o o • • o o • • • • o. o ' . o. o • • • • • • o • • o. o' o o ••

(A Comissão de Constituição e Justiça.!

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O projeto lido será publlcado e remetido às comissões competentes. (Pausa.)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n.o 36, de 1976 <n. 0 B'l-B/76,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção Internacional de Telecomunicações, assinado pelo Brasil em Málaga - Torremolinas, em 1973, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 • 857 e 858,
de 1976, das comissões:
- de Relações Exteriores, e
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. <Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE <Magalhães Pinto) -Item 2:
. Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 37, de 1976 (N. 0 73-B/76,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre Transporte Aéreo, concluido
entre a República Federativa do Brasil e o Rei-
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no dos Paises Baixos, em Brasil! a, a 6 de julho
de ·1976, tendo
·
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 s 866 e 867,
de 1976, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Transportes, Comunicações e Obras Pú·
bllcas.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senad.ores desejar fazer uso
da palavra, ·encerrarei a discussão. <Pausa.) 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) - Sobre
a mesa, as redações finais dos Projetas de Decreto
Legislativo n. 0 s 36 e 37, de 1976, aprovados na Ordem
do Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Reglmen to Interno, se não
houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1.0 Secretárlo. <Pausa.)
São lidas as seguln tes
PAREéER N.0 893, DE ·1976
Da Comissão de Redação
Redação final do .Projeto de Decreto Legis·
lativo n.o 36, de 1976 (n. 0 67-B/76, na Câmara
dos Deputados).
Relator: Senador Virgílio Távora.
A Comissão apresenta, em anexo, a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n.o 36, de 1976 <n.0
67-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção Internacional de Telecomunicações, assinado pelo Brasll em Málaga ...: Torremollnos,
em 1973.
Sala das Comissões, em 27 de outubro de 1976. Danton Jobim, Presidente - Virgílio Távora, Relator
- Renato Franco.
ANEXO AO PARECER N. 0 893, DE 1976
Redação final do Projeto de Decreto Le·
gislativo n. 0 36, de 1976 (n,0 67-B/76, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, Inciso I, da Constituição, e eu, ...
..................... , Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
, DE 1976
DECRETO LEGISLATIVO N.0
Aprova o texto da Convenção lnternaci<•nal
de Telecomunicações, assinado pelo Brasil em
Málaga - Torremolinos, em 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É aprovado o texto da Convenção Internacional de Telecomunicações, assinado pelo Brasll
em Málaga - Torremol!nos, em 1973.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de ~ua publicação.
PARECER N. 0 894, DE 1976
Da Comissão de Redaçiio
Redaçiio final do Projeto de Decreto Lc~·is
lativo n. 0 37, de 1976 (n. 0 73-B/76, na Câmara
dos Deputados).
Relator: Senador Renato Franco.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n.0 37. de 1978 (n.o 73-B/76, na
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Câmara dos Deputados!, que aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, concluído entre a Repúbl!ca Federativa do Brasil e o Reino dos Países Baixos, em Brasilla, a 6 de julho de 1976.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976. -Danton Jobim, Presidente - Renato Franco, Relator
- Virgílio Távora.
ANEXO AO PARECER N. 0 894, DE 1976
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 37, de 1976 (n.• 73-B/76, na Câmara
dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do .art. 44, Inciso I, da Const!tulçiío, e eu, .....
..................... , Presidente do Senado Federai,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.O
, DE 1976
Aprova o texto do Acordo sobre Transportes
Aéreos entre o Governo da República Federati·
va do ·Brasil e o Governo do Reino ãos Países
Baixos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É aprovado o texto do Acordo sobre
Transportes Aéreos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países
Baixos, concluído em Brasília, a 6 de julho de 1976.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publ!cação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1. 0 -Secretárlo.
São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N.O 567, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publ!cação, para !mecllata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 36, de 1976.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976.
REQUERIMENTO N.0 568, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, re·
que!ro dispensa de publ!cação, para Imediata discussão e votação da redação final do Projeto de De·
creto Legislativo n. 0 37, de 1976.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 1976. - Salda·
nha Derzi.
O SR. !PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovados os requerimentos, passa-se à Imediata apre·
c!ação das redações finais anteriormente lidas.
Em discussão a redação final do Projeto de DI)·
creto Legislativo n.o 36, de 1976. (Pausa.)
Não havendo quem queira d!scutl-Ia, 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) - Passn·
se, agora, à apreciação da redaçüo final do ProJeto
de Decreto Legislativo n. 0 37, de 1976.
Em dlsc:tssiio a redaçiio final. CPausa.l
Não havendo quem queira discuti-ln, declaro-a
encerrada.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão extraordinária, a realizar-se
hoje, às 21 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmara n.o 74, de 1976 (n. 0 2.559-B/76, na Casa de
origem), de Iniciativa da Senhor Presidente da Re-

pública, que dispõe sobre u.s sociedades por ações,
tendo
PARECERES, sob n.<>n 838, 889 e 890, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto com
as Emendas que apresenta de n. 0 s 1 a 24-CCJ;
- de Economia, ravoró. vel ao Projeto com as Emendas que apresenta de n. 0 s 1 a 28-CE; e
- de Finanças, favorável ao Projeto com as Emendas
n. 0 s 1, 2 e 3-CF que apresenta.
(Dependendo de parecer sobre as emendas de plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada a sessão.
!Levanta-se a sessão às 18 horas 50 minutos.J

ATA DA 19P SESSÃO, EM 27 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão J..egislativa Ordinária, da s.a Legislatura
(Extraordinária)

PRESIDF.:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
AS 21 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Altevlr Leal - José Gulomard - José Esteves José Llndoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho
- Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de
La Rocque - José Sarney- Helvídlo Nunes - Petrônlo Portella - Vlrgíl!o Tá vara - Wilson Gonçalves
- Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire Domício Gondlm - Ruy Carneiro - Arnon de Mello
- Luiz Cavalcante - Teotônlo VIlela - Augusto
Franco - Lourlval Baptista - Heitor Dias - Lulz
VIana ~ Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico
Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnlno - Vasconcelos Torres - Benjamim
Farah - .Danton Joblm - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhã~s Pinto - Franco Montara - Otto Lehmann - Benedito
Ferreira - Lázaro Barboza - Italívlo Coelho - Saldanha Derzl - Accloly Filha - Mattos Leão - Lenolr Varga..s - Otalr Becker - Daniel Krieger Paulo Brossard.
O SR. PRESmENTE (Magalhães Pinto) - A
lista de presença acusa o comparecimento de 51 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura do
Expediente.
1!: Ilda o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de nome indicado
para cargo cui o provimento depende de sua
prévia aquiescência.

MENSAGEM N,0 175, DE 1976
(N, 0 329176, na origem)
Excelentlsslmos Senhores Membros do Senado
Federal:
Nos termos dos nrts. 42, Item III, e 128 da Constituição, tenho a honra de submeter à consideração
do Egrégio Senado Federal o nome do General-deExército Reynnldo Mello de Almeida para exercer o
cargo de Ministro do Superior Tribunal Mllltar, na

vaga decorrente da aposentadoria do Ministro General-de-Exército Jurandyr de Bizarria Mamede.
Os méritos do General-de-Exército Reynaldo
Mello de Almeida qúe íne induziram a escolhê-lo para
o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
"Currlculum Vitae".
Brasilia, em 27 de outubro de 1976. - Ernesto
Geiscl.
DADOS BIOGRAFICOS
1. Posto e nome: Gen Ex Reynaldo Mello de Almeida ClG-84.834).
2. Cargo atual: Comandante do I Exército.
3. Data de nascimento: 11 de maio de 1914.
4. Datas de Praça e de Promoções:
Praça cm 24 de março de 1930.
Capitão em 25 de agosto de 1940.
Promovido por merecimento a Maj, Ten-Cel e Cel,
chegando ao generalato em 25 de novembro
de 1964.
Gen-Div em 25 de março de 1969.
Gen-Ex em 25 de novembro de 1973.
5 .' Condecorações:
a. Nacionais:
Ordem do Mérito Naval - Grande Oficial.
Ordem do Mérito Militar - Grã Cruz.
Ordem do Mérito Aeronáutico - Comendador.
Ordem do Rio Branco - Grã Cruz.
Medalha Militar de Ouro, Passador de Platina.
Medalha de Guerrtt.
Medalha do Pttc!flcador.
Medalha do Mérito Santos Dumont.
Medalha Marechal Hermes, Aplicação e Estudos, cm prata dourada com 1 coroa.
Medalha Mérito Tamandaré.
b. Estrangeiras:
Legião do Mérito dos Estados Unidos.
Medalha Militar do Paraguai, grau de Gran
Oficial.
Cruz das Forças Terrestres da Venezuela.
Mcdalllu "Oucrrl!llclro José Miguel Lanza",
ela Bolivln.
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Cargos mais Importantes:
- Oficial Subalterno e Instrutor em Unidade~ e
Estabelecimentos de Ensino de sua Arma.
- Chefe da 1.• Seção da Comissão Militar Brasileira em Washington.
- Cmt do 3.• Grupo de Canhões 88 Antiaéreos.
- Adjunto na Escola Superior de Guerra.
- Chefe do EM do Comando Militar de Brasilla
e 1.• R.M.
.
- Oficial de Gabinete do Ministro da Guerra.
- Chefe do Estado-Maior da Divisão de Blindados.
- Cmt do 5.0 RO 105.
- Cmt da Artilharia Dlvlslonârla da 5.• DI.
- Subchefe rExérclto) do Estado-Maior das Forças Armadas.
- Cmt da Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército.
- 2.o Subdiretor e V!ce-Chefe do Estado-Maior
do Exérélto.
- Cmt da 9.• Região M!l!tar.
- Vice-Chefe e Chefe do Departamento-Geral de
Serviços ..
- Cmt do I Exército.
7. Cursos:
- Artilharia.
- Defesa Antiaérea.
- Escola de Aperfeiçoamento de .oficiais.
- Escola de Estado-Maior, com menção Multo
Bem.
- Comando e Estado-Maior das Forças Armadas
e Superior de Guerra, ambos da Escola Superior de Guerra.
(A Comissão de Constituição e Justiça.!

MENSAGEM DO PRESIDENTE .DA REP'CYBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N. 0 176/76 .rri.o 330/76, na origem), 'de 27 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n.• 58175
rn.o 1.182-C/73 na Casa de origem), que "inclui representante da Associação Nacional de Fabricantes de
Veiculos Automotores - ANFAVEA - no Conselho
Nacional de Trânsito". rProjeto que se transformou
na Lei n. 0 6.369, de 2~ de outubro. de 1976.)
O SR. PRESIDENTE '(Magalhães PintO) -O Ex·
.pecUente lido· vai publicação. • · . · ·· . ·
Sobre a mesa, requerimento que ·ser~ lido pelo
Sr. 1.O-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUEI,tiMENT!) N.0 569, DE 1976
No.s·termos do art. 313 do· Regimento Interno,
requeiro· dispensa de lntersticlo c. prévia· distribuição
de avulsos para o Projeto de Lei do Senado n.o 219,
de 1976, que "regula o reajuste de aluguéis de Imóveis
urbanos, e dá outras providências", a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1976. Itamar Franco,
O SR. PRESIDENTE <Magalhães Pinto).- Aprovado o requerimento, o .. projeto a que se retere flguraró. na Ordem do Dia da próxima sessão.

ã:
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) sa-se à

Pas-

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n. 0 74, de 1976 (n. 0 2. 559-B/76, na
orlgeml, de Iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre as sociedades por
ações, tendo
PARECERES, sob n.o• 888, 889 e 890, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável ao
projeto com as Emendas que apresenta
de n.•• 1 a 24 - CCJ;
- de Economia, favorável ao projeto com
as Emendas n.os 1 a 28 - CE, que oferece; e
- de Finanças, favorável ao projeto com as
Emendas n.o• 1, 2 e 3 - CF que apresenta.
rDependendo de parecer sobre as emendas
de plenário.>
Solicito ao nobre Senador Eurico Rezende o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as
emendas de plenário.
O SR. EURICO REZENDE fARENA - ESJ
Sr. Presidente, pediria a V. Ex.• que suspendesse os
trabalhos por alguns minutos, a fim de que eu possa
executar tarefa de ordenamento das emendas.
O SR. PRESIDENTE fMagalhães PlntoJ - A Presidência acolhe o pedido do Vlce-Líder da Maioria.
Está suspensa a sessão.
I Suspensa às 21 horas e 14 minutos, a
sessão é reaberta às 21 horas e 58 minutos.!
O SR. PRESIDENTE CMagalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE rARENA - ES. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foram apresentadas, em plenário. 264 emendas.
Do exame feito das proposições subsidiárias, verificamos que os objetlvos de várias emendas apresentadas já estão contemplados no projeto votado pela
Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou
uma emenda autorizando as Bolsas de Valores a
prestarem serviços previstos nos artigos: 27; 34, i 2. 0 ;
39, § 1.0 ; 40, 41, 42, 43, 44, 72, 102 e 103. A aprovação
dessa emenda resultou da condensação de várias
emendas apresentadas. Aliás, a emenda aprovnda na
Comissão de Constituição e Justiça consubstancio11
os desígnios das emendas apresentadas pelo eminente Senador Franco Montoro em número de dez.
Sr. Presidente, devo, nesta oportunidade, fazer
justiça, ressaltando a colaboração do Ilustre Líder do
Movimento Democró.tico Brasllelro, que refletiu, aliás,
o pensamento e a cooper<~çiio da Bancada, cujas
emendas· desaguaram na condensação alcançada pela
· emenda aprovada pela Comissão de Constltuir;ão r:
Justiça.
Uma outra emenda que Igualmente merece u
atenção e a aprovação da Casa é de autoria do r:minente Senador Roberto Saturnlno, de n." 214, que
dispõe:
"Dê-se ao parágrafo único do art. 23G, a
seguinte redução:
Art. 236. . .................. .
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Parágrafo único. Sempre que pes:;oa jurídica de direito público adquirir, por desapropriação, o controle de companhia em funcionamento, os acionistas terão direito de pedir,
dentro de 60 dias, da publicação da primeira
ata da ~embléia geral, realizada após a aquisição do controle, o reembolso das suas ações;
salvo se a companhia já se achava sob o controle, dlreto ou lndlreto, ·de outra pessoa jurídica de direito público, ou no caso de concessionária do serviço público."
Justificando a emenda, salienta o Ilustre representante do Estado do Rio de Janeiro:
"A desapropriação é normalmente realizada
por Interesse público. No caso de a companhia
desapropriada já se achar sob controle, direto
ou lndlreto, de outra pessoa jurídica de direito
público, não há direito de o aclonlsta pedir o
reembolso de suas ações. Por assemelhação. não
se justifica a concessão do direito. quando a
companhia desapropriada for concessionária de
serviço público, que exerce, por autorização.
atlvldades administrativas Inerente ao Estado."
As razões apresentadas pelo autor da emenda
justificam e aconselham plenamente a sua aprovação. Portanto, somos pela aprovação da Emenda
n.o 214, de Plenário.

A Emenda n.O 259, Igualmente de Plenário, e que
merece a aprovação da Comissão de Constituição e
Justiça, diz:
"Correção do número do artigo constante
do § 3. 0 , do art. 298.
Alterando a redação de
3. 0 As companhias existentes deverão eliminar no prazo d!'
cinco anos. a contar da data da entrada em
vigor desta Lei, as participações r~ciprocas vedadas pelo art. 253 c seus parágrafos.
Para: ! 3.0 As companhias existcnt~s deverão eliminar, no prazo de cinco anos. a contar
da data da entrada em vigor desta Lei, ar.
participações reciprocas vedadas prlo art. 244
e seus parágrafos."

"*

Esta emenda é de autoria do eminente Senador
Saldanha Derzi. Porque, realmente, há um erro no
projeto. Ao Invés de a remissão Incidir sob o art. 253,
deverá alcançar o art. 244 do Projeto. Dai por QLle a
emenda é totalmente procedente c, por via de conseqüência, ~.colh!da pela Comissão de Justiqa.
Em resumo, por julgarmos que grande numero de
emendas já tem os seus desígnios contemplados, ora
pelo projeto Inicial, ora pelo parecer dn Comissão de
Constituição e Justiça, somos pela aprovação das
Emendas de n,os 214 e 259 c, pela prejudiclalidadc das
demais.
Sr. Presidente, examinando um outro grupo de
emendas, deparamos com a proposição subsidiária,
n. 0 10, de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, a qual estabelece:
6.0 Os avaliadores e o subscritor responderão per:mte a companhia, os aclonistns c
terceiros pelos danos que 1!1es causarem por
culpa ou dolo na avaliação dos bens. sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenllarn
Incorrido. No caso dr bens em condomínio, n
responsabilidade dos subscritores é solidária."

"*

A justiflcaçiio convence e a Comissão de Con.stitulçiio e Justiça é pela aprovação da emenrln.
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De Igual modo, Sr. Presidente. nosso parecer é
favorável à aprovação das emendas de Plenário:
n.0 27, do Sr. Senador Ruy Santos; n. 0 l~!J. elo Sr.
Senador Nelson Carneiro; n.0 245, do Sr. Senador
Henrique de La Rocquc. e da Emenda n." 247. igualmente do Sr. Senador Henrique de Ln Rocquc.
Sr. Presidente, desejo pedir que na rcc!a~ão final
se altere o texto, a referência à suprcs.;üo do mt.
255 e dos §§ 1.0 e 2. 0 do art. 276. constantes da Emenda n.o 14-CCJ.
Conversei com o Sr. Senador Roberto Saturnino
e verificamos que se trata, realmente. de um equivoco. A emenda do Sr. Senador Otto Lehmann veio
no parecer com este t,exto:
"Dê-se ao art. 254, a rrd~dio abaixo, ...
suprimindo-se o art. 255 e os H i_o c 2." do art.
276."
O texto fica contido no seg-,.'ntc:
"Dê-se ao art. 254. a r.cdaciio abaixo:"
Apenas Isto. ScguP-st• ~ntão. a ·t>mcnda:
"Art. 254. A alicnncüo do contrair da companhia aberta dep!'ndr-n'L de prévia autorização
da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1. 0 A CVM devr zelar para que seja assegurado tratamento eqüitat.iN aos acionistn.s
minoritários. mediante simulf.:inra ofert:~ pública pa1'a aquisição C:c ações.
~ 2.0 Se o número dr acõl·:; ofrrtnc!us. incl·,!indo as dos controladore,q ou mn,i<n·Jtarios.
ultr~po.s.~ar o mnximo pr~vbto na <Jfrrta. será
obrigatório o rateio. na forma prcvi~ta no Jn.~
trumrnto da oferta públit·n.
~. Z.° CDmpf"H• ao C'f'·n~clho Monrtúriu Nacional rstabriL"cer normas a ~rrem oi.Js<'l'vadas
na ofel'lu pública l'clativa a alienarão un controle de c0mpanhia ubeitn.''
A emenda, como disse t' dt· :w toria elo S:·. Senodo!' Otto Lehmonn c obtl'vc o consenso un:inime
da C0missüo de Constituit:üo e Ju~tic:a
Com referencia à Emenda n." 22-CCJ, reitero a
observaçito que fiz.
A emenda no parecer da Comissão de c::onstltulção e Justiça, reza o seguinte:
"A Comissão de Valores Mobiliários. poderá.
n utorizar as bolsas de valores a prestar os serviços previstos nos nrts. 27, 34, etc ... "
O texto proposto pelo Rclat.or, foi o seguinte:
''A Comissão de Valores Mobiliários, autorizará as bolsas de valores, etc ... "
Pediria que V. Ex.• fizesse essa ressalva p~ra conhecimento da Comissão de Redação.
Sr. Presidente. é este o parecer da Comlss~o de
Constituição e Justiça.
O SR. PRf:SIDENTE (Magalhães Pinto) -· Solicito ao nobre Senador Jessé Freire o parecer ela Comissão de Economia,
O SR. JESSÉ FREIRE fARENA -· RN. Para emitir parecer. Sem revisão do orndor.l - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A Comissão de Economia fez o SI'U relatório, foi
aprovado ~ foram apresentadas no Plenário 2GO emendas. Elas foram estudadas pcl:~s três Co:nissõcs, de
Constituição e Jnsti~a, de Economia e de Finanças. O
trabalho foi conjunto, dos trcs Relatores, Senador Eurl~n Rr?.ende. Senador Helvidlo Nunr~ e l'll.
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Em que pese a minha divergência de ordem pessoal contra a emenda do Senador Otto Lehmann, que
foi aprovada na Comissão de Economia nos arts. 276 e
277, o que me cabe, neste momento, é interpretar o
pensamento da Comissão de Economia e dizer que
nós subscrevemos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça há pouco proferido pelo eminente
Senador Eurico Rezende. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE <Magalhães Pinto) - Solicito do Sr. Senador Helvidlo Nunes o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. HELVfDIO NUNES CARENA - PI. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, na Comissão de Finanças foram, originariamente, apresentadas cinco emendas, das quais três foram acolhidas, por unanimidade, por aquele colegiado.
Resta-me agora examinar apenas as emendas que
foram oferecidas em plenário e que no âmbito da
competência daquela Comissão, o parecer é pela sua
tramitação e, por conseguinte, pelo seu acolhimento
nos termos do parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Completada a Instrução da matéria, passa-se à sua votação.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
O Sr. Franco Montoro CMDB - SP> - Sr.
Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo apalavra ao nobre Senador Franco Montoro, que
falará como Lider.
O SR. FRANCO MONTORO CMDB- SP. Como
Lider. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
momento em que se vai proceder à votação t!nal desta
matéria, em nome do Movimento Democrático Brasileiro devemos dizer poucas palavras, definindo nossa
posição em face do projeto.
Em primeiro lugar, reafirmamos a nossa inconformidade com o prazo limitado concedido ao Congresso para exame de matéria dessa relevância, de
apenas noventa dias. E ressaltar, também, a Inoportunidade da decisão sobre este assunto nas atuais
condições econômlcas e politicas que a Nação atravessa.
Positivamente, não há. razão de urgência que justifique esta limitação de prazo com que o projeto foi
enviado ao Congresso. Isto determina uma precipitação que foi patente, apesar de toda boa vontade.
Reconheço, Inclusive, a boa vontade da Maioria em
ouvir as ponderações, em procurar atender as razões
apresentadas, mas foi evidente a falta de tempo para
um exame mais cuidadoso das propostas oferecidas.
Basta mencionar, Sr. Presidente, o número de emendas apresentadas em Plenário: 264 emendas, que tiveram de ser examinadas em duas horas.
Apesar dessa precipitação, é melhor, Inegavelmente, dar ao projeto aquela contribuição para que a
lei sala aperfeiçoada com a colaboração recebida pelo
Congresso Nacional - pela carnara e pelo Senado através das Instituições, dos professores, dos mestres
na matéria, e corrigir, ou pelo menos aperfeiçoar, o
projeto. Neste sentido, é de rigorosa justiça acentuar
e louvar o trabalho do Congresso Nacional que, através das Comissões técnicas, especialmente dos relatores que proferiram pareceres luminosos, revelando
com profundo trabalho, pareceres de centenas de páginas, que demonstraram um esforço extraordinário.
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Apesar de todas as limitações, é de se louvar esta atitude do Congresso e acentuar que o projeto sal, Inegavelmente, aperfeiçoado. Não houvesse essa contribuição, pelo decurso do prazo sairia o projeto tal como
foi encaminhado e elaborado pelos órgãos do Executivo.
Parece-nos evidente que há Inúmeras Imprecisões
e lnexatldões que talvez só a experiência e uma nova
lei possam consertar. De qualquer maneira, a Oposição, ao mesmo tempo em que reafirma a sua atitude
em relação à matéria, declara que deu a sua colaboração para esse aperfeiçoamento, certa de que, assim,
estava cumprindo o seu dever e dando ao País aquela
contribuição a que está obrigada como representante
da Nação brasileira e Incumbida de dar aprovação
aos projetes apresentados por parlamentares ou pelo
Executivo.
Com esta declaração, o MDB Informa que votará
favoravelmente às conclusões das Comissões de Justiça, de Economia e de Finanças.
Era a declaração que queria fazer. (Multo bem!)
O Sr. Petrônio PorteUa (AR.ENA-PL) - Sr. Presidente, peço a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Petrônlo Portella,
que falará como Líder.
O SR. PETRONIO PORTELLA CARENA-PI, Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não fora a situação extraordinária de os Srs. Senadores estarem entregues aos trabalhos eleitorais,
tempo teria havido de sobra para a apreciação das
densas matérias submetidas ao nosso juízo e ao nosso exame.
Na tramitação desta matéria, e considerando exatamente a Indispensabilidade de Ul11 entendimento
entre Minoria e Maioria, procurei o Líder do MDB
para assentar a época mais oportuna das reuniões. das
Comissões Técnicas. E seria praticamente tmposs1vel,
pelos compromissos anteriormente assumidos pelos
Líderes, fazermos reuniões na semana passada. Impôs-se concentrar tudo nestes últimos três dias. Es~a
a razão pela qual houve, de fato, uma movlmentaçao
Inusitada do Senado Federal para que, em tempo
hábil, pudéssemos oferecer a nossa contribuição que
está sendo, por sinal, valiosa.
Mas, Sr. Presidente, esquecendo a fala restritiva
do Líder da Minoria, estou na tribuna para exaltar o
espírito de colaboração dos eminentes Senadores, sobretudo, dos Líderes Franco Montoro, Roberto Saturnino e Itamar Franco, que comigo trataram de todas
as matérias a nós submetidas e souberam, com alto
espírito público discernir entre o Interesse partidário e o interesse verdadeiramente público.
Ao longo das nossas discussões, não houve qualquer
barreira a um entendimento, porque contemplei em
S. Ex,Oa um desejo verdadeiramente admirável de
colaboração na obra comum, que, não sendo partidária, é de todos os Srs. Senadores.
Sr. Presidente, é de forma auspiciosa que llSslnalo quase ao final dos nossos trabalhos, a presença,
e,' multo mais, a atuação brilhante da Câmara Al_!;a
do Pais ao votar uma mensagem de real slgnlflcaçao
para a vida económica da nossa Pátria.
Não vimos Interesses de grupos, não vimos Interesses regionais vimos sim, os Interesses da Pátria.
E neste momentO posso dizer, não obstante o ambiente quente da campanha, Oposição e Governo se
uniram visando a dar ao Pais um diploma legal à
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altura do desenvolvimento económico a que aspiramos.
Era o que me cumprta dizer. <Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESmENTE (Magalhães Pinto) - Em
votação o projeto, sem prejuizo das emendas.
Os Srs. que o aprovam, queiram permanecer sentado. (Pausa.)
Aprovado.
(0 projeto aprovado acha-se publicado
Seção II - de 18-9-76.)

no

DCN -

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Antes
de passarmos à votação das emendas, tendo em vista
a. conclusão dos pareceres das comissões técnicas e o
ordenamento da votação, cabe a esta Presidência
prestar alguns esclarecimentos ao Plenárto.
Da análise dos pareceru a Presidência verificou
que as Emendas n.0 s 1, 2, 3, 4, 5, 7, a, 12, 16, 17, 18,
19, 20 e 23, da Comissão de Constituição e Justiça, são
Idênticas às de n.0 s 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 20, 22, 26,
27 e 13, da COmissão de Economia.
Nos termos regimentais, as emendas das comissões técnicas deverá ser votadas em globo, no grupo
das de parecer favorável.
Tendo em vista, entretanto, ser a. Comissão de
Constituição e Justiça a mais pertinente para o exame da matéria, a Presidência Irá submeter ao Plenário, em primeiro lugar, as emendas por ela apresentadas, considerando assim, de acordo com o resultado da votação, prejudicadas as emendas da Comissão de Economia, que com elas se Identificam.
Passemos, portanto, à votação, .em globo, das
Emendas n.0 s 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20 e
23, da Comissão de Constituição e Justiça, que irão
prejudicar, se aprovadas ou rejeitadas, aquelas da
Comissão de Economia anteriormente referidas.
Em votação as emendas anunciadas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passe, agora, à votação, em globo, das Emendas de parecer favorável, excluidas, entretanto, desse grupo,
as de n. 0 s 2 e 3-CF, 19-CE, 6-CE e 6-CCJ, 17-CE e
14-CCJ, 28-CE e 21-CCJ, uma vez que estas, embora
se refiram aos mesmos dispositivos, têm, entretanto,
redações diferentes e deverão ser votadas separadamente.
Com esta ressalva, passa-se à votação das emendas de parecer favorável de n.0 s 9, 10, 11, 12, 13, 16,
18, 21, 23, 25-CE, 1-0F, 9, 10, 11, 13, 15, 22, 24-CCJ;
e 10, 27, 129, 214, 245, 247 e 259, de Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr. 1.0 -Secretárlo.
I!: lido e aprovado o seguln te
REQUERIMENTO N,0 570, DE 1976
Nos termos do art. 347, alinea c, do Regimento
Interno, requeremos destaque, para rejeição, da Emenda n.0 10-CE, ao Projeto de Lei da Câmara n.o 74,
de 1976.
Sala das Sessões, em 27 de outubro de 1976. Petrônio Portella - Saturnlno Braga.
O SR. PRESmENTE (Magalhães Pinto) - Passasa-se à votação das demais emendas de parecer tavorávdl, já anunciadas.
Em votação.
Os Srs. Senadores que as aprovllm queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovadas.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passase à votação das Emendas 6-CCJ e 6-CE, 14-CCJ e
17-CE, 2-CF, 21-CCJ e 28-CE, 3-CF e 19-CE, apresentadas aos mesmos dlsposltlvos, diferindo, entre
tanto, em sua redação.
A P~esldêncla Irá submetê-las ao Plenário !.soladamente, dando preferência às apresentadas ·pela
Comissão de Constituição e Justiça, conforme já declarado.
Em votação a Emenda n.0 6-CC.J que, se aprovada, prej udlca a. de n,o 6-CE.
Os Srs. Senado~es que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em
votação a Emenda n.0 14-CC.J que, se aprovada nos
termos das expllcações do Relator da Comissão de
Constituição e Justiça, não prejudica a de n.0 17-CE.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.) Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em
Votação a emenda n.0 17-CE.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
O SR. PRESmENTE (Magalhães Pinto) - Em
votação a Emenda n.0 21-CCJ que, se aprovada, prejudic!ár!a. as de n.Oa 2-CF e 2B.CE.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.) Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em
votação a Emenda n.0 3-CF que, se aprovada, prejudica a de n.0 19-CE.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
o SR. PRESmENTE (Magalhães Pinto) -APresidência esclarece que na redação final da Emenda
n.0 14- CCJ, de acordo com o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, deve ser suprimida a referência a·cs arts. 255 e 276, uma vez que somente obteve
parecer favorável a parte da emenda que dá nova
redação ao art. 254.
De acordo, ainda, com os esclarecimentos prestados pelo Senhor Relator da Comissão de Constituição
e Justiça, no que se refere à Emenda n. 0 22-CCJ, a
expressão "poderá autorizar" contida no art. 295, deverá ser substituída pela palavra "autorizará".
O SR. PRESIDENTE (·Magalhães Pinto) - Em
votação as emendas de parecer contrário.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram conservar-se sentados. <Pausa.>
Rejeitadas.
A matéria Irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a
sessão, designando para. a. sessão ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
1

REQUERIMENTO N.0 522, DE 1976
Votação, em turno único, do Requerimento n.o ...
522, de 1976, dos Senhores Senadores Lourlval Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo
Ooverno.dor Antônio Carlos Konder Reis, por ocasião
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da visita do Senhor Presidente da República,. General
Ernesto Geisel, ao Estado de Santa Catarina.

mar Fra.nco, que regula o Reajuste de Aluguéis de
Imóveis Urbanos, e dá outras providências, tendo

2

PARECERES, sob n.0 • 891 e 892, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade, com as Emendas que
apresenta de n. 0 • 1 e 2-CCJ; e
- de Economia, favorável ao Projeto e às Emendas da Comissão de Constituição e Justiça.

REQUERIMENTO N, 523, DE 1976
Votação, em turno único, do Requerimento
n.O 523, de 1976, do Senhor Senador Henrique de La
Rocque, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista do Ministro Nascimento
e Silva, publicada no jornal O Estado de S. Paulo
do dia 3 de outubro de 1976.
0

3

6

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 23, DE 1975
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n. 0 23, de 1975, do Senhor Senador Nelson
Carneiro, que altera a redação do art. 550, da Consolldação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n.oa 504, 505 e 506, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicldade;
- de Leglslac;ão Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 256, DE 1975
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
._~.,. Senado n. 0 256, de 1975, do Senhor Senador Nel·:•m Carneiro, que acrescenta parágrafo ao art. 132,
ll:t Consolidação das Leis do Trabalho <Decreto-lei
11.0 ~·.452, de.l. 0 de maio de 1943), tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 a 496 e 497, de
J976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça.; e
- de Legislação Social.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 219, DE 1976
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Smado n.0 219, de 1976, do Senhor Senador Ita-

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 19, DE 1976
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n.o 19, de 1976, do Senhor 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 atlvldade, dando nova redação
ao § 4.0 do art. 10 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de
1973, tendo
PARECER, sob n.0 187, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstltuciolldade.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 129, DE 1976
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da j urldicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do senado n.0 ••
129, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que
concede aos Representantes Comerciais Beneflclos da
Legislação SOcial, tendo
PARECER, sob n.0 521, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela lnjurldicldade.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) encerrada a sessão.

Está

(Levanta-se a sessão às 22 hora11 e 30 mtnutos.)
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MISA

LIDIIANCA DA AIINA
IDA~IOIIA

39.Secrotárlo,
lourlval Baptista IARENA-SEI

Presidenles

Magalhães Pinto IARENA-MGI

líder

Potrónlo Portollo
Vlco·lldoros
Eurico Rezende

Jorbos Passarinho
José llndoso

J9.Vice-Presidenlel

Wilson Gonçalves IARENA-CEI

Malloslo~o

49-Secretáriol

Paulo Guerra
Ruy Santos
Saldanha Oorzl
Virgílio Tdvora

lonolr Vergas IA RENA-SCI
29. Vice-Presidenlez

Benjamim Forah IMDB-RJI

LIDIUNCA DO MDI
IDAMINOIIA
J9.Secretório:

Suplentes de Secretáriosz

Lldor ·

Dlnario Mariz IARENA-RNI

Franco Mantere

iuy Corno iro IMOB-PBI
Renato Franco !ARENA-PAI
Alexandre Costa !ARENA-MAl
Mondes Canelo IARENA-MTI

2•-Socrotdrlo:
Marcos Freire IMOB-PEI

COMISIOU

Vlco·lldoror
Mauro BeneYides

Roberto Soturnlno
Itamar Franco
Evandro Carreira

COMIISlO DI AIIUNTOI IICIIONAII-(CAI)
.17 Mombrosl

Oirotor: José Soares do Olivalro Filho
local: Anexo 11- Térroo

COMPOSIÇ~O

Prosldonto: Co"oto Pinheiro
Vlco-Prosldonto, Agonor Mario

Telo fones: 23·6244 o 25·8505- Remais 193 o 257

Suplente•

ntular••
A) SIIVIÇO DI COMIIIOU PIIMANINTIS
Chefe: Cldudlo Carlos Rodrigues Costa
local: Anexo 11- Térroo
Telefono: 25-8505-Romois301o313

ARENA
I. Saldanha Oarzl
2. Josí Somoy
3. Bonodlto Forrolro

I. Co"oto Pinheiro
2. José Guiomord
3. ToCII6nlo Vi/ola
\ 4, Renato Franco
· 5. Josí Estovos

MDB
I. Evoldslo Vlolro
.2. Gilvan Rocha

I. Agonor Mario
2. Evondro Carreiro

Assirtonto: lêdo Ferreiro da Rocha- Ramo1312
Rounlllos: Torças-loiros, às 10:00 horas
local: Solo "Clóvis Bovilocquo"- Anuo 11- Romo1623

COMISSlO DI ACIIICULTUIA-(CA)
17 Membros!

COMIIIlO DI CONinTUIÇlO I JUII'ICA-(CCJ)
COMPOSIÇ~O

113 Mombrosl
COMPOSIÇ~O

Proslcfonto: Orestes Quérclo

Prosldonto: Accloly Filho

Vice-Presldentez Benedifc Ferreira

J9.Vice·Prealdenlel Gustavo Capanemo

.2<'-Vlco.Prosldonto: Paulo Brossord

ntularea

Suplente a

ntulerea

ARENA
I. Vascon ceies Torrês
1. Paulo Guerra

2. Otalr Bockor

3. Benedito Ferreira

3. Renato Franco

I. Accloly Filho
2. José Sornoy
3. José llndoso
4, Holvldlo Nunes
5. ltollvlo Caolho
6. Eurico Rozondo

I. Altovlrlool

I. ltolívlo Coelho
,/'

i, Mendes Canele

Suplente•
ARENA
I. Ma"oslo~o
2, Otto lohmann
3, Potrónlo Portollo
4. Renato Franco

5.. Oslros Tolxolra

7. Gustavo Capanemo

8, Holtor Dias

.

9. Henrique de la Rocque

MDB
I. Agenor Mario

I. Adalberto Sono

(, Orestes Quérclo

2. Amoral Pol•oto

MDB
I. Dirceu Cardoso
2. leito Choves
3. Nelson Corno iro
4. Paulo Brossord

I. Franco Montoro
2. Mouro Bonovldos

'\sslstenloz Marcus Vinlcius Goulart Gonzaga- Rama17Õ6
~eunióes,

Quartas. feiras, às llt30 horas

.0cal: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

1

Assistente, Maria Helena Bueno Brandl!o- Ramal305

iounlllos: Quartos-loiros, llr 10:00 horas
local: Solo "Clóvis Bovllocqua" -.Ano•o 11- Ramal 623
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COMIS5AO DO DISTRITO flDUAL-(CDF)

COMISSAO DIIDUCAÇAO I CULTUIA-(CIC)

III Mombrosl

19 Membros I

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Prcsidenle: Heitor Dias

Presfdente1 Tarso Outra

Vice-Presidente: Adolbono Sena

Vlce·Presldente 1 Henrique de La Rocque

Titula roa

5uplentoo

Suplente•

Titulare•

ARENA

ARENA

I. Helvídio Nunes

1. Augusto Franco

I. Tarso Outra

2. Eurico Rezende

2. luiz ca~olcantfl

2. Gustavo Copanema

3. Renato Franco

3. José lindoso

3. João Calmon

I. Arnon do Mollo
2. Hel•ídlo Nunes
3. José Sornev

4. 01ires Teixeira

4, Virgílio Távora

4. Henrique de lo Rocque

4. RuySontos

5. Saldanha Oerzi

5. Mendes Canele

6. Heitor Dias

6. Dila lohmonn

7. Henrique de lo Rocque

MDB

8. Otoir Becker

MDB

I. Evelásio Vieira

1. franco' Montara

:2. Paulo Brossord

2, lia mo r Franco

I. Adalberto Sane

1. Evondro Carreiro

3,' Adalberto Sena

2. Lézoro Borbozo

2. Nelson Corno iro

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598

3. Ruy Carneiro

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Clóvis Sevilocqua"- Anexo 11- Rama1623

Assistente: Reno Ido Pacheco de Oliva iro -

Ramal 306

Reuniões: Quintas- feires, às 9:00 horas

Local: Solo "Ruy Barbosa"- AnDKO 11- Ramais 621 u 716

COMISSA.O DlfiNANÇAS-(CP)
117 Membros!
COMPOSIÇÃO

COMISSAO DllCOI\IOMIA-(CE)

Presidente: ~moral Peixoto

III Mcmbrosl

Vice-Presidente: Teotónio Vilela

COMPOSIÇI<O

Suplente•

nlvlar••
ARENA

Presidente: Milton Cabral

I. Saldanha Dorzl
2. Benedito Ferreiro
3. Alexandre Costa

2. José Gulomard

Suplentoo

4, Fausto Castelo-Bronco

4. Heitor Cios

1. Bt~nerlito Ferreira
2. Augu5lo Franco

S.
6.
7.
8.
9.

Vice-Presidento: R~J.nato Franco

Titula roa
A!ENA

I. Milton Cabral
2. Vosconcolos Torras

3. Jessé Freirt~

3. Ruy Santos

4. luiz Co'Yalcante

4.

S. Arnon de Mel lo

Ca !tele Pinhoiro

5. Helvídio Nunes

3,

Jo~é

Sarney

Jessá Freire

S. Conoto Pinheiro

VirgíliO Távora

6, Oslres Teixeira

Manos leão
Tarso Outro
Henrique de lo Rocque

10. Halvídio Nunes

11. TooiOnlo VIlela
12. Ruy Santos

6. Jarbos Passarinho
7. PauloGuerra

MDB

8. Renato Franco

1. Amoral Peixoto

I. Donton Joblm

L Agunor Maria

2. leite Choves

2, Dirceu Cardoso

2. Amoral PoiKoto

3. Mouro Benevldes

3. Evoláslo Vlolro

MDB
I.

I. Daniel Krleger

franco Montara

2. Orestes Outírcio
3. Roberto Saturnino

4. Roberto Saturnlno

5. Ruy Carneiro
Asmtontu: Dan1ol Ruis do Seul a· · kmrwl675

Assistente: Marcus Vlnlcius Goulart Gon:zogo- Romol303

R?un1oos: Ouortos-I<Hrm, às 10:00 hora~

Ruunióos: Quintos-luiras, às

Local: Solo "Ru..,. Uarbosa"- Anu~o 11- ~ur1n1~ 6"21 u 716

locolt Sala "Ruy Barbosa"- Anoxo 11- Ramais 621 e 716

10:30 horas
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COMIIIAO DI LIOIILAÇlO IOCIAL-(CLS)

COMISSAO DI IILAÇOIS IXTIIIOIII-(CII)

17 Membros I

115 Membros!

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Presldente1 Nelson Carneiro
Vlce-Presldenter Jeué Frolre

Prosldonto, Daniel Krlogor
I•·VIco-Presldonte, lulz Viena

Titulare•

2•·VIco·Prosldonto, Virglllo Távora

ARENA

I. Vlrgillo Távora
2. Eurico Rozondo
3. Accloly Filho

I. Mondes Canelo
2. Domiclo Gandlm
3. Jarbas Panorlnha
4, Henrique do lo Racquo
5. Jonó Frolro

lu11lentt1

Tltular11
ARENA

I. Accloly Filha

I, Daniel Krlogor
MDB
I, lázoro Barbozo
2. Ruy Carneiro

I. Franco Montoro

2. Nelson Carneiro

Anlstonto• Don lo I Reis de Souza- Ramal 675
RouniOos. Quintas-loiros, às 11.00 horas
local. Solo "Clóvis Bovllacquo"- Anuo 11- Ramal623

2. lulz Viana

2. José llndosa

3, Vlrglllo Tdvoro

3. Conoto Pinheiro

4, Jouó Freire

4, Fausto Castelo-Branco

5, Arnon do Mollo

5, Mond11 Canelo

6. Potrónlo Partolla

6. Holvldlo Nun11

7, Saldanha Dorzl
8. José Sarnoy
9, Jo!o Calman

COMIIIlO DI MINAIIINIIOIA-(CMI)

lO, Augusto Franco

17 Membros!

MDB

I. Nelson Carneiro

COMPOSIÇÀO

I, Danton Joblm
2. Gllvan Rocha

2. Paulo Brcnord

Presidente, JoOo Colmon

3. Itamar Franco
4, tolto Choves

3. RobortoSaturnlno

Vice-Presldentor Oe~míc:lo Gondlm

Titular••

lv11lente1

5. Mauro Bonovldos

ARENA

I. Paulo Guerra
2. José Gulomord
3. Vlrgillo Távora

I. Milton Cobrai
2. Arnon de Mollo
3. lillz Covolconto
4, Domiclo Gondlm
5. JoOo Calmon

Anlstonto, Cóndlda Hlportt- Ramal676
Rounlees, Quartas-loiras, às10,30 horas
local. Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 • 716

MDB
I, Gllvon Rocha
2. leito Choves

I. Dirceu Cerdoso
2. Itamar Franco

COMIIIlO DIIAÚDI-(CI)
17 Membros!

Anlstonte• Ronoldo Pacheco do Oliveira- Remoi 306
RouniOos• Quintos-loiras, ln10,30 horas
local: Solo "Clóvis Bevllocqua"- Ano•o 11- Romol623

COMPOSIÇÃO
Pr11ldonto• Fausto Costela· Branco

COMIIIlO DIIIDAÇlO-(CI)

Vlco·Prt~ldonto,

15Mombrosl
COMPOSIÇÀO
Prosldonto, Danton Jablm
Vlce-Presldenter Renato Franco

lu11lente1

Titulare•
ARENA

), Vlrgillo Távora
(, Mendea Canela

I. José llndosa
2. Renato Froneo

lu11lente1

Titularei
ARENA
I, Fausto Castofo.Bronca

), Saldanha Dorzl

2, Catloto Pinheiro

2. Mond11 Canelo

3. Ruy Santos
4, Otalr Bockor

J

5. Altevlrloal
MDB

3, Otto lohmann
MDB

I. Dantan Jablm

Gllvan Racha

I. Dirceu Cardoso

), Adalberto Sena

I. Evandra Carreira

2. Gllvon Rocha

2. Ruy Carneiro

2, Orestes Quórcla
Anlstente1 Mario Cormem Castro Souza- Romai1J4
Reunlc5esJ Quartos-feiras, às 11,30 horas

local: Solo "Clóvis Bovllocquo"- ~.nexo li- Romol623

Aulslont" lêda Ferreira da Rocha- Rama1312
RouniOes, Quintas. feiras, às I ),OO horas
local, Sala "Ruy Barbosa"- Ano•c 11- Ramais 621 o 716
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COMISSlO DI TRANSPOITIS, COMUNICAÇOIS
I O IRAS I'OILICAS-(CT)

17 Membros!

17 Membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

)"residente~ José Gulomord
Vice-Presldenter Vasconcelos Torres

Presldente1 Aluondro Costa
Viee- Presidente: lulz Cavalcante

Suplente•

fi tu lar••

ARENA

'L José Undoso

I. Jarbos Pauorlnho
2. Honrlque do lo Racquo

3. Virgíllo.Tó,ora

3. Alexandre Costa

I, luiz Cavalcante
4. Josó Guiomord
5. Vonconcelos Torres

ARENA

I. Olla lehmann
2. Mendes Canele
3. Teat<lnla Vilela

1. Alexandre Casto

2. luiz Covolconfe
3. Benedlio Ferreira
4. José Esteves

MDB
I, Agenor Mario

1. Amoral Peixoto
'J. Adalberto Seno

Suplente•

Titulare•

2. Orestes Quê reia

· 5. Paulo Guerra
MDB

I. Lázaro Barbaza
2. Roberro Salurnlna

1. Evcndro Carreiro
2. E'olós'10 VIeira

Assistent~: léda Ferrolro da Rocha- Ramo1312
Rt~uníóes: Quartos-fiaras, às 12:00 horas

Assistente: Cléudio Carlos R. Casto- Ramol301
ReuniOes: Qulntos.feiras, às 11:30 horas

local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Remais 621 e 716

Local: Sala "Ció,is Bo,ilacqua"- Anexo 11- Rama1623

COMISSlO DI SIRVIÇO PÚILICO CIVIL-(CSPC)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: lózaro Borboza

I) SIR VIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISI'ICIAIS
I DIINQUIIITO

Vice-Presidente: Ono lehmonn

Titulare•

Suplente•

Comlllle• Temper6rlal

ARENA

I. Mattos Leão

!. Augusto Franco
2. Otto lehmann

2. Gusta\10 Caponema
3. Alexandre Cesto

3 Heitor Dias
·1. Accioly Filho

!i. luiz Viana
MDB
I. Itamar Franco

1. Dcnton Jobim

2. Lózoro 8crbozo

2. Mouro Benevides

Assistente: Sonio Andrade Pei~eoto- Romo1307
RE<uniõos: Quintas-feiras, às 10:00 horas
t~Jcol: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Remeis 621 e 716

Cholo: Ruth do Souza Castro
local: Anexo 11- Térrea
Telefone.
Ramal303

2s.asos-

11 Comissões Tempordrlos para Projetes do Congresso Nacional
21 Comissões Tempordrlas paro Apreciação de Veto1o
31 Comlssdes Especiais e de Inquérito, e

41 Comissão Mista do Projeta do lei Orçamentária larr. 90 da Regimenta
Comuml,
Assistentes de Comissões: Horoido Pereira Fernandes Aliou ao Oli,eira - Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz Mauro Lopes de Só- Rama1310.

Roma I 67 4;

Ramal 598;

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976

~~~RAS
I 1ooo

TERÇA

SALA

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTES

C.A.R.

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramal- 623

ltDA

09:00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

RONALDO

QUARTA

SALAS

ASSISTENTES

C.E.C.

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramal- 623

CLEIDE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

SONIA

C.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

'
. ,I)RAS

CC.J.

10:00

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramal- 623

MARIA
ti ELENA

C. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

DANIEL

C. R. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

CÂNDIDO

C.M.E.

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

RONALDO

CA

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

MARCUS
VINICIUS

C. L. S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

DANIEL

C. R.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
CARMEM

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

ltDA

C.S.N.

RUY BARBOSA
RamaiS- 621 e 716

ltDA

10:00

10:30
10,30

11 :30

12:00

":00

11:30

c.r.

~UY

BARBOSA

Ramais- 621 e 716

ClÁUDIO
COSTA
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SEXTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 1976

BRASíLIA -

DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III,
da Constituição, e eu, José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N9 80, DE 1976

Autoriza o Presidente da República Federativa do Brasil a ausentar-se
do País, no decurso da primeira quinzena de novembro vindouro.
Art. 19 É o Presidente da República Federativa do Brasil autorizado a ausentar-se
do Pais, no decurso da primeira quinzena de novembro vindouro, para um encontro com o
Presidente da República do Peru, na fronteira brasileiro-peruana, entre as cidades de
Tabatinga e Ramón Castillo.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 28 de outubro de 1976. - Senador José de Magalhães Pinto,
Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMARIO
1 - ATI\ DI\ 198." SESSAO, EM 28 DE OUTUBRO DE 1976
1.1 - ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da
República
Restituindo autógrafos de projeto de lei sanclonado:
- N. 0 177/76 Cn. 0 331/76, na origem), referente
ao Projeto de Lei da Câmara n,0 77176 (número
~ 087/76, na Casa de origem), que prorroga o prazo
d'l vnl!dade de carteira de Identidade para estran·

gelros. (Projeto que se transformou na Lei n.0
6. 370, de 27 de outubro de 1976.)
1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Mensagem n.0 165/76 (n.0 302/76, na orl·
geml, do Senhor Presidente da Repúbllca, propondo, ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mog!-Guaçu CSPl a elevar
em Cr$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos
mil cruzeiros), o montante de sua divida consolldada.
- Mensagem n.o 166/76 Cn.o 303/76, na orl·
geml, elo Senhox Presidente ela. Repúbllca., pro-
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Ministro Nascimento e Silva, publicada no Jornal
"O Estado de S. Paulo", do dia 3 de outubro de
1976. Aprovado, após usar da palavra no encami~
nhamen.to de sua votação o Sr. Senador Henrique
de La Rocque.
1.2.3- Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n,o 23/75, do Sr.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 283/76, de Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe art. 550 da Consolidação das Leis do Trabalho.
o adicional noturno para os trabalhadores regidos Aprovado em primeiro turno.
pela Consolidação das Leis do Trabalho.
·
- Projeto de Lei do Senado n. 0 256/75, do Sr.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 284/76, de
Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta paráautoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que mografo ao art. 132 da Consolidação das Leis do Tradifica o 1 2.0 d art. 1.0 do Decreto-lei n,0 75, lie balho
(Decreto-lei n,0 5.452, de 1,0 de maio de
21 de novembro de 1966, que dispõe sobre a correção
1943).
Rejeitado.
Ao Arquivo.
monetária dos débitos de natureza trabalhista.
- Projeto de Lei do Senado n.o 219/76, do Sr.
1.2.4 - Requerimento
Senador Itamar Franco, que regula o reajuste de
- N.o 571/76, de autoria do Sr. Senador Heitor aluguéis de Imóveis urbanos, e dá outras providênDias, solicitando a transcrição, nos Anais do Se- cias. Aprovado com emendas, em primeiro turno.
nado Federal, do artigo sob o título "Recordação e A Comissão de Redação.
memória de Frederico Edelweiss", de autoria do
- Projeto de Lei do Senado n.0 19/76, do Sr.
Prof. Tales de Azevedo, publicado no jornal "A Senador Franco Montara, que dispõe sobre a conTarde", de Salvador- BA.
cessão do abono de permanência em serviço às
mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos
1.2.5 -Discursos do Expediente
de atividade, dando nova redação ao § 4. 0 do art.
SENADOR FRANCO MONTORO, como Lider 10 da Lei n. 0 5. 890, de 8 de junho de 1973. (Apre- Publicação inserida na revista "Ciência e Cul- ciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitura", volume 28, destacando a contribuição posi- tado. Ao Arquivo.
tiva que o Congresso Nacional oferece na busca de
- Projeto de Lei do Senado n.O 129/76, do Sr.
soluções aos problemas nacionais.
Senador Franco Montara, que concede aos repreSENADOR HEITOR DIAS - Solenidades co- sentantes comerciais benefícios da Legislação Somemorativas da "Semana da Asa".
cial. (Apreciação preliminar da Juridicldade.)
SENADOR DANTON JOBIM - Comentários Rejeitado. Ao Arquivo.
sobre o livro "Democratle Françalse", de autoria do 1.4 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
Sr. Glscard d'Estalng, Presidente da República
SENADOR VIRGlLIO TAVORA - Como LiFrancesa.
der- Entrevista com o Presidente Gelsel por mem1.2.6- Requerimento
bros da bancada nordestina da Casa, a fim de traà Região, face à aprovação
- N.0 572/76, de autoria do sr. Senador Otto tar de Interesses ligados
·
0
Cyrlllo Lehmann, !ollcltando a transcrição, nos do Decreto-lei n. 0 1.478/76, que altera dispositivos
Anais do Senaao Federal, do discurso proferido do Decreto-lei n. 1. 376/74, relativos aos Fundos
pelo Sr. Presidente da Associação dos Servidores de Investimentos do Nordeste, da Amazônia e seCivis do Brasil, ao ensejo da Inauguração - com torials, e dá outras providências. Emendas apre·
pelo Senado. a presença do Presidente Ernesto Gelsel - do sentadas por S. Ex. a- e aprovadas
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 74/76, que dispõe
Clube do Servidor Público Civll, em Brasília.
sobre as sociedades por ações, a fim de resguardar
os Interesses da Amazônia e do Nordeste.
1.2.7- Comunicação da Presidência
SENADOR AGENOR MARIA - Eleição do Sr.
- Convocação de sessão extraordinária do
Senado Federal, a realizar-se hoje, às 18 horas e Aluizlo Alves para a Academia Norte Rlo-Gran·
dense de Letras.
30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
pondo ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), o montante lie sua dívida consolidada.

1.2.8 - Ofício
- Do Sr. Deputado Jorge Vargas, Vice-Lider
da ARENA, no exercício da Liderança, de substituições de membros em Comissão Mista do Congresso
Nacional.

1.3 -ORDEM DO DIA
- Requerimento n. 0 522/76, dos Srs. Senadores
Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
proferido pelo Governador Antonio Carlos P.:onder
Reis, por ocasião da visita do Senhor Presidente da
República, General Ernesto Gelsel, ao Estado de
Santa Catarina. Aprovado.
- Requerimento n.0 523/76, do Sr. senador
Henrique de La Rocque, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da entrevista do

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Considerações sobre os lndices de troca e de preço das mer·
cadorlas negociadas com o estrangeiro no período
de 73 a 75.
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Adml·
nlstração do Engenheiro Pádua Amarante à frente
da dlreção da CELF.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Faleci·
menta do Sr. José Góis Barreto.
SENADOR HELVlDIO NUNES -Exposição sobre os aspectos da realidade nordestina, proferida
por S. Ex.•, por ocasião da realização do Simpósio
sobre Política Rural, denominado '0 Homem e o
Campo", patrocinado pela Fundação :Milton Campos. Entraves e obstáculos que vem sofrendo a economia nordestina, em virtude da politica econõmico-financelra adotada pelo Governo Federal.
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- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PROXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
l!
- ATA DA 199.• SESSAO, EM 28 DE OUTUBRO DE 1976
2.1 - ABERTURA
2.2 -EXPEDIENTE
2.2.1 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão do Congresso Nacional a reallzar-se amanhã, às 11 horas, com Ordem
do dia que designa.
2. 2. 2 - Apreciação de redação final
- Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Cãmara n.o 74176 (n.o 2 .559-B/76,
na Casa de origem) , em regime de urgência. Aprovada. A Cãmara dos Deputados.
2.3 -ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n. 0 161/76 (n.o 296/76, na ar!1.5
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gem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbl!ca
submete ao Senado a escolha do sr. Ronald Leslle
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. Apreciado em sessãG
secreta.
2.4 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
3
- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSOES ANTERIORES
- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido
na sessão de 2&-10-76.
- Do Sr. Senador Roberto Satumlno, proferido na sessão de 27-10-76.
- MESA DmETORA
4
5
- LíDER E VICE-LIDERES DE PABTJDOS
6
- COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES

ATA DA 198.a SESSAO, EM 28 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESID:I!:NCIA DO SR. MAGALIIAES PINTO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS, SENADORES:

Cattete Pinheiro - Renato Franco - Henrique
de La Rocque - José Sarney - Helvídlo Nunes Vlrgil!o Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria
- Ruy Carneiro - Arnon de Mello - Lu!z Cavalcante
-Augusto Franco - Lourival Baptista -Heitor Dias
- Ruy Santos- Benjamim Farah- Danton Joblm
- Nelson carneiro - Gustavo Capanema - Itamar
Franco - Magalhães Pinto - Franco Montara Otto Lehmann - Italivlo Coelho - Mendes Canale
- Saldanha Derzl - Accloly Filho - Otalr Becker
- Daniel Krieger - Paulo Brossard
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitura do Expediente.
:SJ

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionado:
N.0 177/76 (n.0 331/76, na orl~;em) de 27 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Cãmara n.o 77,
de 1976 (n.0 2. 687/76, na Casa de origem), que prorroga o prazo de validade de carteira de Identidade
para estrangeiros. (Projeto que se transformou na Lei
n.0 6.370, de 27 de outubro de 1976.)

PARECERES
PARECERES N,oo 895 E 896, DE 1976
PARECER N.0 895, DE 1976
Da Comlssão de Economia
Sobre a Mensagem n.• 165, de 1976 (Mensagem n.• 302, de 4-10-76, na Presidência da
República) do Senhor Presidente • República,
propondo, ao Senado Federal, seja autorlsada a
Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu (SP) a
elevar em Cr$ 1. 400. 000,00 (hum. milhão e
quatrocentos mll cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Relator: Senador Cattete Pinheiro
o Senhor Presidente da República, com a Mensagem n.o 165, de 1976, submete à apreciação do
Senado Federal, o pedido de autorização, feito pela
Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu (BP), no sentido de elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos Itens I e II do art. 2.0 da Resolução n.• 62,
de 1975, do Senado Federal, a fim de realizar operação de crédito, no montante de Cr$ 1.400.000,00
(hum milhão e quatrocentos mil cruzeiros), junto ao
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação.
A operação de crédito tem as seguintes caracterlstlcas:
A- Valor: Cr$ 1.400.000,00:
B - Prazos:
1 - de carência: 10 meses;
2 - de amortização: 216 meses;
C - Encargos:
1 - juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária Idêntica à das ORTN;
D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (ICM);
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PARECERES N.oo 897 E 898, DE 1976
E - Destinação dos recursos: financiamento. de
obras de pavimentação e colocação de gulas e sarjePARECER N. 0 897, DE 1976
tas, a serem executadas em vias públicas daquela loDa Combsão de Economia
calidade.
Sobre a. Me~~~&rem n.O 166, de 1978 (MenO Conselho Monetário Nacional opinou favoravelmente ao pleito por entender que o mesmo não
sagem n.0 303, de 4·10-76, na Presidência da
deverá acarretar maiores pressões no exercfclo orRepública. propondo, ao Sena.do Federal, seja
çamentário dOI! próximos exerefclos.
a.utorba4a a Prefeltlll'llo Munlclpat de SantG
(SP) a elevar em Cr$ 40.GOO.OOO,OO
André
A matéria é semelhante aos demais pedidos já
(quarenta mUhões de cruzeircJs) o mGntante de
aprovados por esta Comissão, que os considerou densua divida oonaolldada.
tro dos objetlvos do Plano Nacional de DesenvolVI- ·
mento, no toca11te ao reaparelhamento das pequenas
Relator: Senador Benecllto Ferreira
e médias cidades, com o Intuito de equlllbrar os fluxos migratórios Jntem011.
Com a Mensagem n.0 166, de 1976, o Senhor Presidente
da República submete à apreciação do SeAslllm sendo, conclulmos pela aprovação do pleinado
Federal
o pedido da Prefeitura Municipal de
to, DOI! termos do seguinte:
Santo André (SP) para elevar em Cr$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros) o montante de sua
PROJETO DE Rl'SOLUÇAO N.o 110, DE 1978
divida. consolidada.
Autoriza a Prefeitura MUDlcJpal de Morl·
A operação de crédito a ser realizada junto ao
Goaçu, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$
1. 400. 000,041 (hum milhão e qaa&rucentGI mil Banco Nacional da. Habitação (BNH>, terá as secrazelros) G mGntante de •aa divida ooiiiGU· guintes caraeteristlcas:
dada.
"A- Valor: Cr$ 40.000.000,00;
o Senado Federal resolve:
B - Praacls:
Art. 1.o Jl: a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu
1 -de carência: 6 meses;
<BP>, autorizada a elevar, temporariamente, os pa2 - de amortização: 240 meses;
rlmetros fixados pelos itens I e II, do art. 2.0 da
0
Resolução n. 82, de 1975, do Senado Federal, a fim
C - Encar&'CII:
de contrair, junto ao Banco do Estado de São Paulo
.1
- juros de 9% a.a.;
S.A., empréstimo no valor de Cr$ 1.400.000,00 (hum
2 - correção monetária aos mesm011 fndlces fimilhão e quatrocentos mn cruzeiros>, destinado ao
financiamento de obras de pavimentação e colocação xados para as ORTN;
de gulas e sarjetas, a serem executadas em vias púD - Garantia.: Imposto sobre a Circulação de
blicas daquela localidade.
Mercadorias (ICM) ;
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data
E - Destinação dos Recursos: financiamento de
de sua publlcaão.
obras a serem executadas no sistema viário daquela
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1978. localidade."
RenatG Franco, Presidente em exerelclo - Cattete
O Conselho Monetário, após um minucioso esPinheiro, Relator - BenedltG Ferreira - RGbertG Sa- tudo do pleito, opinou pelo deferimento, por ententamlno - ArnGn de MeUG - leaé Freire.
der que os compromissos assumidos pelo mesmo não
deveriam acarretar maiores pressões na execução orPARECER N.O 898, DE 1978
çamentária dos próximos exercfclos.
Da CemliÃCI de Constituição e Jllltlça
Assim sendo, à luz dos dados apresentados, julgaSobre o ProfetG de Resolução n,o 110, de mos a matéria merecedora de nosso acolhimento, nos
1978, que autGrila a Prefeitura Municipal de termos do seguinte:
Moat-Guaçu (SP) a elevar em Cr$ l.COO.OOO,fMI
PROJETO DE R.ESOLUÇAO N.0 111, DE 1978
(hum milhão e qaatrocentGa mil crueirol) o
montante de sua divida OOIIIQUdada.
Autoriza. a. Prefeitlll'llo MunJclpal de Sa.nto
André (SP) a elevar em Cr$ 40.0041.000,00
Relator: Senador Otto Lehmann
(quarenta milhões de cnuelros) G mGntante
O Projeto de Resolução n.o 110, de 1978, da digna
de
sua dívida coDSGUdada.
Comissão de Economia, autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu a elevar em Cr$ 1.400.000,00
O Senado Federal resolve :
(hum mUhão e quatrocentos mU cruzeiros) o monArt. 1.o É a PreMtura. Municipal de Santo André
tante de sua divida consolidada.
(SP), autorizada a elevar, temporariamente, o paA operação de crédito será realizada junto ao râ.metro fixado pelo Item II do art. 2.0 da Resolução
Banco do Estado de São Paulo S.A. e é destinada ao n.o 62, de 28-10-75, do Senado Federal, a fim de
financiamento de obras de pavimentação e colocação realizar operação de crédito, no valor de Cr$ ..... .
de gulas e sarjetas a serem executadas em vias pú- 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), junto
blicas daquela localidade.
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., destinado ao
A matéria obedeceu as exigências regimentais e financiamento de obras a serll!ll executadas no sls·
tema viário daquela localidade.
go.za de jurldlcldade e constitucionalidade.
Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data
Pela aprovação do Projeto.
de
sua
publicação.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976. Accioly FUho, Presidente - Otto Lehmann, Relator
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1976. - Ita!ívlo Coelho - Nelson Carneiro com restrições
Renato Franco, Presidente em exerciclo - Benedito
- Reitor Dias - Relvídlo Nunes - Henrique de La Ferreira, Relator - Ca.ttete Pinheiro - RGberto Sa.·
Bocque - Gustavo Capanema - Eurico Resende.
tumino - Amon de MeDo - Jessé Freire.
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PARECER N.0 898, DE 1976
Da Comissão de Constituição e Justiça.
Sobre o Projeto de Resolução n.0 111, de
1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Santo André <SPJ a elevar em Cr$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Relator: Senador Otto Lehmann
O Projeto de Resolução n.O 111, de 1976, da digna
Comissão de Constituição e Justiça, autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André <SP l a elevar em
Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada.
A operação de crédito será realizada junto ao
Banco do Estado de São Paulo S.A. e é destinada ao
financiamento de obras a serem executadas no sistema viário daquela cidade.
A matéria obedeceu as exigências regimentais e
goza de juridlcldade e constitucionalidade.
Pela aprovação do Projeto.
sala das Comissões, 27 de outubro de 1976. Aecioly Filho, Presidente - Otto Lehma.nn, Relator
- Italívio Coelho - Nelson Carneiro, com restrições
- Helvídlo NIUles - Heitor Dias - Gustavo Capanema. - Henrique de La. Rocque - Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo
Sr. 1.o.secretário.
·
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 283, DE 1976
Dispõe sobre o Adicional Noturno para os
trabalhadores regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O caput do art. 73 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 4.452,
de 1.0 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 73. Salvo nos casos de revezamento
semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá
remuneração superior à do diurno e, para esse
efeito, sua remuneração terá um acréscimo de
30% Ctrinta por cento) pelo menos, sobre a hora diurna."
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A fixação de uma compensação mais justa e mais
humana a titulo de adicional de trabalho noturno é
um imperativo de nossos dias, pois como sabemos,
cada vez mais se amplia o número de empresas que
recorrem ao trabalho em todos os turnos, como forma
de aumentar a produção e, não poucas vezes, em decorrência da atlvidade exercida, que não permite a
interrupção diária da maquinaria, sem o que, haveria
enormes prej uizos.
Em contrapartida, o trabalhador é cada vez mais
sollcltado a desempenhar suas !unções à noite, !ato
que lhe acarreta, via de regra, uma série qe problemas, seja no que diz respeito a adaptação, seja
quanto à saúde e até mesmo quanto à !amilla, que
se vê privada. da companhia do chefe, nas horas de
descanso normal, as quais toram destinadas, normal-

Sezta·feúa Z9 7245

mente, não para o trabalho, mas para o descanso e a
conseqüente recuperação de energias.
Estes e outros aspectos a!lns ligados ao problema
devem ser levados em alta conta para a fixação de
um adicional noturno recompensador, não sendo possível quanto a outros ângulos, pelo menos quanto à
remuneração propriamente dita. Ets por que estamos
propondo uma espécie de reajustamento para o adicional hoje vigente, que de 20% (vinte por cento),
o que é realmente multo pouco, passará para 30%
<trinta por cento) . Nossa afirmação de que o adicional hoje estabelecido é pequeno porque se compararmos, por exemplo, com o adicional de periculosidade
ou de Insalubridade, veremos que realmente o é. com
efeito, nesses casos, Isto é, de perlculosidade e de lnsalubridade, o adicional fixado é de 30% (trinta por
cento), consoante dispõe o art. 1.0 da Lei n. 0 2.573, de
15 de agosto de 1955, "ln verbls":
"Art. 1.0 Os trabalhadores que exercerem
suas a tlvldades em contato permanente com Inflamáveis, em condições de perlculosldade, terão direito a uma remuneração adicional de
30% (trinta por cento) sobre os salários que
perceberem."
Cabe salientar que o horário notumo envolve aspectos tão Importantes e tão eivados de conteúdo social, que os menores, de ambos os sexos, e as mulheres
estão proibidos de exercerem suas atlvldades à noite.
No caso das mulheres há algumas exceções, as quais
são expressamente cl tadas no art. 379 da Consolidação das Leis do Trabalho. Fora daquelas hipóteses expressamente admitidas, o trabalho noturno é expressamente proibido.
Por toda exposição apresentada, a conclusão é de
que o trabalho notumo deve ser melhor recompensado, para poder, pelo menos, dar condições ao trabalhador de contrabalançar o desgaste físico e mental,
com o adicional recebido que é o minlmo a ser reclamado em forma componente' de remuneração.
Com estes subsídios acreditamos que os Ilustres
pares estarão em condições de, com seus indispensáveis suplementos, aprovarem a presente proposição,
que busca fazer a necessária adequação do trabalho
noturno a uma justa recompensa a ser estabelecida.
O presente projeto foi sugerido peJo Sindicato doa
Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem do
Estado da Guanabara.
Sala das Sessões, 28 de outubro de 1976. - Nelson
Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA

DECRETO-LEI N.0 5,452, DE 1.0 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
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SEÇAO IV
Do trabalho noturno
Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à d·o diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N.• 284, DE 1976
Modifica o § 2.0 do art. 1.0 do Decreto-lei
n.• 75, de 21 de novembro de 1966, que dispõe
sobre a C()rreçiio monetária dos débitos de natureza trabalhista..
O Congresso Nacional decreta: ·
Art. 1.0 Suprima-se, no § 2.0 do art. 1.0 do Decreto-lei n.• 75, de 21 de novembro de 1966, a expressão final "cessando, porém, sua fluência a partir da
data do deferimento do pedido de falência".
Art. 2. 0 Esta Lei entrará. em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
1. É do seguinte teor o texto do dispositivo que
se pretende alterar:
"Art. 1.0 Os débitos de salários, lndenlzações e outras quantias devidas a qualquer titulo, pelas empresas abrangidas pela Consolldação
das Leis do Trabalho e pelo Estatuto do Trabalhador Rural, aos seus empregados, quando não
liquidados no prazo de 90 (noventa) dias contados das épocas próprias, ficam sujeitos a correção monetária, segundo os indices fixados trimestralmente pelo Conselho .Nacional de Economia.
\
0
§ 1.
Nas dec!.sões da Justiça do Trabalho,
a condenação Incluirá sempre a correção de
que trata este artigo.
·
0
§ 2.
A correção de que\ trata este artigo
apllca-se também aos créditos dos empregados
nos processos de liquidação, concordata ou falência, CESSANDO, PORÉM, SUA FLUSlNCIA A
PARTIR DA DATA DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE FALtNCIA."

a criação de tensões sociais, que devem ser
evitadas, em virtude da Injustiça que tais fatos representam, atingindo lndlscrlmlnadamente milhares de
trabalhadores.
Assim, nossa proposição vai ao encontro das próprias teses esposadas pelo Governo e visa dar solução
ao grave problema.
2. li: evidente que a protelação dos pagamentos devidos aos trabalhadores, nos casos de falência, se deve,
única e exclusivamente, a uma berrante falha do pró. prlo Decreto-lei n.• 75, de 1966, que Instituiu a correção monetária sobre os débitos das empresas para
com seus empregados, determinando, porém, que a
fluência da correção cessasse "a partir da data do deferimento do pedido de falência".
Essa restrição destruiu o direito à. correção monetária dos créditos dos empregados de empresas faJldas.
Por Isso, têm toda procedência as alegações formuladas pelo Sr. Patricia Neves, a respeito da situação dos empregados das firmas José Carreteiro S/AEstaleiros e Oficina São José e Estaleiros Reunidos
São José, que faliram, trazendo graves prejuizos aos
seus empregados. De fato, em virtude do dispositivo
que este projeto pretende revogar, os créditos de tais
empregados não estão sujeitos à. correção monetária.
Assim, enquanto o processo de falência se eterniza
nos cartórios, os créditos trabalhistas respectivos se
desgastam em face da Inflação galopante que nos assola, beneficiando justamente as firmas falidas.
Por Isso mesmo, os devedores - multo dos quais
fallram fraudulentamente - não têm pressa. em terminar o processo. Quanto mais demorado ele for,
mais lucrarão eles, eis que o patrlmônlo das empresas
ficará intato, senão valorizado, ao passo que as dividas vão perdendo valor, porque não são corrigidas.
Há, assim, um enriquecimento lliclto do devedor,
em detrimento de humildes trabalhadores, que se
vêem privados do essencial ao seu sustento e à. manutenção de suas fam!Has.
1: uma situação verdadeiramente angustiosa.,
criadora de tensões sociais graves, pela Injustiça de
que se revestem, e para a qual o legislador deve estar
atento.
Entendemos que a supressão da parte final do I
2.0 do art. 1.0 do Decreto-lei n.• 75/66 reporá as coisas no devido lugar.
A fluência da correção monetária sobre os débitos
para com seus empregados levará as empresas a acelerar os processos judiciais, a fim de Impedir o aumento do seu passivo.
1: o que visa a nossa proposição que, estamos certos, há de merecer a boa vontade de todos os congressistas.
Sala das Sessões, 28 de outubro de 1976. - Nelscm
Ca.rnelro.
c)

Nossa proposição suprime a parte final do I 2.0 ,
que grifamos, a fim de que a correção monetária dos
débitos das empresas falidas continuem a ser corrigidos monetariamente até seu final pagamento.
2. Para Justificar nossa proposição, queremos,
Inicialmente, Invocar dois conslderanda do próprio
Decreto-lei n.0 75, que assim rezam:
"Considerando o Imperativo de coibir os
abusos de direito que se têm verificado na retenção ou retardamento Indevidos de salários e
de outros pagamentos devidos aos empregados
por parte de empresas, ainda mais prolongadas
por melo de sucessivos recursos j udlclals protelatórlos;
"Considerando que esses fatos, geradores de
tensões sociais, não só pela Injustiça social que
representam, como pelo efetivo desamparo em
que vêm deixando, meses a fio, consideráveis
(As Comlss6es de Constituição e Justiça, de
grupos de trabalhadores, têm levado o Governo
Legislação Soctal e de Finanças.!
a Intervir seguidamente para encontrar soluO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os
ções momentâneas, sem que, entretanto, o abuproj etos lidos serão publicados e encaminhados às
so possa ser adequadamente suprimido."
comissões competentes.
A transcrição mostra três facetas do problema:
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
a) a eXistência de abusos reiterados praticados Sr. 1.0 -Secretárlo.
por determinadas empresas, em detrl~ento dos legltk
li: lido 0 seguinte
mos direitos dos trabalhadores ao recebimento pon-~
·
tua! de seus salários, lndenlzações e mais direitos as- ',
REQUERIMENTO N.• 571, DE 1976
segurados em lei;
!,
r
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno,
b) o empenho do Governo em coibir tais ab"Usos, requeiro transcrição, nos Anais do Senado, do artigo,
mediante reiteradas e sucessivas Intervenções; I
sob o titulo "Recordação e memória de Frederico
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Edelwelss" de autoria do Prof. Tales de Azevedo, pu- dos nossos problemas ·de desenvolvimento está, sem
bllcado no jornal A Tarde (Salvador-DA), em sua dúvida alguma, a nossa dependência, a. Imitação, a ·
edição de 22 do corrente.
subordinação a processos de pesquisas reallzadas no
exterior e o sistemático desprezo à colaboração e à
Sala. das Sessões, em 28 de outubro de 1976. contribuição dos cientistas e da tecnologia bras!Ielra.
Heitor Dias.
Esta Integração da Universidade com o Congresso
O SR. PRESIDEN'J:E (Magalhães Pinto) - De
e
a
vida
pública representa uma cooperação cuja Im0
acordo com o art. 233, § 1. , do Regimento Interno, o
requerimento será submetido ao exame da Comissão portância parece merecer o registro que ora fazemos.
Dlretora.
Desejo, também, Sr. Presidente, em nome da
Bancada do MDB, fazer nosso o apelo da Frente NaHá oradores Inscritos.
cional dos Trabalhadores, que acaba de ser dirigido
Concedo a palavra, como Lider, ao Sr. Senador ao Sr. Ministro do Trabalho, sobre a Intervenção daFranco Montara.
. quele Ministério no Sindicato dos Trabalhadores de
O SR. FRANCO MONTORO CMDB - SP. Como Perus.
Lider, pronuncia o seguinte discurso. Bem revisão do
A medida foi denunciada a este Senado, e, na
orador.) - Sr. Presidente, Sra. Senadores:
ocasião, verificou-se a sua total Improcedência. Os
manifestaram seu protesto perante o
!!: comum fazer-se à Oposição uma critica, no trabalhadores
Ministro do Trabalho, o Senhor Presidente da
sentido de que suas Intervenções são apenas negati- Sr.
e o Sr. Governador de São Paulo, e todos
vas. Temos contestado esta afirmação, e o mesmo Repúbllca
reconheceram a procedência das· alegações, mas a
vêm fazendo outros parlamentares do MDB.
Intervenção permanece. Alegou-se que o advogado do
Mas, neste momento, Sr. Presidente, chega-nos Sindicato estava sendo julgado por crime contra a
às mãos um documento que, pela. sua Importância, Segurança Nacional O processo !ai arquivado, por
deseJamos trazer ao conhecimento do Senado, l!: ne- solicitação da própria Procuradoria, e. deliberação
cessário que os Anais do Senado o registrem, porque unânime. Tratava-se de uma manobra. do Industrial
nele se destaca o valor da contribuição positiva que Interessado em Impedir a movimentação daquele Sino congresso - e, no caso particular, a Bancada da dicato, que foi destruida· pela próprll!o Justiça. A úniOposição - vem prestando à elaboração de planos ca alegação, que teria justificado a "Intervenção, deconstrutivos para a solução de problemas essenciais sapareceu, e, agora, é a Organização Internacional
ao nosso desenvolvimento.
do Trabalho, a OIT, que faz ao· Governo brasileiro
A revista Ciência e Cultura, que é uma das mala uma representação nesse sentido.
autorizadas publicações nacionais, órgão da Sociedade
Peço, Sr. Presidente, que sejam consideradas ccBrasileira para o Progresso da Ciência, dedicou o vo- mo partes Integrantes deste meu pronunciamento a
lume n.0 28 à reprodução de estudos feitos pelos clen- cópia que acabamoS' de receber da representação entlstas brasileiros, a ·pedido do Instituto de Pesquisa e caminhada, pela Frente Nacional dos Trabalhadores
Assessoria do Congresso Nacional, por Iniciativa da e pela Comissão Permanente dos Trabalhadores de
Bancada do MDB. Trata-se de um trabalho que mo~- Perus, ao sr. Ministro do Trabalho, ao qual tormulatra a.s extraordinárias possibilidades de se Incentivar".. mos um apelo para que cesse esta. intervenção, longa,
a politica energética do Brasil, utilizando tecnologias lnju.sta, e contrária ao Interesse da Segurança Nae recursos nossos, diminuindo, assim, a grave depen- clOnai, e contrária, evidentemente, a todo Interesse
dêncla em que se encontra o Pal.s em relação ao pe- da ·'4m!lla trabalhadora brasileira.
tróleo estrangeiro que Importamos.
E~-·Õ- que ·tinha a. dizer, sr. Presidente, C:Multo
No editorial da revlsta;oo..::clentlsta José"" Reis. faz bem!)
.as seguintes observações:
\
· ... - ··_ DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SB.
"Não pode esta _revlstm,sllenclar o alto slg:- ·-. . . FRÀ.NCO .. MONTOBO EM SEU DISCURSO:
nlt!cado de um órgao como o IPEAC e da ln!.·
clatlva que se reflete neste número-de (llêncla
São Paulo, 21 de outubro de 1976
e Cultura. Se de um lado se p~tentela o ln te~ Exm o sr Árnaldo Prleto
resse do' Congresso Nacional-em. lastrear suas ··-· :
·
·
decisões sobre matérias que envolvem. questões: M.D. Ministro_ do Trabalho
cientificas e tecnológicas na- consulta a. espe- · · ~ -Antes permita-nos, Excelência, que registremos
clallsta.s, de outro se manifesta o empenho dos· ·.um-fato que nãO é:a primeira vez que acontece:
professores universitários e cientistas· brasilel- ... · ·· :--....
_
·
ros em contribuir atlvamente, com seu saber e
' A convpcaçao dos trabalhadores em Cajamar, paexperlêncla, para a adequada solução dos gran" . ra a reunlao do dia 17, foi feita por 9o1etim, com a_
des problemas brasileiros.
nossa responsabllldade,_no começo da ultima semana.
_
Isso motivou a lntlmaçao dos companheiros desta CoSem uma partlclpaçao desse tipo nenhum missão, residentes ·em Cajamar, para. comparecerem
e!etlvo desenvolvimento nacional se consegue , à delegacia de policia. Atenderam ao chamado, nasem multo desperdlclo ou mesmo risco de gra- turalmente
·
ves erros. Este número de Ciência e Cultura as.
· ·
·
slnala, pois, uma culminância na v.lda po~tlca
Por outro lado, S_!lm que notássemos, o Dr. Delebrasileira. E é particularmente agradável poder gadc esteve na reunlao: de domingo, e a s~a presença
·
registrá-la quando a SBPC acaba. de reallzar sua só foi sentida no !!.na!.·
XXVIII Reunião Anuar na Capital da 'RepúFoi bom para quem ê.stá acostumado a fazer tubllca, mais uma vez demonstrando com· seu do às claras. A autoridade certamente notou o clima
empenho em congregar os pesquisadores bras!- em que toram tratados os dois assuntos - a lnterlelros, o seu desejo de, por melo da ciência, ser- venção no sindicato e o problema da casa própria vir os Interesses fundamentais de nosso Pais." sem óãlo, medo ou servilismo, mas com dignidade.
O editorial é assinado pelo Dlretor, José Reis.
devida entre governados e governantes obedientes· ao
Fazemos este registro, Sr. Presidente, porque se bem comum.
trata de uma experiência que deve ser multiplicada,
1 - Recordando, mais longinquamente, todos sada reunião do Congresso com Universidade. Na base bemos que, no próximo dia 14 de novembro, faz três
'
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anos que os trabalhadores da PERUS estão com seu
sindicato sob intervenção.
2 - O motivo alegado, na época, era o de que
nosso advogado, despedido três semanas antes, estava Incurso na Lei de Segurança Nacional, como
claramente afirmou o Senador Eurico Rezende, ao
responder à Interpelação do Senador Franco Montoro, como registram os Anais do Congresso, há três
anos. Acrescentou o Vlce-Lider do Governo, por lnformações do :Ministério do Trabalho, que a situação
no sindicato era Insustentável e que o próprio presidente do sindicato tinha pedido a intervenção.
3 - Na. verdade, havia. um mal-estar entre o
presidente do sindicato e os associados, ante a. injustificada dispensa do advogado, logo após o confisco
parcial dos bens da Perus, em julho de 1973. O advogado, nas reuniões do sindicato, demonstrou que
o confisco parcial de bens beneficiava o Grupo Abdalla, que tinha ficado com as pedreiras e que estava
vendendo pedra para a União fabricar cimento. A imprensa divulgou o fato, mas algumas autoridades não
apreciaram. Seria penoso relembrar pormenores do
sucedido, numa hora em que se espera a volta do sindicato à dlreção dos trabalhadores. O folheto im·presso em setembro de 1974 - O CIISD Perus e a Li·
berdade Sindical no Brasil - reproduz todos os fatos. No entanto para sermos fiéis nesta sintese derradeira, precisamos acrescentar o seguinte:
4 - O Presidente do Sindicato, pressionado. por
uma ou duas autoridades, dispensou o nosso advogado, sem consultar os trabalhadores; estes lhe endereçaram um abaixo-assinado em que pediam a convocação de uma assembléia geral para saberem das
razões daquele despedimento. O presidente, temeroso
de perder o cargo, o que poderia acontecer, com base
no· estatuto da entidade, pediu socorro ao então delegado do trabalho, que determinou a intervenção no
81nd1cato, Impedindo assim a realização da assembléia geral.
5 - Os trabalhadores formaram uma COmissão
para representá-los e prosseguir na IJuta contra o
Grupo Abdalla, que parecia satisfeito 'com o parcial
confisco. A união dos trabalhadores se operou tora.
da sede do ·sindicato, devendo ser salientado o abaixo-assinado remetido ao Presidente Geisel em maio
de 1974, insistindo na complementação do confisco
dos bens da Perus. O clamor dos trabalhadores encontrou eco; em outubro do mesmo ano o Presidente
Geisel; reconhecendo as falhas do primeiro confisco,
afastou o Grupo .o\bdalla das pedreiras de Cajamar.
6 - Em dezembro do mesmo ano de 1974 o inquérito policial contra o nosso advogado foi arquivado na Justiça Militar. Entrementes, os trabalhadores, aborrecidos com a infundada Intervenção e conhecendo o tecr do relatório da primeira junta interventora, se lembraram de apresentar queixa à Organização Internacional do Trabalho, o que se deu em
setembro de 1974.
7 - Esperamos pacientemente porque sabemos
que a verdade aparece com o tempo, o Comité Liberdade Sindical da OlT, após ter recebido Informações
do Governo Brasileiro, e, depois de dois anos concluiu que a intervenção foi desnecessária, dêvendo
ser destacado o Item IV das suas conclusões:"
"A respeito da Intervenção das autoridades
no sindicato, o Comitê observa,JJOr outro lado
que tal Intervenção Já começ01rem novembro
de 1973 e que ainda continua. O Comitê, baseando-se em todas as ·Informações recebidas
observa também o estado de desordem que reinava nos assuntos internos do sindicato, e que
os trabalhadores tentaram convocar uma as-
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sembléla geral. Nessa assembléia geral se poderiam ter resolvido os assuntos lntem011, mas
em conseqüência da Intervenção das autoridades, requerida pelo presidente, a assembléia não
pôde reunir-se". (doe. 1)
Devemos salientar que o relatório da Primeira
Junta Interventora nada apurou para Justificar a intervenção,
B --observamos ainda, pelo relatório da OIT,
que o Governo brasileiro Julga ter atendido aos anseios dos trabalhadores ao praticar a intervenção,
porque nem os trabalhadores, nem seu advogado recorreram ao Poder Judiciário contra a Intervenção.
9 - Vamos terminar, Excelência, fazendo algumas considerações a tal respeito:
a) O Poder Judiciário está abarrotado de causas
e a ele só se deve recorrer em caso de dúvida ou arbitrariedade Insanável.
.
b) Querlamos antes de a ele recorrer, conhecer
a manifestação da OIT, para nós de suma Importância, porque envolve não apenas o nosso problema, mas
o da estrutura sindicai brasileira.. Temos alentado
parecer do Prof. A. c. Bandeira de Mello, Já divulgado no O Estado de S. Paulo, em fevereiro de 1976 (do,;,
cumento n.o 2.)
c) Desejávamos, nesse interregno, sentir como
seria mantida a união dos trabalhadores, fora da
sede do sindicato. Confessamos que a experiência foi
vá.Uda não só porque o Presld.ente Geisel atendeu
ao apelo dos trabalhadores, sem qualquer ajuda dos
interventores do Sindicato, como também a Administração Federal da "Perus" reconheceu, em 30 de
setembro de 1975, a leal ajuda que esta Comissão
lhe tem prestado, como faz prova o documento anexo subscrito pelo Sr. OSwaldo Grasslotto. (doe. 3.)
10 - Conclulmos, Excelência, aguardando medidas que ponham fim à intervenção no Sindicato, den,tro de 30 dias. Formulamos este anseio porque nos
é licito esperar que V. Ex.• atenda à recomendação
da OIT e 'reconheça, com dignidade, que fomos vitimas de arbitrariedades iniciadas no Governo anterior.
mais alto respeito,
Com
Comissão Permanente dos Trabalhadores de Perus - João Breno Pinto - Glno Resarhl - Reynaido PessiDJ - Santo C&marp.

o

Recomendações ela OIT ao Governo brasileiro
Transcrevemos na integra as conclusões do Comitê de Liberdade Sindical, endereçadas ao Governo
brasileiro.
Il Em várias ocasiões o Comitê de Liber~
Sindicai Já teve que. ocupar-se dos casos relacionados
com a intervenção do Govemo brasileiro em assuntos
Internos dos sindicatos. Em tais casos, o COmitê
chamou a atenção do Govemo sobre o principio de
que as organizações de trabalhadores devem gozar
do direito de escolher livremente seus representantes,
e de organizar sua admlnlstração - e suas atlvlda·
des, e que as autoridades públicas devem se abster
de toda ingerência que restrinja tal direito ou Impeça o exercicio legai do mesmo. O Comitê subllnhou também que o fato de intervir nas organizações sindicais leva impllclto o grave perigo de restringir tal direi to.
n> O Comitê ademais declarou, em diversos casos, que os prlnciplos de liberdade .sindical não Impedem o controle das atlvldades internas de um sindicato quando este último Infrinja. a lei - a qual, por
sua parte, não deve atentar contra ditos prlnciplos
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- mas sempre considerou da. mâxlma tmporttmcla
que esse controle seja exercido pela autorlda.cle Jucltclal competente, a fim de garantir um procecltmento Imparcial e objetlvo.
m> As questões que não Implicam em conflito entre o Governo e as organizações sindicais mas que
concernem unicamente a. um conflito no próprio selo
do movimento sindical, Incumbem somente às partes
Interessadas. Por esta razão, o Comitê não se vê chamado a examinar questões concernentes às relações
dentro do sindicato que formula. a queixa nem, em
particular, as acusações dos querelantes contra o
presidente do sindicato ou a destituição de seu assessor j urldlco.
IV> A respeito da Intervenção das autoridades no
slncltcato, o Comitê observa, em troca, que tal Intervenção já começou em novembro de 1973 e que
ainda continua. O Comitê, ba.seando-se em todas as
Informações recebidas observa tam{)ém o esta.clo de
desordem que reinava nos assuntos Internos do sindicato, e que os tra.balhadores tentaram convocar uma
assembléia geral. Nessa assembléia se poderiam ter
resolvido esses assuntos Internos, mas em conseqüência. da. Intervenção da.s autoridades, requerlda.s pelo
prseldente, a a.ssembléla não pde reunir-se.
ConclllSÕes específicas
Vl Tendo em conta todas essa.s circunstâncias e
considerando o caso em sua totalidade, o Comitê
recomenda ao Conselho de Adlnlnlstração:
a) que chama a atenção do Governo para os prlnciplos i! as considerações que figuram nos parágrafos
anteriores e, em pa.rtlcular, o principio de que os
trabalhadores e sua.s organizações devem gozar do
direito de escolher 'liVremente os seus representantes
e de organizar sua administração e sua.s atlvidades,
e que as autorlda.cles públicas devem abster-se de toda
Ingerência que restrinja tal cltrelto ou que Impeça o
exerclclo legal do mesmo.
b) que peça ao Governo para. tomar as mecltda.s
adequadas para pôr termo à Intervenção, que começou já. em novembro de 1973, e permita a celebração de eleições para a lncltcação de uma nova cltretorla do Sindicato dos Trabalhadora!! da.s Indústrias
do Cimento, Cal e Gesso de São Paulo.
c) que peça ao Governo que Informe ao Comitê
(antes de sua reunião de novembro de 1976, e em
conformidade com o procecltmento estabelecido no
§ 25 de seu 127.0 Informe) das medidas tomadas para
que o citado sindicato possa. proceder à celebração
de eleições".
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Sena.c:Jor Heitor Dias, pela
Liderança da ARENA.
O SR. BELITOR DIAS CARENA - BA. Como LIder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Incumbiu-me o Ilustre Llder Petr(m!o Portella de,
em nome da Maioria, expressar a solidariedade do
Senado às comemorações da "Semana da Asa", levadas a cabo sob os ausplclos do Ministério da. Aeronáutica..
Há, nessas solenidades, um complexo de referências, cada. qual mais justa e cltgna do mais alto relevo. Como não poderia deixar de ser, as festividades se Iniciaram com a homenagem ao "Dia do Aviador", ou seja, à figura central e lnsubstltulvel de toda
a. comemoração. E para assinalar a celebração de tão
grande dia, o Ilustre Ministro Ararlpe Macedo, titular
da Aeronáutica, que bem encarna a valorosa estirpe

dos abnegados soldados do ar, cujas atlvidades podem. ter por parâmetros espirituais e patrióticos o
Idealismo de santos Dumont e a epopéla. de Eduardo
Gomes, .ambos a marcar a predestinação da Força
Aérea Brasileira., consignou, em Ordem do Dia, uma
expressiva proclamação, em que sobre exaltar a glória da Aviação acompanhando-lhe a lmpressiQnante
evolução, registra uma advertência que é mais prec!Bamente um convite à. reflexão, seja quanto à destinação do grande Invento, seja .no que tange à consciência que deve presicltr a. vida de todos os aeronauta.s.
E aa.s1m é que depois de assinalar que "o homem
que hoje caminha pelo Cosmo é o mesmo Qlle, há
apenas setenta anos, estava preso aca llmltes da
terra", ressalta ao final:
"Saibamos valorizar a Missão que nos foi
confiada, para que, acreclttando no que estamos
fazendo, possamos fazer melhor.
Saibamos compreender a realidade do mundo que nos cerca, para que não sejamos surpreencltdos pelos acontecimentos."
Como essas solenidades têm várla.s áreas abrangentes, é que todas elas se desdobram sob a Inspiração.· da. "Semana da Asa".
Assim com a. evocação por si 86 valorosa do Aviador, o grande Inspirador da Semana, a esta se llp.
a aviação brasileira, de um modo geral, que, Inegavelmente, exibe feitos que fazem jus ao respeito da
Nação e à admiração de todos os brasileiros.
Começo, Sr. Presidente, por fazer referências ao
grande trabalho executado pelo serviço do Correio ·
Aéreo Nacional, quando a aviação, de todo Incipiente,
era utllizada por peritos aviadores que, levados pelo
amor à Pátria e pelo Idealismo que lhes marcava o
destino da carreira, concorria para levar aos quatro
cantos do Pais a mensagem de compreensão e de
fraternidade. -11:, :pooe-se dizer, um lnexcedivel trabalho de Integração nacional, tanto mais valorlzável quanto foi levada a cabo, numa 6poca em que a
.técnica da Aeronáutica ainda não apresentava. os
grandes Instrumentos, que dão hoje à Aviação o reconhecido respaldo de segurança. l'la.s a Aviação
Brasileira, desde cedo, compenetrou-se da. sua missão
e .do seu destino, e por Isso mesmo é que achou de
levar a contribuição dos seus têcnlcos e dos seus aviadores à construção de aviões, concorrendo, assim,
para. um maior desenvolvimento do Brasll.
A EMBRAER é hoje uma realldade, realidade que
projeta o trabalho, a técnica., a per!ela da Aviação
Brasllelra e, por outro lado, marca, também, o alto
indlce de desenvolvimento a que Já atingiu •o nosso
Pais. Porque bem abrangente a "Bemana da Asa", no
11ue ela Inspira de reconhecimento às edificantes colaborações, é que, estimulando o entusiasmo dos seus
responsáveis e participantes, estava também a Aviação Civil, que tão assinalados serviços tem prestado,
Ininterruptamente, ao progresso nacional, encurtando distâncias para aproximar, cada vez mais, todos
os bra.sllelros.
Por ocasião, Sr. Presidente, dessas solenidades,
além da Ordem do Dia a que Já fizemos referência
e cuja transcrição peço a V. Ex.• seja feita nos Anais
do Senado Federal, pronunciou o Ilustre Ministro da
Aeronáutica um discurso em que, traduzindo o pensamento dos seus camara.clas de arma, teve o ensejo
de, entre outras afirmativas, enfatizar:
"A unlda.cle que este momento simboliza é
parte senslvel da grande unidade narlonaL
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Que ela exista sempre, não como um !lm em si
mesma, mas como um Instrumento valloso a serviço dos mais altos Interesses do nosso povo."

,.
I

Por outro lado, expressando o pensamento do
Exército, e também da Marinha, o eminente Ministro Azevedo Hennlng disse, com multa precisão:
que reverenciava os homeris do ar desde
os seus mártires nas pugnas pela honra e soberania nacionais até aqueles que vêm contribuIndo de forma relevante para o nosso progresso, todos lmbuldos de notável honradez, perlcla e coragem, com Intrepidez no corpo e. fé na
alma, Inteligência no cérebro e alegria no coração."
Em resposta a essas palavras, o eminente Mlnla·
tro Ararlpe Macedo afirmou:
que "conforta sentir que trabalhamos (a
Aeronáutica, a Marinha e o Exército) pelo mesmo Ideal, lutamos pelos mesmos princípios, falamos a mesma linguagem de determinação e
confiança."
Esses pronunciamentos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, além de expressarem o sentimento de camaradagem reinante nas Forças Armadas brasileiras, dizem bem da unidade que entre elas prevalece.
O que vale dizer, Sr. Presidente, que as Forças Armadas não têm outros Intérpretes além daqueles responsáveis pela Chefia da Nação ou pelos destinos das
próprias Instituições mUltares. Jl: de se reconhecer e
proclamar que a Aviação Brasileira está coberta de
louros. Nunca faltou, em nenhum momento, ao chamamento da Pátria, trazendo, com a sua coragem e
a sua perlcla, o testemunho da sua bravura insuperável.
Jl: oportuno assinalar o que fez a Força Aérea
Brasileira nos campos da Europa, quando da última
guerra que atingiu todos os continentes. E porque o.s
Ideais de liberdade se contaminam, a Força Aérea se
fez presente sob a Inspiração desses mesmos principias. Lutou ao lado dos bravos companheiros do EXército e da Marinha, levando a terras bem distantes,
além de nossas fronteiras, a presença do próprio Brasil e da consciência cívica do seu povo.
Bem me lembro de que, Integrando a Força Aérea
Brasileira, nas lutas que se desenrolaram na Europa
a última guerra, a Bahla se fez representada por um
dos seus jovens, Frederico dos Santos, que encarnou,
nas suas missões, a própria alma da Ba.hla, que nunca esteve ausente nos grandes momentos em que se
Impunha a defesa dos brios nacionais.
Foi assim em todas as lutas, em todas as épocas. E não haveria de ser na fase mais angustiante
do mundo e de nossa Pátria, em que estava em jogo
a própria sobrevivência dos valores espirituais da humanidade, que a Ba.hla haveria de estar distante desse cenário de lutas em que haveriam de prevalecer,
sobre os escombros da guerra, os Ideais de paz e de
justiça Inerente à formação do povo brasileiro.
Um dos melhores poetas baianos escreveu uma
página memorável, para exaltar os :feitos do jovem
Frederico que velo a morrer em pleno combate. Denominou-a de "Canção de Fred". Nesta emocionante
canção está o seu grito de confiança nos destinos da
Pátria; de fé nos valores malares da humanidade; de
crença no desenvolvimento de nossa Pátria, Imaculada nas suas glórias e Indivisível na Integridade de seu
território.
li: essa "Canção de Fred" que está bem viva, ainda
hoje e recitada nas longas ou breves viagens pelo espaço; no silêncio e, às vezes, na solidão das cabinas

Outubro de 19'18

de comando, já que os aviadores brasileiros continuam,
a exemplo de Fred, a cumprir a sua missão com a
mesma confiança nos destinos do Brasil. (Multo bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Joblm.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ.) - Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
:Minha presença hoje, na tribuna, deve-se ao desejo de trazer à Casa algumas observações sobre o
grande acontecimento que, para as letras politicas
do Ocidente, representou a publicação do II vro do
Presidente Glscard d'Esta.1ng, Democratle Françalse.
Esse pequeno livro, Sr. Presidente, de pouco mais
de cento e setenta páginas, é como que um compêndio de noções politicas, sem dúvida, de grande atualldade para todos os palses que procuram reformar as
suas ln.,tltulções para adaptá-Ias às novas condições
históricas que defrontamos. .
: Constituiu um notável acontecimento a aparição
recentísslma do pe~:no livro do Sr. Glscard d'Estalng
•
Democratie Franç
O simples fato de que o autor seja o Presidente
de uma nação, com marcada Influência na orientação Impressa à nossa trajetórla politica e com tão
valioso contributo à nossa herança cultural, só Isso
bastaria, sem_ dúvida, para Interessar os brasileiros
tão profundamente em sua leitura.
Homem de ação e de pensamento, o Chefe da Na·
ção Francesa, ao escrever o seu lúcido ensaio, se o fez
na qualidade de pensador politico, nem por Isso o
deixou de fazer como homem de Estado, com uma
rica experiência de Governo a comunicar.
Na realidade, Srs. Senadores, assistimos à consolidação de uma Ilder!lnça dlflcll. Dlflcll de co;nstltulrse ou de afirmar-se num pais sobre o qual a.lndit. se
projeta a sombra da figura dominadora. ele um De
Gaulle.
o carisma é lntransferlvel, sobretudo quando
nasce de um momento de grandeza em circunstâncias
históricas que não mais se repetem.
Não estamos diante de uma obra Jlrlma da. ciência politica, Sr. Presidente. O livro nao pretende ser
original. Mas num prodlglo de síntese e com admirável clareza, o autor compendla e relaciona conceitos
que andavam esparsos ou esquecidos. Direi melhor:
perdidos na paixão do debate, no gosto da contradição a que se entrega o esplrlto critico e polêmlco dos
franceses.
Extraordinário que esse Chefe de Estado, a braços com uma séria crise econõmlco-flnancelra., equilibrando-se na corda estendida sobre o fosso que separa em duas metades a opinião nacional, tenha encontrado tempo para reflexões de sabor politico-filosófico e para redigir, de próprio punho esse manual.
Reflexões cujo conteúdo é atualisslmo, rigorosamente
em dia com os tempos, mas que nada tem de meramente circunstancial.
l!: uma breve análise das duas grandes Ideologias
dominantes em nosso tempo e na França de hoje
que, num esforço de simplificação, ele situa no marxismo de um lado e no llberallsmo clássico do outro.
'l'anto uma como outra, explica-nos, se acham superadas. A paixão, mais que a razão, é que as conservam até nossos dias. Ambas, Ignoram a realidade humana. Ao Invés de partirem da anállse das necessidades do homem, a cuja luz analisariam o mecanismo econõmlco, seguiram o caminho Inverso. Assim os
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dois modelos mostram-se no pensar de Glscard
"Em nossa parte do mundo, não há outra
d'Estalng, lnsu!lclentes para explicar a realidade, a
concepção confesaável do poder senão a liberal."
fim de orientar a ação. Embora, reconhece o autor,
· Na moderna sociedade pluralista, para o autor
hajam feito progredir o conhecimento da sociedade
de
"Democratle
Françalse", a divisão do poder assenta
a respeito de si mesma.
em quatro tipos essenciais de poder: o politico, o
o marxismo, para o Presidente, se teve um "pa- económico, o das organizações de massas (lncluldos
pel desmistificador e de Investigação face à Ideologia os sindicatos) e o da comunicação de massa (Incluidos bur&'Ueses conquistadores do\ século XIX", "ele dos a Imprensa, o rádio e a TV e, à parte, o poder
próprio se fez mistificador. Isso quando, eximindo-se politico, naturalmente).
das exigências da ciência, pretendeu um status cienE devemos concordar com essa tese se querell\OS
tifico; ou quando apresentou o poder económico coconstruir,
aqui, um regime estável que não sacrifique
mo a fonte única da opressão; ou quando reduziu a
história à luta. de classes; ou quandol enfim, conterlu as liberdades essenciais do homem.
a uma das classes um papel messlàn co e redentor".
Se o poder politico liquida ou absorve o poder
Admite Glscard d'Estang que, ao menos na apa- económico, pela coletlvlzação via encampações, narência, o marxismo, em nossos dias, procurou corrigir cionalizações ou estatizações; se ele não tolera a
certos erros: o dogma da crise catastró!lca do capl· livre Iniciativa, a livre organização e a ação Indetallsmo; o da eclosão da revolução proletária nos pendente do trabalho negociando livremente com a
pa.fses mais Industrializados; o da pauperlzação abso· organização empresarial; se ele não admite a livre
luta, depois relativa, das masaas como um fenômeno circulação da Informação e das Idéias, então é que
esae poder tende à centralizar-se cada vez mais, no
fatal e o da ditadura Inevitável do proletariado.
Inevitável do absolutismo, cujo nome atual é
Aó contrário do que profetizavam os marxistas o rumo
totalitarismo.
nlvel' de vida nos palses de economia liberal se elevou
constantemente e se foi abrandando, com o tempo a
A estatização em excesso - diz o Presidente "está em contradição com o principio democrático da
tensão entre as classes.
São realidades, mostra o autor de Democraile pluralidade dos poderes".
Françalse, que já não podiam ser negadas. E foram
Nóa, que damos prioridade máxima à Instalação
ditadas por leis bem diferentes daquelas suposta- no Pais, de um sistema politico de liberdade, de dimente descobertas e enfaticamente enunciadas por reitos e· garantias, como condição para a normalização
Marx e seus intérpretes. Isso para chegar a esta con- da Ylda politica, económica e social do Pals, deveriaclusão textual: "O marxismo não ajuda a compreen- mos refletir bem sobre estas palavras de Glscard
der nossa sociedade no que ela .tem de novo; ele não d'Estalng:
nos pode servir de gula para a construção do ama"As estatizações só devem ser cogitadas
nhã."
como 1'lltlmo recurso, para que sua multiplicaAté ai tivemos sua posição quanto ao socialismo
ção não conduza Inevitavelmente a uma temlvel
pretensamente cientifico, em que se estelam, na Franconcentração do poder económico, depois do
ça, as esquerdas aliadas.
poder tout court. Não existe pais onde o essencial das grandes empresas seja estatizado e
Logo depois Glscard assenta suas baterias contra
onde subsistam as formas de liberdades que
o que ele chama de liberalismo clássico- repete consreivindicamos."
tantemente o adj etlvo, para evitar confusões. E explica porque este não será um gula seguro para o
O Sr. Vlr,WO Távora CARENA- CE) - Eminenporvir. ·Ressalva, é certo, que foi o liberalismo tradl· te Senador, permite V. Ex.• um aparte?
clonai que colocou o Individuo no começo e no fim
O SR. DANTON .JOBIM (MOB - RJ) - Tenho
da organização social. Foi ele o suporte lndlspensé.·
vel da democracia politica em sua forma maia aca· o maior prazer em ouvir o nobre Llder da Ma.forla.
bada. Nem hoje se pode conceber a democracia fran·
O Sr. Vlrril!o Távora CARENA - CE) - Até nos
cesa, mesmo depois das últimas reformas, sem o subs· penitenciamos de dar um aparte a tão formoso distrato liberal. Mas acentua que o liberalismo clássico, curso, Justamente para recordar a V. Ex.• que Isso
tanto quanto o marxismo, não toma conhecimento da é que dizemos, tantas vezes, ao eminente Llder do
realidade social contemporânea. Ambos repousam so• setor económico do Partido de V. Ex.•
bre uma Idéia abstrata e parcial do homem.
O Sr. Heitor Diu (ARENA·- BAJ -Permite o
Que deseja, entretanto, Glscard d'Esta.lng para a ·orador
um aparte?
França? Um modelo neoliberal ou liberal avançado,
O
SR.
DANTON .JOBIM CMDB - RJ) - Com
que seja compatível com os direitos económicos e
sociais conquistados pelo homem. Jamais o coletlvill· prazer.
mo, o capitalismo de Estado ou o socialismo. O que
O Sr. Heitor Dias CARENA - BAJ - Vemos, pelas
ele quer é um pluralismo que Incida sobre a sociedade palavras que V. Ex.• está a proferir, quanto é dlficll
Inteira.
governar uma nação e quanto é fácil, vezes tantas,
Citemo-lo para não tra.fr a essência de seu pen· criticar. V. Ex.• cuida, no momento, de uma matéria
samento:
relevante, que tem sido objeto de análise e discussão,
"Nós sublinhamos a Insuficiência, mas · não só por parte do COngresso como, também, com
também a atualldade do pensamento liberal. Igual ênfase, pela própria Imprensa nacional. Fora
Insuficiência, porque o liberalismo clássico não de dúvida, temos que reconhecer que a empresa prireconhece senão o poder politico; quando o po- vada é o caminho certo para a conquista do melhor
der não é somente politico, mas económico, desenvolvimento nacional e, conseqüentemente, da
social, espiritual. Ao mesmo tempo, salienta- construção e salvaguarda das suas riquezas. Porque,
mos a atualldade do liberalismo: enquanto em quando se fizer uma estatização de todas as atlvldavários continentes a experiência mostra a Im- des, fora de dúvida estará comprometida a própria
potência dos sistemas coletlvlstas para permitir liberdade do Individuo. 11: Isso o que se observa em
uma prática democrática do poder, a concepção todos os palses da COrtina de Ferro, comandados e
liberal da pluralidade dos poderes confirma sua supervisionados pela Rússia Soviética. Isso, entretanvitalidade."
to, não significa que a ação do Estado não se devesae
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fazer sentir em determinados setores da vida económica do Pais, e tanto Isso é verdade que quando o
Ilustre Presidente Gelsel, num testemunho a mais da
sua bravura patriótica, achou por bem apelar para
os contratos de risco, sofreu Sua Excelência criticas
as mais diversas e de origens diferentes, porque teria
atingido o monopólio estatal do petróleo. Isso quer
dizer que, no julgamento de muitos, o petróleo deve
ser estatizado. Por outro lado, várias são as atlvldades em que o Estado brasileiro se faz presente, seja
para garantir essa Infra-estrutura econõmlca do Pais,
seja para cobrir espaços aos quais não concorreu a
empresa privada. É por Isso que o llustre Presidente
Gelsel, ao reconhecer que a empresa privada é o caminho certo do desenvolvimento brasileiro, não Incide em nenhuma Incoerência, Sua Excelência está
perfeitamente acorde com os pr1ncipioa que norteiam
a sua formação e as suas convicções de democrata e,
ainda, as suas responsabilidades de Chefe da Nação
brasileira.
O SR. DANTON J'OBIM (MDB - RJ) - Devo
agradecer os partes que foram desferidos por duas
eminentes figuras da Bancada da ARENA, Inclusive
pelo Ilustre Vlce-Lider no exerciclo da Liderança.
o Sr. Heitor Dias CARENA - BAl - Perdão, eu
não estou no exerciclo da Vlce-Liderança, estou apenas sentado, aqui, ocasionalmente, na cadeira do
ilustre Lider Petrõnlo Portella.
O SR. DANTON J'OBIM (MDB - RJ) - Quanto
ao primeiro dos apartes que recebi dos Srs. Senadores, sem dúvida merece uma resposta especial. S. Ex."
usou um argumento acl homlnem, Isto é, S. Ex.• alegou a existência de uma contradição entre a minha
poalção, neste momento, ao comentar o livro de Glscard D'Estalng, sobre a estatização, e a do meu eminente colega de Bancada, Senador Roberto Saturnlno.
. Sem dúvida, essas contradições sempre existem num
partido livre como é o nosso, um partido de homens
Independentes, um partido que ainda não formulou,
de modo perfeito e acabado, a sua doutrina, e que
jamais negaria a qualquer de seus representantes, no
COngresso, o direito de opinar em caráter pessoaL
Mas, devo lembrar ao eminente Senador Vlrgllio Távora que se contradições podem ser apontadas, em
no.ssa bancada, também o poderão ser no próprio
selo do Governo, que S. Ex.• defende com tanto brilho nesta Casa.
O Sr. Vlrpllo Távora (ARENA - CE) - Permitame V. Ex." um aparte, quando achar conveniente.
O SR. DANTON J'OBIM (MDB - RJ) - Preferia,
por amor ao método, responder ao nosso nobre colega
pela Bahla, Senador Heitor Dias. S. Ex.• fez a defesa
das Intervenções necessárias. Evidentemente, essas
Intervenções necessárias na economia são, hoje, ponto
pacifico em todos os palses, mesmo aqueles que adotam uma economia, por assim dizer, fundada na livre
empresa. O poder do Estado tem que exercer, evidentemente, uma função arbitral, tem de regular, sem
dúvida, os conflitos de Interesse, e tem, sobretudo, que
defender uma polltlca econõmlca sistematizada, sem
a qual nenhuma das nações modernas pode passar.
Desse modo, o aparte de maneira alguma Importa
numa critica ao orador que está na tribuna.
Mas, dare! o aparte, com prazer, ao nobre Senador pelo Ceará.
O Sr. Virgillo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, por sermos sintéticos, às vezes não
somos multo bem entendidos. 1!: o caso. Quisemos
significar, na fala de V. Ex.•, que d!tere multo pouco
dos conceitos emitidos por seu eminente colega, re-
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presentante de Minas Gerais, Senador Itamar Franco,
e do Presidente do Partido de V. Ex.•, em reiteradas
declarações, que justamente quando, aqui, a apologia
é feita em nome do Partido de V. Ex.", da estatização,
que o Governo está cedendo à pressão da Imprensa,
que o Governo cede a grupos poderosos e vai desestatlzando esta economia no dizer do que ouvimos aqui,
sempre - se encerra uma grande Injustiça nessas
afirmativas, porque ou é tomado como uma manifestação Individual, por mais Importante que sejam os
porta-vozes - não o porta-voz - ou então ao de
mostrar uma flagrantlsslma contradição. V. Ex.• afirma que dentro do Governo, dentro do nosso Partido,
existem reclamações. Perfeitamente, existem divergências. Mas, quando o Presidente, que é o responsável pela polltlca econõm!co-flnancelra, diz que é esta
a direção, esta é a dlreção adotada pelo Governo, e
quando o Llder do Partido aqui afirma que a doutrina
a seguir, no campo econõmlco-flnancelro, é esta, não
é a doutrina do Lider do Partido, é a doutrina do
Partido que é a do Governo, não sofrem contradita.
Esta a diferença. Estávamos nos rej ubllando com
V. Ex.• assim como ontem o fizemos com aquela
confissão maravllhosa de seu Lider. E já pedimos aa
notas taqutgráflcas, de tão entusiasmados que ficamos, ao saber que o MDB tinha capitulos Inteiros de
sua lavra dentro do PNDI Assim, também, a afirmativa de V. Ex.a nos reporta àquelas outras que aqui
fazemos de que, realmente, o MDB ainda não tem,
oficialmente, apresentado nesta casa, pelas Inúmeras
divergências, Inclusive do Presidente dele, o caminho
traçado na senda económica. Era só. o aparte foi um
pouco longo, ao contrário do que gostamos de fazer.
Desculpe a Intervenção.
O SR. DANTON J'OBIM (MDB - RJ) - Eu poderia responder, ainda, brevemente, porque o rresldente me adverte de que minha hora terminou pelo menos, tenho apenas poucos minutos - que o
MDB não pode apresentar-se à Nação e ao Governo
com um programa perfeito, um programa complexo
e acabado, um modelo económico para o Pais.
O Sr. VlrríJio Távora. CARENA - CE) - Parabéns, Excelência, pelo que está afirmando neste momento.
O SR. DANTON J'OBIM CMDB - RJ) - Ele apresenta, tem apresentado, sugestões ...
O Sr. VlrríJJo Távora (ARENA- CE) - Ahl Sugestões.
O SR. DANTON J'OBIM (MDB - RJ) - ••. e
essas sugestões seriam preciosas se elas fossem ouvidas, multas vezes. Não o foram. As medidas que estão
sendo tomadas, hoje, para o combate à Inflação,
V. Ex." sabe que já são tomadas extemporaneamente.
Mas, prefiro deixar com o meu eminente colega Roberto' Saturnlno ...
O Sr. Vlr~ílio Távora (ARENA - CE) - V. Ex.•
tocou num assunto que tem sido objeto de tanta
discussão aqui e gcstamos da achega que V. Ex.• deu
à nossa argumentação. Era esta, eminente senador,
a nossa Intenção, nada mais. Ficamos calados, agora,
ouvindo a magnifica peça produzida por v. Ex."
O SR. DANi'ON JOBIM (MDB - RJ.) - Não de!
achega nenhuma, mas V. Ex.• Interpreta assim e eu
não teria mais tempo, Infelizmente, de fazer um pequeno discurso para responder ao eminente Senador
Vlrgillo Távora.
Quanto aos direitos da Oposição no atual regime francês, tão caluniado pelos que mal o conhecem,
o Presidente é peremptório: - vejam bem o que
diz Glscard d'Estalng - "Somente a existência de
uma oposição, a critica que ela exerce, a alternatl-
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va. que ela constitui dão à soberania do cidadão um
poder concreto. Ele se torna um árbitro, ·aquele a
quem incumbe a opção final, o que decide em última
Instância.
A essa altura, Giscard i)ropõe .um teste: Pergunta: ". ,.,. admite determinado regime a existência de
uma. oposição efetiva, dispondo realmente da posslbWdade. de .se .converter, por seu turno, em .maioria?
Então .esse regime .é realmente democrático e popular. Ou sc~:á que ele recusa admiti-lo.~ Nesse caso, sejam quais .forem as justificativas apresentadas, o regime 11iio .é .nem.popular nem democrático".
Resumindo ·o seu modelo, o Presidente francês
afirma·: "Nosso· projeto .é de uma. sociedade democrática moderna; liberal pela estrutura pluralista. de
todos os seus poderes; avançada por seu alto grau
de. eficiência econô:mica, de unificação social no sen·tldo de aproximação das classes no seu nlvel de vida
e de desenvolyim~nto cultural".
O Sr. Luiz Cavalcante <ARENA - AL.) - Permite-me u:m aparte, nobre Senador Danton Joblm?
·O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ.) - Um momento, nobre senador.
No livrinho do Presidente Giscard há. um modelo
aue na·o .se baseia tão-somente nas peculiaridades da
França, t claro que ninguém poderia copiá-lo servllmente para impô-lo a outro pais, fçsse ele desenvolvido, sem! ou subdesenvolvido.
Mas, pelas Idéias lúcidas que apresenta., não poderá servir quando :menos de ponto de partida à nossa presumida. Imaginação criadora, para que se estude a. sério o problema. institucional brasileiro, saindo-se do l:moblllsmo em que se encontram os responsá. veis pelos nossos destinos?
Ouvirei, com grande prazer, o eminente Senador
por Alagoas, Lulz Cavalcante.
O Sr. I.uiz Cavalcante (ARENA -AL.) -Senador
Danton Job!m, o meu aparte não diz respeito ao
livro, diz respeito ao autor do livro. l!: que, numa.
eloqüente demonstração de acatamento a direitos e
garantias de outros, o atual Presidente da França suspendeu as denotações atómicas que o anterior governo francês vinha. levando a efeito na. Malásia, num
verdadeiro desafio à Indignação mundial. Este, apenas, o registro: consignar os meus aplausos .ao atual
Presidente da França, Glscard d'Estalng, Multo grato
a V. Ex."
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ.) -Com prazer. Incorporo o aparte de V. Ex.' ao meu discurso.
O Presidente Ge!sel pronunciou-se, em Juiz de
Fora, p.ela livre empresa e renegou o estatlsmo que
é a menina dos olhos da tecnoburocracia. Que relação guardam, entretanto, as palavras e o propósito do Chefe do Governo e as posições assumidas
por seu Governo, ou parte do seu Governo? E o
endividamento das empresas privadas nacionais,
crescendo de modo assustador com a politica recession!sta Imposta. pela necessidade de combate à intlnção - endividamento em nlvel jamais atingido
-, aonde nos vai legar? Dois caminhos temos pela.
frente: a alienação ainda maior das nossas empresas, alarmantemente descapitalizadas, ou o aumento do lndlce de estatização, que poderia frear talvez
a desnacionalização, mas acabaria nos condenando
no capitalismo de estado, ao colet!vlsmo, ao totalitarismo, ou que outro nome tenha.
Enfim, o nosso tempo na tribuna é escasso e
temos de abreviar este pronunciamento para dizer
apenas que o livro de Glscard d'Estaing suscitará
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novos debates sobre o acerto de nosso modelo económico e politico, que não pode. deixar de se. relaclonar com o modelo poli~!co ainda a construir. O
que. entretanto, achamos Indispensável é que esta
construção se faça num clima de conciliação, de
concórdia e de união entre todos· os brasileiros, com
as nossas Classes Armadas lÚlldas, coesas, ol!erecendo o seu apoio decidido ao ·Presidente da República, para que ele possa coordenar um movimento,
realmente, da opinião pública nacional, no sentido
de que se chegue a um modelo razoável, realista,
mas democrático e liberal, no moderno sentido da
palavra para a nossa estrutura -pollt,lca.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. <Multo
bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS .SENHORES SENADORES:
Altevlr Leal - José Gu!omard - Evandro Carreira - José Esteves - Alexandre. Costa. - Petrônlo Portella - Jessé Freire - Eurico Rezende - Roberto sa.turn!no.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)' - SObre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 Secretárlo.
t lldo o seguinte.
REQUERIMENTO N.0 572, .DE 1976
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado, do discurso profet'ldo, ontem,
pelo sr. Presidente da Associação do$ Servidores
Civis do Brasil, ao ensejo da Inauguração - com a
presença do Ilustre Presidente Ernesto Gelsel -·do
Clube do Servidor Público Civil, em Brasílla.
Sala das Sessões, em 28 de outubro de 1976. · Otto Cyrillo Lehmann.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento lido será submetido ao exame da Comissão D!retora, nos termos do art. 233, § 1.0, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Através da Mensagem n.o 161, de 1976, o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do
Sr. Ronald Leslle Moraes small, Embaixador do Brasll junto à República Popular de Moçambique, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Reino de Lesoto,
com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - SObre
a mesa, ofício que será. lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
li: lido e deferido o seguinte
OF!CIO N.0 144/76
Gabinete do Llder da ARENA
Brasllia, 27 de outubro de 1976
A Sua Excelência o Senhor Senador
José de Magalhães Pln to
DO. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, Indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados Daso Coimbra, Darcillo
~res Hélio campos e Jorge Arbage, para integrarem em substituição aos Deputados Flávio Glovlnl,
Jarmund Nasser, Paul Bernardo e Ar! Kffurl, a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer .sobre
a Proposta de Delegação Legislativa n.0 1/76.
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· Aproveito a oportunidade para renovar a ·vossa
Excelência os protestos de estima e elevado apreço.
- Deputado Jorge Vargas, Vlce-Líder da ARENA, ·no
exercício da Liderança.
. O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item I
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 522, de 1976, dos Senhores Senadores
Lourival Baptista e Ruy Santos, sollcitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Governador Antônio
Carlos Konder Reis, por ocasião da visita do
Senhor Presidente da República, General Esnesto Gelsel, ao Estado de Santa Catarina.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Será feita a transcrição sollcitada.
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No caldeamento das raças, na liga das nacionalidades, o povo blumenauense é multo parecido com
o líder da Nação brasileira- com o Presidente Ernesto
Oelsell
Por Isso, vencida a emoção, já é mais fácll traduzir em palavras os sentimentos que informam neste
momento a comunidade blumenauense, representando toda a comunidade de Santa Catarina.
Nós estamos, Presidente, orgulhosos com a visita
de V. Ex.•! Nós estamos comovidos com a simpllcidade
de..V. Ex. 8 , mostrando que é um dos nossos; nós estamos·,tranqüilos com a ação de V. Ex.• com a .firmeza
na condução dos negócios do Estado. Nós estamos
confiantes no Governo de V. Ex.•, e por isso tudo e
por multo mais, como Governador de Santa Catarina,
eu devo, a par da manifestação deste orgulho, desta
confiança, desta certeza, traduzir o nosso agradecimento, o reconhecimento de Santa Catarina por tudo
que o Governo Ernesto Oeisel tem feito pela terra e
pelo povo catarinensel
Trabalhadores do campo, trabalhadores das fábricas, trabalhadores das casas de comércio, estudantes,
mães de famllla, Industriais, comerciantes, fazei como
eu I Aplaudi de coração, com todas as forças da vossa
intel!gêncla, com todas as fibras do vosso patriotismo, o nosso Presidente, o nosso chefe, o nosso líder,
o nosso amigo General Ernesto Oelsell
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento
n. 0 523, de 1976, do Senhor Senador Henrique
de La Rocque, sollcltando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da entrevista do Ministro Nascimento e Silva, publlcada no jornal
O Estado de S. Paulo do dia 3 de outubro de 1976.
Em votação.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA.)Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Para
encaminhar a votação, tem a palavra o nobre Senador
Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA MA.) Para encaminhar a votação. )- Sr. Presidente,
Sra. Senadores:
Ele é um dinâmico Ministro, no comando de uma
humana e meritória administração. Nascimento e
Sllva, na realldade, adentrando a floresta sempre
densa da assistência social, tem posto a sua Imaginação a serviço do bem-estar coletlvo. Poucos são os
enfoques da sua Pasta onde ainda não tenha palmilhado, sem os exageros que nada solucionam, mas com
o reallsmo da bondade e fraternidade humana. Solldárlo com a sua dlretrlz no Ministério que supervisiona, saúdo-o, como tantos o fazem levado por um
dever de primária justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição sollcl taaa.

É O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO
PELO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA
CATARINA:
Custa-me nesta hora dirigir-vos a palavra, nobre
povo de Blumenau! Busco vencer a profunda emoção
que me domina. Hei de vencê-la, com a vossa generosa
atenção, o apoio e a solidariedade que vejo em vossos
olhos, em vossas fisionomias, em vossos gestos, na
vossa maciça presença em praça públlca, a dizer ao
Presidente Ernesto Geisel: "Presidente, nós queremos
ser como V. Ex.•! Nós queremos cultivar os ideais que
estão fazendo passivei a ação de V. Ex.• à frente dos
destinos do Brasil! Nós queremos seguir o vosso exemplo de trabalho, de coragem, de dedicação, promovendo o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento
social e o desenvolvimento politico da Pátria brasileira!"
Quando V. Ex.•, na velha Europa, ou extremo
Oriente, ergue a voz do Brasil, somos nós, blumenauenses, catarinenses, que estamos falando pela palavra segura e firme do Presidente da Repúbllcal
Eu sinto que Blumenau hoje deseja demonstrar
ao Presidente que pensa como ele, que sente como
ele, que ama o Brasil como o Presidente da República,
e que há de sr fiel aos Ideais da Revolução que o
Presidente comanda, para a glória da terra e da gente
brasileira 1
Presidente, Blumenau, representando toda Santa
Catarian, pela minha palavra em praça públlca, diz
a V. Ex.•: "Nós queremos ser como Ernesto Gelsel." E
diz, porque, a par deste desejo, deste propósito, desta
decisão - que se há de consagrar, no campo politico,
nas urnas livres de 15 de novembro de 1976 - o povo
blumenauense, o povo catarlnense, a par da assertiva
de que quer ser igual ao Presidente nas convicções,
nos ideais, no procedimento e na ação, é igual ao Presidente no amor à terra, no patriotismo, na dedicação
ao trabalho I
Aqui estão, Presidente Geisel, muitos netos, bisnetos, daqueles primeiros colonos e dos que os seguiram,
t A SEGUINTE A ENTREVISTA DO MI·
sob a llderança do Dr. Blumenau. Aqui estão brasiNISTRO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
leiros, que, como V. Ex.n, trazem a herança generosa
SOCIAL:
da nacionalidade alemã; e outros brasileiros da mesma têmpera, da mesma firmeza, do mesmo patrioNASCIMENTO PREGA REALISMO
tismo, que são herdeiros das tradições da nacionallDa Sucursal de Brasília
daqe itallana, portuguesa e espanhola. Hoje, aqui
estao brasileiros que têm o sangue generoso dos povos
Um desenvoh'lmento Integrado em que não haja
africanos.
hierarquização entre os fatores politicas c econômlcos,
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mas a hannonlzação de ambos tendo em vista o bemestar social, fol considerado pelo Ministro Nascimento
e Silva, da Previdência Social, a fórmula adequada
para a consolidação e o aperfeiçoamento da democracia brasileira e pressuposto para qualquer modelo
politico em cogitação.
·
Em entrevista exclusiva ao Estado, Nascimento e
Silva destacou a Importância. de se viver o momento
presente, com realismo, adequando-se a. este os conceitos democráticos e o antiabsolutlsmo de Montesquieu, a seu ver, um autor multo citado mas pouco
lldo e mal compreendido.
Ao tempo de Montesquieu existia. uma sociedade
agrária, a. escravidão era nonnal e a assistência social
não era um direito mas uma concessão de quem podia
e queria. preocupar-se com seus semelhantes. Transpor
seus conceitos globalmente para a sociedade em que
vivemos seria algo como começannos todos a dançar
o mlnueto.
o Ministro da Previdência. Social observou que
se a democracia não estiver revestida. de uma qualldade de vida razoável para o povo - e daí a Importância dos fatores económicos e sociais - ela será
um conceito fonnal dissociado da realidade e portanto, fadada ao fracasso. Lembrou que, em grande
número de países da América. Latina - "Para ficarmos apenas em nosso continente" - Aos hiatos
democráticos sucedem-se períodos ditatoriais exatamente porque a democracia assenta-se em bases falsas. Ele entende que o Presidente Geisel, ao dizer no
Japão que a existência de analfabetismo e favelas são
óbices a uma plenitude democrática a curto prazo,
reconheceu a necessidade deste desenvolvimento Integrado no Brasil, Inclusive em razão de seu atual estágio de desenvolvimento das dificuldades que enfrenta
e do compromisso democrático da Revolução, que
persiste.
Na3clmento e Silva lembrou que a campanha
eleitoral na Alemanha, onde os principais temas em
debate são Inflação, desemprego e previdência social,
mostram a integração dos assuntos económicos e sociais, revelada nos debates políticos, realidade que
também se aplica ao Brasil.
Segundo ele, no âmbito do Ministério da Previdência Social, não subsistem as causas que proporcionaram ao MDB proveitos eleitorais, em 1974. O mecanismo assistencial da Previdência, segundo disse,
rapidamente vem superando deficiências, ainda que,
algumas ainda ocorram. Mas estou convencido de que
o povo saberá avaliar com justiça tudo o que foi feito
no setor e Isto poderá beneficiar ao Invés de prej udlcar
o partido do governo", disse, para ele não é possível
uma avaliação, neste momento, dos passiveis cortes
nas dotações orçamentárias da Previdência Social,
pela existência de problemas conjunturais de ordem
financeira. Mas, o Ministro manifestou-se confiante
em que a infra-estrutura que vem sendo montada e
aperfeiçoada, no setor, não sofrerá ~olução de continuidade.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n.o 23, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do
art. 550, da Consolidação das Leis do Trabalho,
tendo
PARECERES, sob n,os 504, 505 e 506, de 1976,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlcldade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
de 31 de agosto passado, tendo a discussão adiada, a
requerimento do Sr. Senador Ruy santos, para o dia
30 de setembro, quando, a requerimento do Sr. Senador Saldanha Derzl, teve a discussão adiada para
a presente sessão.
Em discussão o projeto, em primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.}
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará, oportunamente, à Ordem do
Dia, em segundo turno regimental,
li: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 23, de 1975

"Altera a redação do art. 550, da Consolidação das Leis do Trabalho." ·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 550, da Consol!dação das Leis do
Trabalho, passa a vigorar com a seguln te redação:
"Art. 550. Os sindicatos, federações e confederações submeterão, até 30 de setembro de
cada ano, à. aprovação do Ministro do Trabalho, na forma das Instruções que expedir, seu
orçamento de receita e despesa para o próximo
exercício financeiro.
§ 1.0 As entidades sindicais são obrigadas
a possuir, devidamente rubricados pela autoridade local do Ministério do Trabalho, o seguinte:
a) um llvro Diário, para registro sistemático e
em perfeita. ordem dos atos e fatos administrativos da gestão financeira e patrimonial.
b) um llvro Caixa, para registro exclusivo
do movimento financeiro das rendas próprias;
d) um livro de Inventário, para registro
obrigatório dos bens de qualquer natureza, de
propriedade da entidade.
§ 2.0 Os llvros de que tratam a.s allnea.s a,
b e c, do parágrafo anterior, poderão ser enfeixados em um único livro Diário-Caixa, em o
qual se registrarão, em colunas próprias separadas, os a tos e fatos ·administrativos, o movimento financeiro da contribuição sindical e o
movimento financeiro das rendas próprias da
entidade.
§ 3.0 Os livros a que se referem os parágrafos anteriores serão sempre visados pelo
Conselho Fiscal da respectiva. entidade, nas
ocasiões de apreciação de contas da dlretorla.
1 4.o Para efeitos contábels sindicais, o
ano financeiro coincidirá com o ano c!vll.
§ 5,o A insuficiência de receita pode ser
temporária, por dois exerclclos consecutivos, no
máximo. Ultrapassado este prazo e persistindo
a Insuficiência, a entidade sindical terá cassada
a respectiva carta de reconhecimento."
Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em
contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Seriado n. 0 256, de 1975, do Senhor
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao art. 132, da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-lei n.0 5 452, de 1,0 de maio
de 1943), tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 • 496 e 497,
de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
- de Legislação Social
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de
1.o de setembro passado, tendo a discussão adiada, a
requerimento do Sr. Senador Ruy Santos, para o dia
30 de setembro, quando, a requerimento do Sr. Senador Saldanha Derzl, teve a discussão adiada para a
presente sessão.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo.
É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 256, DE 1975
"Acrescenta parágrafo ao art. 132, da .Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n.0
5.452, de 1.0 de maio de 1943).
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 É acrescentado ao art. 132 da conso!ldação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n.0 5,452, de 1.0
de maio de 1943) o parágrafo seguinte:
"Art. 132.
§ 3. 0 Não se descontam para os fins da
alínea a deste artigo as faltas ao serviço autorizadas ou consideradas por lei como tempo de
serviço efetivo."
Art. 2. 0 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação,
Art. 3, 0 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n.0 219, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que regula o Reajuste de
Aluguéis de Imóveis Urbanos, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.0• 891 e 892, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com as emendas que apresen~ qe n.os 1 e 2·CCJ; e
- de Economia, favorável ao Projeto e às
Emendas da Comissão de Constituição e
Justiça.
A matéria foi lncluida em Ordem do Dia em virtude de dispensa de lntersticio concedida na sessão
anterior.
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Em discussão o projeto e as emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto, sem prej uizo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
t o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 219, DE 1976
Regula o reajuste de aluguéis de imóveis
urbanos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As locações de imóveis contratadas nos
termos do art. 17 da Lei n.0 4. 864, de 30 de novembro
de 1965, ficam asseguradas da correção monetária dos
aluguéis, tomado por llmlte de reajuste a variação
mensal acumulada das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional (ORTN), quando da renovação do
contrato de aluguel, em total de meses equivalente
ao período do contrato anterior, quando determinado,
e decorrido 12 (doze) meses, caso a locação seja por
tempo Indeterminado.
Art. 2. 0 É garantido ao locatário, quando lhe
convier continuar a locação, permanecer no Imóvel
alugado, ainda que findo o prazo de locação do imóvel, ou mesmo no caso de sua locação por tempo indeterminado, desde que o aluguel seja reajustado nos
limites fixados pelo artigo anterior, mantidas as demais cláusulas contratuais.
Art. 3.0 Fica revogado o parágrafo único do art.
3.o da Lei n. 0 5.334, de 12 de outubro de 1967.
Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em
votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria irá à Comissão de Redação, a fim de
redigir o vencido para o segundo turno regimental.
São as seguintes as emendas aprovadas:
N.0 1
0
Dê-se ao art. 1. a seguinte redação:
"Art. 1.0 Fica assegurada às locações de
imóveis contratadas nos termos do art. 17, da
Lei n.o 4. 864, de 30 de novembro de 1965, a correção monetária dos aluguéis, tomada por limite de reajuste a variação mensal acumulada das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
CORTN), quando da renovação do contrato em
total de meses equivalente ao período do contrato anterior., quando determinado, e decorridos 12 (doze) meses, caso a locação seja por
tempo indeterminado."
N.0 2

Dê-se ao art. 2. 0 a seguinte redação, acrescentando-se-lhe, ainda, um parágrafo único:
"Art. 2.0 É facultado ao locatário, quando
lhe convier continuar a locação, permanecer no
imóvel alugado, ainda que findo o prazo contratual, ou mesmo no caso de locação por tempo indeterminado, desde que o aluguel seja rea-
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justado nos limites fixados pelo artigo anterior,
respeitados outros dispositivos legais e as demais cláusulas do contrato.
Parágrafo único. Poderá o locador promover a retomada do Imóvel nas hipóteses previstas no art. 11, Incisos I a X e §§ 1.o e 4.o a 8.o,
da Lei n. 0 4. 494, de 25 de novembro de 1964."
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6:
Discussão, em primeiro turno (apreciação
preliminar da constitucionalidade, nos termos
do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n.o 19, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a ConceSBão do Abono de Permanência em Serviço às
mulheres seguradas do INPS a. partir de 25 anos
de atlvldade, dando nova redação ao I 4.0 do
art. 10 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973,
tendo
PARECER, sob n.0 187, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e .Justiça, pela. Inconstitucionalidade.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de
5 do corrente, tendo sido a sua. discussão adiada, a. requerimento do Sr. Senador Franco Montoro, para a
presente sessão.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra, vou encerrar a. discussão. (Pausa..)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. <Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
li: o seguinte o projeto rejeitado:
l'RO.JETO DE LEI DO SENADO N.0 19, DE 1976
Dispõe sobre a. concessão do abono de permanência. em serviço às mulheres seguradas do
INPS a partir de 25 anos de a.tlvlda.des, dando
nova redação a.o § 4.0 do a.rt. 10 da. Lel n.0 5890,
de 8 de junho de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Dê-se ao § 4.• do art. 10 da Lei n.O 5.890,
de 8 de junho, de 1973, a seguinte redação:·
"§ 4.0 Todo segurado que prosseguir no emprego
ou na. atlvldade fará jus a um abono mensal, que não
se Incorporará à aposentadoria. ou pensão, calculado
da seguinte forma:

I - 25% do salário de beneficio, para o segurado
do sexo masculino que contar 35 anos de atlvldade e
para o segurado do sexo feminino que contar 30 anos
de atlvldade;
II - 20% do salário de beneficio, para o segurado do sexo masculino que contar 30 anos de atlvlda.de c para o segurado do sexo feminino que contar 25
anos de atlvldade."
Art, 2.0 Serão os encargos decorrentes desta Lei
atendidos com ns receitas referidas no Capitulo I, do
Titulo IV tln Lei Orr:fmlca da Previdência Social.
Art ..' :l." E:;L:t Lei entrará em vigor na data de sua
publlcnçúo, revogadas as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 7:
Discussão, em primeiro turno (apreciação
prellmlnar da jurldlcldade, nos termos do art.
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
do Senado n. 0 129, de 1976, do Senhor Senador
Franco Montoro, que concede aos Representantes Comerciais Beneficias da Legislação Social,
tendo
PARECER, sob n. 0 521, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e .Justiça, pela lnj urldicidade.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de
3 de setembro próximo passado, tendo sido a sua discussão adiada, a requerimento do Sr. Senador Franco
Montoro, para o dia 30 de setembro, quando, a requerimento do Sr. Senador Saldanha Derzl, teve a sua
discussão adiada para a presente sessão.
Em discussão o projeto, quanto à jurldlcldade.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso
da palavra, vou encerrar a discussão. <Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arqulvàdo.
É o seguinte o projeto rejeitado:
PRO.JETO DE LEI DO SENADO N.0 129, de il976
Concede aos representantes comerciais benefícios da legislação ~ocial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 os Representantes comerciais, pessoas
fislcas, que, comprovadamente, executem suas tarefas sem o auxílio de terceiros, são equiparados a. empregados para efeito de:
a) férias;
b) gratificação de Natal;
c) inclusão no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço;
· d) participação, como beneficiários, do Programa de Integração Social (PIS);
e) vinculação e amparo prevldenciá.rlo;
f) decisão, pela Justiça ·do Trabalho, das controvérsias oriundas de execução do contrato de prestação de serviços.
Art. 2. 0 Anualmente, o Representante Comercial
fará jus a férias, sem prejuizo da respectiva remuneração e de acordo com a seguinte tabela:
a) vinte dias úteis aos que tiverem ficado à disposição da empresa, durante os doze meses;
b) quinze dias úteis aos que tiverem ficado à disposição da empresa por mais de duzentos e clnqüenta
dias nos doze meses do ano contratual;
c) onze dias úteis aos que tiverem ficado à disposição da empresa por mais de duzentos dias;
d) sete dias úteis aos que tiverem ficado à disposição da empresa menos de 200 e mais de 150.
§ 1. 0 A remuneração das férias será calculada
com base na média dos rendimentos auferidos no periodo aquisitivo.
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§ 2.0 o Representante de mais de uma empresa
poderá gozar férias em relação a cada uma delas em
períodos distintos, ou ajustar, com todas as representadas, um mesmo período de repou.so anual.

Art. 3.0 Até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada
ano, a empresa pagará ao Representante Comercial,
a título de Gratificação de Natal, 1111 (um onze
avos) da soma das Importâncias a ele pagas, de janeiro a novembro, pelos negócios rc!l.lizados.
Parágrafo único. Até 10 (dez) de fevereiro de
cada ano, computada a parcela do mês de dezembro
do ano anterior, o cálculo da Gratificação será revisto para l/12 (um doze avos), processando-se o pagamento da diferença apurada.
Art. 4. 0 Até o dia 30 (trinta) de cada mês, as
empresas representadas depositarão no Banco do Bras!l, em conta vinculada do Sindicato dos Representantes Comerciais de sua sede ou localidade mais
próxima, 8% (oito por cento) da remuneração paga·
no mês anterior aos Representantes cujos serviços torem utilizados.
Parágrafo único. Até o dia 30 Ctrinta) de cada
mês, os Sindicatos dos Representantes Comerciais depositarão, na conta bancária de cada beneficiário, as
Importâncias resultantes da Individualização dos recolhimentos efetuados pelas empresas no mês anterior.
Art. 5,0 Os Representantes Comerciais que exerçam suas atlvldades nas condições previstas no caput
do artigo 1.0 , são considerados beneficiários do Programa de Integração social (P!S).
§ 1. 0 A participação dos Representantes Comerciais no Fundo do PIS obedecerá às normas estabelecidas pela Lei n.o 7, de 1970, observados os seguintes critérios:
a) o montante da remuneração do período será
obtido pela soma dos rendimentos auferidas de cada
uma das empresas representadas;
b) os qülnqüênlos de serviço serão apurados em
relação à data de Ingresso na profissão.
§ 2. 0 Para efeito de cadastramento e abertura
de contas Individuais, as empresas fornecerão à Caixa Econômlca Federal todas as Informações a respeito
dos Representantes Comerciais cujos serviços torem
por elas utilizados, esclarecendo, Inclusive, se estes já
foram Inscritos no PIS por outra das empresas representadas.
Art. 6. 0 As vantagens pagas aos Representantes
Comerciais, pessoa física, que trabalham sem ajuda
de terceiros, estão sujeitas ao desconto prevldenciário.
Parágrafo único. O profissional de que trata o
presente artigo fará jus a todas as prestações do regime de previdência social.
Art. 7.° Cessada a prestação de serviços, sem
justo motivo, o Representante Comercial terá direito
a receber da empresa representada:
a) Gula para levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia;
b) Gratificação de Natal, calculada sobre as Importâncias recebidas da empresa até o mês do distrato;
c) pagamento das férias não gozadas.
Ar\. 8. 0 Aplicam-se aos Representantes Comerciais, no que for cabível, as normas contidas nas Leis
n.os 4.000/62, 4.749/65 e 5.107/66 e no Capitulo da CLT
re!atlvo às !érlas.
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Art. 9.° Compete à Justiça do Trabalho conciliar
e julgar as reclamações dos Representantes Comerciais referentes à aplicação da presente lei e dos diplomas nela mencionados.
Art. 10. O Poder Executivo expedirá o Regulamento desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vigência da mesma.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Ainda há oradores Inscritas.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a
palavra o nobre Senador VIrgílio Távora, como Lider.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (ARENA - CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O dia de ontem, a par da aprovação, por esta Casa, da Lei das Sociedades Anônlmas - a nosso ver
documento basilar para nossa organização societárla
- traz para nós, nordestinos, a obrigação de registras que mostram, mais uma vez, o Interesse, o cuidado que o Presidente Gelsel tem por aquela Região.
Vamo-nos referir, inicialmente, à entrevista que
com Sua Excelência membros da Bancada nordestina
desta Casa tiveram, tratando de assunto relativo à
defesa dos interesses da nossa Região, face à recente
aprovação do Decreto-lei n.0 1.478, que dizia respeito
a urna nova sistemática na parte da apllcação das
alíquotas referentes ao FISET - Fundo de Investimentos Setorlais, Florestamento e Reflorestamento.
Está o Senado bem lembrado dos discursos Inflamados aqui havidos e da afirmativa que fizemos, que,
multo preferencialmente - desculpem-nos o neolo·
glsmo, mas é a ênfase a ser dada ao assunto, do que
tentar a não aprovação de um decreto-lei por este
Congresso, que devia ter sido fruto de estudos detalhadas do Governo - quanto à necessidade de alocação de recursos àquele setor, o que mais importava
seria justamente arranjarmos maneira de compensar
o Nordeste por aquilo que chamávamos uma perda de
expectativa de apllcação.
Referimo-nos, especificamente, no art. 11 do Decreto n.o 1.376, que determinava a diminuição progressiva, até 25%, do que permitido seria deduzir do
Imposto sobre a Renda devido pelas pessoas jurídicas, para aplicação, justamente, no setor Florestamenta e Reflorestamento.
O decreto-lei estatuia que em 1976 - cuidamos
deste ano para adiante - estaria a alíquota do Reflorestamento situada na altura de 35%, devendo baixar a 30% no ano que vem, e a 25% em 1978, e nos
que se lhe seguissem.
Parando, por torça desse decreto-lei que, submetido a esta Casa e à Câmara dos Deputados, to! aprovado, na altura de 35%, achava o Nordeste, e com ele
todos os seus representantes, que havia um cerceamento dn possibilidade de a nossa Região - poderia
ser o Norte ou os outros demais setores que recebem
Incentivos - tomar parte desta diferença, Isto é, clamávamos contra a perda de expectativa de n.pllcaçiio
desses 5% em 1977, e de 10% nos anos a seguir.
O eminente Senrtdor Pnulo Guerrrt, qttC, por Ironia do destino, se acha acamado - '' ontcl"1 "''o púd~
comparecer àquele ~ncontt';' . .i"· '.~·. ,. ::. : · ' 101 o
arauto dessa rc!vln<li~açiio n<!."dc:Jõ.tn•, tJrodur.lu memorial assinado pela prátic:: unnnlmldnde uns Bnn-
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cadas da nossa Região e da Região Norte, solicitando
a Sua Excelência o Senhor Presidente da República
atenção para aquele problema.
Dissemos aqui, ao nobre Senador Mauro Benevldes aparteando-o que estávamos procurando um entendimento com as Autoridades Monetárias do Pais,
de modo a conseguir, agora já de maneira efetlva, a
aplicação, no Norte e Nordeste, dessas diferenças.
Sr. Presidente, graças à alta compreensão de S.
Ex.• o Sr. Ministro da Fazenda, o eminente homem
público Professor Mário Henrique Slmonsen, permitimo-nos redigir uma emenda, que recebeu a boa vontade, a simpatia e, posteriormente, a aquiescência de
S. Ex.• Ontem, junto com os Senadores José Sarney,
do Maranhão - Helvidlo Nunes de Barros, do Plaul
- Dlnarte Medeiros Mariz, do Rio Grande do NorteArnon Afonso de Farias Mello, de Alagoas - Luiz de
Sousa Cavacalcante, de Alagoas - Augusto do Prado
Franco, de Sergipe - Lourlval Baptista, de Sergipe Heitor Dias Pereira, da Bahla - Lulz VIana Filho, da
Bahla - tivemos o ensejo de apresentar a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, junto com
aquele memorial atrás citado.
Verão V. Ex.•, Sr. Presidente, e Srs. Senadores a atenção de V. Ex.•s solicitada é para o caso - que,
ao Invés de uma expectativa - vamos repetir - de
aplicação temos, para nossa Região e para a Região
Norte, uma obrigação de aplicação.
Assim, apresentado foi o seguinte documento a
Sua Excelência o Senhor Presidente da República:
CSUGESTAO DE MODIFICAÇAO DO DECRETO-LEI N. 0 1.478)
Redija-se:
Decreto-lei n.• 1.376
Art. 11
I 5.0 Os Investidores - pessoas juridlcas
- que optarem por aplicação no Fundo de Investimento Setorlal - Florestamento e Reflorestamento - referidos no Item IV, obrigatoriamente destinarão para os Fundos de Investimentos, seja do Nordeste seja da Amazônia, no
ano de 1977 mais 5% (cinco por cento) e nos
seguintes mais 10% (dez por cento) das parcelas do Imposto sobre Renda devido.
Virrillo Távora
Vêem Srs. Senadores que, em recebendo esse documento, em manifestando toda sua simpatia e Interesse, e nos autorizando a transmitir às nossas regiões
respectivas, Norte-Nordeste, a receptividade que havia tido a emenda, S. Ex.•, enviou de Imediato, para
sua Assessoria o documento em questão. Sr. Presidente, parece que cumprimos, perante esta augusta
Casa, a promessa que havlamos, há quase um mês
atrás, feito solenemente ao eminente Vlce-Llder do
MDB.
Mas o Nordeste ontem viveu um dia bom. Por um
lapso, a Lei das S.A., não tendo nenhum artigo a fazer
exceção quanto aos investimentos do Nordeste e ela
Amazônia, lrla acarretar, sem sombra de dúvlclo., pelo
direito adquirido, praticamente, a transferência, a
curto prazo, do controle aclonárlo de todas essas empresas, mesmo de Investidores locais - do Nordeste
para o Centro-Sul do Pais em 4 ou 5 anos.
Assim, mais uma vez fazendo um apelo à compreensão de S. Ex.• o Sr. Ministro da Fazenda, com o
seu mais decidido apoio, também emenda de nossa
responsabll!dade, - como a sugestão anterior, aceita
pelas autoridades monetl'lrlas - foi aprovada pelos
Srs. Relatores das Comissões de Constituição e Justiça

e de Finanças e, finalmente, pelo Plenário desta Casa.
E que dizia essa emenda, Sr. Presidente? Apenas excluída toda a sistemática do 34/18, como é chamado,
dos Incentivos fiscais, do Decreto-lei n. 0 1.376, decreto
que criou os fundos de Investimentos setorlal e regional das disposições dos ditames ·da lei recém aprovada.
Eis o seu teor:
"- Ficam mantidas as disposições sobre sociedades por ações, constantes de legislação especial sobre a aplicação de Incentivos fiscais nas
áreas da SUDENE, SUDAM, SUDEPE, EMBRATUR e REFLORESTAMENTO, bem como todos
os dispositivos das Leis n.•s 4 .131, de 3-9-62, e
4. 390, de 29-8-64."
Mas, Sr. Presidente, corria o Norte e o Nordeste
ainda outro perigo pela ambigüidade de uma redação
do artigo 17 da citada lei. Mais uma vez às mesmas
portas fomos bater no esclarecimento da ameaça que
uma omissão constl tulrla para nossas regiões.
o § 2.• do presente artigo permitia que seja
negado às ações com dividendo fixo o direito de
participar do lucro remanescente.
Com a Inclusão de nossa emenda, Impede-se - e
ai chamamos a atenção para os representantes nordestinosque a companhia que tenha participação estrangeira, ao criar ações preferenciais com dividendo fixo, possibilite ao aclonlsta residente ou
domlc!Uado no exterior obter o registro Integral,
no Banco Centrai do Brasil, do lucro remanescente atribuído às suas ações.
Impede também que companhia seja constltulda no Nordeste ou na Amazônia, com pequeno capital, com o objetivo exclusivo de remeter para o exterior lucros gerados com recursos de Incentivos fiscais de outras sociedades.
Exemplificando: o domlc!Uado no exterior
poderá constituir na Amazônia e Nordeste, com
pequeno aperte de capl tal uma companhia. Essa
companhia emitiria ações preferenciais com
dividendo fixo reduzido, que seriam adquiridas
por companhias situadas no sul do Pais, associadas ao aclonlsta domlc!Uado no exterior, com
recursos de Incentivos fiscais. O lucro remanescente seria todo atrlbuido ao aclonlsta domiciliado no exterior que poderia aumentar o percentual de sua participação no capital da companhia constituída no Nordeste e na Arrlaz,ônla,
criando condição para remeter o lucro
com Incentivos que não eram deles para o exterior.
como conseguimos Isso, Sr. Presidente? Permitam-nos a expressão jocosa "11: elementar, meu caro
Watson", diria Sherlock Holmes:
"Art. 17., § 6.0 - O pagamento de dividendo
fixo ou mínimo às ações preferenclas não pode
resultar em que, da incorporação do lucro remanescente ao capital social da companhia, a participação do aclonlsta residente ou do domiciliado no exterior nesse capital, registrada
Banco Central do Brasil, aumente em proporção maior do que a do aclonlsta residente ou
domlc!Uado no Brasil."
Estas, Sr. Presidente, eram as duas co!nunlc:açi5es
que gostariamos de fazer, numa hora em que a
Região e a Região Amazónica, tão carentes estão
compreensão e do apoio governamental, expressos,
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nesta ocasião, não com palavras, não com promessas,
mas com atas positivos, basllares para o nosso desenvolvimento
Era o que tinham os a dizer, Sr. Presidente.
(Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah.
<Pausa.)
S. Ex.• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. <Pausa.)
S. Ex.• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor
Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por um dever de justiça e de gratidão, ocupo a
Tribuna do Senado para registrar o ingresso do exGovernador do Rio Grande do Norte, Alulzlo Alves,
eleito membro da Academia Norte~Rio-grandense de
Letras, com 27 votos dos 29 votantes.
A sessão em que Aluizlo Alves foi eleito caracterizou-se pelo fato de ter sido a que mais quorum
registrou, verificando-se sua eleição logo no prlmei!'O
escrutínio, apurados os votos dos presentes e os mandados através de cartas, conforme regimento daquela
egrégia casa.
o hoje empresário Aluizio Alves substituirá, na
Cadeira número 17, o ex-Deputado e escritor Diocléclo
Duarte.
Alulzio Alves nasceu em Angicos, no Estado do
Rio Grande do Norte, a 11 de agosto de 1921. Formado
em Direito em 1940, foi nomeado para redator do
jornal A República, onde foi auxiliar de revisor, repórter e editorialista.
Em 1942, a pedido do Governo Estadual, Organizou a Campanha de Assistência aos Flagelados para
socorrer as vítimas da seca. Organizou também o
Serviço Estadual de Reeducação e Assistência Social.
Dirigiu e estruturou em todo o Estado, a Legião Braslleira de Assis'têncla.
Ingressou na União Democrática Nacional (UDNl
em 1945, tendo sido eleito Deputado na Assembléia
Nacional Constituinte e reeleito Deputado em 1950,
1954 e em 1958.
Foi Vlce-Llder da UDN e Secretário-Geral do Dlretórlo Nacional, quando era Presidente o então Deputado Magalhães Pinto.
Fundou, em 1950, a Editora Tribuna do Norte que
edita o jornal Tribuna do Norte, em Natal.
Também em 1950, colaborou na fundação da Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, juntamente
com Carlos Lacerda, onde foi Redator-Chefe, DlretorGeren te e Editor-Geral do vespertino carioca.
Dirigiu, em 1957, a Revista da Semana.
Em 1960 disputou e foi eleito, na Oposição, Governador do Estado do Rio Grande do Norte, tendo obtido maioria absoluta.
Foi o primeiro Governador a assinar os convênios
com a Aliança Para o Progresso, entendendo-se pessoalmente com o Presidente Kennedy, nos Estados
Unidos, o que lhe valeu uma citação do saudoso Presidente no. sua mensagem no Congresso Americano,
dando como exemplo de eficiência em toda a América
Latina o Programa de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.
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O Governo Alllizlo Alves é o responsável pela
Infra-estrutura do Rio Grande do Norte, através do
primeiro Plano de Desenvolvimento Económico e social do Estado.
Temos que analisar o Rio Grande do Norte antes
e depois de Alu!zlo Alves.
Foi depois dele que o Rio Grande do Norte encontrou o caminho para reagir ao subdesenvolvimento,
em que ainda hoje nos debatemos.
Em 1961, o Governo Federal mandou recrutar todos os "projetes existentes nos Estados, nos órgãos
federais, relativos ao periodo de 1955 a 1960, para
tentar, com eles, obter recursos da Allança Para o
Progresso, na Conferência de Punta de! Este. Os 20
Estados juntaram oitocentos e quarenta projetas dos
setores de água, esgotos, educação, saúde, agricultura,
energia, Industrialização, habitação popular, telecomunicações, crédito e segurança públlca. Apenas um
Estado não apresentou um só projeto -o Rio Grande
do Norte. No periodo 55/60 nenhum setor do Estado
preparou um projeto, um plano, um programa. Esta
ausência. total de um plane! amento levou o Governador A!uizlo Alves, em 1961, a um grande esforço,
tentando suprir o tempo perdido.
Saliente-se que o Governo, além de ter modernizado toda. a Adm!nistração, criou órgãos Inteiramente
novos como a Companhia de Serviços Elétricos COSERN, levando a energia de Paulo Afonso a 25
cidades, cuja programação foi con tln uada pelo Governo do saudoso Monsenhor Walfredo Gurge!. Criou
ainda a Companhia Telefõnica Mlcro~Ondas TELERN, a Fundação da Habitação Popular, com a
construção Inicia.! de 800 casas, conjunto hoje denominado Cidade da Esperança. Criou a Companhia de
Aguas e Solos - CASOL -, que prefurou mais de 50
poços tubulares, para isso comprando uma perfuratriz
em Israel com capacidade para 1. 200 metros de profundidade. Criou a. Fundação José Augusto, com a
Faculdade de Jornalismo Elói de Souza; o Instituto
de Pesquisa Juvenal Lamartlne a Escola de Arte, o
Museu de História, a Biblioteca Públlca e, fazendo
construir uma ponte, ligando o Forte ao continente,
transformou-o em Museu de Arte Popular. Criou o
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais, construindo-lhe um prédio próprio. Restaurou
e ampllou o Hospital Infantil. Construiu 5 hotéis na
Capital e no Interior, Iniciando portanto o turismo no
Rio Grande do Norte, aproveitando a sua privilegiada
posição geográfica e o cl!ma acolhedor durante todo o
ano e a beleza de sua faixa litorânea. Dentro do programa de turismo, recuperou a Lagoa Manoel Fellpe,
tradicional recanto de Natal, urbanizando-a e integrando-a à vida da cidade. Não havia hotel de cate·
gor!a na Capital Norte-r!o-grandense. Hospedava-se
no último andar do Hospital Miguel Couto. Para sanar
o problema construiu-se o Hotel dos Reis Magos, de
categoria internacional. Construiu, ainda, o Hotel
Esperança, em Mossoró; o Hotel de Calcó, em convênio com a Prefeitura do Munlclplo. Mais 2 hotéis foram construidos durante o seu Governo. Um na cl·
dade de Anglcos e o outro na cidade de Caraúbas,
Hotel Olho D'Agua do Milho, aproveitando uma fonte
hidrom!neral.
O Sr. Lulz Cavaleante CARENA - AL) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA CMDB - RN) - Com
o maior prazer, Senador Lulz Cavalcante.
O Sr. Lulz Cavalea.nte CARENA - AL) - No momento em que V. Ex.• enumera extenso rol de obras
do Governador Aluizio Alves, parece-me oportuno
ressaltar a tellz safra governamental daqueles anos

I
!

,,

I',,
,,

I

li
I'
1:

i!
I,I

li

Outubro de 1976

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL !Seçii.o

em que o Governador Aluizlo Alves governou o Rio
Grande do Norte. Simultaneamente tivemos, na quase
totalidade dos Estados, grandes nomes nas governanças estaduais; nomes que perduram até hoje na memória dos co-estaduanos nomes que revelam o acerto
da escolha popular. Assim é que ao mesmo tempo ou quase que ao mesmo tempo - em que Aluizlo Alves
governou o Rio Grande do Norte, tivemos Vlrgil!o Távora ;no Ceará; Petrôn!o Portella no P!aui; Cid Sampalo em Pernambuco; Carlos Lacerda na Guanabara;
Juracy Magalhães na Bahla; Magalhães Pinto em MI·
nas Gerais; Carvalho Pinto em São Paulo; Ney Braga
no Paraná; Mauro Borges em Goiás; José Sarney no
Maranhão, todos excelentes governadores. Isto revela,
repetindo, o acerto da escolha popular, pelo voto direta. Quero ressaltar, nesta oportunidade, que não se
pense que eu, que também já que tive a honra de
governar o meu Estado, estou aqui advogando em
causa própria, e já levantando a minha candidatura
às Alagoas. Absolutamente. Mesmo que os alagoanos
quisessem - e Isto é uma hipótese remotísslma - a
volta do Major Lu!z Cavalcante, o Major tem bastante
bom-senso para ver que sua hora já passou ...
O Sr. Pedro Carreira (MDB - AM) - Não apoiadoi
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Multo
obrigado. Mas repisando o mote do meu aparte: os
fatos, até agora, demonstram que o acerto da eleição
d!reta ainda não foi suplantado por nenhum outro
processo de escolha. Multo grato a V. Ex.•
O SR. AGENOR MARIA CMDB - RN) - Sou eu
quem agradeço, Senador Luiz Cavalcante. Devo Incluir no meu pronunciamento que, àquela época, também o Senador Lulz Cavalcante dirigia os destinos da
querida Alagoas.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Multo
obrigado.
O SR. AGENOR MARIA !MDB - RN) - No campo da assistência social determinou a vacinação em
massa contra poliomielite, a primeira campanha feita
até então no Rio Grande do Norte.
No plano educacional construiu 700 novas salas
de aula, na Capital e no Interior, formando 35 ginásios; 4 Institutos de educação na Capital, o Presidente
Kennedy, o Church!ll, o Padre Mlguellnho e o Padre
Monte, não estando lncluido ai o plano educacional
com recursos da Aliança para o Progresso.
Desnecessário dizer dos parcos recursos com que
contava então o Governo do Estado. Naquela época
ainda não existia o Banco de Desenvolvimento Econômlco, Banco Nacional da Habitação e outros órgãos
financeiros como os de hoje. Havia apenas a SUDENE,
naquela época, ainda preocupada com estudos e projetas, e, para apoiá-la o Governo do Estado criou o
Conselho Estadual de Desenvolvimento, para estudo
e planejamento.
A politica do campo e da terra também sofreu
uma revolução. Fomento e amparo à agropecuária; o
combate às pragas; as sementes seleclonadas; a campanha da palma; a campanha da algaroba; a campanha da ensllagem; o crédito móvel aos agricultores
e a exposição de animais e produtos, através da
Primeira Feira do Nordeste, até hoje feita por todos
os Governos. Construiu o Parque Aristófanes Fernandes para a realização da Feira do Nordeste e
Incentivou o cooperativismo.
O abastecimento de água, os postos volantes, equipados com e;abinete médico-dentário, para o Interior,
estiveram presentes no plano de saúde.
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Instituiu o crédito social, fac!lltando às Mol~.nr•
ras pobres o financiamento, sem nenhum juro,
máquinas de costura com a primeira prestação a
paga após 6 meses, através do Banco do Estado.
cedeu bolsas de estudo a todo estudante
conseguiu matrícula nos colégios estaduais.
rou o Hospital da Policia Mll!tar, criando
nldade e equipando-a tecnicamente, ~~~~~~~~st~~·
15 médicos e serviço de 28 enfermeiros.
o Clube dos Oficiais da Policia Militar,
COrpo de Bombeiros, adquirindo carros-tanque e
culos próprios para o combate ao fogo.
Terminado o seu mandato, em 1966, concorreu
foi eleito pela quinta vez Deputado Federal com
do total da votação do Estado.
Afastado da vida pública em 1969, fundou a
tora "Nosso Tempo" e a Distribuidora de Livros e
bllcações - DILISA.
Entre outros, seus trabalhos mais nnl~.>lv~>l•
cados, foram "Ang!cos", em 1940; "A Prc!vlclên.cfa
ela! no Brasil", em 1952; "Sem ódio e Sem
em 1969; "A Primeira Campanha Popular
Grande do Norte", focalizando a
Capitão José da Penha e, ainda
"Resposta que não é Secreta".
Exerce hoje, na at!vldade empresarial, o
Vlce-Pres!dente Executivo da União de ,.,.,.,,..,.,
Brasileiras - UEB. Portanto, congratulo-me
Academia Norte-Rio-grandense de Letras, com
tura do meu Estado, pela escolha do ex.. GclveJma.dc
que soube engrandecer o Rio Grande do Norte e
agora honrando a Academia potlguar como bem
sou o historiador Câmara cascudo, seu Ilustre par.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, so·bD~r:e;s:al.t~~~~~~~j
dade do ex-Governador Aluizlo Alves r
oportunidade por mim, para mim é por demais
roso reconhecer que, apesar de afastado da
públlca desde 1969, continua servindo, com o
devotamento, à sua terra, e levando para o
Estado Indústrias e mais Indústrias, para onolr<M"
economicamente aquela Região.
Posso afirmar, Sr. Presidente, Srs. Se1nad.ores,
com o afastamento de Aluiz!o Alves
o :(!:stado perdeu um dos seus mallss:s~~~d~~.a~;~~~
cos, e a classe politica do nosso E
Brasil, perdeu um dos homens que,
público e sendo devotado à politica,
tro de seu sangue a afirmação de um seii~un•••w,
de trabalhar pela terra comum e pelos
lhantes.
Posso dizer ainda que, privando de sua an:c1zsca
nunca ouvi de seus lábios uma só palavra
za, de tristeza ou de constrangimento. ReeelJeu
afastamento com tranqüllldade e com t ..... nniiifllrl.llr
continua trabalhando pelo engrandecimento da
comum.
Posso afirmar, Sr. Presidente e Srs. Se11adlore
que o prestigio desfrutado pelo Sr.
antes de 1969, no Rio Grande do Norte,
cendo no decorrer do tempo, e a
ele volte à praça pública do nosso Esl:ado. eJnconti'ai
a maioria de nosso povo de mãos dadas, para
ele seguir os caminhos que o mesmo possa traçar.
A liderança do Sr. Aluiz!o Alves, no Rio
do Norte, é Incontestável, porque, afastado
qunse oito anos da vida pública, continua
continua presente nos corações da maioria
rlo-grandenses e continua presente, Sr. Prc!slclente
Srs. Senadores, pela sua vontade férrea,
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vontade lndõnúta de tudo fazer para resolver os
angustiosos problemas do nosso Estado.
Nesta hora em que ocupo a tribuna para tecer
essas considerações e congratular-me com a Academia Norte-R!o-grandense de Letras, não podia perder
a oportunidade de dizer à Casa e à Nação que seria
de suma Importância se fizesse, neste Pais, uma revisão nos processos de cassações, porque houve segundo o Senador Jarbas Passarinho - várias cassações Injustas. E posso afirmar que uma das cassações mais injustas, feitas neste Pais, foi a do Sr.
Aluizlo Alves. Tanto assim, que seu processo foi arquivado por falta de provas. Se ele estivesse na vida
pública, estaria prestando grandes e Inestimáveis serviços à minha terra e ao meu Pais.
Com estas conslderções ...
O Sr. Evandro Carreira. CMDB - AM) - Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o
maior prazer, Senador Evandro Carreira.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre
Senador Agenor Maria, constato, no seu pronunciamento, uma grandeza fora do comum. V. Ex.•, como
politico e como líder emergente, como um líder populista Inconteste - não um líder de cúpula - mas
o líder da feira, da calçada, da rua, do aperto de
mão, do contato fraterno, dessa simbiose popular,
V. Ex.• está revelando uma grandeza extraordinária,
porque o Ilustre Acadêmico Aluizlo Alves, ainda com
clnqüenta e poucos anos, desfrutando desta força
política eleitoral que ainda o circunda, poderia servir
de obstáculo às pretensões de V. Ex.• Mas V. Ex.•,
com uma grandeza extraordinária, com uma coragem
e um desassombro fora do comum, assoma à tribuna
do Senado para fazer a apologia deste Lider, que é
comum na sua região. Encontro nisso, nobre Senador,
um fato Inusitado; acho isto nobl!ltante. Isto é mais
um troféu que V. Ex.• pode Juntar a sua casa d'armas,
porque, dificilmente, um politico como V. Ex.• - que
é um político de massa - um homem que está praticamente à beira de uma candidatura ao Governo
do Rio Grande do Norte, _pois Inegavelmente ninguém
o suplantará numa elelçao dlreta, e faria a apologia
de um outro líder da mesma envergadura, o qual poderá lhe servir de obstáculo se chegarmos a uma
anistia. Meus parabéns, nobre Senador, pela grandeza
moral que V. Ex.• está revelando. Meus parabéns.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador
Evandro Carreira, o aparte de V. Ex.• não só me
honra, mas me obriga dizer à Casa e ao Pais que
eu negaria a mim próprio, se negasse a grandeza da
personalidade do ex-Governador Aluizlo Alves. Não
poderei, de maneira alguma, negar a deferência que
ele merece e não poderia fugir à realidade de recollllecer, desta augusta tribuna, o quanto ele fez pela
grandeza do meu Estado. Acredito que o melhor serviço que eu poderia prestar ao Rio Grande do Norte
seria trabalhar, no sentido de trazer de volta às
praças públicas do meu Estado e de minha terra, a
figura Inconfundível de Aluizlo Alves.
Posso afirmar a V. Ex.• e à Casa que a maioria
do povo do meu Estado aguarda a volta de Aluizlo.
E tenho a Impressão de que a sua volta às praças
públicas do Estado será de um regozijo que, talvez,
poucos carnavais possam acontecer na alegria que
vamos vi ver naquele Estado. Não posso negar esta
verdade, porque se o fizesse, estaria negando a mim
próprio. Faço este registro com orgulho, com alegria
e a minha liderança no Estado se fará multo mais
presente, na oportunidade em que eu possa reconhecer a liderança de Aluiz!o Alves.
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Acredito, Senador Evandio carreira, que ninguém
pode absolutamente crescer na vida destruindo .os
outros. A pessoa tem que crescer através de méritos
próprios. Se eu tiver capacidade e méritos próprios
para crescer, crescerei. Mas não poderei, jamais, querer crescer, negando os méritos daquele que tudo fez
para engrandecer a minha terra.
Tenho certeza absoluta de que aqueles, que viram
em mim algumas condições de representar o Rio
Grande do Norte, nesta Casa, poderão me olhar, de
agora em diante, ainda melhor, pelo reconhecimento
que e.Stou dando da grandeza, das convicções, pela
seriedade com que estou falando a respeito de um
grande llder que foi afastado da vida pública, mas
que continua presente nos corações de todos nós,
norte-rlo-grandenses.
Há multo era para eu fazer este pronunciamento.
Não o tinha feito por falta de oportunidade. Mas,
quando a Academia Norte-Rlo-grandense de Letras,
entre vinte e nove votantes, vinte ·e sete, maciçamente, votaram no ex-Governador Alulzlo Alves para
membro daquela Casa, achei oportuno o registro deste
meu pronunciamento.
Aqui ficam os meus sinceros agradecimentos e a
certeza de que cada um que faz política, neste Pais,
precisa entender que a grandeza de cada um só é
poSBivel através dos seus méritos pessoais e, só assim,
poderemos crescer para o povo e para a posteridade.
A mentira só tem um privilégio: chegar depressa.
Mas quando a verdade chega, ela desaparece. O que
é importante na vida do politico é, acima de tudo, a
verdade; o que é Importante na vida do politico é
reconhecer o mérito até dos seus próprios adversários.
E por que eu não Iria reconhecer, daqui, os méritos
de um amigo meu? Por que eu não deveria reconhecer, daqui, os méritos de um homem que tudo fez
para mudar a fisionomia para melhor do meu Estado? Por que eu não deveria reconhecer, daqui, os
méritos de um homem que tudo fez para engrandecer
o meu Estado? Simplesmente, porque ele está cassado,
afastado da vida pública? Não! É nessa hora que o
amigo realmente deve aparecer, é nessa hora que o
amigo deve chegar, postergado da vida pública do
Estado e do Pais, não está postergado na maioria dos
corações dos norte-rio-grandenses. E não poderei jamais esquecer de que a revisão dos processos deve ser
feita, para termos de volta homens, personalidades
como Alulzlo Alves e outros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, multo obrigado e
até outra oportunidade, se Deus aBBim o permitir.
(Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lulz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sra. Senadores:
Tenho em mãos o boletim do Banco Central, n. 0 8,
relativo ao mês de agosto recém-findo, e tenho sob
os meus olhos as páginas 200 e 201 do mesmo Boletim,
nas quais está o quadro do PODER DE COMPRA
DAS EXPORTAÇOES E CAPACIDADE DE IMPORTAR.

Neste quadro, está a evolução, de 1959 até 1975,
do Inicio de relação de trocas das mercadorias que
negociamos com o estrangeiro, ou comprando ou
vendendo. Em 1959, o primeiro ano assinalado, o indlce de trocas era de 90,9; e, dai para cá, através de
lenta evolução, com algumas quedas, chegamos, em
1973, no indlce de 107,9, o maior de todos, o que demonstra que as nossas mercadorias vendidas foram
se valorizando no Interregno considerado.
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Mas, Sr. Presidente, como diz a sabedoria popular, "alegria de pobre dura pouco: quando Deus dá.
a farinha o Diabo fura o saco." Foi o que aconteceu,
justamente, com a exportação de nossas mercadorias fato ocasionado pela guerra do Yom Klppur, em
outubro de 1973. Porque, Sr. Presidente, para o índice
de 107 ,9, naquele ano, tivemos apenas 88,3 no ano
seguinte, e 86,2 em 1975. Assim, a queda do índice de
relação de trocas, nesses dois anos, 1973 a 1975, foi de
21,7, que bem reflete o aviltamento dos preços dos
produtos exportados.
Mais eloqüente, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi a evolução do próprio índice de preços,
índice que, para não Ir multo longe, em 1973 era de
150 para as mercadorias exportadas, elevando-se em
1974, para 189, e, em 1975, para 195,7. Ou seja: houve
um aumento de 45,7 do índice de preços de 1973 a
1975, relativamente à exportação.
Todavia, Sr. Presidente, em relação à Importação, a evolução do índice de preços foi bem maior.
Assim é que, em 1973, para o índice de 139, tivemos,
em 1974, 214, e, em 1975, 227. Então, nos dois anos
considerados - 1973 a 1975 - a evolução foi de 88
pontos no lndlce de preços da Importação, enquanto,
como vimos, apenas de 45 pontos no índice de preços relativos à exportação.
Vemos, portanto, que a evolução de preços das
mercadorias Importadas foi quase duas vezes malar
que a evolução de preços das mercadorias Importadas.
Não é, portanto, sem razão o,ue Joelmlr Betlng,
que faz as "Notas Econômlcas" da Folha de São Paulo,
disse, em 20 de outubro corrente:
"Os países industrializados recuperam nos
preços das exportações o que perderam na Importação do petróleo mais caro."
Esta, Sr. Presidente, é a dura realidade. Nós, das
nações pobres, do chamado mundo subdesenvolvido,
não só estamos pagando quatro vezes mais caro os
soo marrls de petróleo que temos de Importar diariamente, como ainda estamos ajudando nações ricas,
riquíssimas mesmo, a pagarem a elevação do preço
do petróleo que importam.
Bem o disse Gilberto Amado: "As nações não têm
entranhas, só têm Interesses."
O Sr. Agenor Maria (MDB - RNl - V. Ex.• me
perml te um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE CARENA - AL) Com multo prazer.
O Sr. Agenor Maria CMDB - RNl - Senador
Lulz Cavalcante, Infelizmente o que V. Ex.• diz é uma
grande verdade. Enquanto Importamos e pagamos
quatro vezes mais caro, exportamos o nosso açúcar,
vendendo-o hoje mais barato do que há dez anos e
exportamos o nosso café, vendendo-o hoje mais barato do que há dez anos. Isso demonstra o acerto de
vossa afirmação, quando diz que as nações não têm
entranhas. Infelizmente, o que se vê a cada dia é
nós comprando nosso bem de capital quatro vezes
mais caro e exportando as nossas matérias-primas
quatro vezes mais barato. A desvalorização do cruzeiro para a pessoa tisica, como Importador ou exportador, pode ser razoável, mas para a Nação como
Pais, não se! onde nos vai levar, porque a cada dia
que se passa, desvaloriza-se a nossa moeda e, na
proporção em que ela se desvaloriza, passamos a pagar mais caro aquilo que Importamos e a vender mais
barato aquilo precisamos vender. Multo obrigado a
V. Ex."
O SR. LUIZ CAVALCANTE (;\RENA - AL) Multo grato, Senador Agenor Maria. Estou Inteira-
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mente de acordo com a advertência de V. Ex." de que
essas mlnldesvalorlzações, que no somatório são maxldesvalorlzações do cruzeiros, estão não só aviltando
nossa moeda, mas, principalmente, aviltando os preços das mercadorias que vendemos ao estrangeiro.
Multo grato a V. Ex." pelo aparte.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Lulz
Cavalcante, Infelizmente sou obrigado, mais uma vez,
a pedir permissão para apartear V. Ex.• (Assentimento do orador.) Nós estamos no mês de outubro,
quatorze desvalorizações da nossa moeda, que representam quase uma desvalorização a cada quinze dias;
essa desvalorização é um fator de Inflação, porque na
proporção que o dólar se valoriza, desvaloriza-se a
nossa moeda. Vemos que todas as mercadorias produzidas no Brasil, com capital estrangeiro, na proporção em que se desvaloriza nossa moeda, aquela
mercadoria automaticamente sobe de preço. Existem
produtos nos supermercados que têm cinco remarcações. Nesses últimos quatro meses, existem produtos
com cinco remarcações. v. Ex.• veja aonde vai parar
o nosso povo, aqueles que nada têm para vender e tudo
são obrigados a comprar. Pergunto, com essa Inflação desenfreada, onde vamos parar! Setenta por cento do povo brasileiro nada tem para vender, e de
tudo compra. O que acontece? Na proporção em que
a Inflação se desenvolve no Pais, quem tem o que
vender - e são poucos - ficam mais ricos, e aqueles
que de tudo compram e nada têm para vender não
só ficam pobres, ficam mais desgraçados. Infelizmente este é o quadro da atualldade nacional, um quadro
que se agiganta, que cresce e que nos assusta. Hoje
sou homem, posso confessar a V. Ex.•, assustado com
o quadro económico, assustado com a estabilidade
económica desta Nação; assustado porque vejo a mãe
de família, a partir de minha esposa, a cada dia levar
mais dinheiro para a feira e trazer menos mercadoria. Minha esposa, hoje pela manhã, confessava que
um pacote de macarrão já tinha cinco remarcações,
e a remarcação não é mais de 3, 4 ou 5%, é na ordem
de 20 ou 30%. ll: uma coisa Incontida, como se não
houvesse ninguém para controlar a situação. Ê Incontrolável essa situação e, sinceramente, a cada: dia que
se passa sentimos que estamos sendo arrastados para
uma situação Irreversível. Essa, a grande realidade.
Multo obrigado a V. Ex.•
O SR. LUIZ CAVALCANTE CARENA - AL) Sen11dor Agenor Maria, v. Ex.• foi tão eloqüente que
faço do seu derradeiro aparte o fecho do meu discurso, fecho que melhor eu não poderia achar. Multo
grato. Era o que tinha a dizer. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES CARENA- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Diversas vezes tenho assomado a esta tribuna, a
fim de chamar a atenção das autoridades competentes para um problema que jó. se toma anacrônlco: a
Administração Pádua Amarante.
Se! que é lamentável, Sr. Presidente, estar sempre
repetindo a mesma canção, com a mesma letra e idêntica melodia, mas, como diz o velho adágio "água
mole em pedra dura, tanto bate até que fura", pode
ser que um dia alguém não faça ouvidos de mercador
c atente para esse angustiante drama do povo fluminense, e resolva pôr fim ao tormento que constitui a
CELF no Estado do Rio de Janeiro.
Desta vez, Sr, Presidente e Srs. Senadores, os servidores daquela empresa estatal defrontam-se com
mais uma situação aflitiva, patrocinada pelo Sr. Pádua Amarante c companheiros de Dlretoria, ao margl-
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nallzarem aqueles funcionários que não desejam optar
pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E o
pior é que esses funcionários não tão recém-contratados; contam eles com mais de dez, quinze ou vinte
anos de serviço atlvo que, em optando pelo FGTS,
verão retirada a estabilidade garantida pelo Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União, através da
Lei n.o 1. 711.
Essa medida constitui-se numa verdadeira coação,
sem qualquer base legal, ainda mais quando o funcionário recebe, como punição, pela não aceitação da
"ordem superior", sua completa marginalização nos
quadros da empresa tiraria esta tal.
A CELF, ainda hoje, após tantas advertências,
continua refletindo aquela Imagem negativa, adquirindo a total antipatia do povo fluminense. No que
toca à luxúria, a Administração Pádua Amarante não
poupa recursos; é um verdadeiro benemerente do
bem-estar ambiental. Tanto assim é que, há pouco
tempo, alugou um prédio Inteiro em Niterói, custando
um absurdo o aluguel, e que já ganhou a alcunha de
"Pavão Misterioso" pelo fato de que ninguém sabe
qual a finalidade desse Imóvel. Mas, na parte referente aos funcionários, ou à parte humana, aí sim,
todos os meios empregados para a contenção de despesas -certamente consideradas supérfluas à Dlretoria "amaran tlsta" - são válidos e devem ser acionados todos os meios disponíveis para se alcançar esse
fim. Inclusive a coação!
Nossa legislação trabalhista é apontada, em quase
todo o mundo, como verdadeiro parâmetro de garantia
aos trabalhadores. O Governo Federo.!, cada vez mais,
vem se empenhando em favor do desenvolvimento
social, através da criação de vários programas de
apoio e Integração do trabalhador na redistribuição
da renda nacional. Mas, de que adianta tudo Isso, se o
fundamental apelo daqueles que têm o dever- e mais
do que Isso, a obrigação - de ajudar o Governo no
alcance desse objetlvo, peremptoriamente se negam a
colaborar, construindo uma Imagem negativista, como
é o caso dos dirigentes da CELF?
Necessariamente temos de perguntar, Sr. Presidente, por que a CELF deseja tirar a segurança e a
estabilidade de seus funcionários? Qual a razão que
motivou o Sr. Pádua Amarante a tomar essa decisão
tão madrasta e tão a seu gosto? Será visando aquele
mesmo objetlvo, como já ocorreu no ano passado, para
que, com a demissão dos não optantes, possam presentear alguém com o lugar?
Exatamente Isso que estamos vendo, Sr. Presidente, em pleno ano de 1976, a CELF obrigando,
coagindo e ameaçando seus funcionários, chefes de
familla, homens que na juventude deram tudo de si
para o desenvolvimento da empresa, mas hoje, pelo
simples capricho daqueles que têm o poder decisório
em suas mãos, poderão estar desempregados, sem
qualquer direito, dando os seus lugares aos afllhados
politicas e apaniguados do Sr. Pádua Amarante.
Como nunca deixei de fazer, Sr. Presidente, sempre ocupare! esta tribuna para defender os pequenos
funcionários contra os que abusam do poder. Os trabalhadores humlldes sempre terão em minha pessoa
o porta-voz de suas denúncias e o defensor de seus
direitos, pois jamais permiti o aviltamento de quem
quer que fosse.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Coisas estranhas estão acontecendo na CELF. Empresa constituída de elementos de quatro Companhias
de eletrlc!dade, Incorporadas em 1067, com experiência de alguns anos, vem absurdamente contratando,
desde a posse da nova Diretor!a, em abr!l de 1975, a
execução de serviços com essas pragas de Empresas
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Locadoras de Serviços - Incompreensivelmente toleradas pelo Governo, embora sendo essa uma fórmula
mágica encontrada para burlar a leg!slaçiio trabalhista - como se não dispusesse, a CELF, de profissionais e trabalhadores competentes, para executar
tarefas técnicas de sua especialidade.
Há tempos contratou a C!a. Auxiliar de Empresas
:Elétrlcas Bras!lelra - CAEB, para a execução de toda
a sorte de serviços e obras, inclusive jurídicas quando
a CELF possui, desde sua criação, Departamento Jurídico, constltuido de advogados competentes e suficientes para os trabalhos de sua especialização, de que
possa a Empresa carecer.
Até mesmo para os serviços de manutenção de
suas redes de distribuição e linhas de transmissão,
contrata empreitelras para executar trabalhos que
sempre constituiram rotina na Empresa.
Recentemente, contratou com a Epat!l do ABC Prestação de Serviços (até parece nome de remédio
para fígado!. .. l, com sede em São Paulo (! I! l para
efetuar:
a) leitura de medidores;
b) entrega de contas de energia;
em Cabo Frio, São Pedro D'Aldeia, Araruama, Saquarema, etc., tarefa tão simples que não precisa ser
entregue à firma especializada, marginalizando e hu-.
m!lhando velhos e antigos empregados, que durante
anos a realizaram com capacidade e correção.
Foi criada, agora, a Superintendência Regional do
Litoral, juntando antigas Superintendências Distritais já existentes, em pleno e satisfatório funcionamento e - pasmem! - com sede em Nlterói e sob a
Chefia de engenheiro dP. CBEE, o qual, certamente
provido do dom da ub!qüidade, terá que estar presente
em todas as localidades do vasto litoral fluminense,
sem sair de Niteról, pois continuará grudado no cargo
de chefia que exerce, também, na CBEE.
Por que o Eng.o Pádua Amaarnte, ·Presidente da
CELF e também da CBEE, capitalizou todas as reservas dlsponiveis desta última empresa, no valor de
Cr$ 51.521.650,00 (AGE de 31-5-76 - recorte junto)
e, na CELF, cujas reservas dlsponive!s se elevam a
Cr$ 501.437.889,00, apenasmente capitalizou a insignificante cifra de Cr$ 3.574.176,00, como consta da Ata
da AGE de 30-4-76, publ!cada no Fluminense de
16-5-76, e assim mesmo forçado pelo que determina
a Portaria n. 0 300, de 12-4-72, do Min!stéria das Minas
e Energia?
l!: mais que evidente a Intenção de engrandecer a
CBEE e diminuir a CELF, até mesmo em matéria do
conhecimento públ!co, porque Inserida obrigatoriamente na Imprensa oficial e privada. l!: só ler os Rela·
tór!os, Balanços e Atas das Assembléias-Gerais das
duas empresas e confrontá-los, para tirar-se conclusões sobre a potenc!al!dade de uma e de outra. Não
é passivei tentar Igualá-las. Basta olhar no mapa a
árP~. de concessão da CELF - mais de 2/3 do território flurr.lncnse - com a da CBEE, confinada em
N!terói, São Gonçalo, Petrópol!s, Itaborai, Rio Bonito
e Marlcá, para sentir a enorme diferença entre
ambas ...
l!: caso para meditar, como um camundongo vai
fazer para engullr um gato ...

A CELF, além de sua sede própria, à Rua da Con·
celção, alugava um edlficlo de 7 pavimentos e uma
loja à Rua Dr. Borman 33, bem como 9 conjuntos de
salas e 2 sobrelojas no n.o 6 da mesma rua, pagando
Cr$ 52.912,00 pelo primeiro e Cr$ 75.417,00 pelo segundo, tudo no total de Cr$ 128 .320,0(), mensais.
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o Sr. Pó.dua Amarante, agora, levou para um
prédio de propriedade da CBEE os Departamentos de
Engenharia, do Pessoal e Juridlco, não se sabendo
quanto !ró. a CELF pagar de aluguel. E não satisfeito,
locou, de sociedade com a CBEE, um edlficlo Inteiro
à Rua Barão do Amazonas 517, balizado pelos empregados da CELF de Pavão Misterioso, pagando
Cr$ 456.000,00 mensais, fora Impostos, condomin!o
caro e demais taxas, cabendo para cada uma das
empresas, Cr$ 228.000,00, só de aluguel.
Qual o motivo que levou o Sr. Pó.dua Amarante a
rescindir os contratos pelos quais pagava, apenas,
Cr$ 128.329,00, para alugar mais dois Imóveis, por um
dos quais vai pagar pra tlcamente o dobro?
"Que digam os sábios da Escritura.
Que segredos são esses da natura", conforme
sentenciava Camões.
Embora o mistério que cerca as atlv!dades da
atual Dlretor!a, reclusa no "Pavão Misterioso", tem-se
como certo que, após as eleições de novembro próximo,
serão reiniciadas as demissões em massa dos empregados optantes, demissões essas suspensas desde o ano
passado pelas repercusões eleitorais que certamente
acarretariam.
Existe forte pressão sobre os empregados da CELF,
para que assinem a opção pelo FGTS, como condição
para serem aproveitados na Empresa que resultar da
fusão CELF-CBEE, prevista para janeiro próximo
futuro.
Cargos de chel!a já estão sendo preenchidos por
elementos da CBEE, como sucedeu na recentemente
criada Superintendência Regional do Litoral. Marginaliza-se e humilha-se antigos prol!sslonals, como
forma de obterem acordos vantajosos para a empresa.
Todos percebem a: manobra contra velhos empregados, de 15, 20 e mais anos de serviço, não optantes,
que permanecerão na CELF até que esta, jó. com outra
designação, entre em liquidação, pela Jmposs!b111dade
dé se manter, pois, de acordo com o Decreto-lei Estadual n. 0 . 201, de 15-7-75, à CELF caberó., apenas, a
execução de obras de eletrlf!cação rural e sua exploração, de minguada receita, ficando a nova empresa
com toda a valiosa zona de concessão da CELF, entregue de mão beijada aos elementos da ELETROBRAS
e CBEE, que conseguiram ludibriar a boa fé do honrado Governador Faria Lima.
Para finalizar, a última, de estarrecer!
A CELF estó. sem fazer nada, praticamente. Obras
paralisadas por todos os lados. E o dinheiro da Taxa
de Imposto único (principal fonte de recursos para
Investimentos) ·acumulando em Caixa. E o que faz
o Sr. Pó.dua Amarante com esse dinheiro todo? Simplesmente Isto: socorre a CBEE, quando esta está de
Caixa baixa e joga o restante no Open Market! Já
chegou a aplicar cerca de Cr$ 80. 000.000,00 nesta
brincadeira. Para essas verbas não aparecerem nos
balanceies mensais, o Sr. Amarante, ardilosamente
retira o numeró.r!o do OPEN antes do fim do mês
e fó.-lo voltar tão logo o balancete seja levantado! ll:
uma manobra que constitui clara simulação, em flagrante desrespeito à Lei.
Sr. Presidente, há um comentário que, a ser provado, deve merecer a atenção Imediata do !lustre Governador Faria Lima: sendo a CELF órgão estritamente destinado à exploração de energia elétr!ca no
Estado do Rio de Janeiro, vem a mesma aplicando
numerários oriundos do fundo de eletrlflcação em
Obrigações Reaj ustli veis do Tesouro Nacional ORTN.
A comlssiio ganha nas aplicações, bem como os
lucro~ aufpr•irlns, como estão sendo contabilizados?
Pode a Dlretoria, sem autorização de uma Assembléia

II)

Sexta-febn! 29 7265

Geral, determinar tal aplicação? Gostaria de obter
resposta a essas Indagações.
Outro problema criado pela CELF foi o encerramento do convênio com a Caixa Econõmica Federal,
pois a mesma não mais atesta consignação em folha de
pagamento, prejudicando a maioria dos empregados
que, com salários minguados, recorriam àquele órgão
para fugir de juros exorbitantes, cobrados pelos !amlgerados agiotas, que emprestam dinheiro aproevltando-se da miséria humana.
Sr. Presidente, solicito a V. Ex.a que determine a
publicação dos anexos relativos à CELF, a fim de que
façam parte Integrante deste meu pronunciamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bemll
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
VASCONCELOS TORRES, EM SEU DISCURSO:
Reservas Disponíveis para Aumento do
Capital Social
Reserva de Capital - correções mo~
netárlas ...................... .
Reserva de Capital - juros estatutários ........................ ..
Adiantamento p/aum. Capital:
- Governo Estadual ............. ..
- Governos Municipais . : ......... .
- Recursos Orçamentários ....... .
A esses valores, constantes do balanço, junto, tem que ser acrescentado mais o seguinte:
Reserva de Capital - Correção monetária aprovada em 30-4-76,
pela Assembléia Gerela Extraordlnó.ria, publicada no O Fluminense de 16-5-76 ............ ..
TOTAL ....................... .

Cr$

178.694.672,66
25.750.321,92
194.986.489,74
3. 606.923,20
32 '000. 000,00
435. 038 '407,52

74.399.482,35
509.437.889,87

COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA ELtTRICA
Subsidiária da ELETROBRAS
Sociedade de Capital Aberto
C.G.C. N.0 33.050.071/0001-58
Assembléia Geral Extraordinária
Primeira Convocação
Convidam-se os Senhores Acionistas para uma
Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Brasileira de Energia Elétrica, a realizar-se na sede social
da Empresa, na Rua VIsconde do Rio Branco n.0 429 7.o andar, nesta Cidade, no dia 31 de maio de 1976,
às dez horas, a fim de deliberar sobre Proposta da
Dlretorla acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal, objetivando o aumento do Capital Social, com a
conseqüente alteração do art. 5.o dos Estatutos Sociais, mediante a. incorporação da importãncia de
Cr$ 51.521.650,00 (cinqüenta e um milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros),
de Reservas Livres, compreendendo:
a) Reserva de Capital - Juros Esta715.718,93
tutários ........................ .
b) Reserva de Participação ........ .
613,00
c) Reserva de Capital - Correções
Monetárias - Letras do Tesouro
161.982,40
Nacional ....................... .
d) Reserva de Capital - Correções
50.643.335,67
Monetárias .................... .
51.521,650,00
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Pnm serem admitidos a comparecer a esta Assem- reunião, conforme dispõe o parágrafo único do art. 10
bléla, os possuidores de ações ao portador deverão dos Estatutos Sociais.
depositá-las nos cofres da Companhia, ou nos Bancos
N!teró!, 4 de maio de 1976.
que fazem parte da Câmara de Compensação, até 48
Pela Dlretorla. (a) Carlos Alberto Pádua Ama.(quarenta e oltoJ horas antes, pelo menos, da referida rante, Dlretor-Presldente.
BALANÇO GERAL, EM 31-12-75
ATIVO
20
22
23
24
25
26
29

2 - Imobilizado (nota 1)
CrS
Bens e Instalações em Serviço
Instalações Elétrlcas Compradas ..
Instalações Elétrlcas Vendidas
Bens e Intalações - Arrendados a Outros .................... .
Bens e Instalações para Uso Futuro
Bens e Instalações em Processo de Reclassificação .............. .
Correções Monetárias .......................................... .
00

00

4-
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oo

00

00

oo • oo oo oo . . . . oo

00

•

00

00

•

00

00

...

oo oo •• oo . . . . . . . .

00.

00

00

00
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00

00

00

00

•

00
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oo oo

00

•

..

oo oo oo

00

..

.

00

..

.

CrS

oo . . oo •

00

oo

00

CrS

203.936.561,76
923.712,77
163.042,56
237.339,45
8.452.462,45
194.834.167,06
315.294.639,11

•

723 o 846 o 925,18

Disponível

40 Caixa Geral .................................. .

475.074,80
301.198,12

776.272,92

Bancos ......................................................... .
Disponível VInculado .....................................•......
Numerário em Trânsito ........................................ .
Cheques Emitidos ..
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional

7.527 759,72
9.391.008,53
1.263.439,38
1.166.344,42
12.010.850,00

Caixa In terlor ................................ .
41
42
44
45
46

:

00

00.00

00

00

00.

00

00.00 •••

00

00

00

00

oo oo

00

00

00

00

00

00

o

oo oo oo oo.

. . . 00

oo oo

32 .135 o 674,97

a· - Realizável
Curto Prazo
60 Contas a Receber: (nota 2)

Governos ..................................... .
Geral ......................................... .
61 Obrigações e Empréstimos a Receber 62 Devedores Diversos: (nota 3}

10.630.294,73
50.282.531,68

60.912.826,41

Geral ......•..........

2.617,24

Poderes Públicos ............................. .
Geral ......................................... .
Rendas não Faturadas
00

00

00

00.

00

64 Depósitos Especiais ou Caução ..

•

00

00

•

00

00

00

00

00

00

•

..

00

••

00

••••

00.00 . . .

00

00

••

00

Longo Prazo
65 Almoxar!fado: <nota 4} •
65 Capital a Real!zar - Ações:
Centrais Elétrlcas Brasileiras S.A. 68 Títulos de Renda-Geral (nota 5}
00

•••

10.036.261,21
6.769.967,50
11.249.030,89

oo ••

00

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

5 - Pendente
50 Débitos em Suspenso: (nota 6)
52 Obras e Serviços em Andamento:
Obras em Andamento
Correçõe~ Monetárias ... , .................... .
Serviços em Andamento
Retiradas de Instalações em Andamento ...... .
00

00

00

00

00 • • • •

00

•

00

00 . . . . 0 0

00

00 . . .

...

00

00 . . .

o

00 . .

00 . . . .

00.

00

00

00

00

00

00

00

1.540 569,27

00

..

oo oo

60.495 435,35

o

00

00

..

oo

00

00

00

..

00

00

..

o

•

90.511.272,52

o

7.111.052,00
4 979 991,85
o

o

72.586.479,20

115.928.477,17

166.473.196,63
20.209.935,62
2 772 015,98
327.388,97

.

00

00

o

00

ELETROBRAS .......... .

00 . .

00

00 . . . . .

28 055 259,60

o

189 782.537,20
o

56 Caução de Consumidores ...................................... .
9 - Resultado

1.156,70

305 712 .171,07

90 Lucros e Perdas ......... , ........................................................ .

6 730 574,36

o

o

o

O-- Compensação
Ações Caucionadas ............................................. .
Contas de Resultados a Compensar
Contratos de Seguros .......................................... .
Consignação de Combustível - CC/ELETROBRAS ............. .
Reserva Global de Reversão -- ELETROBRAS .................. .
Reserva Global de Garantia - ELETROBRAS ................ .
Outras Contas ................................................. .
00

TOTAL

O

0

O

0

I

o

I

O O O

o o

I

O

O O

O

t

O

o

O O O

00

00

o o o o o

1

O

00

O

t

00

00

00

o o o o o o

..

O

1

00

..

00

00

00

o t o o o o o o o t

00

O

10

200,00
226.530.619,99
149 900 000,00
860.034,14
31.973 779,75
3.683.313,00
19.824.213,60

00

o o

o

o

o

o o o

O

o

I

o

O

o

O

o

I

o

O O

O O

O

432 772 .160,48
o

1.664 o 205 o 257,78

Jornal do Bra~il de 15-4·1976. - Balanço da CELF.
(a} Carlos Alberto Pádua Amarante, Dlretor-Presldente -Paulo Roberto Verns, Dlretor-Financelro Dwnbc.rto C., Dlretor-J.
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PASSIVO
1-

Inexigível

Cr$

10 Capital <Nota 7l
Ações Ordinárias ........................... ..
Ações Preferenciais .......................... .
Ações Subscritas ............................ ..

266. 000.000,00
111. 589. 998,00
7 .111. 052,00

Cr$

Cr$

384.701.050,00

11 Reservas:
Reserva de Capital- correções Monetárias ....
Reserva de Capital - correções Monetárias Líquido não Disponível para Aumento de
Capital .................................... .
Reserva de Capital - Juros Estatutários ..... .
Reserva Legal .............................. ..
Outras Reservas ............................. .
Outras Reservas, Provisões e Fundos:
Reserva para Reversão .................... .
Provisão para Depreciação das Instalações ..
Provisão para Contas Incobráveis ......... .
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Não Optantes ............................ .

178.694.672,66
20.209. 935,62
25.750.321,92
2. 473. 622,83
997,00

227.129.550,03

691.412,D4
80. 927. 550,63
2.173.107,98
8.169.017,78

91.96l.088,43

194. 985.489,74
3. 606. 923,20

198.593.412,04

13 Recursos Orçamen tárlos - Governo Estadual
(nota 8) ..................................................... · ..

32.000.000,00

12 Adiantamento para Aumento de Capital:
Go\·ernos Estaduais ......................... ..
Governos Municipais ........................ ..

3 -

Exigível (nota 9)

Curto Prazo
30 Contas a Pagar:
Residentes no Pais - Geral
31 Obrigações a Pagar:
Residentes no País - Geral ................................... .
34 Dividendos Declarados ......................................... .

25.740.451,47
31.814.351,15
185.094,30

35 Juros em Curso:
Residentes no País -

Geral .................. .

500.405,23

Centrais Elétrlcas Brasileiras Sociedade Anônlma - ELETROBRAS:
Contrato ECF - 77/68 ................... .
Repasse Empréstimo BID-122/0C/BR .... .
Repasse Empréstimo AID-512-L-070

181.997,89
147.590,06
4. 703,97

Residentes no Exterior:
Banque Louis Dreyfus Empréstimo n. 0 1 . . . . . . US$ 119,531.25
Banque Louis Dreyfus Empréstimo n.o 2 . . . . . . US$ 199,218.75
Banque L'Unlon Européenne .. : .. .. .. .. .. .. .. .. .. US$ 102,708. 33

1.061.437,50
1. 734.000,00
915.582,79

4.545.717,44

37 Outros Créditos correntes:
Poderes Públicos ............................. .
Geral ........................................ ..
Centrais Elétrlcas Brasileiras S.A. - Empréstimo Compulsório .......................... .

6.497.215,81
20.033.637,14,
3.313.292,85

29.844.l45,80

934.385 .101,40
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PASSIVO
39 Diversas Dívidas a Longo Prazo Curto Prazo:
Residentes no Pais -

Vencível a

Geral .................. .

6. 314' 610,55

Centrais Elétr!cas Brasileiras Sociedade Anónima- ELETROBRAS:
I~

Contrato ECF - 77/68 ................... .
Repasse Empréstimo BID122/0C/BR . . . . . . . . . . . . US$ 195,976. 94
Repasse Empréstimo AID·
512·L·070 . . . . . . . . . . . . . . US$
1,947. 54
Repasse Empréstimo AID·
512-L-085 . . . . ... . . . . . . . . US$
4,424.80

4.339.091,36
1 '777. 510,85
17.664,19
40.132,93

Residentes no Exterior:
Banque L'Union Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US$

625,000.00

5.668. 750,00

Geral .................. .

524.167,92

18.157.759,88

110.287.520,04

45.350.000,00

170.770.783,30

170 '770. 783,30

51 Créditos em Suspenso - Geral .................. , .............. .
53 Auxílios para Construções ..................................... .
55 Depósitos de C-onsumidores ............................. , .... ..

7.321.679,34
8' 731.232,27
26.780,95

16.079. 692,56

200,00
226' 530' 619,99
149.900.000,00
860.034,14
31.973.779,75
3. 683 '313,00
19.824.213,60

432.772 '160,48

TOTAL , .. , . , .. , ..... , .... , ...... , , ..... , .................... , ......... , . ..

1.664.295.257.78

Longo Prazo
39 Diversas Dívidas a Longo Prazo:
Res!den tes no País '

'·

Centrais Elétrlcas Braslleiras Sociedade Anôn!ma - ELETROBRAS:
contrato ECF - 77/68 ................... .
Verbas Federais - Art. 20 - Lei n,0 4.156 ..
Repasse Empréstimo BID·
122/0C·BR .. . .... .. ... . US$ 783,907.84
Repasse Empréstimo AID·
512-L-070 . .. .. . .. .. .. .. USS 15,580.25

16.415.882,99
16.198.125,40
7.110. 044,11
141.312,88

Residentes no Exterior:

,,
'

Banque L'Union Européenne .. .. .. .. .. .. .. .. .. . US$ 4,375,000. 00
Banque Louis Dreyfus Empréstimo n.0 1 . . . . . . US$ 5,000,000. 00
Banque Louis Dreyfus Empréstimo n. 0 2 . . . . . US$ 5,000,000. 00

39.681. 250,00
45' 350.000,00

5 - Pendente

O - Compensação
Caução da D!retoria ............................ , . , ..... , ...... .
Insuficiência de Resultado a Compensar .. , ... , ..... , , ... , .... , .
Seguros Contratad·os .................................... , .... , . ,
Combustível em Consignação CCC/ELETROBRAS .. , , ... , ...... .
ELETROBRAS - Reserva Global de Reversão .... , .. , , ....... , .
ELETROBRAS - Reserva Global de Garantia .................. .
Outras Contas ................ , ..... , ........ , .............. , .. .

Cardozo Chaves, Técnico - Maurício Murgel Taveira, Dlretor· Administrativo Oontador- C.R.C.- RJ- 006.920·1

..·

·~

Laércio Gonçalves,
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães ?lnto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Mais uma vez o dever me Impele a vlr a esta tribuna para lastimar o falecimento de um digno serglpano, que, em sua. Intensa ativldade profissional, deu
Inestimável contribuição ao desenvolvimento do meu
Estado: José Góis Barreto.
Pecuarlsta, exercendo seu labor em Laga.rto, no
sul do Estado, José Góis Barwto se tornou conhecido
e sobremodo estimado, por suas qualidades e virtudes
pessoais, Homem trabalhador, progressista e dotado
de pioneirismo, seu trabalho concorreu decisivamente
para o incremento e progresso da. a.gropecuárln sergipana. Perde, assim, a classe produtora. um de seus
elementos mais dinâmicos, cuja atuação foi sempre
um fator do desenvolvimento do setor primário da
economia do meu Estado, que, ali, é ainda o de maJor
relevância.
Mais doloroso, no entanto, me é, Sr. Presidente,
falar do amigo com quem convivi quando lniclel minha vida profissional de médico e assistia a doentes
no Município de Salgado. Expresso, desta tribuna, o
pesar da sociedade e do povo do meu Estado, assim
como o meu próprio, pela morte desse operoso serglpano, meu prezado amigo, Rendo à sua memória esta
homenagem de pesar a que o dever me impele. E a
torno extensiva à. sua. digna viúva., Dona. Olga Barreto, bem como a seus filhos, Dr.. José Augusto Barreto, médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal de Sergipe, Dr. Geraldo
Soares Barreto, Superintendente da Agrlcultllra. e ·
Produção de Sergipe (SUDAP J e o Engenheiro Lulz
Barreto; a seus irmãos, Jacomlldes, Genulfo e Terêncio Barreto; e a suas Irmãs, Dona Maria Barreto e
Dona. Ana. Barreto. (Muito bem! J
O SR. PRESIDENTE (!l'lagalhães Pinto) - Concedo a. pa.la.vra a.o nobre Senador Helvídlo Nunes.
OSR. BELVIDIO NUNES (ARENA -'PI. Pronuncia. o seguinte discurso .. ) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Sob o pa.trocinlo da Fundação Milton Campos,
lnstttulção que vem p1·estando relevantes serviços
a.o Pais, através do estudo, do exame, da discussão,
da. pesquisa e do debate de importantes temas da
a.tualldade brasileira., realizou-se, no período de 23 a
25 de Junho do corrente ano, simpósio sobre politica
rural denominado "0 Homem e o Campo".
Na qualidade de expositor no painel "Desenvolvimento da Agropecuãria na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste", coube-me oferecer, em visão
panorámlca, alguns aspectos da. realidade nordestina, nos termos do trabalho anexo, que peço integre
este pronunciamento.
Mas o que desejo enfatizar, realmente, nesta
oportunidade, é que o atraso {!a agricultura. daquela região não é o ratar determinante da. fragll!dade
da economia. global da ãrea; a.o contrário, n agropecuó.rla do Nordeste deve ser sempre vista em função da detasa.gem da economia regionnl em re laçüo
à do Centro-Sul,
A primeira vista, a distinção parece !rrelevan te
e a.té mesmo, para a crítica mordaz, especiosa.
Em verdade, porém, é que de alguma.s décndas
a esta pnrte o Nordeste vem enfrentnndo, além dos
fatores, permanentes e clcltcos, que dlftculta.m o Rcu
crescimento, entraves e obsti\culos ditados pelo. politica. econôm!co-flnancelrn federal, voltnda, p,·..• ~<•·
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renclalmente, para as áreas mais prlvllegladas
Pais.
Não se trata, apena.s, de prãttca ditada. pela
gêncla do crescimento do Brasll. É mais do que
pois que constitui tiloso!la. de governo. Ta.nto é
dade que, antes da violenta crise conjuntural
clada em 1974, pelo menos nos sete anos nnltRrllnr•••
às vezes disfarçada, outras tantt1as~ ~~~~~~.~~;~~~~
te, adotou-se uma orientação e•
que partia da. mlnlmlza.ção do No;deste no cor1ceil~
nacional.
Apesar dos pesares, da.s queixas e justas
mações, a regliio nordestina., considerada cm conj
to, está experimentando sensivel progresso. Não
esperado e desejado, é claro, mas vlsivel.
É que os nordestinos jâ tomaram consciência dn.
suas potencialidades e estão preparados,
mente, para o desenvolvimento.
Resta aos nordestinos, através das suas lldcr::lll
ça.s e dos homens da região que ocupam altos posL•·
na administração federal, somarem a sua vor. c.. ,.,
bretudo, a sua ação em favor de verdade lncont.•·.·
tável, segundo a qual o desenvoivlmento harmôni>•.
é tarefa de todos, e de que a "fortaleza da corre r·,,.
é aferida pelo seu elo mais fraco".
Nas economias em ta.se de transição, isto é,
marcha. natural em busca. do desenvolvimento,
gunta. J, F. de Cama.rgo:
". ' ' deverão
medlda.s de ordem
co-econômlca:
1 -- favorecer a. expansão {!a.
como etapa. necessariamente preliminar da
d ustrlalização?
2 - dar priorlda.de à lndustriallzação
atentar para os prejuízos que possam advir
agricultura?
3 - favorecer a. industrlaltzação sem, •
entanto, prejudicar o crescimento da agrlc
tura?" raevlsta Problemas Brasileiros, n. 0 '·
- tcverelro, 1976.)
E responde:
00 ,,, evidentemente, a melhOr Minnt.nPiÕn
política seria, nesse contexto,
mltisse o melhor ajustamento
economia, não só nos seus aspecto~
econõmicos, mas, prlnclpnlmente, na~ suas
seqüências cconômlco-sociais."
Enunciada a diretriz passo ao exame da rrrtl
cl.ade da agricultura nordestina no contexto m•.
na!.
No Brasil a diversidade convi ve com a uu1u,,u~,
embora multa vez à custa de Ingentes sacrifícios.
São flagrantes e dolorosas as disparidades
nals e, dentro da mesma ó.rea, acentuam-se as
torções gel'ildorus de desigualdades.
Alimentador de divisas, detendo, em 1870,
da renda naciona.l, alicerçada. na a~-:ricultura,
deste, pela omissüo do Governo central, pelu. exlstilncla de terrus mais apropriadas e condições de
mais utt'tH'JJLe uo Centro-Sul, pelo exucerbado
go à trncli\'iio, pela concentração da propriedade
diária, remanescente dos !dos de penetraçf1o e n"'""'·
çiio elos ""nqulstndores e, dentre outras
cnrncteL'istlcas peculiares dos componentes
que mais contribuíram para. a sua formação, pela
lit.lcu fedr.ral dlrlglda u proteção da economia
Centro-Sul, sem esquecer a. generaltzndn pobreza.
solo e a Incidência de crises clímó.ticus ciclir.as,
vc~>Sou lon~o período de dlflculdadc~, Je ''"''LI~lmc:ao.

11
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tf,, ·,r:·..:•.. de acentuado desgaste e de regressão da
:: 11a

~.-·t~·~'.í,m.in.

se desenvolvia o Nordespobre.
: •.• c:em anos o Imperador Pedro II ameaçou de
'"'"'r · :ts pedras de sua coroa, não para salvar o
Nrrr ., • r·, mas os nordestinos, o que não Impediu que
11 """' • """ntos mil brasileiros morressem de fome na
r r:. ·• r·· suea de 1877.
''"··· rins do século XIX até a década de 1950 prol ill•·n.:""' foram adotadas pelo Governo Federal em
1!ii' ui' Ja região. Tímidas medidas que se dirigiam,
l{lla.::<: sempre, ao combate às secas ou de atuação
rilr~'·' durante o flagelo.
[.:.1 porque saúdo, em 1954, a Instalação do Banc:o do Nordeste, e, em 1959, a criação da Superlntenrltiacia do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE,
que entre tantos serviços prestados consclentlzou os
nordestinos no sentido da lndlspensabllldade do planej amento regional.
Ciclicamente, a exemplo das secas, prestigiada, a
SUDENE também sofreu os efeitos da orientação poli tlca emanada do Poder Executivo, enfocada quase
CJLW exclusivamente para o setor secundário. E até
ltwsmo através dos Incentivos fiscais, oriun<!_os dos
:uts. 34/18, Inexpressivas !·oram as aplicar,oes na
:tgt·icultura, em virtude dos próprios vícios que comandavam o sistema de capitação de recursos.
Certo é que, nos últimos anos, a formulação de
t·::;\rateJ;ia baseada na Implantação de prioridades

k
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J•':,,;."•·\\0 o Centro-Sul
L.: ........ cada dia, mais

Agropecuárlo
Industrial ............
o. o • • o ••

o quadro de que me socorro, elaborado pela
SUDENE com base em dados da "Conjuntura Econômica", fevereiro de 74/76, mostra a composição e
o crescimento do produto Interno, de 1973 a 1975,
tendo como ano/base 1968:
Variação anual (%)

Composição
Setorlal do
produto %

Setor

básicas trouxe conseqüências benéficas para o Nordeste.
A par do trabalho realizado pela SUDENE, da
alteração dos quadros estruturais e do melhor apoio
financeiro ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, das lnjeções de recursos na
Companhia do Vale do São Francisco - CODEVASF,
transforma em empresa, das obras de geração e de
distribuição de energia elétrlca, que começam a atingir o melo rural de construção de estradas, da expansão das oportunidades no campo educacional, da
Instituição do Programa de Redistribuição de Terras
e de Estimulo à Agro-indústria do Norte e 'do Nordeste - PROTERRA, do Plano de Integração Nacional - PIN, do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - PRORURAL, do extraordinário desempenho do Banco do Brasil e de outros Programas .
Integrados e Setorials, Indiscutível é que a agricultura e o homem nordestinos encontraram novos caminhos, ainda que multo distantes dos desejáveis.
Assim, paralelamente à atlvldade Industrial, que
deitou raizes em alguns Estados, do ponto de vista
da captação de mão-de-obra e da participação na
economia, o setor. agrícola no Nordeste, vem _experimentando Irregular mas crescente signlflcaçao.

Brasil

Nordeste

Brasil

NE

1973

1974

1975

1973

1974

1975

14,7
33,3

30,5
23,3

3,5
15,0

8,5
8,2

3,4
4,2

8,4
14,0

--4,9
12,4

8,7
7,8

Apesar destes índices até certo ponto lisonjeiros, cinco anos atrás a Comissão Coordenadora de
Estudos do Nordeste - COCENE, no Estudo n.0 1,
observava:
"Outra caracterlstlca que define o atraso
relativo do setor agrlcola do Nordeste é Indicada pela elevada participação da renda da
agricultura sobre a renda global. De fato, essa
relação foi de 39% em 1968, contra 28% em
Minas Gerais e Espírito Santo e 12% em São
Paulo.
A proporção de pessoas que trabalha na
agricultura é também multo elevada, pois, em
11!70, se estima que estavam ocupados nesse setor cerca de 66% da população economicamente atlva total do Nordeste, Isto é, aproximadamente 5,7 milhões de pessoas, quando, em
regiões desenvolvidas, a percentagem é Inferior
a 10%. Essa menor proporção de pessoas trabalhando reflete o grau de eficiência e produtividade do setor. A composição da mão-deobra ocupada no Nordeste era de 35,5% de
membros da famllla do agricultor sem remuneração, 41,5% eram empregados e trabalhadores por conta própria e 23,0% simples empregados."
Mais contundentes, os Ministros da ó.rea econômica, signatários da Exposição de Motivos que deu

origem ao Programa de Desenvolvimento de Areas
Integradas do Nordeste - POLONORDESTE, Instituído em outubro de 1974, afirmaram:
"O Nordeste rural ainda se caracteriza como o maior e mais resistente bolsão de pobreza
e de atraso relativo do Pais, talvez mesmo de
toda a América Latina, em que pese ao grande
esforço de Investimento que ali se vem realizando, mais Intenso e ordenado nas últimas
décadas."
Antes de prosseguir nos comentários que venho
alinhando, vale a observação. Esta situação de extrema penúria, por certo, não decorre, apenas, dos
resultados proporcionados pela agricultura. Multas
são as causas do empobrecimento, Inclusive a marginalização do Nordeste nas decisões econômlcas naclonais.
O engenheiro Sebastião Barreto Campelo <Diário de Pernambuco, 10-2-76), a propósito, oferece dados valiosos e sintomáticos:
a) os gastos efetuados pelo DNOS na regularização do rio Gualba, no Rio Grande do Sul, foram
equivalentes aos efetuados pelo DNOCS em todo o
Nordeste, em quarenta e três anos de funcionamento;
b) 65% da ó.rea Irrigada pela União encontramse no Rio Grande do Sul. No momento, o DNOS estó.
realizando o projeto Camaquã, com a aplicação de
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Cr$ 466 milhões, equivalente a dois anos de todos os
gastos da SUDENE;
c) o Plano Nacional de Sementes, criado em 1973,
previa o Investimento de Cr$ 180 milhões, para uma
apl!cação no Nordeste de dois milhões, ou seja, 1,1%,
mesmo sabendo-se que a região contribui com 20,4%
do produto agricola nacional.
Agora, retomo a l!nha de Idéias momentaneamente Interrompida.
Entre os índices reveladores do crescimento da
agricultura e o quadro desolador pintado pelos cola·
boradores mais íntimos do Presidente da República,
entretanto, não existe contradição. o confl!to é aparente. É que o desenvolvimento agrícola decorre, fun·
damentalmente, da Incorporação de novas áreas, ao
passo que no Centro-Sul e nos países desenvolvidos
através de técnicas, constantemente aprimoradas,
que lhe aumentam a produtividade.
Após este rápido e Incompleto escorço sobre a si·
tuação global da agricultura nordestina, que dizer sobre o esforço governamental, traduzido nos principais
programas, e~ desenvolvimento na região?
Não disponho de elementos insuspeitos que poss!b!l!tem sincera avaliação. Sabe o Pais inteiro, entretanto, que os objetivos do PIN (Decreto-lei n.o 1.106,
de 16-6-70) não foram totalmente alcançados, pois
que Inacabada a rodovia Transamazõnlca (art. 2.0 ) e
tímidos os resultados da execução da primeira fase do
plano de Irrigação do Nordeste (art. 2.o, § 2.o),
De outra parte, com o PIN veio a extensão dos lncen tivos fiscais à Amazônia, mais tarde também am·
pliados para o turismo, pesca e reflorestamento.
O PROTERRA (Decreto-lei n,o 1.179, de 6-7-71),
por sua vez, está longe de cobrir o elenco de destinações para que foi criado, que vão desde a aquisição de
terras para posterior venda a pequenos e médios produtores rurais, Inclusive ampl!ação de propriedades
consideradas de dimensões !nsuflclentes, financiamentos de !nsumos, ampl!ação de serviços de pesquisa e experimentação agrícola, assistência financeira e
meios de comerc!al!zação, transporte e energia elétr!ca, até o custeio de ações discriminatórias de terras
devolutas.
Resta, no rol das medidas principais, examinar a
atuaç_ão do POLONORDESTE, que partindo da veri·
flcaçao de que o Nordeste não é homogêneo, dividiu·
o, para efeito de ação executiva e de promoção do de·
senvolvlmento; em: I - áreas dos vales úmidos; IIáreas das serras úmidas; III - áreas de agricultura
seca; IV - áreas de tabuleiros costeiros; V - áreas
da pré-Amazônla.
Desde o. sua Instalação até meados deste primei·
ro semestre de 1976, conhecem-se noticias esparsas
a respeito de sua operação. No Piauí, contemplados os
proj etos Caldelrii.o, Gurguéla, Lagoas do Piaui e Fi·
dalgo, todos aguardam, ansiosos, a deflagração das
obras e serviços a que se propõe real!zar.
Fez-lhe o Jornal do Brasil, edição de 12 de outubro de 1975, severa critica:
"Com verba de Cr$ 5 bilhões para serem
aplicados no período 1974/79 em diversas áreas
e subúreas em que foi dividida aquela região,
o POLONORDESTE perdeu seu primeiro ano na
Instalação de ampla máquina burocrática, sem
dar ainda o primeiro passo para real!zar os
objetlvos por que foi criado: fixar a tecnologia
e aumentar a produtividade numa agricultura
secularmente atrasada e ampl!ar a pequena
renda do homem do campo em cinco anos,"

II)
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A agricultura nordestina, apesar de tantos fatores adversos, é inegável, está evoluindo. E em alguns
anos propícios até mesmo em índice superior ao do
Pais, mas, tendo em vista o excedente populacional
no setor, sobretudo pela expansão territorial, quando
o crescimento normal e saudável deveria advir da melhor produtividade.
Uma outra lacuna que se lhe pode apontar, convém ser mais explicito, resulta da descontinuidade
dos programas, da multlc!plicldade dos órgãos responsáveis, às vezes causando conflltoa, da demora,
também em outros casos, na distribuição dos recursos,
no ápice de tudo, o tamanho e a grandeza da obra a
ser enfrentada e executada.
A tarefa não se restringe a propiciar condições
para o exercício mais rentável da atlvldade agrlcola.
É 1mpresc!ndivel também que, concomitantemente,
seja implantado, a longo prazo e sem Interrupção, um
programa geral e completo de combate às secas.
Evidente que a seleção de áreas é Importante,
conforme entendeu o POLONORDESTE. Mas nii.o basta. O solo há de ser anal!sado e corrigidas as carên·
elas que forem apuradas. Depois é que se dará o segundo passo, é que se passará ao segundo estágio.
Parte-se, então, para o cumprimento total do programa. Sem atritos e marcado pela continuidade. Mas
que seja ultrapassada a etapa do projeto de experiência, projeto-pUoto, projeto-modelo. Impõe-se um
esforço amplo, geral, em favor da agricultura e dos
agricultores.
Evidente que, diante da certeza da periódica fa.l·
ta ou Irregularidade das chuvas, ênfase especial cabe
aos programas de irrigação. E no particular a estatis·
tica desfavorece ao Nordeste real.
Assim é que na programação de projetas de 1rrl·
gação na área do poligono das secas, a cargo do
DNOCS e CODEVASF, em fase de projeto, implanta·
ção e operação, com o total de 866.280, hectares, em
áreas de agricultura seca-associada e ern áreas de
agricultura irrigada, aos Estados do Plaui, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahla, Ala·
goas e Sergipe cabem 264.530 hectares, enquanto a
Minas Gerais os 601.750 restantes (Fonte: Mlnter Secretaria Geral - DNOCS/CODEVASF, ln Revista
Interior, Ano II, n,o 9, março-abril de 1976).
. Aqui encerro, senhor Presidente, a visão panorâmica da situação da agricultura nordestina. VIsão rápida, mas realista, com altos e baixos, que afirma,
calcada em números que deveriam ser mais compen·
sadores, o crescimento setorlal.
Importa não esquecer, porém, que a agricultura
do Nordeste deve ser sempre olhada em função do
atraso da economia global da área. Claro que a agrl·
cultura é um dos principais suportes económicos da
região, mas não deve ser Isoladamente culpada pela
pobreza generalizada.
Valho-me de um exemplo, dentre muitos a que
me poderia socorrer.
O confisco cambial, providencialmente abolido
pelo Presidente Castello Branco, mas que ainda permanece em relação ao açúcar,
"entre 1930 e 1964 (o câmbio das exportações a preço abaixo das cotações Internacionais,
para subsidiar a importação de bens de capital
pelo Centro-Sul) retirou da Região a importàn·
ela de Cr$ 55,5 bilhões (em cruzeiros corrigidos
para 1976), Se constatarmos que a soma de
todos os Incentivos fiscais aplicados em todo o
Nordeste Inclusive os oriundos da própria Re·
g1ão, totallzaram até hoje, nesses 14 anos, .....
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Cr$ 28 b!lhões (em cruzeiros corrigidos para
1076), assim concluímos que serão necessários
outros 14 nnos para, pelo menos, nos ressarcir
do que nos fJi retirado sob a forma de confisco
cambial, rom o agravante de que ele se deu entre 46 e 12 anos atrás, quando a nossa produção
em multo menor e, portanto, percentualmente
nos intl!nglu um prejuizo multo maior do que
a compensação" <Sebastião Barreto Campelo,
loc, c!t.).
Finalmente, apesar das distorções, erros e omissões, do tradicionalismo e das arraigadas práticas de
atividaàes de subsistência, dos vários fatores apontados " de mllitos outros que escaparam nesta exposição, a agricultura do Nordeste cresceu no último ano,
com índice, vale repetir, superior ao do Pais.
É necessário, sabem todos, alcance taxas crescentes, pois que somente assim será atingida, plenamente, a dlretriz traçada no II Plano Nacional de
Desenvolvimento, " que pode ser sintetizada no dever,
que é de todos os brasileiros, de reduzir os desequllibrios regionais no País.

De minha pu:te, não tenho fórmula salvadora.
Limito-me a fazer votos no sentido de que, de tudo
quanto foi dito, explícita ou implicitamente, alguma
coisa pos~a ser recolhida, ainda que residualmente.
Em uma palavra, não disponho de mezinha especifl-
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cu. Aliás, as prateleiras já estão abarrotadas de remédios, receitados pelos mais eminentes técnicos.
Concluo externando profunda e antiga convicção
pessoal: o Nordeste, globalmente considerado, só alcançará o pleno desenvolvimento quando o setor primário puder responder, convenientemente, às necessidades do seta r secundário. <Multo bem i)
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 horas e
30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 161,
de 1976 <n.0 296176, na origem), de 29 de setembro de
1976, pela qual o Senhor Presidente da República.
submete ao Senado a escolha do Sr. Ronald Leslle
Moraes Small, Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasll junto ao
Reino de Lesoto.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) encerrada a sessão.

Está

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 minutos.!

ATA DA 199.a SESSÃO, EM 28 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
EXTRAORDINARIA
PRESlDf~NCIA

DO SR. 1\'IAGALHAES PINTO

AS l& HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal - José Guiomard - Evandro Carreira - José Esteves - Cattete Pinheiro - Renato
Franco - Alexandre costa - Henrique de La Rocque - José Sarney - Helvídio Nunes - Petrõnlo
:Portellr. - Virgiho Tá vara - Wilson Gonçalves Agenor Maria - Jessé Freire - Ruy Carneiro Amon de Mello - Lulz Cavalcante - Aur:usto Franco
- Lourival Baptista- Heitor Dias - Ruy SantosEurico Rezende - Roberto Saturnino - Benjamim
Faruh ·- Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Cnpancma - Itamar Franco - Magalhães Pinto
- Franco Monl.oro - Otto Lehmann - Italivio Coelho -- Mendes Cnnule - Saldanha nerzl - Accioly
Filho -- Otn1r Becker - Daniel Kr!eger - Paulo
Bross:ud.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A lista
de presença acu~a o comparecimento de 39 Srs. Senadores. Hawnuo número regimental, declaro aberta
a sessão.
Através da Mensagem n.0 74, de 1976-CN o Senhor Presidente da Repúbl!cu encaminhou à deliberação do Congresso o Projeto de Lei n.o 14 de
1076-CN.
.
'
Com vistas n leitura da mutórir~, a Presidência
convoca ses.,au conjunta a reul!zur-se amanhã às
onze horas, nu plenário da Câmara dos Deputados.
O Slt. 1'RI!:SIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre
a mesa, rcdação final, de matéria em regime de urgência, que será l!d11 pelo Sr. 1.0 -Secretário,

l!: Ilda a seguinte:

PARECER N.o 899, DE 1976
Da Comissão de Redação
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n.• 74, de (1976 (n,0
2.559-B/76, na Casa de origem).
Rela to r: Senador Virgilio Távara.
A Comissão apresenta, em anexo, a redação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n. 0 74, de 1976 (n.0 2.559-B/76, na Casa de origem),
que dispõe sobre as Sociedades por Ações, esclarecendo que a aprovação da emenda n. 0 18-CCJ prejudicou a de n.o 259 de Plenário e que esta Comissão acatando explicações do Relator da Comissão de Constituição e Justiça, prestadas em Plenário, redigiu, como
o recomendado, as emendas de n.0 • 14 e 22-CCJ.
Sala das Comissões, em 28 de outubro de 1976. Danton Jobim, Presidente - Virgílio TâvNa, Relator
- Renato Franco - Otto Lehmann.
ANEXO AO PARECER N.0 899, DE 1976
Redação final das emendas ~o Senado ao
Projeto .de Lei da Câmara n.• 74, de .1976 (n.•
2.559-B/76, na Casa de origem).
EMENDA N.o 1
<corresponde à Emenda n.• 10 de Plenário)
Dê-se ao § 6.o do art. 8.0 a seguinte redação:

uArt. s.o

o • • • • • ' ' •• o •• ' • • • • •

I

••

I

••

o ••• o

I

•••

1 6. 0 Os avaliadores e o subscritor responderão perante o. comp11nhia, os acion!stas e ter-
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ce!ros, pelos danos que lhes causarem por culpa
ou dolo na aval!ação dos bens, sem prejuízo da
responsab!lldade penal em que tenham Incorrido. No caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscrl tores é sol!dárla."
EMENDA N.o 2
(corresponde à Emenda n.0 1·CCJ)
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15. As ações, conforme a natureza
dos direitos ou vantagens que confiram a seus
titulares, são ordinárias, preferenciais ou de
fruição.
§ 1.0 As ações ordinárias da companhia
fechada e as ações preferenciais da companhia
aberta e fechada poderão ser de uma ou mais
classes.
§ 2. 0 O número de ações preferenciais sem
direito a voto, ou sujeitas a restrições no exercício desse dlrelto 1 não pode ultrapassar 2/3
(dois terços) do to~al das ações emitidas."
EMENDA N.o 3
(corresponde à Emenda n.0 27 de Plenário)
Dê-se ao § 4.0 do art. 17 a seguinte redação:

Art. 17. . .....
~
4.0 o estatuto não pode excluir ou restringir o direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes de
correção monetária (art. 167) e da capltal!zação de reservas e lucros (art. 169) ."
EMENDA N.o 4
(corresponde à Emenda n.o 1-CF)
Acrescente-se ao art. 17 o seguinte § 6,0 :
41

o o • • • • • • o ' ••• o •• o •••

••• o • o

§

"Art.17 . ................................ .
§ 6.0 O pagamento de dividendo fixo ou
mínimo às ações preferenciais não pode resultar em que, da Incorporação do lucro remanescente ao capital social da companhia, a participação do ac!onista residente ou domiciliado
no exterior nesse capital, registrada no Banco
Central do Brasil, aumente em proporção maior
do que a do aclonista residente ou domlc!l!ado
no Brasil."
EMENDA N.o 5
(corresponde à Emenda n.0 2·CCJ)
Dê-se ao § 1.0 do art. 43 a seguinte redação:

Art. 43 . .................................. .
§ 1.0 A Instituição financeira responde pela origem e autenticidade dos certificados das
ações depositadas."
EMENDA N.o 6
(corresponde à Emenda n.0 3-CCJ)
Dê-se ao art. 56 a seguinte redação:
"Art. 56. A debênture poderá assegurar ao
seu titular juros, fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso."
EMENDA N,o 7
<corresponde à Emenda n.0 4-CCJ)
Dê-se ao § 1.0 e às allneas b e d do § 3.o do a.rt.
66 a seguinte redação:
"§ 1.0 Somente podem ser nomeados agentes tlduc!ár!os as pessoas naturais que satisfa·
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çam aos requisitos para o exercício de cargo
em órgão de administração da companhia e as
Instituições financeiras que, especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, tenham
por objeto a administração ou a custódia de
bens de terceiros.
§ 3.0

O O O O O O O O O 0 0 I

0 O O O 0 O O O O O O 0 O 0

0 0

0 I 0 0 0 O 0 0 I

b) Instituição financeira col!gada à companhia emissora ou à entidade que subscreva a
emissão para distribui-la no mercado, e qualquer sociedade por elas controlada;
o O o o O O O o O o 0 O 0 O 0 O O O O 0 O O O O O O 0 o O O O O 0•0 0 O O O O O O 1 O 0 O O O

Instituição financeira cujos administradores
tenham Interesse na companhia emissora."
EMENDA N.o 8
(corresponde à Emenda n,o 5-CCJ)
Dê-se ao 1 1.o do art. 87 a seguinte redação:
"§ 1.0 Na assembléia, presidida por um dos
fundadores e secretariada por subscritor, será
!!do o recibo de depósito de que trata o número III do art. 80, bem como discutido e votado
o projeto de estatuto."
EMENDA N,o 9
(corresponde à Emenda n.O 6-CCJ)
Dê-se ao art. 98 a seguinte redação:
"Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 <trinta>
dias subseqUentes, a publ!cação, deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão
oficial do local de sua sede."
EMENDA N.o 10
(corresponde à Emenda n.0 7-CCJ)
Dê-se ao Inciso IV do art. 109 a seguinte redação:
d)

Art. 109.
IV - preferência para subscrição de ações,

11

o •••••••••• o o •••••• o •••••••• I •••

partes beneficiárias conversiveis em ac;ões, debêntures conversivels em ações e bônus de
subscrição, observado o disposto nos arta. 171 e
172;"
EMENDA N,o 11
(corresponde à Emenda n.0 8-CCJ)
Dê-se ao caput do art. 112 a seguinte redação:
"Art. 112. Somente os titulares de a.ções
nominativas, endossáveis e escriturais poderão
exercer o direito de voto."
EMENDA N,0 12
(de Redação)
Dê-se ao parágrafo único do art, 119, a seguinte
redação:
"Art. 119.

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

Parágrafo único. O exercic!o, no Brasil,
de qualquer dos direitos de ac!onistas, confere
ao mandatário ou representante legal qual!dade para receber citação judicial."
EMENDA N.0 13
(corresponde à Emenda n,0 9-CCJ)
Dê-se ao § 1.0 do art. 126 a seguinte redação:
"Art. 126.
§ 1,o o aclonista pode ser representado na
Assembléia Geral por procurador constltuldo há
o O0 0 I I I 0 O 0 O 0 O 0 0 0 O 0 0 0 0 I O O I 0 0 O 0 0 I
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menos de 1 (um) ano, que seja aclonlsta, administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta o procurador pode, ainda, ser
instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os
condõm!nos."
EMENDA N.O 14
(corresponde à Emenda n.0 129 de Plenár'lo)
Dê-se ao parágrafo único do art. 131 do Projeto
a seguinte redação:
"Art. 131. . ............................ ..
Parágrafo único. A Assembléia Geral Ordinária e a Assembléia Geral Extraordinária poderão ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentada em ata única.'
EMENDA N, 0 .15
(corresponde à Emenda n.0 10-CCJl
Suprima-se o 1 4,o do art . .133, renumerando-se
os seguintes.
EMENDA N.0 16
(corresponde à Emenda n.0 9-CEl
Acrescente-se o seguinte 1 6.o ao art. 134:
"I 6,0 As disposições do § 1.0, segunda parte, não se aplicam quando, nas sociedades fechadas, os dlretores forem os únicos aclonistas.''
EMENDA N.O 17
(corresponde à Emenda n,0 24-CCJl
Substitua-se, o 1 2.o do art. 137, pelo seguinte:
"Art. 137.
I 2. 0 11: facultado aos órgãos da admlnlstraçlio convocar, nos 10 (dezl dias subseqüentes
ao término do prazo de que trata este artigo, a
Assembléia Geral para reconsiderar ou ratificar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço de reembolso das ações aos
aclonistas dissidentes, que exerceram o direito
de retirada, porá em risco a establl!dade financeira da empresa."
lO

O I

O I

O O O O I

00

O 0

O O I

I

0

I

O O I

o o

O I

O 0

O

EMENDA N. 0 18
(corresponde à Emenda n.0 11-CCJl
Suprima-se o 1 3,o do art. 147.
EMENDA N. 0 19
(corresponde à Emenda n.0 11-CEl
Acrescente-se ao art. 162, ln fine, a expressão:
"ou de conselheiro fiscal."
EMENDA N. 0 20
(corresponde à Emenda n.0 12-CEl
Dê-se ao I 1.0 do art. 163, a seguinte redação:
"Art. 163. .. ........................... ..
I 1.0 Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito, a
colocar à disposição dos membros em exerclclo
do Conselho Fiscal, dentro de 10 (dez) dias,
cópias das atas de suas reuniões e, dentro de 15
(qulnze> dias do seu recebimento, cópias dos
balancetes e demais demonstrações financeiras
elaboradas periodicamente e, quando houver,
dos relatórios de execução de orçamentos."

Outubro de 1976

EMENDA N.o 21
(corresponde à Emenda n, 0 23-CCJl
Acrescente-se um § 4.o ao art. 177, com a seguinte
redação:
"Art. 177.
§ 4. 0 As demonstrações financeiras serão
assinadas pelos administradores e por contabll!stas legalmente habll!tados."
EMENDA N.o 22
(corresponde à Emenda n.0 12-CCJ)
Dê~se ao inciso II do art. 209, a seguinte redação:
"Art. 209. .. ............................ .
II - A requerimento do Mlnl.stérlo Púbj!co,
à vista de comunicação da autoridade competente, se a companhia, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à dissolução, não lnlclar a !lquidação ou, se após lnlclá-la, a interromper por
mais de 15 (quinze) dias, no caso da allnea e do
número I do art. 206."
EMENDA N.o 23
(corresponde à Emenda n. 0 214 de Plenário)
Dê-se ao parágrafo único do art. 236 a seguinte
redação:
"Art. 236.
Parágrafo único. Sempre que pessoa jurídica de direito público adquirir, por desapropriação, o controle de companhia em funcionamento, os aclonlstas terão direito de pedir, dentro
de 60 (sessenta) dias da publicação, da primeira a ta da Assembléia Geral, realizada após
a aquisição do controle, o reembolso das suas
ações, salvo se a companhia já se echava sob
o controle, dlreto ou lndlreto, de outra pessoa
jurídica de direito público, ou no caso de concessionária de serviço público."
•• o ••••••••• o •••••• o •• o •••• o •••

EMENDA N.o 24
(coresponde à Emenda n,o 13-CCJl
Dê-se ao § .1.0 do art. 237 a seguinte redação:
"Art. 237. .. ............................ .
§ 1.0 A companhia de economia mista somente poderá participar de outras sociedades quando autorizada por lei ou no exercício
de opção legal para apl!car imposto de renda em
investimentos para o desenvolvimento regional
ou setorlal."
EMENDA N,o 25
(corresponde à Emenda n.o .16-CEl
Dê-se ao § 2. 0 do art. 237 a seguinte redação:
"Art. 237. . ... , ........ , . , . , . , . , , . , ... , ..
I 2.0 As instituições financeiras de economia mista poderão participar de outras sociedades, observadas as normas estabelecidas pelo
Banco Central do BrasU.'
EMENDA N,o 26
<corresponde à Emenda n. 0 14-CCJ)
I -Dê-se ao art. 254 a seguinte redação:
"Art. 254. A al!enação do controle da companhia aberta dependerá de prévia autorização da Comissão de Valores Moblllárlos.

''''''

n~~~~~~-------~~IA~RI~O~D~O~C~O~N~G~R:E:S~S~O~N~A~C=I=O~N~A=-L(=S~~~~--~~I)
_______s_e_x_~_-~~~~-·9_3~
de 1976

~utubro

1.o A Camisão de Valores Mobiliários deve
zelar para que seja assegurado tratamento
Igualitário aos aclonlstas minoritários, med_1·
ante simultânea oferta pública para aqulsiçao
de ações.
§ 2.o Se o número de ações ofertadas, ln·
clulndo as dos controladores ou majoritários,
ultrapassar o máximo previsto na oferta, será
obrigatório o rateio, na forma prev'lsta no instrumento da oferta pública.
§ 3. 0 compete ao Conselho Monetário Nacional estabelecer normas a serem observadas
na oferta púb!lca relativa à alienação do controle de companhia aberta."
§

EMENDA N. 0 27
(Corresponde à Emenda n. 0 17-CE)
Sumprimam-se os arts. 276 e 277, renumerando-se
os seguintes.
EMENDA N. 0 28
(COrresponde à Emenda n.0 18-CE)
Substitua-se no art. 279, a expressão "Acionistas
Mlnorltârlos" por "Aclonlstas não Controladores".
N,0

EMENDA
29
(Corresponde à Emenda n.0 15-CCJ)
Dê-se ao art. 284 a seguinte redação:
"Art. 284. Apenas o sócio ou aclonlsta tem
qualidade para administrar ou gerir a sociedade
e, como d!retor ou gerente, responder subsidiária, mas Ilimitada e solidariamente, pelas obrigações da sociedade."
EMENDA N.O 30
(COrresponde à Emenda n.0 3-CF)
Dê-se ao caput do art. 291 e seus §§ 1.0 e 2.0, renumerando-se os demais, a seguinte redação:
"Art. 291. As publicações ordenadas pela
presente Lei serão feitas no órgão oficial da
União ou do Estado, conforme o lugar em que
esteja situada a sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia,
§ 1.0 A Comissão de Valores Mob11!ár!os
poderá determinar que as publicações, ordenad~~ pela presente Lei, sejam feitas, também,
em jornal de grande circulação edl ta do nas localidades em que os valores mobll!árlos da
companhia sejam negociados em bolsa ou em
mercado de balcão,
1 2. 0 Se, no lugar em que estiver situada
a sede da companhia, não for editado jornal, a
publicação se fará em órgão de grande circulação local."
EMENDA N.o 31
<Corresponde à Emenda n.0 245 de Plenário)
Acrescente-se, ao art. 291, o seguinte parágrafo:
"Art. 291.
§
As aplicações do balanço e demonstração de conta de lucros e perdas poderão ser
feitas adotando-se como expressão monetlil'la o
"milhar de cruzeiros".

EMENDA N. 0 32
(Corresponde à Emenda n.0 16-CCJ)
Dê-se ao art. 293 a seguinte redução:
"Art. 203. A Comissão de Valores Mob1llárlos poderá reduzir, mediante fixação de escala
em função do valor do capital social, a percentagem mínima aplicável às companhias abertas,
estabelecida no art. 105; na alínea c do parágrafo único do art. 123; no art. 141; no § 1.0 do
art. 157; no § 4, 0 do art. 159; no § 2. 0 do art.
161; no I 6.0 do art. 163; na alínea a do § 1.0
do art. 246; e no art. 279."
EMENDA N.o 33
(Corresponde à Emenda n.0 21-CE)
I - Acrescente-se ao art. 297 o seguinte parágrafo:
"§ 3.0 A restrição ao direito de voto das
ações ao portador (art. 112) só vigorará a partir de 1 (um) ano a contar da data em que a
Lei entrar em vigor."
II - Renumere-se, em conseqüência, o parágrafo único como § 1.0 e a alínea d como § 2. 0
EMENDA N,0 34
(Corresponde à Emenda n. 0 22-CCJ)
Dê-se ao caput do art. 295 a seguinte redação:
"Art. 295. A Comissão de Valores Mobiliários autorizará as bolsas de valores a prestar
os serviços previstos nos arts. 27, 34, § 2. 0 , 39,
§ 1.0 , 40, 41, 42, 43, 44, 72, 102 e 103."
EMENDA N. 0 35
(Corresponde à Emenda n. 0 247 de Plenário)
Dê-se ao caput do art. 296 a seguinte redação:
"Art. 296. A companhia fechada que tiver
menos de 20 (vinte) acionlstas, cujo estatuto
determinar que todas as ações serão nominativas, não conversíveis em outras formas, e cujo
patrlmônlo líquido for inferior ao valor nominal
de vinte mil Obrigações Reajustáveis cto Tesouro Nacional, poderá:"
EMENDA N.0 36
(C~rresponde à Emenda n. 0 17-CCJ)
Dê-se ao Inciso II do art. 296 a seguinte redação:
"Art. 296.
II - Deixar de publicar os documentos de
que trata o art. 133, desde que sejam, por cópias
autenticadas, arquivados no registro de comércio, juntamente com a ata da assembléia que
sobre eles deliberar."
EMENDA N. 0 37
(Corresponde à Emenda n. 0 23-CE)
Dê-se às alineas a e c do parágrafo único do
art. 297 a seguinte redação:
"a) elaboração das demonstrações financeiras, que serão observadas pelas companhias
ex!sten tes a partir do exerciclo social que se
Iniciar após 1.0 de janeiro de 1978;
c) elaboração e publicação de demonstrações financeiras c,onsolldadns, que somente serão obrigatórias para os flxerciclos iniciados a
partir de 1.0 de janeiro de 1978."
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EMENDA N.0 38
(COrresponde à Emenda n.0 18-CCJ)
Dê-se ao §

3.0

do art. 298 a seguinte redação:

"I 3. As companhias existentes deverão
eliminar, no prazo de cinco anos, a contar da
data da entrada em vigor desta Lei, as participações reciprocas vedadas pelo art. 244 e seus
parágrafos."
0

EMENDA N. 0 39
<Corresponde à Emenda n.0 25-CE)
Dê-se ao

§

5.0 do art. 298 a seguinte redação:

"I 5.0 O disposto no art. 199 nã·o se aplica

às reservas constltufdas e aos lucros acumula-

dos em Balanços levantados antes de 1.o de janeiro de 1977."
EMENDA N,o 40
<COrresponde à Emenda n. 0 19-CCJ)

Dê-se ao

§
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6.0 do art. 298 a seguinte redação:

"§ 6.o O disposto nos §§ 1.o e 2.o do art.
237 não se aplica às participações existentes na
da ta da publicação desta Lel"

EMENDA N,0 41
<COrresponde à Emenda n.0 20-CCJ)
Dê-se ao art. 300 a seguinte redação:
"Art. 300. As companhias existentes, com
capital Inferior a cinco milhões de cruzeiros
poderão, no prazo de que trata o art. 298, 'deliberar, pelo voto de aclonlstas que representem
dois terços do capital social, a sua transformação em sociedade por quotas, de responsabilidade limitada, observadas as seguintes normas:"
EMENDA N. 0 42
(Corresponde à Emenda n.O 21-CCJ)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) sa-se à

Pas-

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do parecer da
Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.O 161, de 1976 <n.o 296/76, na origem),
de 29 de setembro de 1976, pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a
escolha do Sr. Ronald Leslle Moraes Small,
Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasll junto ao Reino de Lesoto.
Tratando-se de matéria a ser apreciada em sessão secreta, de acordo com o art. 402, alínea h,
do Regimento Interno, solicito aos Srs. Funcionários
que tomem as providências de direito.
(A sessão transforma-se em secreta às 18
horas e 38 mtnutos e volta a ser públtca às 18
horas e 50 mtnutos.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a ordinária de amanhã, a
seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.0
524 de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do dlscursl> proferido !)ela Mlnl.stro elas Relações
Exteriores, Embaixador Azeredo da Silveira, publicado no Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro de
1976.
2

Votação, em turno único, do Requerimento n.O
531 de 1976, do Sr. Senador otalr Becker, solicitando
a t~anscrlçiio, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Engenheiro Telmo Thi>rnpson
Flores por ocasião da visita do Senhor Presidente da
República ao Estado de Santa Catarina.
3
Acrescente-se, nas Disposições Gerais, onde couDiscussão
em
primeiro
turno, do Projeto de Lei
ber, o seguinte artigo:
do Senado n.O 92, de 1975, do Sr. Senador José Este"Art.... ·Ficam mantidas as disposições ves, que "dispõe sobre a transferência da sede da
sobre sociedades por ações, constantes de legis- superintendência da Borracha para a cidade de Malação especial sobre a aplicação de Incentivos naus", tendo
!Iscais nas áreas da SUDENE, SUDAM, SUDEPE,
PARECERES, sob n.Os 761 a 764, de 1976, das
EMBRATUR e Reflorestamento, bem como toComissões:
dos os dispositivos das Leis n.O• 4 .131, de 3 de
de Constituição e Justiça, pela constitusetembro de 1962, e 4 .390, de 29 de agosto de
cionalidade e jurldlcldade;
1964."
- de Assuntos Regionais, favorável;
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Achan- de Economia, favorável; e
do-se em regime de urgência a proposição cuja reda- de Finanças, favorável, com voto vencido
ção final acaba de ser Ilda, deve ela ser submetida
dos Srs. Senadores Saldanha Derzl, Ruy SanImediatamente à apreciação do Plenário.
tos e Heitor Dias.
Em discussão a redação final. <Pausa.)
4
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a
Discussão, em primeiro turno (apreciação prelldiscussão.
mlnar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
Em votação.
n.o 125, de 1976, do Sr. Senador Oslres Teixeira, que
Os Srs. S.enadores que a aprovam, queiram conser- autoriza os Governos Estaduais a Implantar agências
de banco oficial ou caixa econômlca estadual, nos
var-se como se acham. (Pausa.)
termos que especifica, tendo
Aprovada.
PARECER sob n.O 807, de 1976, da comissão:
- de Constituição e Justiça, pela InconstituAprovada a redaçiio final, o projeto voltará à
cionalidade.
Câmara das Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 57 mi-
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se devem ou não vender o seu produto. Acontece que
muitos não colheram o produto ainda, e não podem
vender o produto na folha; a colheita vai até o mês
de dezembro, como é que eles podem vender em ounutos.)
tubro este algodão? O que seria Importante fazer é
que o Governo garantisse o preço, pelo menos, de 10
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE
cruzeiros, porque garantido este preço ficaria o agriMARIZ NA SESSif.O DE 13-10-76, E QUE, ENTREGUE
cultor tranqüi!o para colher a sua safra e certo de
A REVISAO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
que
venderia o algodão dentro dessas baixas. Multo
POSTERIORMENTE.
obrigado a V. Ex,a
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. ProO SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Mulnuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
to obrigado pelo aparte de V. Ex.•
Senadores:
O Sr. Vlrgillo Távora. (ARENA - CE) - V. Ex.a
Mais uma vez venho tratar de um assunto que
durante tantos anos vem sendo debatido nesta Casa me permite um aparte? (Assentimento do Orador).
do Congresso Nacional, notadamente na presente LeO Sr. VirlÃllo Távora. (ARENA - CE) gislatura do Senado Federal. Refiro-me à economia Eminente Senador, para recordar a V. Ex.• que quando Nordeste, particularmente a situação do algodão. do ameaça Igual houve, V. Ex.• levantou a sua voz e
Novamente estamos sofrendo mais uma ameaça, já demos os esclarecimentos em nome da Liderança;
agora diferente da outra que hã poucos dias foi por agiu-se junto às autoridades competentes uma Comim denunciada desta tribuna, referente à Importa- missão reduzida - não poderia ter maior número ção daquele produto, embora com objetlvo semelhan- pela presteza com que o Governo, pelo Poder Executite. Utiliza-se a versão de que depois de 15 de novem- vo, acudiu ao nosso chamamento na audiência solibro será admitida a Importação. Com Isto prepara-se, citada - e V. Ex.• ouviu, justamente, do Senhor
psicologicamente, a baixa do merendo, motivada pelo Pre~idente as providências tomadas em resposta às
excesso de oferta que fatalmente será provocada.
soi!Jitações nordestinas.
Ora, Sr. Presidente, é o mesmo processo que no
Estamos certos de que a vlgllãncla dos represenmês passado se fez sentir para provocar o retraimen- tantes da região, aliada à determinação do Poder
to no mercado. Naquela época nós está vamos com a Central de favorecer o cotonicultor nordestino, tornacotação de 10 a 11 cruzeiros o quilo, e dentro de uma rá em vão todas as Investidas da Indústria têxtil do
semana baixou para 7 cruzeiros. Em conseqüência Sul do Pais.
·
do repúdio do Governo àquela exploração, voltaram
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) os preços ao normal, ficando assim comprovada, sem
dúvida alguma, a especulação para prejudicar os Obrigado pelo aparte de V. Ex.•
produtores. Novamente, os Interessados, por outro caO Sr. Mauro Benevldes <MDB - CEJ - Permite
minho, tentam o mesmo objetlvo. Teremos que estar v. Ex.• um aparte?
atentos, nós, do Nordeste, para denunciar outras maO SR. DINARTE MARIZ <ARENA - RN) - Com
nobras que surjam contra os Interesses da nossa reprazer.
gião, já por si tão sacrificada.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - SeO Sr. Agenor Maria (MDB - RNJ - Permita
nador Dlnarte Mariz, quero exatamente acentuar
V. Ex.• um aparte?
neste Instante a rara oportunidade em que V. Ex.•
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) focaliza o assunto. Estive sábado no município de
V. Ex.• tem o aparte.
Iguatu, que é considerado o maior produtor de alO Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - V. Ex.• godão do Estado do Ceará, e foram várias as pessoas,
os grandes e pequenos agricultores, que me Interpedá licença para llilll aparte?
laram a respeito da politica governamental a ser
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) seguida em relação à cotonicultura. V. Ex.• faz muiV. Ex.• tem o aparte.
to bem em aflorar o problema desta tribuna e·
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Tem chamar. mais uma vez a atenção das autoridades
governamentais, que têm condições de decidir a resprimazia a Oposição.
peito dessa Importante matéria.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN> - SeO SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) nad~r Dlnarte Mariz, V. Ex.• tem toda a razão e me
Obrigado a v. Ex.a Tenho a acrescentar outro asdesperta a atenção para relembrar que seria opor" sunto
que, no momento, reputo da maior Importântuna que o Governo fixasse o preço do algodão, tomando por base o custo da produção; Isso evitaria o cia para a nossa economia, notadamente no setor do
algodão, a questão do crédito. Nesta hora está se
dissabor que estamos vivendo no Nordeste com essas fazendo
o escoamento da nossa safra e os bancos
osc!lações provenientes de campanhas psicológicas estão restringindo
para desconto de duplique têm como sentido e objetlvo tão-somente preju- catas provenientes odacrédito
venda
de algodão. li: um dado
ldicax o produtor. Realmente o algodão já sofreu negativo que permite o predomínio
das empresas Induas altas e duas baixas este ano e o agricultor não ternacionais, com maiores recursos,
dominarem o
pode ficar suje!to a essas osc!lações. A única forma de
mercado.
resolver o problema será estabelecer um critério em
que os preços mínimos sejam de acordo não com a
Além deste, Sr. Presidente e Srs. Senadores, outro
paridade do comércio Internacional, mas de acordo setor que me parece oportuno ser discutido é o que
com o custo da produção acrescido de um lucro ra- se relaciona com o preço mlnlmo do algodão: preço
zoável para aquele que trabalha e produz na nossa
minlmo que já foi decretado para o algodão do Cenregião. Com essa observação eu me congratulo com V. tro-Sul do Pais, numa margem que nüo podemos reEx.• e afirmo que as próprias autoridades estão clamar, porque tudo lndlcn que foi feltn dentro de
aconselhando os cotonicultores a vender o seu pro- critérios reais. Mns o que pr!'clsnmos é que também
duto como ~e elas mesmas temessem o Governo libeseja decretado parn o N'ortlr:<l r .lit ngora. quando se
rar n sua lmportaçã·o. Estou chegando, hoje, de Natal,
aproxima a épocn da" chuvn~ r coMrqücntemente
c !ui procurado por vários cotonicultores apreensivos, da semeudurn. Estn (! umct llorr. lmportnntc, porque
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significará a posição tomada pelo agricultor para fazer uma semeadura mais franca, mais farta, mais
expressiva, a fim de que a safra futura possa corresponder ao trabalho empregado e concorra para o
aumento da produção.
Sr. Presidente, são esses os três assuntos que me
trouxeram hoje a esta tribuna: o da baixa do algodão,
forç:\da pelo boato da Importação depo!.s de 15 de novem·.'r0. n da falta de crédito e o preço mínimo. Os
Sst:<~.Gc· »1a!s sensíveis à falta de crédito estão sendo
o Cenr;\ e o Rio Grande do Norte, onde existem grandes cooperativas que, sem recursos para financiamento aos seus clientes, fatalmente os levarão a procurar
aquelas empresas poderosas, detentoras de recursos
próprios, submetendo-se aos preços por elas ditados.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RNl - Permite
V. Ex.n um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RNl Com mnitu prnzcr.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RNl - Ainda
há outro aspecto, Senador Dlnarte Mariz. A restrição
de crédito existe e o Governo não está pagando o que
está a dever às firmas construtoras no Rio Grande
do Norte. Esse é um outro aspecto, mas também está
abalando a economia do nosso Estado.
O SR, DINARTE MARIZ CARENA - RN) Vamos nos deter dentro do assunto, objeto das nossas considerações, que é o algodão. O crédito reclamado durante o escoamento da safra é 'Imprescindível. Isto é necessário e se faz todo o ano; o Banco do
Brasil sempre dá autorização sem limite para o produto na hora de serem negociados os títulos correspondentes. E este ano está havendo restrição para
esse tipo de crédito.
Daqui desta tribuna quero fazer um apelo para
que se modifique essa restrição no momento. Importante também, neste momento, para os cotonicultores é o preço mínimo.
O Sr. Ag-cnor Maria (MDB - RNl - Permite
V. Ex.• rm aparte? (Assentimento do orador.) O
preço mínimo nesta hora, tenho a Impressão que não
vai, pslcolog;lcamente, servir a nós, porque o algodão
hoje vale ü base de dez cruzeiros o quilo. Tenho certeza que eles niio vão fixar preço min!mo para a safra vindoura nessa base de dez cruzeiros. Assim sendo, não sr vn! ter uma posição realmente satisfatória, ot!mista. Se estamos vendendo o algodão à base
de nove n c! ez cruzeiros o quilo, e o preço mínimo
a ser f!xaclo para a safra 77/78 é Inferior a essa Importância, acho que a fixação agora, em plena comerc!allzaçiio do produto, em base Inferior, é altamente pessimista. Daí eu acreditar que essa fixação
deveria Ir mais longe, pois, se se fixar o preço mínimo para a safra 77/78, pelo menos nas bases em que
está sendo comercializado este ano, de nove e dez
cruzeiros, seria oportuno. Mas posso afirmar a V.
Ex.• que não vão fixar nessas bases.
O SR. DINARTE MARIZ - (ARENA - RN) H:i uma contradição entre o aparte com que V. Ex.•
me honra e o que pronunciou a pou~os momentos.
Mas V. Ex.• sabe que esta é a hora de preparar o
te_rreno para a cultura; o Inverno se aproxima e se
nao tivermos condições de preparar o terreno para
a semeadura, daqui a alguns meses não teremos mais
o tempo neces.snr!o para que se realize esse trabalho,
e teremos a safra futura reduzida. Evidentemente
esta é n hora. E como já no Cen Iro-Sul do País foi
decretado o preço mínimo à base de mais de 5 cruzeiros o qullo o nossa niio poderá ser Inferior a 8 cruzeiros
e c!nqüenta centavos para o tipo sertão, com ágio e deság!o para os demais. :E: um preço razoável, pois niio
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podemos ter preço mlnlmo na base do atual. O preço
mínimo é apenas uma garantia, e se tivermos a segurança do preço do algodão à base de alto cruzeiros e c!nqüenta centavos, não tenho dúvida de que
todo produtor ficará satisfeito e se sentirá estimulado e conf!an te para o desempenho de sua tarefa
na agricultura.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - O problema é que nós não teremos esses preÇos mínimos,
<",enador. Foi fixado para a região meridional cinco
cruzeiros, e para a região setentrional não será superior a 20% a alta do algodão. Então o preço fixado
a seis cruzeiros será um desestimulo, porque plantar
algodão no Nordeste para vender a seis cruzeiros
com a produção que temos, realmente não oferece
vantagem.
O SR. DINARTE MARIZ CARENA - RNl Quando estou apelando para que esse preço mínimo
seja à base de alto cruzeiros e c!nqüenta centavos é
porque acho que esse é o limite justo para dar segurança ao lavrador no seu trabalho.
Estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as ninhas
palavras. Gostaria que elas sens!b!l!zem o Governo e
possam os agricultores nordestinos se beneficiar com
a sua ajuda. <Multo bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
DIRCEU CARDOSO NA SESSif.O DE 25-10-76
E QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero trazer ao conhecimento da Casa e do País
a notícia de uma comunidade do meu Estado que,
nestes momentos em que a sociedade está tão afastada de Deus, tem sido um exemplo de fé e religiosidade.
Trata-se, Sr. Presidente, de uma comunidade da
região serrana do meu Estado, com cerca de mll habitantes. Dali saíram para ordens religiosas, para hospitais, casas de saúde, colégios, escolas e asilos e para
os serviços religiosos de tantas paróquias de nosso País,
cento e trinta e cinco filhos de suas famílias mais
tradicionais e que hoje servem ao Pais em diversos
Estados da Federação, levando a !números municípios
e cidades brasllelras e instituições várias a assistência
aos que sofrem, aos que padecem, aos que procuram
Instrução e àoueles que vivem em busca de uma pala"
vra da Religião e de um conselho de Fé I Trata-se !lo
Distrito de Venda Nova, no Município de Conceição
do Castelo, ao Sul do Estado do Espirita Santo na sua
região serrana, de onde saíram essas alunas !lumlnadas para o apostolado de suas vocações.
Visitei, há dias, Sua Eminência o Núncio Apostólico de Sua Santidade o Papa, neste País, Dom carmine Rocco, e Sua Eminência revelou-me que não tem
notícia, nos Anais da Igreja Católica. de uma região, de
uma comunidade que tivesse dado tantas vocações à
Religião Católica, em todo o mundo.
Assim, Sr. Presidente, não é apenas a minha palavra que quero registrar, como homenagem às vocações
religiosas c à famllia de Venda Nova, é a palavra. de
Sua Eminência o Núncio Apostólico do Bras!!, Dom
Carmlnc Rocco, que ficou perplexo diante da relaçii.o
de famílias cujos nomes vamos ler para que se Inscreva nos Anais da Casa, e que cederam e entregaram
seus filhos ao ensino da rcl!g!iio, para as assistência
às casas de saúde, às casas de educação, aos asilos e
paróquias de nosso Pais.
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O Sr,. Otto Lehmann (ARENA - SPl - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO <MDB - ES) - Pois
não, com prazer, nobre Senador,
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Desejo,
nobre Senador Dirceu Cardoso, cumprimentar V. Ex.•
por trazer estes fatos ao conhecimento do Senado
porque, na verdae, neste mundo dominado por um
desenfreado materialismo em que nós vivemos é multo
agradável· receber notícia de que haja uma comu·
nldade como essa a que v. Ex.• se refere e, para vaidade sua, no seu grande Estado, dando à Nação e ao
mundo um exemplo tão edificante.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ESl - Agradeço o aparte de v. Ex.•, que honra o meu discurso,
partindo de quem parte; primeiro, de um Ilustre representante de São Paulo que abençoa as palavras
que estou aqui proferindo, e de V. Ex.•, Senador que
tem engrandecido a representação federal do seu Estado, aqui, no Senado e que n+lS seus pronunciamentos tem marcado com páginas de fulgor e brilho a Inteligência e o pensamento dáquele Estado. Suas palavras são uma justa homenagem à familla de Venda
Nova.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SPl - Muito
obrigado.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Realmente, nobre Senador, num mundo que se marca pelo
materialismo, relacionarmos aqui 135 famílias de uma
comunidade de 1.000 habitantes que fornece padres,
Irmãs e vocações outras que ainda estão nos seminários e nos colégios procurando os caminhos de Deus.
Este é um fato que põe em relevo a formação moral e
religiosa dessa coomunldade. E nós que temos visto,
Sr. Presidente, que o mundo, a cada dia, mais se
afasta de Deus, quando encontramos uma comunidade, como a de Venda Nova, no meu Estado, que não
só tem fornecido filhos tão Ilustres, que são hoje dlretores de colégios, de seminários, como Irmãs que têm
marcado com seu papel e seu desempenho, Irmandades tão dignas em nosso País, é pois· com grande
emoção que registramos este acontecimento, que Sua
Eminência o Núncio Apostólico, Dom Carmlne Rocco,
saudou como uma bênção de Deus:
Não há, nos anais da Religião Católica, em nenhuma parte do mundo, registro de uma pequena comunidade de 1. 000 habitantes que tenha fornecido à
religião, tantas vocações! Esse número cresce e se
agiganta quando concluímos que 13,5% de sua população - de criança ao ancião - estão a serviço de
Deus e de sua religião 1
Bendita Venda Nova pela seara magnífica de tantas almas eleitas que Deus foi buscar naquele recanto
abençoado que se converteu num pedaço de ·céu, pelo
multo de desprendimento, de renúncia e de fé que
marcaram aquelas magníficas vocações.
Há pois, no mundo, um torrão abençoado que forneceu 13,5 de seus filhos para o serviço de Deus.
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Acreditamos que todas as Dioceses do Brasil deveriam ter conhecimento desse fato altamente consagrador, a fim de que Venda Nova servisse de modelo
e exemplo nessas horas sombrias em que tantas almas
são desviadas pela civilização e pela vida moderna..
Vamos remeter às Dioceses do Brasil o nosso discurso, a fim de que Venda Nova constitua. o exemplo
destacado e abençoado para a seara das vocações Religiosas do nosso Pais,
Sr. Presidente, não só filhos forneceu Venda Nova
à Religião Católica; trata-se de uma comunidade
onde os índices de crlmlna.llda.de são Inexistentes, e
onde os índl'ces de produção também são dignos de
nota através de uma lavoura de café bem cuidadll,
produtora de cafés finos do meu Estado, de onde sal
diretamente para mercados consumidores do mundo,
como produto de alta categoria..
Quero ainda registrar, Sr. Presidente, antes de ler
a relação, que Dom Carmlne Rocco prometeu-me vis!·
tar, pessoalmente, em· janeiro próximo, esHa comuni·
dade e levar-lhe a palavra de sua. santidade o Papa.,
abençoando aquelas famíllas.
Sua Eminência, que ficou Interessado pela visita,
Irá conhecer aquelas familla.s que tanto tém contribuído pela manutenção da Rellglão nos conturbados
tempos que vivemos.
Vamos entrar em ligação com o eminente Bispo
de Cachoeiro, D. Lulz Gonzaga. Peluso, para que seja
feito o convite oficial, a fim de que D. Carmlne Rucco
não deixe de fazer uma honrosa visita. a <lssa. terra
abençoada que precisa que os altos dignatários da
Igreja a conheçam e pass~m a. amá-la.
Quero também relatar que tão entusiasmado ficou
o Núncio Apostólico com a noticia que lhe levam~s.
com a relação das 135 famíllas, que prometeu levar
essa relação a Sua Santidade o Papa, a fim de qne
S.S. o Paulo VI conheça os nomes dessas famílias e,
pessoalmente, agradeça a participação de todos a serviço da Religião.
Em nome da população católlca do meu Estado e
do Brasll, fiz uma solicitação a Sua Eminência, que
prometeu Interceder no sentido de que Sua Santidade
o Papa Paulo VI se dignasse receber, em audiência
solene, no Vaticano, uma Comissão dessas familla.s,
o que seria o agradecimento do Sumo Pontífice a todas elas, que receberiam, pessoalmente, uma Bênção
Papal como sinal de reconhecimento da Igreja Católica por tão meritórios e extraordinários serviços.
· Como são famillas de economia estável e todas
com património próprio e de expressão económica,
não lhes será difícll visitar Roma e comparecer pcrante o Sumo Pontífice para. ouvir dele o agradecimente que a Religião católica. está a dever-lhes.
vou passar a ler, sr. Presidente, a. relação das
vocações religiosas e 0 nome de seus pais, para que
figurem nos Anais desta casa, como exemplo de dedlcação, de renúncia, de desprendimento a serviço de
Deus:

RELAÇAO DOS RELIGIOSOS, RELIGIOSAS,
SEMINARISTAS E ASPIRANTES
Nome

Pais

' ' ·' · "' SalcsJano
I - · Pr.à re
;! ··· Pudrc

Cleto Cal!mn n
Lennc!rn rn11m.1n

3 --- Pnrlrr F:ll•l·• rn111nnn
4 -- Padre lllt'd rdo Z.t 111fnnnrll
5 - Pndrc J~~~~c ~~Ol'iiU I

6 -- Padre Josó Venturlm

Floravante Cnllman e Maria Carnlclll
Floravnnte Cnllman e Maria Carnlclll
Vlctorlno Ca lhnan e Almerindn Zorznl
Miguel Zn nrlnnndi e Mnrln Falqueto
Joiio iiOI'"''I " Mnrln Cnm1\l.tn
Angelo Vr·nlw11n c· Mnrln. Corndlni
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Pais

Ordem Salesiano
7-

8910 11 12 13 14 -

Padre Braz Carnlelli
Padre Tarcíslo Callman
Padre Callman·
Padre Hilário Zandonadl
Padre Gentil Zorzal
Coadjutor Rogéllo Falqueto
Coadjutor Cleto Zandonadl
Clér'igo Décio Zandonadl

Francisco Carnlelll e Angela Destefanl
Vlctorlno Callman e Almerlnda Zorzal
Pascoal Callmnn e OS1l!a Camatta
Joaquim Zandonadl e Ca tarlna Callman
João Zorzal e Maria camatta
José Falqueto e Angelina Lorenzoni
Clinlo Zandonadl e Rosa Spadetto
Máximo Zandonadl e Amélia Sossal

Aspirantes Salesianos
15
16
17
18
19
20
21
22
23

- Domingos .Sávio Callman
- Jesus Zandonadl
- Reglnaldo Callman
- Anice!.so Callman
- Esmeralda Callman
- Antônio Irineu Callman
- Geraldo Callman
- Vânlo Cleto Altoé
- Ismael Venturim

Agostinho Callman e Tecla Falqueto
Vicente Zandonadl e Justlna Mascarello
Francisco Callman e Marta Franclschetto
Francisco Callman e Marta Franclschetto
Francisco Callman e Marta Franclschetto
José Callman e Pascoa Cassara
Pa.scoal Callman e Osllla Camatta
José Antonio Altoé e Anlceta Callman
Alfredo Mendonça e Marta Cevolanl

Seminário Menor do Verbo Divino
24 25 26 27 28 -

Padre Cândido Falqueto
Padre Galdino Falqueto
Padre Eutlmio Falqueto
Padre Benito Falqueto
Clér'lgo Aristeu Zandonadl

Carlos Falqueto e Tereza Zandonadi
Rafael Falqueto e Tereza Zandonadl
Dionísio Falqueto e Ellza Lourenção
Rafael Felqueto e Ellza Lorenzonl
Caetano Zandonadl e Jordellna Callman

Ordem Agostiniano
29 -

Padre Laurlndo Coco

Olivlo Coco e Rosa Fazollo

;\sJiirantes Agostinianos
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 -

Franclsco Ivan Zandonadi
Antônio Carlos Falqueto
Ademar Falqueto
Acácio Falqueto
Inácio Falqueto
Angelo Dalmino Falqueto
José Valdir Falqueto
Ivallno Andreão
José Damião Andreão
Vicente Mazoco
Vicente Scabello
Joaquim Lorenção
José Laudemir Andreii.o
Lulz Mangonha
Argemlro Zambon
Gllson Sanson
Pedro Dalbô
47 - Joel Javarez
48 - José Carlos Cola

Caetano Zandonadl e Jordellna Callman
Beij amlm Falqueto e Edlrla Sossal
Ambroslo Falqueto e Luclna Zandonadl
Ambroslo Falqueto e Luc!na Zandonadl
Florentino Falqueto e Plerina Sossal
Florentino Falqueto e Plerlna Sossal
Sllvlno Falqueto e Jovel!na Breda
Julio Andreão e Zeb!na Lorenção
Julio Andreão e Zeblna Lorenção
Braz Mazoco e Derly Azevedo
Emygd!o Scabello e Iolanda Brambllla
Ouar!no Lorenção e Marln Andreão
José Andreão e Julla Fioresse
Silvio Marangonha e Angelina Fazolo
Sllvlno Zambon e Ana Dalbô
Angelln Sanson e Antonla Zambon
Antonio Dalbô e e Angelina Cora
Llno Javarez e Eulalla Santos
Guerlno Cola e Anita Busato

lnnãos Marlstas
40
50
51
52
53
54

- Irmão Suplicio José
- Irmão Zeferino Dario
- Irmão Plácio Máximo
- Irmão Ciriac·o Miguel
- Irmão Cláudio Francisco
- Irmão Zeno José

Aspirantes Combonianos
55 - Joel N'odarl
56 - Hélio Plnnissola
57 - Antônio Aldo Callman
58 - Allton Rodrigues
59 - Luiz Claudio Tos'!
60 - Antelmo Peterle
61 - Waltu'lr Altoé
62 - Geraldo Falqueto

Antônio Falqueto e Ana Zandonadl
Franc'!sco Falqueto e Angela Ca!lman
Lulz Falqueto e Eufêmla Zandonadl
Joaquim Falqueto e Filomena Zandonadl
Carlos Falqueto e Tereza Zandonadl
Antônio Camatta e Tereza Callman
Irls Nodari e Jordellna Callman
Angelo Planlssola e T~rczlnha Zandonadi
Clementina Callmnn e Arl\nda Fnlqucto
Benedit-o Rodrigues e An ~t.!ina Rodrigues
Abelto Tos! e Mcrcr.clrs Ceolln
r,mudino Pctcr!c c Ctl1.'n1"7.inn F;llq'l<'l.u
José A. Altoé c Anlcctr. G:11!man
Aicides Falqueto e Adelln Casup;rn ·
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Pa.Js

Ordem Salesiano
63
64
65
66
67

- Francl.sco Falqueto
- Elder Lulz Antonlazzl
- Jair Busato
- Argeu Mlnettl
-José Rubens Altoé

Hlglno Falqueto e Maria Camlelll
VIcente Antonlazzl e Felicita Falqueto
José Busato e Rosalina Cevolanl
José Menettl e Cellna Busato ·
José Altoé Sobrinho ~ Maria de· Lourdcs cesconetto

Ordem Santos Anjos
68 - Irmã Maria Fernanda
69 - Irmã Maria Angelina
70 - Irmã Maria Eymard
71 - Irmã Maria Sebastlana
72 - Irmã Maria Agatânge!a
73 - Irmã Maria Clarlce
74 - Irmã Maria Amélia
75 - Irmã Maria Antõnla
76 - Irmã Maria Maura
77 - Irmã Maria Therez'lnha
78 - Irmã Maria Rut.
79 - Irmã Maria Olivla
80 - Irmã Maria Márcia
81 - Irmã Maria Luzia
82 - Irmã Maria Marta
83 - Irmã Maria suzana
84 - Irmã Maria Aurea
85 - Irmã Maria Lulza
86 - Irmã Maria Tarclsla
87 - Irmã Maria VItorina
88 - Irmã Maria Gema
89 - Irmã Maria Regina
90 - Irmã Maria Germana
91 -Irmã Maria Callxta
92 - Irmã Maria Jacinta
93 - Irmã Maria Tarclla
94 - Irmã Maria São Marcelo
95 - Irmã Maria Clotilde
96 - Irmã Lourdes Falqueto
97 - Irmã Maria Therezlnha Falqueto
98 - Irmã Emeldes Maria Pupo

Angelo Callman e Carolina Camatta
Angelo Callman e Carolina Camatta·
Angelo Callman e Carolina Camatta
José Cal!man e G.eorglna casagrlinde ·
Abel Callman e Angelina Cogo
Dav'l Callman e Clementina Falquéto
Eugênio callman e Verónica Zandonadl
Antônio Falqueto e Ana Zandonadl
Antônio Falqueto e Ana Zandonadl
Antônio Falqueto e Ana Zandonadl
Joaquim Falqueto e Filomena Zandonadl
Dlonlslo Falqueto e Ellza Lorenzon
Carlos Falqueto e Thereza Zandonadl
Carlos Falqueto e Thereza Zandonadl
Lulz Falqueto e Eufémia Zandonadl ·
Angelo Falqueto e Maria Callman
Zaudlno Falqueto e Lldollna Zandonadl
Floravante Zandonadl e Angelina Callman
Liberal Zandonadl e Rosa Callman
Liberal Zandonadl e Rosa Callman
Vltórlo Lorenzonl e Beatriz Falqueto
Angelo Lorenzonl e Amália Altoé
Batista Pagotto e Augusta Altoé
Batista Pagotto e Augusta Altoé
Angelo Breda e Eg!er Flettl
Angelo Brloschl e Plerlna Falqueto
Guer!no Altoé e Ida Franclschetto
Eugênio Callman e Vemlca Zandonadl
Lulz Falqueto e Eufêmla Zandonadl
Carlos Falqueto e Thereza Zandonadl
Henrlaue De! Pupo e Celeste Altoé

Aspirantes das Irmãs dos Santos Anjos
99 100 101 102 103 104 ·-

Maria Gorettl Plan'!ssola
Albertina Zandonadl
Neuza Falqueto
Rita Peterle
Glslene Izabel Delpupo
Amália Tereza Falqueto

Angelo Planlssola e Therezlnha zandonadl
VIcente Zandonadl e Justlna Mucare lo
Sllvlno Falqueto e Jovel!na Breda
rza udlno Peterle e Carmozlna Falque•.o
De11o Delpupo e veronlca Falqueto
Gabriel Falqueto e Lourdes Antonlazzl

Ordem Jesus na SS. Eucaristia
105 106 107 108 109 11 o 111 112 113 114 115 -

Irmã Angela
Irmã Odlla
Irmã Catarina
Irmã Angelina
Irmã Glória
Irmã Tall ta
Irmã Dolores
Irmã Celestlna
Irntã Marta
Irntã Genta Zandonadl
Irntã Odalete Clillman

Ordem Filhas de Maria Auxiliadora
116 - Irntã Anita Callntan
117 - Irmã Nalr Callntan
118 - Irntã Tarclla Falqueto
119 - Irntã Natalina Falqueto
120 - Irntã Lúcia Zandonadl
121 - Irntã Maria Callntan
122 - Irmã· Clotilde Zandonadl

Miguel Zandonadl e Maria Falqueto
Miguel Zandonadl e Maria Falqueto
Miguel Zandonadl e Maria Falqueto
José Falqueto e Angelina Lorenzonl
Fl.aravante Callntan e Maria Camlell1
Pascoal Callman e Osllla Camatta
Domingos Callman e Just!na B.assal
Alexandre Cola e Celeste De.stefanl
Domingos Callman e Justlna B.assal
VIcente Zandonadl e Justlna Mascarelo
Pascoal Callman e Osllla Camatta
Floravante Cal!man e Maria Camlelll
Ellzeu Callman e Maria Bossa!
Lulz Falqueto e Maria Cola
João Falqueto e Alvlna Helps
Miguel Zandonadl e Maria Falqueto
VItorino Callman e Almerlnda Zorzal
Egfdlo Zandonadl e Irma Lor~nzonl
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Nome
Ordem Filhas de Maria Auxiliadora
123
124
125
.126

-

Irmã
Irmã
Irmã
Irmã

Edvlgcs zandonadl
Aurélia Zandonadl
Carmen Cola ·
Lindaura Falqueto

Máximo
Caetano
Guerlno
Zaudlno

Zandonadl e Amélia Sossal
Zandonadl e Jordelina Callman
Cola e Anita Busato
Falqueto e Lldollna Zandonadl

Aspirantes Filhas de Maria. Auxiliadora
127 - Dalva M. Callman
128 - Antônla. Ventur!m
129 - Aldl Maria Caliman

Pedro Callman e Lulza Altoé
Ollvlo Venturlm e Leonora Bossa!
Clementlno Callman e Arllnda Falqueto

Ordem Santa Catarina
130 - Irmã Clé!la Zorzal
131 - Irmã Elza Falqueto

João Zorzal e Maria Camatta
Dlonislo Falqueto e Ellza Lorenzonl

Ordem Paullna
132 - Irmã Odlla Breda
133 - Irmã Penha Alaslo

Angelo Breda e Egler Fllettl
Dante Aláslo

Ordem Agostiniana
134 - Irmã Rita Cola

Guerlno Cola .e Anita Buzato

Ordem Clero Secular
135 - Padre Hilário Carnlelll
Sr. Presidente, essas vocações, filhas de famll1as
dlstin tas, famillas gloriosas, fam!llas que chamo Iluminadas, essas vocações, prestam os seus serviços,
portanto, aos hospitais, às casas de saúde, aos colégios ao.s a.sllos, e, os padres e Irmãos, às ordens religlosas, a serviço das paróquias do Pais.
Sr. Presidente, quero, como um representante do
povo que tem dado verbas anualmente, - há vinte
anos para as Instituições de Venda Nova, esse altar do
catolicismo nas montanhas do Espirita santo, esse
núcleo de 1.000 habitantes que forneceu 135 vocações
religiosas cujos nomes aqui nomeei e mencionei, quero prestar, como presto, com emoção e sentimento,
minha homenagem maior a essas famll1as, a todos,
pais e mães, que ficaram em Venda Nova e deram
seus filhos a serviço de Deus, a serviço de hospitais,
escolas, casas de saúde e asilos, em bem da coletlvldade brasileira.
O Sr. Agenor Maria. (MDB - RN) - Permite V.
Ex.n um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Com
prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) -Senador Dirceu Cardoso, congratulo-me com v. Ex.•, porque considero a Familla e a Fé o maior respaldo da sociedade. Infelizmente, nos dias atuals, a sociedade de
consumo vem, a cada dia que passa, desvirtuando o
~entldo do que seja fam!lla e do que seja fé, O discurso de V. Ex.n merece, nesta oportunidade, não só
o meu apoio, mas a certeza lnequivoca e inabalável
de que, ou nos voltamos para a !amilla e para a religião, ou essa sociedade, tempo virá, vai falhar.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Eu é
que tenho a agradecer a v. Ex.• a honra que me deu
com seu aparte honroso e fundamentado, como tudo
aquilo que V. Ex.• tem dito nesta Casa. De fato, nobre
Senador, é com emoção que mencionamos o sacrlficlo dessas fam!llas, a bem da Religião e da Fé.
Como fale!, são famillas Iluminadas, famillas a
quem já levei a bênção do Núncio Apostólico já !az

Francisco Carnlelll e Angela Dcstefanl
dez anos, e que se encontra nas paredes de sua magnifica Igreja; agora, quero levar em janeiro próximo
Sua Eminência, o Núncio Apostólico, pessoalmente,
para visitá-Ias e conhecê-las, aquelas mãos que, têm,
durante o dia, o manejo dos instrumentos de trabalho
e à noite, o rosário para sua prece e oração. Sua Eminência, o Núncio Apostólico D. Carmlne Rocco, comovido com tal exemplo, disse-me: "Não tenho noticia
- na história da Religião no mundo, e não somente
no Bras!! - de uma comunidade tão pequena e que
tenha dado tantas vocações; nem na Itália, (disse-me
ele) nem na minha terra, nem na minha província,
nem no lugar onde nasci, temos tanta religiosidade
como nessas famílias de Venda Nova!"
Antigamente, só se pensava e se sonhava- em
Venda Nova, no selo daquelas famílias, - no serviço
a Deus. Hoje, com a travessia da vila pela BR-262, os
seus filhos servem às várias solicitações da ativldade
humana, mas Venda Nova ainda não foi desviada de
sua vocação para o serviço de Deus. Sempre que por
lá passo, é com reverência e emoção que revejo a majestosa Igreja que aquela comunidade construiu uma das maiores do Interior do meu Estado, feita pelo
sacrlficlo e colaboração daquelas famillas. Todavia,
mais do que a Igreja, mais do que as pedras que eles
colocaram uma sobre outra para erguer o templo,
eles cederam seus filhos, carne de sua carne, osso do
seu osso, alma da sua alma, coração do seu coração,
para servir a Deus e à nossa religião!
Desejo entrar em entendimento com as famillas
de Venda Nova para que Inauguremos, por ocasião da
visita do Núncio Apostólico, um Arco Triunfal à entrada da VIla, onde palavras sejam colocadas, anunciando ao passante descuidado que dali saíram 135
vocações, daquele altar que Deus colocou em Venda
Nova, naquele recanto, entre as montanhas nzuls de
meu Estado, e onde Ele foi buscar tantas criaturas
e tantos filhos para seu Serviço e para Sua Maior
Glória.
Era o que tinha a dizer. (Multo bem! Palmas.)

,.
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----------------------------------------~------------DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ROBERTO SA7'URNINO NA SESSlf.O DE 27-10-76
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR, ROBERTO SATURNINO CMDB -

RJ) -

Sr. Presidente, srs.Senadores:
O nível de endividamento das empresas nacionais atingiu, presentemente, a patamares nunca antes atingidos na história económica do nósso Pais. .
Para observar a perigosíss!ma evolução desse endividamento, basta ver que, em 1965, há dez anos
atrás, o endividamento total referido aos at!vos totais das empresas braslleiras montava acerca de 35%,
e que hoje superou a marca dos 60%.
De outro lado, Sr. Presidente, os juros, os custos
financeiros suportados pela empresa nacional atingiram, também, hoje, níveis nunca antes atingidos na
história económica deste País. A empresa nacional
está pagando hoje 5% ao mês pelo capital de giro que
consegue nos bancos, e até 8% ao mês, quando tem
de recorrer às financeiras. Nem nos períodos de Inflação mais aguda, nos anos de 63 e 64, ao final do período João Goulart, os juros estiveram tão altos neste
País.
Mais ainda, Sr. Presidente: a especulação financeira atingiu níveis, no Brasll, nunca atingidos antes na história econõm!ca do País! Estão aí as altas
taxas de rentabll!dade obt!dns no open market, na
especulação do mercado !mob!l!ár!o, na agiotagem em
geral.
E ainda: agravando todo esse quadro, a recessão
provocada pelo Governo, como único remédio que esse
mesmo Governo está encontrando para combater os
angustiantes problemas da inflação e do Balanço de
Pagamento; a recessão está batendo às portas de todas as empresas bras!le!ras.
Considerado este quadro - a gravidade da conjuntura atravessada pelas empresas brasileiras, - é
lícito perguntar: será hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de aprovar uma lei cujos efeitos, cujas conseqüências reais sobre a economia das empresas naclonais, nenhum de nós, em sã consciência, pode avaliar em toda a sua extensão e em toda a sua profundidade? Será a hora, Sr. Presidente, de forçar as empresas brasileiras a abrirem mão da única boa fonte
de recursos que essas empresas dispõem para a sua
capitalização, a única fonte segura que não lhes custa
nada, a fonte tradicional de cap! tallzação da empresa
brasllelra, que são os lucros retidos? Será a hora de
obrigar as empresas a abrirem mão de uma parte
substancial desses lucros para distribuir obrigatoriamente? Será a hora, Sr. Presidente, de drenar recursos da empresa nacional descapitalizada endividada, para os seus ac!on!stas, sem a garantia, sem a certeza do retorno desses recursos, de vez que existem, no
mercado, oportunidades especulativas atraindo os investidores cada vez mais fortemente? Será a hora,
Sr, Presidente, de dar aos bancos e às entidades financeiras deste Pais, uma grande soma de pr!v!lég!os
na gestão de ações, na gestão de negócios da empresa industrial e da empresa comercial bras!lelra, de
um modo geral?
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -Multo bem!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJl Sr. Presidente, será Isso de bom senso, de bom alvitre?
Es~u é n Indagação primordial que fazemos il. guisa
de advertência.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -Permite V.
Ex.• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - fl.,T) Ouço o aparte do nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RSl - Abro o
Jornal do Brasil, de hoje, e vejo declarações do dlrctor do Banco Regional dé' Desen volv!mento do Extremo Sul, Sr. Mauro. Knljin!k. Diz o seguinte: "Porto
Alegre - O dlretor do Banco Regional de Desr.nvnlvlmento do Extremo Sul (BRDEl, Sr. Maur0 t~nJil:dl:.
afirmou ontem que "as empresas brn.~!lr.i"" '"·I·,,, ' ·· ·
cndivid::tdas que trabalham para pagar .i 11r" . ,.. . '
confirmação do que V. Ex.• acaba de dizer, 1,, ·: I •"•: •'
de um diretor do Banco Regional de Descnvulvimt·l··
to do Extremo Sul.
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - n.11 - ··
Ainda há poucos dias nobre Senador, conflrm:1nrlo
Inteiramente as afirmações do sr. Mauro Eniiillii(, li
numa revista técnica - não sou capaz de rr·rr.•nl:•r o
nome, se não me engano foi na revista E-:am•·· mas
não tenho certeza - uma Interessante matól'ict .,n!Jre
o endividamento crescente das empresas nacio1~:1is,
onde mostrava o art!cullsta que, enquanto nr_,:-; F:>l.ados Unidos as empresas americanas, em n•··•ln pnr
dez dólares de lucro pagam apenas um dólar •.Ir· l''lfJS,
a empresa brasileira paga um cruzeiro de j u r r• 1,o r
cada dois cruzeiros de lucro apenas. Isto ô '"'H' ' ,.,._
centagem que realmente ultrapassa de tntli:n I "tlo
aquilo que se pode considerar razoável. J'ol:: ; nr:•·:~
nível de sobrecarga nos custos financeiros cre ·rt• nl.,~;
e alarmantes, ne.sta situação de endlvidamen''' ;,.- la
situação de pré-recessão ou de recessão jit dPrlllr;,:/.1,
que se pretende Introduzir modlficaçõ~.< n•·nrund:,c..
cujas conseqüências mal podemos avaliar, •" vt·l·:
econõmica da empresa brasileira.
Será hora? Esta a pergunta que fazr·mns Pl1 L,,:;
de advertência, Sr. Presidente.
O Sr. Paulo Brossard CMDB- RSl - P~"l\'·'''' a
da maior pertinência e oportunidade.
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDI> ·- R.'' Multo obrigado, Senador. Temos feito- nú~ ,., ~n.ll3
- criticas e advertências numerosas sobr,, r;.: rnw:.
aquilo que consideramos erros, equivocas lanH.•nt.:•'Jf'l';
e profundos da polít!ca econômica do Oovrrno. L'rlticnmos a politica camb!aldo Governo, achnrnn.< 'IIII'.
ao invés dos depósitos compulsórios, do enc:\n'CI'IV'nto
das importações, se deveria apllcar o contn1111 '111""1.1tatlvo. administrativo dessas !mportn~rlcs. Açll:unn::
que, no invés do encarecimento da gas:•lm.t, · '·'''.'·. r·
no deveria já ter adotado desde 1974, um:t ·,,•ltt•c'
de racionamento ou rac!onal!zaçiío - como o,.,.,,.,,n,
- do· consumo de combustivels desse Pais.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS 1 - Pcrmilr
um aparte, nobre Senador?
O SR. ROBERTO SATURNJNO tMDE ... ruI Com multo prazer.
O Sr. Paulo Brossard CMDB- RSl - Realmt•ntc,
V. Ex.• é um dos que têm debatido este problema
nesta Cnsa. Ainda no começo da atual Sessão Legislativa, V. Ex.• proferiu um longo e notável discurso
analisando os problemas da politica econômica naclonai e umn das sugestões oferecidas foi, exatamente,
nesse sentido: da necessidade de ser estudado e aplicado com presteza um programa de racionalização no
consumo de combustível que visasse a diminuição dos
encargos do Pais nas importações de petróleo. A sua
sugestão não foi levada a sério, foi repelida sumariamente, totalmente nesta Casa. O !lustre Ministro das
Minas e Energia proclamou que através da elevação
do preço do combustível resolveria o problema, forçando a diminuição do consumo. Não conseguiu, todo
mundo sabe que não conseguiu. E o próprio Ministro
da Fazenda, em entrevista que v. Ex.• comentou nes-
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ta Co.sil, uma cn trevista dada ao Jornal do Brasil,
numa edição dominical, .ele próprio pôs em dúvida a
·eficácia· daquela providência governamental, reduzindo a elevação do preço. Mas a elevação dos combustivels .derivados do petróleo tem contribuido notoria·
mente para a elevação de todos os preços do Pais, um
contingente a mais no aceleramento da Inflação.
Agora, entretan'to, o Governo já começa a admitir que
terá de aplicar aquela medida que, no ano passado,
Sua Excelencln o Senhor Presidente da Repúbllca, em
discurso proferido perante n Nação, varria de forma
total porque poderia contribuir po.ro. comprometer a
Imagem externa. do. Brasil, quando países como os
Estados Unidos, a Alemanha Ocidental, a França, o.
Suécia, a Dinamarca não se pejaram de tomar providências nesse sentido. A sua observação, mais uma
vez, tem toda pertinência e oportunidade.
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - RJl E o esclarecimento e a complementação de V. Ex.• se
enquadram perfeitamente, multo adequadamente, nas
observações que estou fazendo.
E qual fol o resultado? Como disse o Senador
Paulo Brossard, nossas advertências, nossas opiniões
não foram levadas a sério.
O Sr. Paulo BrCISsard (MDB - RS) - Cairam no
vazio.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) Caíram no vazio. O resultado é que os déficits no balanço de pagamentos continuaram crescendo, contl·
nuaram se avolumando, o endividamento externo val
atingir ao final deste ano aqueles 28 bilhões de dó·
lares que anuncie! aqui, embora tivesse o Ministro da
Fazenda ldo à televisão para dizer que eu estava exagerando.
O Sr. Paulo Brossard CMDB - RS) - Contestando.
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - RJ) Contestando.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Se V. Ex.•
permite-me, perdoe-me a interrupção, já se admite
que a sua previsão vai ficar aquém da realldade, porque já há quem admita que o endividamento externo
do Brasil, no flm do corrente ano, supera a casa dos
29 bilhões de dólares, e v. Ex.• falava em 28.
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - RJ) Perfeitamente. E o que se vê, o que se .tem noticia é
que o Governo agora prepara novas medidas: fala-se
em racionamento, fala-se em desvalorização cambial
ao nível em que estão exigindo as grandes empresas
internacionais, enfim, medidas drásticas como se diz,
para enfrentar a situação extremamente dlficll ...
O Sr. Paulo Brossard CMDB - RS) - Agravada.
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - RJ) . . . agravadlsslma, por um endividamento que já
constitui um peso que nós não sabemos se a Economia brasllelra vai poder suportar. Agora, então, o
Governo se prepara para tomar algumas medidas
mais drásticas; naturalmente depois das eleições.
O Sr. Paulo Brossard (MD'R - RS) - ll: o que
todo mundo diz.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) Revelando um comportamento sobre cuja seriedade,
podemos lev[mtar dúvidas; temos esse dlrelto, porque nós, independentemente de vizinhança de eleições, estivemos pregando algumas dessas medidas lm·
populares. Eu mesmo, em campanha eleitoral em outubro de 1974, pela televisão, no Rlo de Janeiro, disse
que achava necessária, já àquela altura, uma politica
de racionamento ou de racionalização do consumo de
gasolina.

II)

Outubro de 1976

O Sr. Eurico Rezende CARENA - ESl - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) Com multo prazer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex.•
com a excelente companhia do eminente Senador
Paulo Brossard, entende que é censurável a· atitude
do Governo por estar, tão-somente agora, disposto a
tumar medidas drásticas.
O SR. PAULO CROSSARD CMDB- RS) - Drásticas fica por conta de S. Ex.•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ESl - Sou todo assistente, aqui, do colóquio. E que se tivesse ouvido os microfones do MDB, o País não estaria na
situação em que se encontra, segundo alega a Oposição, dramática. Mas, acontece que nunca ouvi nesta
Casa, nem no. Casa congênere, e a memória taqul·
gráfica do Seno.do jamais o registrou, qualquer pronunciamento do MDB exigindo a adoção de medidas
drásticas. Pelo contrário, o que sempre ouvi aqui, da
parte da Liderança da nobre Oposição e dos seus prelúcldos companheiros, foi o protesto contra o chamado
arrocho salarial, contra o salárlo-mlnlmo, por enten·
der Incapaz de enfrentar o ergastulante custo de
vida. Agora é que estou ouvindo do MDB Isto. Nunca
ouvi. Pelo contrário, o MDB reclamava contra a retração de crédito. Lembro-me que, na campanha de
1974, a maioria do empresariado brasileiro votou con·
tra a ARENA e, por via de conseqüência, beneficiou a
esplêndida vitória senatorial do MDB, porque houve,
naquela época, uma medida drástica, Isto é, retração
de crédito. Agora, vem o MDB a culpar o Governo
porque não adotou medidas drásticas há mais tempo,
quando o MDB sempre foi contra o tratamento drás·
tlco no campo do salárlo·minlmo, no campo do salá·
rio do funcionário público, no campo do crédito. Então, fica Irreconhecível a posição do MDB. De modo
que o MDB nunca reclamou a doação de medidas drás·
tlcas. Não se aponta um pronunciamento sequer pelo
contrário, sempre reclamando contra o comportamento restritivo do Governo no campo econômlcoflnancelro.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RSl - Permite,
nobre Senador ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) Permitirei, logo cm seguida. Quero apenas agradecer
a intervenção do nobre Senador Eurico Rezende, que
nos permite confirmar o que S. Ex.• está dizendo.
Realmente, o MDB nunca pediu medidas drásticas.
o MDB queria evitar, exatamente com medidas corretas, que a Nação fosse obrigada a tomar as medidas
drásticas que agora. terá que tomar.
O Sr. Eurico Rezende CARENA - ES) - Quals
são as medidas?
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - RJl Ah! o.s medidas acabei de enumerar, Sr. Senador
Eurico Rezende. Se V. Ex.• me permite ...
O Sr. Eurico Rezende CARENA - ESl - Na
época?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) Na época. Estou dizendo a V. Ex.•, o racionamento
de gasolina eu falei em 1974. Se ele tivesse sido feito
àquela época, poderia ter sido um racionamento suave. A questão da oportunidade é multo Importante.
O Sr. Eurico Rezende CARENA - ES) - A Lide·
rança do MDB nunca falou nisso.
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - RJl o que se vê é uma grande Incompetência, Sr. Sena·
dor. A oportunidade das medidas é multo Importante.
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O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Claro.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ)
Naquela época não precisariam ter sido drâ.st!cas.
Hoje em dia, o Governo vai tomâ-las drâst!cas porque to! Incompetente, porque não soube agir a
tempo.
O Sr. Paulo Bro5sard (MDB- RS) -Multo bem!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) Esse é que é o problema. Então, quando V. Ex.a d!z
que o MDB nunca fez referência a medidas drâst!cas
concordo com V. Ex.a ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quero
dizer a V. Ex.a que não encontro uma. afirmação da.
Liderança do MDB nesse sentido. A Liderança do
MDB nunca pregou a.qu!, pelo menos eu não me
lembro, o racionamento da. gasolina.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS> - V. Ex.a
estâ desmemor!a.do.
O Sr. Eurico Rezende CARENA - ESl - Naquela
época, não me lembro.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - O nobre
Senador me concedeu um aparte e eu queria dizer
que, realmente, a Oposição nunca reclamou medidas
drâst!cas, reclamou medidas acertadas.
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - RJ) Perfeitamente.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS> - Agora,
quem fala em medidas drásticas, hoje, é o Governo.
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB - RJ) Exatamente.
O Sr. Paulo Brossard CMDB -RS> - lt o Governo. Tenho diante dos olhos, a propósito, exatamente,
desta matéria, o quê? "Assessores do Presidente do
Conselho Nacional do Petróleo (CNPl confirmaram
ontem que o Governo· poderâ, realmente, Impor medidas drãst!cas para conter o consumo de combustive!B, a.dotando, Inclusive, o racionamento, cujos estudos já se encontram no órgão." E os jorna.!B de ontem
Informam que o plano de racionamento do consumo
de gasolina. está, nem mais nem menos, que em mãos
de Sua. Excelência o Senhor Presidente da República.
O Sr. Eurico Rezende CARENA - ESl - O que
estou negando é o que se d!z ai, esta sinfonia de realejo, no sentido de que o MDB propôs medidas na
época, o MDB formulou um modelo económico, o MDB
estabeleceu parâmetros financeiros para evltA.r que
esta situação ocorresse. Situação que V. Ex.a sabe,
todos nós o reconhecemos, decorreu mais de fatores
Internacionais de que mesmo de motivações Internas.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SPl - Permite
V. Ex.a um aparte, já que foi evocada. a Liderança. do
MDB?
O SR. ROBERTO SATURNINO - (MDB- RJ) Ouço o nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permita
que eu lembre ao nobre Senador Eurico Rezende que
não apenas o MDB, mas a Liderança do MDB trouxe
aqui, em ma!B de uma oportunidade, apelos, e mais
do que apelos, estudos e recomendações fundadas em
trabalhos e pesquisas dos melhores técnicos brasileiros. Eu tenho, por acaso, em mãos, um número saldo
agora, da revista. de cultura de maior prestigio no
Brasil, Ciência e Cultura, órgão oficial da Sociedade
Brasileira para o Progressó da Ciência. Esse número,
de uma revista de reputação mundial, pela. sua autoridade no campo da cultura, dedicou todo um volume
aos problemas de energia no Brasil - elaborado por
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!n!clat!va da Bancada. do MDB, no Senado - para
substituir a dependência. do Brasil, em relação ao petróleo. Há ma!B de um ano que o l1DB vem reclamando contra. a obstinação com que o Governo brasileiro
mantém uma Importação maciça do petróleo e se
recusa a racionar ou racionalizar o consumo do petróleo no Brasil. Essa dependência é conseqüência da.
atitude que o Governo assumiu em relação ao petróleo, com radical divergência.. Os Senadores Roberto
Saturn!no, Itamar Franco e eu, como Lider do MDB,
trouxemos oficialmente o pensamento do MDB, elaborado a partir das sugestões da Bancada. do MDB
no Senado, e levadas ao Instituto Pedroso Horta. que
nomeou o Senador Roberto Saturnlno para, com base
nos estudos dos técnicos, apresentar um plano do
Partido. Esse assunto foi levado à Comissão Executiva. Nacional do MDB e talvez, nenhum Partido no
Brasil tenha feito Isso; reunir a Comissão Executiva.
para discutir e aprovar um plano nacional em relação à energia. Houve Ultla publicação feita. pelo IPEA
e, agora, é a própria revista. Ciência. e Cultura que,
prestando homenagem aos parlamentares e ao Congresso, colocou o problema. nesse plano tão elevado,
dedicando um número Inteiro a esta sugestão. Isto
que hoje é do conhecimento de toda a cultura. brasileira, V. Ex.a nega no seu aparte, e pede que se
aponte uma medida. Eu dou a V. Ex. a o livro Inteiro.
Estão aqui dezenas de medidas que foram negadas
pela ARENA, e que agora, como acaba. de demonstrar
o nobre Senador Paulo Brossard, estão sendo anunciadas como medidas a serem tomadas brevemente
pelo Governo, A colaboração houve, o apelo ex!Btlu.
Posso Informar mais a V... Ex.a que na reunião do
Congresso da SOciedade Brasileira. para o Progresso
da. Ciência, realizado aqui !!m Brasilla., um dos participantes, aliâ.s oficial das Forças Armadas Brasileiras,
Cel. Elias Paladino, declarou perante os fisico.s do
Brasil que, se houvesse sido adotado há um ano, a
recomendação de racionamento da gasolina, o Brasil
teria. economizado 500 milhões de dólares. Como se
passaram dois anos, já vai, não para 500 milhões de
dólares, mas para 1 b!lhão de dólares, a. economia,
que poderia ter sido feita com a simples racionalização na Importação de petróleo. Vê V. Ex.a que a
Insistência do MDB foi até excessiva, Se a medida é
drâstlca ou não, Isso é secundârlo. A medida era
acertada e quem negou o acerto, no passado, mas
que acaba. por reconhecer hoje, é o próprio Governo
que, saiba V. Ex.a, não terâ outro remédio senão
adota.r, é verdade que tardiamente, essas medidas de
racionalização do consumo do petróleo, o que diminuirá a nossa. dependência. em relação ao petróleo
estrangeiro, adotando medidas nacionais propostas
pelos técnicos brasileiros de todo o Brasil. Se v. Ex.•
não tem o livro, terei oportunidade de encaminhar
ao seu gabinete, até o fim da sessão de hoje, a publicação com este estudo feito com a. colaboração dos
maiores cientistas do Brasil, nesta matéria.
O Sr. Eurico Rezende CARENA - ES) - Eu aceito
e agradeço e até, se passivei, com a dedicatória. de
V. Ex.a, que serâ um dado curricular para. mim. Eminente Senador Roberto Saturnlno, permite v. Ex.a um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) Pois não.
O Sr. Eurico Re-zende (ARENA - ESl - 08enador Franco Montoro, pensando em responder ao meu
aparte, saiu-se com esta: o MDB descobriu a grande
fórmula. de fazer economia de divisas. Reuniu a Comissão Executiva. e aconselhou a racionar a gasolina.
Ora., !Bso todo mundo sabe I Neste caso o MDB é
capaz de reunir a Comissão Executiva. para dizer ao
pobre que, em vez de comer um quilo de arroz por

-
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semana, comer meio quilo de arroz. Isso todos nós
sabemos, é uma verdade acaclana. Mas o fato é que
quando o Presidente Ernesto Gelsel fez o discurso,
anunciando a disposição do Governo em firmar contratos de risco e dizendo que o racionamento da gasollna não era, naquela época, a melhor opção, a
Oposição criticou os contratos de risco, mas não criticou a disposição do Governo de não racionar a
gasolina.
(Tumulto. O Sr. Presidente faz soar a campai-

•

presa nacional? Eu mesmo tive a oportunidade de
pedir e Insistir, por duas ou três vezes, que se constituísse uma comissão especial de estudos para avaliar, para analisar o comportamento de todo o sistema financeiro, de todo o sistema bancário brasileiro, a fim de identificar as fontes desses tão
elevados custos que estavam pesando sobre a empresa nacional. E a resposta foi o frio, foi a desatenção por parte da Bancada governamental.
O Sr. Paulo Brossard (MDB-RS) - Foi o desdém.
nha.)
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ) O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Então
Exatamente.
vem agora o MDB e diz que a maneira de economizar
divisas é racionar a gasolina. Ora, Isso é um ovo de Agora, estamos todos nós diante de uma lnflaColombo; é o ovo de Colombo não é só do MDB é çii.o crescente, com o agravante de que o Governo,
da ARENA, é de todo mundo, é propriedade univer- a partir de janeiro próximo, terá que começar a '
devolver aqueles depósitos compulsórios que foram
sal. Aprendi Isto desde criança.
feitos pelos Importadores durante todo o ano de
O Sr. Franco Montoro CMDB - SP) - Os ovos 1976;
depósitos esses que condenamos porque sabíaficam para V. Ex.•
mos que não Iam surtir efeitos sobre a contenção das
O Sr, Paulo Brossard (MDB - RS) - Vou pedir Importações, iriam sim, agravar o processo lnflaclollcença a V. Ex.• para oferecer, ao nobre Senador Eu- nárlo. Agora, o Governo será obrigado a devolver
toda essa quantia, correspondente ao valor de todas
rico Rezende, ...
as Importações brasileiras durante um ano, e quero
O Sr. Eurico Rezende <ARENA - ES) - Vou ga- ver como se vai conseguir conter o recrudescimento
nhar mui tos llvros.
do processo Inflacionário, tendo que relnjetar na ecoO Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - E muitos nomia uma soma tão vultosa de recursos. O Goverovos.
no - nós sabemos todos - vai apelar para a recessão, vai cortar severamente despesas governaO Sr. Paulo Brossard (MDB -RS) - ... o dis- mentais, tomar medidas que terão de ser drásticas
curso do Senador Roberto Saturnlno, proferido nesta agora, porque as medidas acertadas não foram toCasa, na sessão de 28 de abril. Falando em nome madas no passado.
da Bancada do MDB, com o expresso apoio dos seus
E ainda ouço vozes do Governo atribuindo à. Opocolegas.
sição a Idéia da recessão, como se nós estivéssemos
_ O Sr, Eurico Rezende (ARENA-ES) - A Comls- defendendo a recessão, quando o que estamos fazensao Executiva não se reuniu; só se reúne por causa do é exatamente o contrário, é acusar o Governo de
do Senador Franco Montara. Por causa do Senador provocar deliberadamente a recessão neste País, coRoberto Saturnlno, a Comissão Executiva não se mo único remédio que está encontrando para pôr
reúne.
fim ao problema da Inflação e do déficit na balanO Sr. Franco Montoro (MDB-SP) - Pelo con- ca de pag·amentos. Jamais pretendemos Implantar a
recessão neste •País cujos efeitos serão cruéis: multo
trário.
pelo contrário, o que advogamos foram medidas efiO Sr. Eurico Rezende (ARENA-ES) - Isso é uma cazes que teriam evitado a recessão que, agora, o
discriminação e contra ela eu protesto!
Governo provoca deliberadamente e, naturalmente,
O Sr. Paulo Brossard (MDB-RS) - Realmente, depois das eleições - é bom ressaltar isso - depois
Senador Saturn!no, o aparteante tem a preocupação das eleições ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB-RS) - Claro.
de desviar o seu discurso, de Impedir que V. Ex.• fale.
Isto está visível.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ)
Sr. Presidente, ainda mais, criticamos a hesitação
O SR. ROBERTO SATURNINO CMDB-RJ) Perfeitamente.
·
do Governo em tomar Iniciativas de projetas substltuldores
de Importações que são de extrema ImporSr. Presidente, vou concluir o mais brevemente tância para
atravessar a crise do balanço de pagapossível.
mentos. O que estamos verificando, e o próprio GoO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Fa- verno confessando, é o atraso sistemático de todos
zendo soar a campainha.) - Pediria a V. Ex.• que esses projetas; seja no campo dos não-ferrosos, seja
o fizesse, pois o seu tempo já se esgotou hã multo, no campo dos fertilizantes, seja no campg da produção do álcool, seja no campo da produçao de aço.
e estamos com matéria em regime de urgência.
O projeto Mendes Júnior, diga-se de passagem, vem
O Sr. Agenor Maria CMDB-RN> - Senador Ro- com um atraso de, pelo menos, dois anos. Ele está
berto Saturnino, permitiria V. Ex.• um aparte?
Inteiramente formulado, pelo menos há dois anos,
e o Governo hesitando quanto à fórmula da compoO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ) Agradeço a condescendência de V. Ex.•, Sr. Presi- sição empresarial e . da composição do esquema financeiro. A hesitação do Governo, nesses setores
dente, e peço ao nobre Senador Agenor Maria que
me deixe adiantar um pouco mais; ao final darei o básicos, que repetidamente condenamos, que nós
acusamos, que nós denunciamos, agora está se mosaparte a S. Ex.•
trando desastrosa, com uma clareza Indisfarçável,
A advertência que fizemos, Sr. Presidente, fel e com um prejuízo Imenso ao desenvolvimento da
quanto ao Item "Politica Cambial". Mas há outras
econom.la nacional.
muito Importantes.
Foram advertências, sr. Presidente, que fizemos
Quanto ao combate à Inflação, Sr. Presidente, a tempo, que fizemos enfaticamente, que fizemos requantas vezes, aqui da tribuna, Senadores do MDB
não criticaram a especulação financeira, os altos petidas vezes nesta Casa ...
O Sr. Paulo Brossard CMDB-RS) - !!: verdade.
custos financeiros que estavam pesando sobre a em-

(.

\
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O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ) . . . e agora estão revelando sua lmport!l.ncla e as
conseqüências funestas do seu não atendimento.
Sr. Presidente, considerando tudo Isso, colocamos mais esta advertência: será. este o momento
de tomarmos uma decisão cujas conseqüências sobre a economia das empresas brasileiras podem ser
multo graves, numa conjuntura já. tão grave como
a que nos encontramos? Eu tenho sérias dúvidas,
Sr. Presidente. Reconheço que o Projeto de Lei das
Sociedades Anônlmas têm méritos lnegâ.vels, mas
tem outros aspectos extremamente perigosos. Eu
ressaltaria, entre esses aspectos, estes dois: de um
lado, os privilégios que o projeto dá. aos bancos e
às Instituições financeiras para gerir ações e interferir nos Interesses das empresas; de outro a distribuição do dividendo obrigatório que drená. recursos da sua fonte tradicional de capitalização numa
época em que as empresas já. estão tão descapitalizadas e tão endividadas.
Afora esses pontos, haveria muitos outros discutiveis. Mas esses dois eu considero lmportantisslmos e sem. um julgamento multo amadurecido, sem
a espera de uma oportunidade mais favorâ.vel, sinceramente, não vejo como acolher a proposição governamental.
O Sr, Paulo Brossard (MDB-RS) - V. Ex.a permite ym aparte? (AIIientlmento do orador.) A preocupaçao de V. Ex.a acerca dessa Interferência das
Instituições financeiras na vida das Sociedades Anônimas é tanto mais oportuna e procedente, ao meu
juizo, quando se verifica uma profunda transformação ocorrida no sistema bancário do nosso
Pais, nos últimos anos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ) Tem V. Ex.a toda a razão.
O Sr. Paulo Brossard (MDB-RS) - Há. uma concentração de poder financeiro num Estado ·que só
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não preocupa as pessoas que não têm preocupação
com o futuro deste Pais. Tenho elementos que me
autorizam a dizer Isto. A concentração do poder financeiro, do poder bancário, em um Estado apenas
da Federação, desequilibra totalmente a economia
nacional. E dentro desse Estado existe uma Instituição que, por sua vez, foi tomando tal gigantismo
que já deixou para trás, e bem para trás, o próprio
Banco do Estado, que era a primeira Instituição bancâ.ria do mais Importante Estado da Federação. E
não se precisa dizer que se trata do Estado de São
Paulo. E exatamente nesse momento; quando ocorre, em pouco tempo, em poucos anos, esse fenômeno, é que, através da lei das Sociedades Anônlmas,
vai-se permitir que Instituições financeiras venham,
l'ea!mente, a interferir em toda a economia nacional, através da porta segura, cômoda e dlreta que
lhe oferece o projeto das Sociedades Anônlmas,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ) E quase certamente, Sr. Senador, essa concentração
que ocorreu no sistema bancário, quase certamente,
pela porta aberta por esse projeto, ela se processará. também em outros setores e se desenvolverá. através da aglomeração e da tomada de controle pelos
bancos da pequena e média empresa industrial e
comercial.
O Sr. Paulo Brossard <MDB-RS) - E barata.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-RJ) Tem V, Ex.a toda a razão. Sua observação é Inteiramente pertinente.
Sr. Presidente, encerro as minhas palavras. Queria apenas fazer estas advertências, registrar aqui a
minha grande preocupação e uma vez mais reafirmar todas aquelas criticas que o MDB, aqui nesta
Casa, tem feito em relação à politica econômico-financeira do Governo.
Agradeço a V. Ex.a <Multo bem! Palmas.)
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LIDIIANCA DA AIINA
IDAMAIOIIA

Presidente r

3•-Socrotárla,
lcurlvcl Baptista IARENA-SEI

Magclhaos Pinto IARENA-MGI

llder
Petrónlc Pcrtolla
Vlce·llderos
Eurico Rezando
Jarbas Passarinha
José llndoso
Maltas loao
Paulo Guerra
Ruy Santos
Saldanha Derzl
Vlrglllo Távora

I9.Vice-Presidenter

Wilson Gançalves'IARENA-CEI
49.Secretárlor

lonolr Vergas IA RENA-SCI
2•-vrco-Presldonte,
Bonlamlm Faro h IMDB-RJI

LIDIIANCA DO MDI
I DAM"JNOIIA
JO.Secretárlo:
Dlnoite Mariz IARENA-RNI

Suplentes de Secretórios,

lide r
Franco Montare

Vice-lideres
Mauro Benevldes
Roberto Saturnlno

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-PAI
Alexandre Costa IARENA-MAI
Mondes Canele IARENA-MTI

2•-Socrotórla,
Marcos Freire IMDB-PEI

COMIIIOU

Itamar Franco
Evondro Carreiro

COMISSlO DI AUUNTOS IIGIONAII-(CAI)
17 Membros!

Dlrotor: José Soares de Oliveira Filho
.local: Anexo li-Térreo
Telo fones: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257

COMPOSIÇÃO
Presidente, Cattoto Pinheiro
Vice-Prosldonte: Agenor Mario
Suplente•

Titulare a

A) IDVUiO DI COMIIIOII PIIMANINTIS

ARENA
I. Saldanha Dorzl
2. José Sorney
3. Benedito Ferreiro

I. Coltote Pinheiro
2. José Gulomard
3. Teotónio Vilela
4. Renato Franco

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Costa
local. Anexo ii- Térreo
Telefone: 25-8505- Ramais 301 o 313

5, José Esteves
MDB
I. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

COMISilO DI AOIICULTUIA-(CA)

I. Eveláslo Vieira
2. Gilvan Rocha

Assistente. l6da Ferreira da Rocha- Ramal312
Reunia.., Torças.felras, às 10,00 horas
local. Sala "CI6vis Bevilacqua"- Anexo li- Ramal623

17 Membros!

COMISSlO DI CONITITUIÇlO I JUITIÇA-(CCJ)

COMPOSIÇÃO

113 Mombrosl

COMPOSIÇÃO
Presidente, Orestes Quércla
Presidente• Accloly Filho

Vlce-Presldenter Benedito Ferreira

!9-VIce-Presldenter Gustavo Caponema

2'-VIco-Presldente, Paulo Brossard
Titulare a

luplentea
ARENA

I. Vasconcelos Torres

I. Altovlr leal

2. Paulo Guerra

2, O ta ir Bocker
3. Renato Franco

3. Benedito Ferreira

4, ltallvlo Coelho
5. Mondes Canelo
MDB
I. Agonor Maria

2. Orestes Quércla

I. Adalberto Sona
2, Amarai Peixoto

Titulare a
I,
2.
3.
4.
5.
6,
7,
B.
9,

ARENA

Accloly Filho
José Sarnoy
José llndoso
Holvldlo Nunes
ltallvlo Coelho
Eurico Rezondo
Gustavo Capanemo
Heitor Dias
Henrique do la Rocquo

Suplente•
I. Maltas lo ao
2. Otto lehmann
3. Petrónlo Portolla
4. Renato Franco

5. Oslros Teixeira

MDB
I. Dirceu Cardoso

2, leite Chaves
3, Nelson Carneiro
4, Paulo Brouard

1. franco Montare
2. Mauro Benevldes

r\sslstente1 Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga--: Ramal706
Reunl6es1 Quartas.felras, às II130 horas
loca h Sala '~Ruy Barbosa"- Anell:o 11- Ramais 621 e 716

Asslstente1 Mario Helena Bueno Brandao- Rama1305

Rounlae" Quartas. loiras, às 10,00 horas
lccall Sola "Clóvis Bevllacqua" -.Aneli:O 11- Ramal623

I

I'
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COMISSlO DO DISTRITO PIIIIIAL-(CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUIA-(CIC)

III Membros!

19Membrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presldenleo Heitor Dias

Presidente: Tarso Outra

Vlce-Presldenteo Adalberto Seno

Vh:e-Presldente: Henrique de la Rocque

Titulare•

~uplenteo

Titulare•

luplent11

ARENA

ARENA

I. Helvídio Nunes

I. Augusto Franco

1. Tarso Outra

2. Eurico Rezende

2. lulz Covolconte

2. Gustavo Capanema

2. Helvldlo Nunes

3. Renato Franco

3. José llndoso

3. Joao Calmon

3. José Sorney

4. Osires Teixeira

4. Vlrgillo Tóvoro

4. Henrique de.la Rocque

4. Ruy Santos

5. Saldanha Derzl

5. Mendes Canele

6. Heitor Dlos

6. Ollo lehmann

I. Arnon de Mello

7. Henrique de lo Rocque

MDB

8. Otoir Secker
MOS
I. Adalberto Seno

1, Evandro Carreiro

2. lózoro Barboza
3. lluy Carneiro

2. Nelson Carneiro

I. Evelóslo Vieira

1. Franco Mantere

2. Paulo Brossord

2. Itamar franco

3. Adalberto Seno
Assistente, Clelde Maria B. F. Cruz- Romol598
Rounióeso Quintos-loiros, às 10,00 horas

Assistente, Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romol306

lacaio Solo "Clóvis Bevllocqua"- Anexo 11- Ramo1623

Reunlóeso Quintos-feiras, às 9.00 horas

local: Solo "Ruy Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMIIIlO DI PINANÇAI-(CP)
117 Membros i
COMPOSIÇÃO

COMISSlO DI ICONOMIA-(CI)

Presidente: Amoral Peixoto

III Membros!

Vlce-Presidente: Teotónio Vilela

COMPOSIÇÃO

ntular••

Suplente•
ARENA

Presldenteo Milton Cabral

I. Saldanha Derzl

I. Daniel Krleger

Vice-Presidente: R!1J1olo Franco

2. Benedito Ferreiro

2. José Gulomard

3. Alexandre Costa

3. José Sarney

Titulare•

Suplente•

4. ·Fausto Castelo-Branco

4. Heitor Dias

5. Jessé Freire

5. Collete Pinheiro

I. Benedito Ferreira

6. VIrgíliO Távora

6. Osires Teixeira

ARENA
I. Milton Cobrai

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

7. Monos Leão

3, Jessé Freire

3. Ruy Santos

8. Tarso Outro

4. lulz Cavalcante
5. Arnon de Mello

4. Callete Pinheiro

6.

5. Helvídlo Nunes

9. Henrique de lo Rocque
10. Helvídlo Nunes

11. Teotónlo VIlela

Jarbas Passarinho

I 2. Ruy Santos

7. Paulo Guerra

MDB

8. Renato Franco

MDB

I. Franco Montare

1. Age no r Maria

2. Orestes Quérclo

2. Amoral Pel.ato

3. Roberto Saturnlno

I. Amoral Peixoto

I. Donton Joblm

2. leite Choves

2. Dirceu Cerdoso

3. Mauro Benevides

3. Evelóslo Vloiro

4. Roberto Soturnlno

5, Ruy Carneiro
Assistente! Daniel Rols de Souza- Ramal675

Assistente: Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga- Ramal303

R?unic5os: Quarras-felras, às 10:00 horas

ReuniOos: Quintas-feiras, às 10,30 horas

local: Sala "Ruy Barbosa"- Anoxo 11- Ramais 621 o 716

Local: Sala ''Ruy Barbosa 11 -

AneiCO 11- Ramais 621 e 716
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COMISSAO DI UGISLAÇAO SOCIAL-(CLS)

COMISSAO DIIILAÇOIS IXTIIIOI~II)

i7 Membros!

.115 Membros/

COMPOSiÇÀO

COMPOSIÇÃO

Presldenrez Nelson Carneiro

Vico-Prosidonte, Je11ó Freire

ntularee

Presidente: Don/o/ Krlogor
I•·VIce-Pres/donto: lulz Via no
2•·Vico-Pres/donto: Virgílio Tó•oro

Suplante•
ARENA

I.
2.
3.
t

I. Virgllio Tdvoro
2. Eurico Rozondo
3. Acc/oly Filho

Mondos Cano/o
Dom/cio Gondlm
Jorbos Passarinho
Henrique do lo Rocquo
5. Jessó Freire
MOS

I. ldzoro Sorbozo
2. Ruy Carneiro

I. Franco Montara
2. Nelson Carneiro

Assistente: Oonlel Reis de Souza- Romo/675
ReuniOesz Qulnlas·f•lras, às 11100 horas

loco!: Solo "Ció•ls Bevllocquo"- Anexo /1- Romo/623

COMISIAO DI MINAIIINDGIA-(CMI)

ntularaa

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

1. Don/o/ Kr/ogor
2. luiz Viana
3. Virgll/o TdYoro
4. Jo11ó Freire
5. Arnon do Mel/o
6. Potrónlo Portel/o
7. So/donho Cerzi
8. José Sornoy
9. João Co/mon
/O, Augusto Franco

17 Membros!

MOB

COMPOSIÇÃO
Presidente: Joao Colmon
· Vlce-Prosldonte: Oomfclo Gondlm

ntularea

Accloly Filho
José llndoso
Conote Pinheiro
Fausto Costeio- Bronco
Mendes Cano/o
He/Yidlo Nunes

Suplentes

I. Oonton Jobim

1, Nelson Carneiro

2. Gll•on Rocho

2. Paulo Brossord

3. Itamar Franco

3. Roberto Soturnlno

4. leito Choves

5. Mouro Benevides

ARENA
I.
2.
3,
4.
5.

Milton Cobro/
Arnon do Mo/lo
luiz Coyo/conte
Comício Gondim
Joao Co lmon

I. Paulo Guerra
2. José Gu/omord
3. Virgílio Tó•oro

Assistente: Cóndldo Hlportt- Romo/676
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 heras

loco/, Solo "Ruy Borboso"- Anexo 11---: Romois 621 o 716

MOS
l. Dirceu Cardoso

I. GIIYon Rocha
2. leito ChoYOs

2. Itamar Franco

COMISIAO DIIAÚDI-(CI)
17 Membros/

Assistente: Ronoldo Pacheco de 01/Yoiro- Romo/306
Reuni Oos: Quintos-loiros, às 10:30 horas
locoio Solo "CióYis SOYI/ocquo"- Anexo /1-, Ramo/ 623

Presidenta: Fausto Castelo-Branco

COMIIIAO DIIIDAÇAO-(CI)
COMPOSIÇÃO

ntularea

ntularal

Suplantes
ARENA
I. Virg/1/o Tdvoro
2. Mondes Conolo

1. José lindoso
2. Renato Franco
3, Otto lehmann

----

Suplentes

I. Soldonho Cerzi
2. Mondes Cono/o

I, Fausto Castelo-Branco

2. Cottoio Pinheiro
3, Ruy Santos
4. Otà/r Bocker
5. Alto• Ir leal
MOS

MOB
I. Danlon Jobim
2. Orestes Quórcio

..

ARENA

Pros/donie: Oonton Joblm
Vlc:e·Presldenfel Renato Franco

---------·

V/ce-Presldontoo Gl/yon Racho

15 Membros/

I. Dirceu Cardoso

Assistente: Mario Carmem Castro Souza- Ramall34
Reuniões: Quortas.fohos, àsll130horos
loco/o Solo "CióYis BoYIIocquo"- Pnoxo /1- Romo/623

I. Adalberto Sono
2. Gllvon Rocha

I, Evondro Carreira
2. Ruy Corno iro

Assistente1 lêda Ferre'~ra da Rocha- Romo/312

Reuniões: Quintas-loiras, às I hOO horas

/ ·

.

loco/: Solo "Ruy Sorboso"- Anexo 11- Romols 621 o 716
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COMISSlO DIIIGUIANÇA NACIONAL (CSN)

COMISSlO DI TIANIPOITIS, COMUNICAÇOIS
I OliAS PIIILICAI-(CT)

17 Membros i

17 Membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente. José Gulomard

COMPOSIÇÃO

Vlce.Presldente, Vasconcelos Torres

Presidente! Alexar1dre Costa

Vlco-Prosldonte, Lulz Cavalcante

Suplente•
ARENA

I. Lulz Cavalcante

ARENA
1,
2.
3,
4,

Alexandre Costa
Lulz Cava Icanto
Bonodl!o Forrolra
José Estovos
5. Paulo Guerra

MDB
I, Agonor Maria
2. Orosles Quórcla

), Amaral Peixoto
2. Adalberto Sena

Suplente•

Titular••

I, Jarbas Pa11arlnho
2. Henrique de La Rocque
3. Alexandre Cesto

2, José Llndoso
3. Vtrglllo Távora
4, José Gulomord
S. Vonc:oncelcs Torres

1, Oito Lohmann
2. Mondes Cana lo
3. Toot6nlo Vilela
MDB

I. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnlno

1, Evandro Carreira
2. Evoláslo Vloira

Aulslonte, L6da Ferreira da Rocha- Ramal 312
Reunlees, Quartas-floras, às IMO horas
Local, Sala "Roy Barbosa"- Anexo 11- Ramols621 e 716

Aulstonto, Cláudio Carlos R. Costa- Ramal 301
Reunleos, Quintas-loiras, às I 1:30 horas
loca), Sala "Clóvis Bovllacqua"- Anexo li- Ramal 623

COMISilO DIIIIVIÇO PÚILICO CIVIL-(CIPC)
17 Mombrasl
COMPOSIÇÃO
Prosldente, Lázaro Barboza
Vlce-Presldente: Otto Lehmann

Titular••

I) SIIVIÇO DI COMIISOU MISTAS, ISPICIAIS
IDIINQUIIITO
.

Suplente•

Coml11la1 Temporária•

ARENA

I. Augusto Franco

I, Maltes Loea
2. Gustovo Capanoma
.3. Alexandre Costa

2. Oito Lohmann
3. Heitor Dias
4, Accloly Filho
5. Lulz Viana

Cholo, Ruth do Souza Castro
local, Anexo li- Tórroo
Telolono, 25·CI05- Ramal 303
I I Comlueos Temporários para Pro[otos do Congrouo Nacional
21 Comrueos Temporárias paro Aproclaç6o do Voto•
31 Comlueos Especiais o do Inquérito, e
41 Coml11do Mista do Pro[oto do lol Orçamentária lar!. 90 do Reglmonto
Comum!,

MDB
I, Itamar Franco
2, Lázaro Barboza

I, Danlon Jobim
2. Mauro Bonovldos

A11istonte: Sonlo Androdo Polxolo- Ra;riat"307.
Reunleos: Qulnlas.folras, às 10.00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716

Assistentes de Comlu6esl Harcldo Pereira Fernandes- Ramal 674;
'Aliou ao Oliveira - Ramal 674; Clolde Maria B. F. Cruz- Ramal 598;
Mauro lopos do Sá- Rama131 O,

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976
HORAS

TERÇA

SALA

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTES

ro,oo

C.A.R.

CLÓVIS BEVIIACQUA
Ramal-623

ltDA

09o00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-62le716

RONALDO

HORAS

QUARTA

SALAS

ASSISTENTES

C.E.C.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal- 623

CLEIDE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramals-621 o716

SONIA

C.F.

RUY BARBOSA
Ramois-621 e716

MARCUS
.VINICIUS

C.C.J.

to.oo

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
HELENA

C.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

CÂNDIDO

C.M.E.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

RONALDO

C.A.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

MARCUS
VINICIUS

C.l.S.

CLOVIS BEVIIÁCQUA
Ramal- 623

DANIEL

C.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
CARMEM
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ATA DA 200.• SESSAO, EM 29 DE
OUTUBRO DE 1976
1.1 -ABERTURA
1. 2 - EXPEDIENTE
1. 2 .1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n.• 89/76 (n.o
2. 214-B/76, na Casa de origem) que autoriza a
doação à Universidade Federal dà. Bahla do Imóvel que menciona, situado na cidade de Salvador,
Estado. da :Bahla.
· - Prl)je,.to de Lei do Senado n.o 193/76, que
Introduz alteraçãq na Lei n. 0 6 .205, de 29 de abril
de 1975,, q\lll,.estabelece a descaracterização do salãrlo mmil:lio como fator de correção monetária
etc. ''
·'"'
- Projeto de Lei do Senado n.o 274175, que
acrescenta dispositivo à Lei n.0 4. 749 de 12 de
agosto de 1965, que dispõe sobre o pagamento da
gratificação prevista na Lei n. 0 4.090, de 13 de julho de 1962,
- Projeto de Resolução n. 0 101/78, que estabelece allquotas máximas no Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias.
1.2.2- Discursos do Expediente
SENADOR. AUGUSTO FRANCO - Preservação da natureza para resguardar o futuro nacional.
SENADOR ITAMAR. FRANCO- Encaminhamento à Mesa do Projeto de Lei do Senado n. 0
285/76, que "estabelece critérios de distribuição
para o Fundo de Participação dos Munlciplos". VIsita do Presidente Gelsel à cidade de Juiz de
Fora- MG.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Correspondência recebida do Assessor Parlamentar do
Ministério dos Transportes, encaminhando os esclarecimentos prestados pela Empresa de Portos
do Brasil S .A. - PORTOBRAS, a propósito de discurso proferido por S. Ex.• no Senado, a respeito
da abertura do Porto de Aracaju.
SENADOR OTAIR BECKER - Necessidade da.
reformulação elo Decreto n.o 77.789, ele 9 ele junho

de 1976, que regulamenta o Decreto-lei n.o 1.438,
de 26-12-75, que estende a Incidência do Imposto
sobre os serviços de transporte rodoviário de passageiros ao transporte rodoviário de cargas sob
a denominação de Imposto sobre os Serviços de
Transporte Rodoviário Intermun!c!pal e Interestadual de Passageiros de Carga - ISTR.
1.3 -ORDEM DO DIA
- Requerimento n. 0 524/76, do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Ministro das Relações Exteriores, Embaixador
Azeredo da S!lvelra, publicado no Jornal do Brasil,
edição de 5 de outubro de 1976. Votação adiada por
falta de quorum.
- Requerimento n.0 531/76, do Sr, Senador
Otalr Becker, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo
Engenheiro Telmo Thompson Flores por ocasião
da visita do Senhor Presidente da República ao
Estado de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 92/75, do Sr.
Senador José Esteves, que dispõe sobre a transferência da sede da Superintendência da Borracha
par.a a cidade de Manaus. Discussão encerrada,
ficando sua votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n.O 125/76, do Sr.
Senador Oslres Teixeira, que autoriza os Governos
E>taduals a Implantar agências de banco oficial
ou caixa económica estadual, nos termos que especifica. (Apreciação prel!mlnar da consUtuclonal!dade.J Discussão encerrada, ficando sua votação
adiada por falta de quorum.
1.4 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO, ENCERRAMENTO
2 - CONSULTORIA JURíDICA
- Parecer n. 0 58/76
3 - MESA DIRETORA
4 - LíDERES E VICE-LtDERES DE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 200.a SESSÃO, EM 29 DE OUTUBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura

,.

PRESID:i!:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Altevlr Leal- José Gulomard - Evandro Carreira
- José Esteves - José Llndoso - Cattete Pinheiro
- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
costa - Henrique de La Rocque - José Sarney Helvidlo Nunes - Petrônlo Portella - Vlrgillo Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Jessé
Freire- Ruy carneiro- August<J Franco- Ruy Santos - Eurico Rezende - Roberto saturnino - Danton Joblm- Gustavo Capanema- Itamar FrancoMagalhães Pinto - Italivlo Co-elho - Mendes Canale
- Saldanha Derzl - Accioly Filho - Otalr Becker Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
O Sr. 1.0-Secretãrio vai proceder à leitura do Expediente.
ll: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES N.•• 900 E 901, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n, 0 89,
de 1976 (n.0 2.214-B, de 1976, na origem), que
"autoriza a doação à Universidade Federal da
Bahia do imóvel que menciona, situado na cidade de Salvador, Estado da Bahia".
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PARECER N.0 900, DE 1976
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador João Calmon
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, o
Senhor Presidente da República, pela Mensagem n. 0
118, de 11 de maio do ano em curso, submeteu à apreciação do Congresso Nacional o presente projeto que
"autoriza à União transferir, por doação, à Universidade Federal da Bahla, o Imóvel constituído de
terreno nacional Interior, com a ãrea de cento e sete
mil, duzentos e sessenta e cinco metros quadrados e
clnqüenta e seis decímetros quadrados, e prédios nele
existentes, situado na Vila Santa Angela, antiga
Quinta. da Ondlna, no subdistrito da Vitória, cidade
de Salvador, Estado da Bahla".
De acordo com a Exposição de Motivos do Ministério da Fazenda, onde se processou o pedido daquela
Universidade, a doação está arrimada no Decreto n. 0
71.713, de 16 de janeiro de 1973, que decl!Lrou extinto
o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de Salvador, do Ministério da Educação c Cultura, tendo
autorizado a transferência por doação à mesma Universidade das bens Imóveis até então destinados às
atlvldades do referido Centro.
A medida ora pleiteada depende de autorização
prévia em lei, como sustenta em seu Parecer L-045,
de 31-12-74, a Consultorla-Geral da República, não
obstante os termos do citado Decreto n.O 71.713.
Por sugestão, pois, do Serviço do Património da
Unliío, aprovada pela Secretarla-Gernl do Ministério
da Fazenda, a ma térla to! endereç!Lda à deliberação
do congreBso Nacional.

O aspecto jurídico-constitucional da Iniciativa jã
foi convenientemente examinado pela douta Comissão
de Constituição e Justiça.
Do ângulo da competência desta Comissão é de
se ressaltar, Igualmente, a Inteira procedência da
providência legislativa solicitada, eis que se destina
a transferir Imóvel de entidade educacional extinta a
uma Universidade Federal que dela necessita para
atender às multlplas exigências administrativas, culturais e educacionais decorrentes da crescente expansão de seus cursos.
Somos, portanto, pela. aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976.
Henrique de La Rocque, Vlce-Presldente, no exercício da Presidência - João Calmon, Relator - Otto
Lehmann - Gustavo Capanema - Ruy Santos.
PARECER N. 0 901, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Heitor Dias
Com mensagem do Senhor Presidente da República, é submetido à deliberação do Congresso Naclonai, nos termos do artigo 51 da Constituição, projeto de lei que autoriza a doação a Universidade Federal da Bahla do imóvel que menciona, situado na
cidade de Salvador, Estado da Bahla.
Justificando o projeto, afirma o Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, em sua Exposição de Motivos,
que
"A Universidade Federal da Bahla pleiteia
a transferência para seu patrlmônio do terreno
nacional interior com a área de 107 .265,56m2 e
prédios nele existentes, situado na. Vila Santa
Angela, antiga Quinta da Ondina, com acesso
pela Estrada de São Lãzaro e Avenida Presidente Vargas no Subdlstrl to da Vitória, Cidade de
Salvador, Estado da Bahla."
A doação está apreciada no Decreto n.O 71.713,
de 16 de janeiro de 1973, que declarou extinto o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de Salvador, do
Ministério da Educação e Cultura, o qual utilizava
o mencionado Imóvel e autorizou a sua transferência
à Universidade Federal da Bahla.
O Serviço do Patrlmônlo da União e a SecretariaGeral do Ministério da Fazenda manifestaram-se favoráveis à doação, o que levou o Senhor Ministro de
Estado da Fazenda a submeter ao Chefe da Nação o
anteprojeto que ora examinamos no Congresso Nacional.
Vale destacar que o Imóvel será destinado às ativldades próprias da Universidade Federal da Bahia.
Sob os aspectos que cabe a esta Comissão examinar, nada vemos que se possa opor ao Projeto de Lei
da Câmara n.0 89, de 1976.
Ante as razões expostas opinamos pela aprovação
do projeto.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1976. - Ruy
Santos, Presidente em exercício - Heitor Dias, Relator - Ruy Carneiro - Henrique de La Rocque Heivídlo Nunes - Benedito Ferreira - Saldanha Derzl - Virgílio Távora - Itamar Franco,
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PARECERES N.•• 902 c 903, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 193,
de 1976, que "introduz alteração na Lei n.• 6.205,
de 29 1le abril de 1975, que entabelece a dcscaractc~ização do salário mínimo como fator de
correção monetária etc".
PARECEit N. 0 902, DE 1976
Da Comissão 1le Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
A Lei n.• 6.205, de 29 de abrll de 1975, que "estabelece a descaracterização do salário mínimo como
fator de correçi'i.o monetária", alcançou as pensões
alimentícias antes fixadas tendo dito salário como
padrão.
Com o Projeto de Lei do Senado n. 0 193, de 1976
o nobre Senador Vasconcelos Torres deseja excluir
das restrições do art. 1,0 "as pensões alimentícias de
qualquer natureza, quando judicialmente fixadas com
base no salário mínimo".
E assim justifica sua proposição:
"Antes do advento da Lei n. 0 6.205, de 29
de abril de 1975, que descaracterizou o salário
mínimo como fator de correção monetária, os
magistrados de todo o País haviam transformado em praxe a fixaç~o elas peiFôes alimentícias (al!mentos provisional> ou definitivos,
assim como as pensões re~ultantes de acidentes
do trabalho ou do trânsito) com base no salário
mínimo.
Isso evitava que as partes beneficiárias de
pensão al!mentícia tivessem necessidade de
pleitear judicialmente a atualização dos respectivos valores, toda vez que ocorresse a desvalorização da moeda, ao mesmo tempo que
contribuia, eficazmente, para o de~congest!o
namento das varas judiciais de família.
Hoje em dia, contudo, em face dos termos
da referida Lei n.• 6.205/75, tal procedimento
já não é possível.
Penso até que a Lei n. 0 6.205, tendo sido
assaz pródiga e111 excecões :1 regra fundamental
da descaracterização do salário mínimo como
fator de atualização monetária (v. 1.0 e seus
Incisos I a V, bem como § 4. 0 , todos do art. 1.0 ),
não contÉm o adrede espírito de arrostar tão
salutar prática judicial, cuja exclusão, certamente, só não ficou prevista em seu texto por
mero esquecimento do legislador."

*

A sugestão vem atender a uma realidade, tão bem
conhecida daqueles que militam nas Varas de Família do País. A r.xclusão do salário mínimo como padr:io
trouxe às p?.rtes e aos juízes embaraços dlficllmen te
superados, especialmente quando os allmentantes não
têm rendimento fixo.
Ao julgar constitucional e jurídico o Projeto, meu
voto é por sua aprovação.
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Nelson Carneiro, Relator
Leite Chaves - Henrique de La Rocque - Heitor Dias
- Jo~é Lindoso - Gustavo Capanema -Franco Montoro.
PARECER N. 0 903, DE 1976
Da Comissão 1le Legislação Social
Relator: Senador Lázaro Barbosa
De autoria elo eminente Senador Vasconcelos Torres, o Projeto ora submetido à consideração desta
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Comissão visa a excluir da descaracterização do
lár!o mínimo, como fator de correção monetária,
que trata a Lei n. 0 6.205, de 29 de abril de 1975,
pe:1~:6es alimentícias de qualquer
fb:adas judicialmente com base no ""'""·v nun1mo.
Na justlflcaçfio da matéria, é salientada a
adotada pela justlca, até o advento da oueucouua<
lei, - de fixar pensões alimentícias baseadas no
lár!o mínimo.
ll.duz, ainda, que esse procedimento evitava
os beneficiários da pensão necessitassem
dlcamcnte, pleitear, por via judicial, a re''I>a.o
respectivos valores, tendo em vista a constante
valorização da moeda.

1~

qne o fulcro
projetof;~H~~:r~f.i:
nos Verificamos
tutelares princípios
que do
regem
as
mílla, abordando aspecto de fundamf,ntal
para os cham!ldcs parentes alimentícios, de que
o nosso Código Cil'il, em seus artigos 396/399.

O projeto nos parece, pois, da melhor ooc1rttm'
dade. cabendo-nGs re(\lstrar que recebeu pa1:ece~r
vorávei. no rné,rito, da !lustrada Comissão de
tulção e Justi~a.
~·'a e,;fer:l rle compet§ncl.a regimental desta
ml~s5o, manife~tam'oo a nossa simpatia pela

salientando que a Informação estabelecida
pela Lei n. 0 <1.2(", de 29 de abril de 1975, mcocc:e
clerrog-ada com a exclusão da restrição às
alimentícias.

A vl~ta do e~:posto: opinamos pela aprovação
projeto.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976.
1-:elscn C~rncirn, Pl'P>idente - L:ízaro Barboza,
tor - D~miciu Gondim - Henrique de L.a Ro•cq~ce
Franco Montoro - Jarbas Passarinho - Jessé
PARECERES N. 0 s 904 E 905, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0
de 1975, que "Acrescenta dispositivo à Lei
4. 749, de 12 de agosto de 1965, que "dispõe
brc o pagamento da gratificaçào :•revista
Lei n.• 4.090, de 13 de julho de 19ii2".
PARECER N.O 904, DE 1976
Da Comissão de Ccmstituição e Justiça
Relator: Senador llelvídio Nunes
Através do Projeto de Lei n.0 274/75, pretende
eminente Senador Nelson Carneiro acrescentar
positivo ''n Lt'l n.o 4.749, de 12 de agosto de
dispõe sobre o pagamento da gratificaçiio
na Lei n,0 4.000, de 13 de julho de 1962".
Em verdade, a Lei n,o 4.0~0 instituiu a ""''m1ca
çüo de NJ.tnl para os trabalhadores, paga pelo
pregador ao empregado no mês de dezembro de
ano e correspondente a 1/12 a vos da •·ec.nuJn"'"~'"u·
foi reg;ul:unent8''a pelo Decreto n. 0 1.881, de
dezembro de 1D62.
A Lei n,o 4.749, de 1965, que dispôs sobre o
gnmcnto da gratlficação pr~v!~ta na Lei n. 0 4.
de 1962, disclpllnou mais amplamente a
por sua vez foi regulamentada pelo decreto n.0
ele 3 de novembro de 1965.
Segundo a legislação vigente, a gratificação
tallna será paga "até o dia 20 de dezembro de
ano, compensada a importância que, a título de
mcnto, o empregado houver recebido na forma
artigo seguinte" (art. 1.0 ).

------------
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Pois bem, o art. 2. 0 estabelece:
"Entre os meses de fevereiro e novembro
de cada ano, o empregador pagará, como
adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma. só vez, metade do
salário recebido pelo respectivo empregado no
mês anterior."
Consoante, pois as conveniências e disponibilidades do empregador, a lei, que permite adiantamentos,
dá-lhe o pra~o de nove meses para satisfazer a obrigação que lhe Impôs.
Ora, o projeto de lei do eminente senador Nelson
Carneiro altera Inteiramente a sl.stemátlca adotada,
vez que no acréscimo pretendido permite que o empregado requeira que o "empregador deposite, mensalmente, em Caderneta de Poupança da Caixa
Económica Federal, um doze-avos (1/12) da remuneração a que fizer jus no mês" (§ 3.0 !.
Claro que a Introdução de tal dispositivo, nos
moldes propostos, trará benefícios ao empregado,
representados, sobretudo, pelos juros e correção monetária que acompanham o mecanismo de poupança.
Resta saber,' porém, se os empregadores estão estruturados, económica e funcionalmente, para o cumprimento de novos encargos, assim também se a nova
fórmula proposta não viria contribuir para a dispensa de empregados que utilizam a faculdade que se
lhes pretende oferecer.
Quanto ao mais, o § 4.0 que a proposição Intenta
adicional ao art. 2.0 da Lei n.O 4. 749, de 1965, apenas
traça norma de procedimento com relação ao levantamento dos saldos e me parece perfeitamente aceitável.
Em resumo, o Projeto de Lei n. 0 274/75 não fere
a Constituição. E quanto à jurldlcldade não vejo
óbice à traml tação.
Cabe a esta Comissão examinar-lhe, também, o
mérito. A matéria, entretanto, está naquela faixa em
que as opções são difíceis, às vezes cruciais.
A· proposição foi distribuída, Igualmente, à Comissão de Legislação Social.
Na dúvida, pois, sou pela tramitação do projeto.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1976. Accloly Filho, Presidente - Helvídio Nunes, Relator
- losé Lindoso - Nelson Carneiro - Leite Chaves
- Heitor Dias - Henrique de La Rocque - Italivlo
Coelho.
PARECER N.0 905, DE 1976
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador larbas Passarinho
Objetlva o projeto em exame, de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, acrescentar ao artigo 2.0 da Lei n. 0 4, 749, de 12 de agosto de 1965, um
parágrafo 3.0 , de modo a que a gratificação de Natal
ou o "13. 0 salário", criado pela Lei n.o 4.090, de 13
de julho de 1962, possa ser depositada, a requerimento do empregado, em duodéclmos mensais, em conta
de Caderneta de Poupança da Caixa Económica Federal.
A medida proposta segundo se depreende da
"justificativa", tem a finalidade de proporcionar o
acréscimo de juros e correção monetária ao montan-
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te da gratificação, posslbUitando um substancial
aumento do valor recebido pelo empregado.
Vale recordar que a Lei r,,o 4. 090/62, ao estabelecer a cornpulsorledade do pagamento da gratificação de Na tal aos trabalhadores, pôs um paradeiro a
uma questão que vinha suscitando constantes conflitos entre patrões e empregados. Entendida como uma
liberalidade do empregador e, em conseqüência a
gratificação era paga ao seu talante, variando' de
empregado para empregado, sem qualquer correlação
com o salário. De outro lado, havia empresas que
nada. pagavam ou, quando o faziam era para alguns
prl vilegiados. Por seu turno, a Justiça do Trabalho
passou a. considerar obrigatório o pagamento quando
ocorresse habltualldadei vindo, assim, a ter uma conotação de salário sup ementar, que se Incorporava,
inclusive, ao cômputo das lndenlzações trabalhistas.
A Lei n.0 4. 090/62, portanto, pacificou a questão,
assegurando a todo trabalhador o direito à percepção
de um mês de salário por ocasião das festas natalinas. Posteriormente, em 1965, a Lei n.o 4. 749, de 12
de agosto, com o objetlvo de suplementar a remuneração das férias, facultou o pagamento de 50% da
gratificação, desde que o empregado o requeresse,
antecipadamente. Desse modo, em fevereiro, por
exemplo, que é o mês de pred!leção das férias, face
à possibilidade de conjugá-las com os dias de Carna vai, o empregado pode receber metade da sua gratificação.

ora, pelo projeto em exame, além dos naturais
encargos que adviriam para o empregador de ter de
abrir e movimentar contas bancárias em nome de
seus empregados, que, numa grande empresa, podem
ser milhares, o beneficio criado pela Lei n,0 4.749/65
Iria se torna nulo para aqueles que tiram férias no
Início do ano. Isto porque, sendo o depósito na
Caderneta de Poupança em duodéclmos, até maio,
por exemplo, nenhum trabalhador atingiria aos 50%
da gratificação hoje paga. Em fevereiro, o_ pagamento seria, apenas, de 2/12 avos do "13.0 salário".
Não bastassem essas razões, que, ao nosso ver,
lnflrmam os objetlvos do projeto, restaria lembrar,
quanto ao benefício pretendido, que é o aumento do
dinheiro graças à correção monetária e aos juros
pagos pelas cadernetas de Poupança, que estes só
Incidem sobre o capital depositado nos trimestres
Inteiros, não movimentados. ora, é claro que os saques feitos num trimestre prejudicarão a contagem
daqueles adicionais para os trimestres seguintes. .Assim, se as férias forem gozadas durante o primeiro
trimestre do ano, nenhum acréscimo terá o empregado nos valores depositados. Já, no segundo trimestre, o beneficio ainda será mínimo, não dando a
correção monetária, mesmo que elevada, para atingir
aos 50% da referida gratificação,
Assim, o pretendido no projeto resultará em
prejuízo para a grande massa de trabalhadores que
prefere tirar férias no Início do ano, além de sobrecarregar as empresas com problemas de ordem contábll, decorrentes dos depósitos que, a todo mês,
terão de fazer na Caixa Económica.
Ante essas razões, nosso parecer é pela rejeição
do projeto.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976. Jessé Freire, Vlce-Presidente no exercício da presidência - Jarbas Passarinho, Relator - Domiclo
Gondim - Nelson Carneiro - Henrique de La
Rocque.
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PARECERES N.0 s 906 E 907, DE 1976
Sobre o Projeto de Resolução n. 0 !101, de
1976, que "estabelece alíquotas máximas no
Imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias".
PARECER N. 0 906, DE 1976
Da Comlssão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvídlo Nunes
O Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 23, § 5. 0 da Constituição Federal, submete
ao Senado Federal o presente Projeto de Resolução,
mediante a Mensagem n. 0 284, de 22 de setembro de
1976, que estabelece as alíquotas máximas do Imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias.
A matéria acha-se contemplada nos artigos 415
e 417 do Regimento Interno desta casa.
A reforma do sistema tributário nacional, estabelecida, Inicialmente, pela Emenda constitucional
n.0 18, de 1.0 de dezembro de 1965, e, Jogo a seguir,
pelo Código Tributário Nacional e suas alterações,
estabeleceu nova disciplinação aos tributos incidentes sobre a introdução da mercadoria no circuito
comercial.
O extinto Imposto de consumo cedeu lugar ao
Imposto sobre produtos Industrializados e o Imposto
sobre vendas e consignações, de competência estadual, criado em 1936, originou o atual Imposto sobre
circulação de mercadorias.
O regime legal sob cuja égide encontrava-se o
IVC, autorizava a discriminação da a!íquota por
espécie de mercadoria.

A sistemática do ICM, todavia, por razões de
ordem politica e económica, estabeleceu o critério
de uniformização da alíquota, distinguindo-a, apenas, com relação ao aspecto territorial das operações.

A.s.slm, no dizer abalizado de Aliomar Baleeiro:
"Ficou vedado o tratamento diferencial em
qualquer operação no mercado Interno quanto
à espécie de mercadorias. Mas, cremos, o Senado pode estabelecer uma alíquota, para as
operações Intra-estaduais; outra, para as Interestaduais; e, ainda, para o mercado externo" (Direito Tributário Brasileiro, 7.• ed.,
pág. 225).
Se, por um lado, cabe-nos reparar, as distorções
do IVC traziam sérios prejuízos aos Estados, ·a sua
reformulação no atual ICM ainda deixa multo a desejar, ao levarmos em conta o flagrante desequllibrlo
na arrecadação tributária entre os chamados Estados produtores e Estados consumidores.
A solução para tão complexo problema, reconhecemos, não se prende à mera alteração de alíquotas,
senão à reforma das normas de incidência do tributo nas operações Interestaduais.
A fixação das allquotas do ICM pelo Senado
Federal tem por fundamento o fato de ser o referido
tributo exigível pelos Estados membros e de possuir
esta Câmara Alta uma representação Igualitária,
com o que se alcança a recomendável Isenção e neutralldade.
Somente a partir da promulgação da Resolução
n.O 65, de 1970, passou esta Casa a estabelecer as
IIJ.lquotas máximas do Imposto em tela porquanto
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até então, a fixação se dera pelo Ato Complementar
n.O 27, de a de dezembro de 1966 e pelo Decreto-lei
n.0 407, de 31 de dezembro de 1968.
Em 1973, a Resolução n.O 58, em vigor, baixou
novas alíquotas, dividindo o País em duas regiões
geoeconôm!cas, a saber: Centro-Sul e Norte-Nordeste, além de determinar aliquotas diversas para o
exercício de 1975 e para o de 1976 e subseqüentes.
O projeto de Resolução ora apreciado além de
incluir a Região Centro-Oeste, cujo !Imite da alíquota se equipara ao das Regiões Norte e Nordeste,
unl!ica as aliquotas nas operações Internas e Interestaduais, obj et!vando com esta providência dar
exata obse·rvâncla à regra !nsculp!da no art. 20, inciso III da Lei Fundamental, que dispõe:
"Art. 20 -

É

vedado:

I - .................................... .

I I - ................................... .
III - aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estabelecer diferença tributária
entre bens de qualquer natureza, em razão da
sua procedência ou destino."
Inex!st!ndo vício de !nconst!tuc!onal!dade e reconhecida a jur!d!c!dade da proposição, opinamos
pela tramitação do projeto de Resolução em tela,
cabendo à douta Comissão de Finanças o exame do
mérito.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1976. Accloly Filho, Presidente - Helvídio Nunes, Relator
- Italívio Cc.elho - Heitor Dias - Leite Chaves Nelson Carneiro - Henrique de La Rocque.
PARECER N.0 907, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Saldanha Derzl
O projeto de resolução ora apreciado, encaminhado pelo Senhor Presidente da Repúbllca nos termos do art. 23, § 5.0 da Constituição Federal, tem por
objet!vo fixar as alíquotas máximas do Imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias.
Submetido à douta Comissão de constituição e
Justiça, pronunciou-se aquele órgão coleg!ado pela
constitucionalidade e jur!dic!dade da matéria,
·
Cabe-nos, nesta oportunidade, o exame do seu
mérito.
O Imposto sobre circulação de mercadorias substituiu, com o advento da Reforma Tributária implantada pela Emenda Constitucional n.O 18, de
1965, o Imposto sobre vendas e consignações e achase disciplinado, atualmente, pelo Código Tributário
Nacional em seus artigos 52 a 58, com a redação
atribuída pelo Decreto-lei n.O 406, de 31 de dezembro de 1968.
Somente a partir de 1970, esta Casa do Congresso Nacional passou a fixar as allquotas máximas do
tributo, atendendo, assim, à exigência expressa no
texto constitucional.
A Resolução n.O 65, de 1970, ratificou as alíquotas
então vigentes em cado. unidade da federo.ção à época de sua publicação e fixou em 15% (quinze por
cento) aquelas Incidentes nas operações Interestaduais e de exportação, prevendo, nlndn, a redução
desses percentuais, o. partir de 1.0 de janeiro de 1971.

---------------------
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Deveu-se a medida à Intenção de se unificar as
al!quotas para todos os Estados membros e o Distrito
Federal, de tal maneira que, no exercício de 1974,
al!quotas máximas !!cassem reduzidas a 16% (dezesse!s por cento) nas operações Internas, 15%
(quinze por cento) nas Intra-estaduais e 13% (treze
por cento) nas de exportação de mercadorias.
A norma referida, porém, a nosso ver, Incorreu
em excesso ao conceituar as operações Internas em
seu art. 2.o, que dispunha:
nas:

"Art. 2.° Consideram-se operações Inter-

I - aquelas em que remetente e destinatário da mercadoria estejam situados no mesmo Estado;
II - aquelas em que o destinatário, embora situado noutro Estado, não seja contribuinte do Imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias, ou, sendo contribuinte, tenha adquirido a mercadoria para uso
ou consumo próprio;
III - as de entrada, em estabelecimento
de contribuinte, de mercadoria Importada do
exterior pelo titular do. estabelecimento."
Com efeito, a Inclusão da regra acima transcrita,
além de criar ficção jurídica pouca aconselhável, não
mereceu acolhida por parte do Poder Judiciário, cabendo registrar que o Supremo Tribunal Federal, em
vários julgados, reconheceu a improcedência e llegal!dade da distinção.
Em dezembro de 1973, o Senado Federal, apreciando projeto de ln!c!at!va do Poder Executivo, aprovou a Resolução n.0 58, que fixou novos tetas das
alíquotas do ICM, dividindo o território nacional, para
tal fim, em duas regiões, a saber: Região Centro-Sul,
com alíquotas máximas de 14,5% e 14% para operações Internas nos exercícios de 1975 e 1976, respectivamente; e Região Norte-Nordeste, com al!quotas de
15,5% e 15% para as mesmas operações, nos exercícios mencionados.
As operações Interestaduais, às quais não mais se
referiu conceltualmente a Resolução vigente, foram
fixadas em 12% e 11% para ambas as regiões, Indistintamente, nos exercícios referidos, enquanto que as
operações de exportação tiveram suas alíquotas reduzidas para 11%, uniformemente para todo o País.

O projeto de resolução em exame propõe duas
alterações básicas. Em primeiro lugar, equipara as
alíquotas das operações Interestaduais às Internas,
determinando as alíquotas máximas no âmbito das
Regiões Sudeste-Sul <não mais Incluindo a Região
Centro-Oeste) em 14% e 15% para as Regiões NorteNordeste.
Em segundo lugar, !nclu! nessas últimas a Região
Centro-Oeste, cujas alíquotas serão majoradas, por
via de conseqüência,
Fun_damentando a primeira alteração, ressalta a
Expos!çao de Motivos firmada pelo Senhor Ministro
de Estado da Fazenda:
"A unificação das aliquotas proposta nos
termos desta minuta, al!ada a Convênio que os
Estados celebrarão nos termos do Protocolo de
Intenções anexo por cópia, atende plenamente
ao princípio constitucional de !sonom!a tributária consubstanciado no Inciso III do art. 20."
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A equiparação ora proposta tem como conseqüência a majoração das alíquotas nas operações Interestaduais de 11% (onze por cento) no exercício em
vigor, para 14% (quatorze por cento) nas Regiões
Sudeste e Sul e para 15% (quinze por cento) nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Com Isso as distinções até então operantes na
sistemática adotada para a fixação de a.liquotas cingem-se às operações de exportação e de acordo com
as regiões ora mencionadas.
Tal orientação, todavia, sepulta a pretensão esposada por alguns estudiosos no assunto, segundo a.
qual a redução das a.líquotas nas operações Interestaduais viria a equ!l!brar as receitas dos Estados consumidores.
Como defensor dessa tese, ressalta o Dr. Lu!z
Sande, em artigo publ!ca.do na Revista de Finanças
Públ!cas, n. 0 308, pg, 26, verbis:
"Como se sabe, a aliquota Interestadual
somente se aplica quando a comerc!al!zação da.
mercadoria ou produto ocorre entre contribuintes. Isto Implica, necessariamente, operação ou
operações subseqüentes de revenda, com agregação da parcela de lucro.
Assim, se tomarmos como base o lucro médio de 20% - valor agregado - aplicandO-se
a alíquota Interestadual de 10% e a Interna de
15%, resultará uma equitativa distribuição do
produto do ICM entre os Estados produtores e
exportadores.
Um exemplo elucida melhor o rac!ocin!o Numa venda pelo produtor, no valor tributável
de Cr$ 100,00, apl!cada a alíquota proposta de
10%, resulta um Imposto de Cr$ 10,00 e um
valor total de Cr$ 110,00. Na operação subseqüente, essa mercadoria sendo revendida por
Cr$ 132,00 com 20% de lucro), aplicada a aliquota Interna de 15%, gera um Imposto do valor
de Cr$ 19,80, do qual, abatendo-se a parcela de
Cr$ 10,00 paga ao Estado de origem, sobre a
parcela de Cr$ 9,80, devida ao Estado Consumidor.
Há, desse modo, um razoável equ!librio na
partilha do valor tributado, ficando o Estado
produtor com Cr$ 10,00 e o Estado ~onsum!dor
com Cr$ 9,80."
Contestando tal enten!\!mento, sustenta o Dr.
Carlos Antonio Rocca, Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, que não há porque se falar .em
Estados consumidores e produtores, uma vez que
existem Estados "perdedores" e "ganhadores" em todas as regiões. comprovando sua assertiva, toma como
exemplo o Estado de São Paulo, que se encontra no
rol de "perdedores" e é considerado como unidade
desenvolvida da Região Sudeste e tipicamente produtor.
Por outro lado, a redução da alíquota Interestadual do ICM contr!bu!ra para o agravamento dos
deflclts comerciais das reiiões consumidoras, de vez
que resultaria enfraquecido o poder de competição dos
produtores situados nessa11 regiões, face aos produtos
Importados de outros Estados de maior desenvolvimento.
Sufragando essa posição, manifestaram-se as Secretarias da Fazenda de Minas Gerais e do Paraná,
após anál!ses efetuadas nos respectivos Estados.
Na realidade, a matéria é complexa e não nos
parece que a simples redução das alíquotas do ICM
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nas operações Interestaduais se constitua em remédio
eficaz para sanar o problema de desequilíbrios lnterregionals. Somente uma reformulação de caráter geral poderá dar solução para tão antiga "guerra fiscal"
entre as unidades federadas.
'Temos que a redução das referidas alíquotas não
produz efeitos capazes de resolver definitivamente a
questão, pois a continuidade de baixos percentuais
Incidentes sobre os valores tributáveis manteria os
reflexos de desequllíbrlos regionais de crescimento.
Quanto à elevação da alíquota para a Região
Centro-Oeste, que até então lncluia na Região Centro-Sul· e que se pretende !n·corporar na Região Norte-Nordeste, conforme esclarece a Exposição de Motivos que acompanha o Proj etc, decorre dos níveis de
arrecadação alcançados pelas unidades componentes
da região face a d!flculdades de natureza estrutural.
As modificações ora sugeridas, cumpre assinalar,
receberam a prévia aprovação das autoridades interessadas, que se comprometeram a conservar, nos níveis atuais, a carga tributária, com vistas à manutenção do efeito da redistribuição da renda entre os
Estados.
Por estas razões, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1976. - Ruy
Santos, Presidente em exercício - Saldanha Derzi,
Relator- Helvídio Nunes - Heitor Dias - Ruy Carneiro - Henrique de La Rocque - Benedito Ferreira
- Virgílio Távora - Itamar Franco, vencido.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) Expediente lido vai à publicação.

O

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto
Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO CARENA - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O Brasll, fo1·çoso é confessar, não tem tradição na
maneira de conduzir global, crítica e cientificamente,
os problemas e visualizar as suas soluções. O planelamento das atividades públlcas e privadas é conquista
recente. Encarou-se, durante muitos anos, o planelamento como técnica suspeita ou ameaça estatizante.
A timidez de uns, a ingenuidade de outros ou, talvez,
os resíduos da nossa demorada colonização, Impediam
a racional!zação das nossas a t!v!dades económicas em
termos de atuação planejada sobre a produção, a circulação, a d!str!bu!ção e consumo dos bens, gêneros e
riquezas.
Aceito o planejamento, !nst!tucional!zado o desenvolvimento, ainda não se esclareceu objetlva e
concretamente, as metas ou fins da nossa politica
desenvolv!mentlsta. Atua-se, às vezes, neste particular,
em função de desafios conjunturais, quando o desenvolvimento Implica em diagnósticos e prognósticos
sobre a estrutura econômlco-soclal em que ele repousa. Desenvolvimento é mudança qualitativa, transformação geográfica e histórica, os recursos se transformando em riquezas sob a ação planejada, consciente e permanente do homem. Se integrar Estados,
regiões e classes, desumanizados em seus propósitos, o
desenvolvimento é a negação dele próprio, seja npro.fundnndo desníveis e agravando distorções, seja incompatiblllzando o hoje com anseios e as conquistas
do amanhã.
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Desenvolvimento não é tabulação de dados, mera
quantificação de investimentos, como se a economia
tivesse que viver necessariamente em conflito com a
politica, como se o homem devesse ser subjugado pela
natureza e vencido pela máquina. O desenvolvimento
não deve conflltar Estados, regiões e classes nem ser,
tampouco, semente e germe de tensões sociais inconvenientes ou amargas. Se isso ocorre, ele está fugindo
à sua natureza e finalldade, frustrado pelos equívocos
da filosofia que o informa.
Apesar do empenho em contrário do Presidente
dos últimos e diferentes Governo.s da República, a
nossa politica de desenvolvimento tem sido um projeto ou reflexo setorlal, momentâneo, da realidade
urbana. A cidade aparece, nessas condições, como a
preocupação primeira, maior dos planejadores. O interior ou o campo não tem merecido, na extensão e
profundidade desejadas, a atenção que o próprio desenvolvimento e:á:?;e e Impõe. Isso acontece, contraditórlnmente, em um País que, ainda hoje, retira suas
riquezas e divisas do iaterior esquecido, da agricultura
subestimada, do Município não devidamente compreendido e valorizado. Para completar o equívoco, temse impressão, nos termos em que tem sido discutido,
que o desenvolvimento está preocupado com o hoje ou
o agora do País, alheio à perspectiva que coloca, necessariamente, os objetlvos permanentes da comunidade nacional.
É justo, louvável, o Interesse com a mecânica e a
funcionalidade do mercado de capitais, do mesmo
modo é louvável e j LJsto o empenho na implantaç_ão
de uma politica inteligente que discipllne as relaçoes
de trabalho. Contudo, é estranho constatar que, na
euforia do desenvolvimento, se atue, predatoriamente,
sobre a natureza, seja derrubando flores~as, sacrificando a fauna, extinguindo os CJ,!rsos d'agua, calcinando os solos, fabricando a erosao, a qual, fllha da
terra maltratada, alcança, cedo ou tarde, as cidades
desajustadas em seu crescimento. O desenvolvimento,
nessas condições, não pode ser global, qualitativo, integrador E assim continuará, até que se perceba, com
intell,.ência ou humildade, que a história convive com
a ecÕ!ogia, que o futuro só se constrói a partir do
hoje racional e humanamente conhecido e comandado.

o otlmiJmo sem r;;i~e> é t :o 11efnsto quanto o
pesshu!smo zcm fundamento. Só o rcal!<mo critico e
lúcido poderá currlgir o que deve <er corrigido, mu7
dar o que deve ser mudado. O desenvolvimento es!a
no que se faz e naquilo que, sendo contra ele, nao
deve ser feito. Uma visual!zação superficial da problemática nacional Insiste em ignorar que 75% do
certe de :\rvores no Brasil é queimado como lenha,
muit1s E~tados já nãQ dispõem de, pelo menos, 20%
de florestas primitivas, .alteradas, as_sim, as. condicões de vldn e a sua pronrln form'lÇi:lO gaologica. A
verdade é que, neste País continental, n alvenaria está mais barata do que a madeira, o preço da terra
mais alto do que a do trabalhador que a. cuida, as
cidades Inchando cada vez mais com o constante despovoamento do Interior.
como homem do Nordeste, sinto, com tristeza, o
drama das secas convivendo com as inundações catastróilcns. O homem com um, técnicos e adminlstradmes ainda entendem a seca como problema cllmntico, quando ele é, principalmente, eCO!,lômico-soclal.
Todos como que pensam na chuva, e nua na conservação da umidade. Todos falam na ~alta de recursos
financeiros jamais na modernlznçao da estrutura
rural e no' melhora'mento das condições de trabalho,
na n1anutençüo do equllíbrio ecológico, o qual, nusente ou desatendido, vem comprometendo a vida da
maioria dos munlciplos brasileiros. A partir do meu
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Estado, o Interior é um grito de aflição permanente.
Florestas desapareceram, cedendo lugar à erosão empobrecedora. Não se ensina, desde a escola primária,
o respeito e o amor à natureza, como forma de resguardar o futuro nacional. Rios secam ou perdem seu
volume de água, sem que Isso senslb!llzem os homens
para a gravidade da situação que o fato anuncia. O
São Francisco, caminho Inicial da clvlllzação no Nordeste, está morrendo, como se a sua morte não significasse, também, o sacrifício de valiosos contingentes populacionais. Técnicos responsáveis, estudiosos
atuallzados afirmam que, no velho e esquecido rio,
Infiltram-se apenas 10% da água, 88% se evaporam
e 2o/o são retidos pela rala e escassa vegetação existente, O resultado, a par dos transtornos econôm!cos
e sociais é, também, a terra sem produtividade e a
caatinga que não deixa de ser produto da erosão secular e devastadora. Está-se, em conseqüência, sacrificando o patrlmônlo geológico nacional, a ecologia,
permanentemente agredida, frustrando o desenvolv!men to do País, desfigurando a sua própria História.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, é possível que,
mesmo como advertência, eu esteja pintando um quadro exageradamente sombrio e negro, mas da mesma
maneira que se fala e cuida do trabalho e do capital
nacionais, não se esquece ou maltrata, Impunemente,
a natureza, fator de produção, lastro da nacionalidade em crescimento. Natureza, aqui, não é só o fundamento físico, geográfico ou geológico da Nação, é,
antes de tudo, o homem assistido, educado, Instrumentalizado para a conquista do seu destino e elaboração de legítimos e saudáveis valores culturais, espirituais e políticos.
Alguma coisa, neste particular, precisa ser feita.
Jovens, adultos, técnicos, autoridades, políticos e comunidades precisam despertar para esta realidade,
resguardando e restaurando recursos que, amanhã, se
transformarão em riquezas, Ter-se-á, do contrário o
deserto e o empobrecimento, os quais, começando pelo interior, atingirão as cidades desesperadas e aflltas.
Não serão, obviamente, os meios de comunicações,
mesmo bem trabalhados, que irão amortecer a impaciência das populações desass!stidas e sacrificadas.
<Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAI\IAR FRANCO (1\IDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente, para saudar esta Casa, que aprovou, ontem, por unanimidade, um projeto de lei que
extingue a chamada "denúncia vazia". Esse projeto,
de alto alcance social, deverá ser aprovado, em segundo turno pelo Senado e depois enviado à Câmara
dos Deputados. E, daqui, fazemos um apelo às Lideranças da outra Casa, para que dêem um andamento
mais rápido à aprovação do projeto que extingue a
denúncia vazia,
Mas, Sr. Presidente, ocupo a tribuna hoje para
apresentar um projeto que estabelece novos critérios
de distribuição para o Fundo de Participação dos Municípios. Em seguida abordare! também a visita do
Presidente Gelsel à minha cidade de Juiz de Fora.
Sr. Presidente, na oportunidade em que colocamos o debate fundamental do modelo alternativo de
desenvolvimento, observamos que este deveria serdesdobrado, atingindo os municípios, Hoje, pretendemos
lançar algumas Idéias sobre o assunto, dada a função
estratégico. dos municípios na estrutura administrativa braslleira, função esta que vem sendo pouco a
pouco ensombrada pelo gigantismo federal.
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E venho nesta linha de raciocínio, Sr. Presidente,
lembrando, Inclusive - e chamo a atenção da Casa
para Isto também - que o Ato Complementar n,o 40,
de 30 de dezembro de 1968, criou o Fundo Especial,
contemplado com 2% do total de arrecadação do !PI
e do Imposto sobre a Renda, cuja aplicação deveria
ser regulada em lei, conforme o texto constitucional,
mas, até o momento este Fundo Especial vem sendo
distribuído por mera exposição de motivos do Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Seria, pois, de toda conveniência a· sua regulamentação o mais rapidamente possível.
Eis o teor do projeto que encaminho à Mesa:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 285, DE 1976
Estabelece critérios de distribuição para o
Fundo de Participação dos Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A distribuição do Fundo de Participação
dos Municípios far-se-á considerando o Sistema de
Indicadores Sociais, organizado pela Fundação IBGE.
Art. 2.0 Constarão do Sistema de Indicadores
Sociais os seguintes Itens:
III III IV VVIVII VIIIIX -

População;
Emprego e remuneração do trabalho;
Proteção ao trabalhador;
Orçamentos familiares;
Educação, Preparação de mão-de-obra;
Saúde;
Nutrição;
Saneamento básico;
Habitação.

Art. 3.0 A cada Município será atribuído um índice resultante da adição dos fatores relativos aos
Indicadores sociais, tomadas separadamente.
Parágrafo único. Nenhum Indicador social poderá ter peso superior aos demais.
Art. 4. 0 O fator de participação, para efeito do
cálculo dos recursos destinados aos Municípios, será
Inversamente proporcional ao valor obtido segundo o
critério do artigo anterior.
Art. s.o o Poder Executivo publicará, no prazo
de 180 <cento e oitenta) dias, o regulamento da presente lei.
Art. a.o Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
No Inicio do mês de setembro apresentamos perante o Senado Federal um projeto global alternativo
ao Impasse em que se encontra o denominado modelo
brasileiro de crescimento.
Em três requisitos gerais está assentado o modelo
alternativo de desenvolvimento por nós trazido a debate, que são:
1. Planejamento descentralizado a nível regional e estndual, antecedendo ao plnnejamento nacional;
2, Desconcentração produtiva, sem especlnllzações rigorosas;

I
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3. Distribuição da renda, no processo de crescimento, por Intermédio de mecanismos d!retos e coerentes.
Na oportunidade em que colocamos a debate o
fundamental do modelo alternativo de desenvolvimento, observávamos que este deveria "ser desdobrado, atingindo os municípios". Hoje pretendemos lançar algumas Idéias sobre o assunto, dada a função
estratégica dos municípios na estrutura administrativa bras!lelra, função essa que vem sendo, pouco a
pouco, ensombreada pelo gigantismo federal.
Se há concentração, e nã.o concordamos com Isso,
resta desconcentrar. Para tanto, porém, é necessário
situar um aspecto, a nosso ver da máxima Importância, que é a fraqueza financeira dos municípios.
Dela decorre o endividamento crescente dessas esferas de governo, sendo credores, em multas casos, e
por mais paradoxal que possa parecer, poderosas en•
t!dades federais, cujo poder financeiro tem por base
os recursos financeiros obtidos exatamente a nível
municipal.
As finanças municipais não acompanharam o ritmo do crescimento do Pais. Com. Isso acorreu uma
defasagem entre o volume de providências que se colocavam como imperiosas e o montante de recursos
disponível.
Paralelamente a União passa va a controlar recursos cada vez malares, numa apropriação desigual,
aprofundando, assim, a dificuldade das Prefeituras
em atender a multas das suas atribuições específicas.
A Emenda Constitucional n. 0 18, de 1965, consagrou o predomínio financeiro da União, ao modificar
o sistema tributário bras!le!ro, e a partir daí ela passou a dispor de dez tributos, os Estados dois, com o
mesmo número para os municípios.
Estados e Municípios passaram a depender de receitas transferidas. A princípio os denominados fundos de participação dispunham de 20 por cento da
arrecadação federal dos Impostos de renda e sobre
produtos industrializados.
Mas sendo esses tributos federais, à União compete Instituí-los, mas, além disso, pode também deixar
de cobrá-los, ou reduzi-los. A Instituição dos Incentivos fiscais, principalmente à exportação, representou
uma queda no volume global de recursos dos fundos
de participação, fato mascarado pelo aumento Interno do produto, que compensou essa redução.
Aí está, Senhores Senadores, a origem do endividamento crescente dos Estados e Municípios. Na medida em que essas entidades deixaram de receber, e
mesmo arrecadar, tiveram de lançar mão de mecanismos cada vez mais onerosos para a obtenção de
meios financeiros.
O financiamento onera mais pesadamente a finança municipal porquanto, seja Interno ou externo,
é obtido com cláusula de correçã·o monetária, sem
contar os juros.
Enquanto Isso o tributo é arrecadado llvre ·do pagamento de juros, sendo ademais, naturalmente corrigido.
A estrutura administrativa empregada para a
contrato.çã·o de empréstimos e sua gestão não difere
daquela encarregada da arrecadação de tributos, sejam m un!c!pais ou estaduais.
Tentou-se em parte corrigir essa situação recentemente, por Intermédio da Emenda Const!tuc!onnl
n.o 5, de 28 de junho de 1975. Ainda assim, só agorn,
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os municípios disporão de uma parcela correspondente a 9 por cento do total da arrecadação do Imposto
de renda e sobre produtos lndustrlallzados. Em 1968
era de 10%. Aparentemente é mínima a redução, de
um por cento apenas. Mas este um por cento representa, na verdade, dez por cento, que é a perda real
sofrida pelos municípios, mesmo em função da Emenda n. 0 5. de 1975.
Cabem ainda algumas observações complementares.
Em primeiro lugar, o Ato Complementar n.0 40,
de 30 de dezembro de 1968, criou o Fundo Especial,
contemplado com 2 por cento do total da arrecadação
do IPI e do Imposto sobre a renda, cuja aplicação
deveria ser regulada em lei, conforme o texto constitucional. No entanto e até o momento, esse Fundo
Especial vem sendo distribuído por mera Exposição
de Motivos do Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Seria de toda conveniência a sua regulamentação, o mais rapidamente passivei.
Doutra parte, retornando à questão dos municípios, merece particular atenção o critério de distribuição do Fundo de Participação previsto na Lei
n.0 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispôs sobre
o Sistema Tributário Nacional. Inicialmente o art. 91
dessa lei atribuía uma participação conforme um
coeficiente Individual referido ao número de habitantes, segundo uma escala proporcional limitada a
uma população de 100.000 pessoas.
A crítica, no caso, a um critério meramente demográfico demonstra que uma população qualquer
pode ter um nível elevado, ou não de renda. Quer
dizer, a existência de uma grande população não significa, objet!vamente, um padrão de bem-estar insuficiente, sendo a recíproca verdadeira.
O critério populacional, portanto, é neutro. Sendo neutro, não pode ser, de maneira alguma, redlstrlbutlvo, pois qualquer medida de redistribuição deve
ser partidária.
O Ato Complementar n. 0 35, de 28 de fevereiro
de 1967, modificou a Lei n. 0 5.172, de 1966. Distinguiu
os municípios das capitais dos demais. Além disso estabeleceu dois critérios bastante razoáveis, se bem
que restrito às capitais, em termos de redistribuição, ·
ou seja, um fator representativo do Inverso da renda
per capita do respectivo Estado e um fator representativo da população. Em razão deste último, por
exemplo, São Paulo, que em 1970 apresentava J,!m
percentual de 29 por cento do total das populaçoes
das capitais do País, obteve um fator Idêntico ao de
Salvador, com uma representatividade demográfica
seis vezes menor.
Em função dos fatores população e inverso da
renda per capita, em 1975, a cidade de Cuiabá rec~
beu aproximadamente a mesma quantia que Sao
Paulo em termos de Fundo de Participação dos Munic!plos, tendo Manaus participado com valor Igual
ao do Rio de Janeiro. Comparativamente, entretanto,
e respectivamente, a população de São Paulo era em
1970 cinqüenta e oito vezes mnior que a de Culabá,
enquanto a do Rio de Janeiro (acrescentada n de Niteról) ern superior em 15 vezes a de Manaus.
Os critérios redistrlbut!vos foram considerados
em termos de cnpitals. O mesmo não se pode dizer
tenha ocorrido em relação nos municípios como um
todo.
Se, em 1970, as cnp!ta!s dos Estados representavam 22 por cento, nprox!madamente, do total de ha-
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bltantes do País, o percentual dos munlcíplos estava
próximo de 78%.
Na dlstrlbulção do Fundo de Participação, relativo ao ano de 1975, segundo o Tribunal de Contas
da União, as capitais receberam um percentual de
9,97%, enquanto aos municípios coube 90,03%, proporções bastante próximas às definidas pelo Ato
Complementar n.0 35, de 1967 (respectivamente 10
e 90 por cento).
Apenas 25 municípios, ou seja, as capitais dos
Estados (incluídas as três dos territórios) percebem
10% (dez por cento) dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, os 90% (noventa por cento)
complementares sendo repartidos entre os 3. 925 restantes.
Por outro lado existem diferenças, algumas acentuadas, entre os diversos municípios, até mesmo no
âmbito do próprio 'Estado.
Uma das causas dessa desigualdade, ou, pelo menos, um dos fatores que acentuam os seus efeltàs, é
o critério de distribuição do Fundo. O critério único
é o rela tl vo à população.
Este é neutro, e sendo assim pode estar beneficiando um município que apresente um coeficiente
Igual, relativo ao número de habitantes em função
de um outro, mas que disponha, ao mesmo tempo,
de um padrão de renda superior.
o padrão de vida de Votorantim, no Estado de
São Paulo, é, sem dúvida alguma, multo superior ao
de Lavras da Mangabelra (Ceará) e Currais Novos
(no Rio Grande do Norte). No entanto, os três municípios citados receberam, segundo dados do Tribunal
de Contas da União, um valor liquido idêntico, como
participação no Fundo relativo aos Munlcip!os, no
ano de 1975 (Cr$ 1.010.195,06).
Na verdade, 146 munlciplos de todo o Pais, segundo a mesma fonte, receberam essa quantia. Um
estudo sobre diferenças de bem-estar entre estes 146
munlciplos por certo apresentaria discrepâncias bastante elevadas.
Não há como defender a atual sistemática, se não
atribuindo-lhe a qualidade de ser a única exeqüivel,
exatamente por estar disponível. Mas o argumento é
sobretudo falho.
Assim, fechamos os olhos à desigualdade entre
municípios, não Importando as regiões em que estejam situados.
Resta, assim, perseguir uma sistemática que contemple, afirmativamente, o verdadeiro sentido redlstrlbutlvo, razão dos Fundos de Participação, quer dos
Estarln•. n11~r clnR Munlciplos.
Essa distribuição deve ser feita na razão inversa
ao grau de bem-estar das diversas comunidades.
Assim, quanto mais pobre o munlciplo, em maior parcela deve participar dos recursos do Fundo.
Somente deste modo estabelecer-se-á o equilibrio
de riqueza entre os municípios braslleiros, qualquer
que seja a região em que se localizem.
Em junho de 1975, por Intermédio de Exposição
de Motivos, o Conselho de Desenvolvimento Social
lnstltuln o Sistema de Indicadores Sociais. A listagem preliminar destes Indicadores incluiu população,
emprego e rem unernção do trabalho, proteção ao trabalhador, orçamentos famlllares, educação (prepo.ração de mão-de-obra), saúde, nutrição, saneamento
básico e habitação.
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Passado um ano, temos poucas Informações complementares a respeito, principalmente quanto à atlvldade do Grupo Técnico de Indicadores Sociais, então criado.
Acreditamos que o Sistema de Indicadores Sociais, tendo em vista o ideal redistributlvo do Fundo
de Participação dos Munlciplos, atende perfeitamente
aquele objetlvo.
Ademais jâ devem estar disponíveis, porquanto a
Fundação IBGE de longa data vem coletando e organizando a Informação esta tístlca em todas as áreas
do Pais.
. Multas são as razões que Indicam o aproveitamento do Sistema de Indicadores Sociais como base
para a dlstrlbulção do Fundo de Participação dos
Munlciplos, mas dentre estas sobreleva a relativa à
necessidade de melhor dlstrlbulr a renda entre as
regiões brasllelras, desconcentrando a riqueza, e permitindo, em última Instância, um desenvolvimento
mais equlllbrado.
Este é um primeiro passo para a efetiva descentrallzação. A esse respeito cabe citar um trecho bastante slgniflcativo, que retiramos de um estudo intitulado "0 Federalismo Cooperativo", preparado pela
técnica do Instituto Brasllelro de Administração Municipal, Ana Maria Brasllelro, para o Simpósio sobre
as Relações Intergovernamentals, realizado em setembro de 1973. São ainda bastante atuals estas palavras:
"A verdadeira descentrallzação somente se
pode processar quando as unidades envolvidas,
além da atribuição de competência legal e responsabllldade para executar, disponham dos
meios necessários, principalmente financeiros, para tanto. Na partilha da receita pública,
a regra tem sido a de se atribuir a parte maior
à União, que já dispõe de outros mecanismos
para garantir sua supremacia econõmlca
(cunhar moeda, levantar empréstimos internaclonais etc.). Os preteridos na divisão, contudo, têm sido sempre os Municípios que, sem
meles para realizar os serviços Inerentemente
locais, vêem se relegados à categoria de governo de segunda ou terceira classe."
Na verdade, até mesmo determinadas manifestações politicas atuals têm procurado colocar as Comunas braslleiras nesta situação. Para não ir multo
longe, basta mencionar apenas a denominada Lei
Falcão. No entanto são os Munlciplos brasllelros,
mesmo os mais longínquos, que garantem a prosperidade do Pais. Agora mesmo, não fosse a produção
agrícola neles originada, maiores seriam as dificuldades financeiras externas da Nação. Fechar os olhos
a esta realidade, negando aos mesmos os recursos
capazes de propiciar o mínimo de conforto aos seus
habitantes, é subestimar a capacidade de resistência
do homem brasllelro. Mas essa resistência tem um
l!mlte o llmlte tem sido a acelerada urbanização
brasllelra, com os !números e quase lnsolúvels problemas que acarreta. O metrô do Rio de Janeiro, ou
o de São Paulo representam um custo social elevado
para o País, em decorrência do excessivo fluxo m_lgratório braslleiro, que tende a tornar a organlzaçao do
espaço de preço multo alto, enquanto o mtel'lor ao
País, lançado ao abandono, solicita obras de valor
bem menor e cuja rentabllldade nacional é muitas
vezes superior.
Há que Inverter a ordem de prioridades e compreender onde está a verdadeira redenção nacional.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 1976. - Itamar

Franco.
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QUADRO I
Distribuição dos Recursos no "Fundo de Participação dos Municípios, no Exercício de 1975", pelos Municípios que são capitais de Estados, Distrito Federal ou Territórios.
Coefic,

Capitais

%

Rio Branco (AC) ............ ..
Maceló (AL) .................. .
Maca pá (AP) ................ .
Manaus CAM) ................. .
Salvador <BA) ................ .
Fortaleza (CE) ................ .
Brasilla CDF) ................. .
Vitória CES) .................. .
Golânla CGO) ................. .
São Luís (MA) ............... .
Culabá CMT) ................. .
B. Horizonte CMG) ............ .
Belém CPA) ................... .
João Pessoa CPB) .............. .
Curltlba CPR) ................ .
Recife CPE) ................... .
Tereslna (PI) ................. .
Natal CRN) ................... .
Porto Alegre (RS) ............ .
Rio de Janeiro (RJ) • ......... .
Porto Velho CRO) ........... ..
Boa Vista (RR> ............... .
Florianópolls (SC) ............ ..
São Paulo CSP) ............... ..
Aracaju (SE) ................. .
TOTAL .................... .

PASEP

Total Líquido

153.472,25
172.656,28
95.920,06
191.840,89
431.640,89
345.312,68
129.492,19
239.800,41
153.472,25
239.800,41
.115.104,14
383.680,76
419.650,85
172.656,28
167.860,25
335.720,64
239.800,41
153.472,25
.172. 656,28
191.840,12
153.472,25
191.840,31
115.104,14
119.900,15
172.656,28

7.822.279,13
8. 800.064,16
4. 888. 924,49
9. 777.848,93
22.000 .160,12
17.600 .128,10
6. 600. 048,01
12.222.311,23
7.822.279,13
12.222.311,23
5.866. 709,36
19.555.697,87
21.389.044,55
8. 800. 064,06
8.555.617,82
17.111.235,67
12.222.311,23
7.822.279,13
8 . 800 . 064,06
9. 777 . 848,98
7.822.279,13
9. 777. 848,93
5.866. 709,36
6 .l.ll.155,60
8. 800. 064,06

5. 258. 822,84

268.035.283,24

(I)

2;9
3,3
1,8
3,6
8,2
6,6
2,5
4,5
2,9
4,6
2,2
7,3
8,0
3,3
3,2
6,4
4,6
2,9
3,3
1,8+1,8
2,9
3,6
2,2
2,3
3,3
100,0

• Inclusive GB
(l) Coeficientes da Resolução 111/70
Fonte: Tribunal de Contas da União.
QUADRO II
População das Capitais, Segundo Censo de 1970
Capitais
Rio Branco . . . .. . .. .. . . .
Mace!ó . .. .. .. .. .. .. .. ..
Maca pá . .. .. . .. .. . .. .. .
Manaus .. .. .. . .. .. .. .. .
Salvador .. .. .. . .. .. .. ..
Fortaleza .. .. .. .. .. .. ..
Brasilla .. .. .. .. .. . .. . ..
VItória . .. . . .. .. .. . .. . ..
Golânla .. .. .. .. .. .. . .. .
São Lu!z .. . .. .. .. .. . .. .
Culabá .. . .. .. .. . .. .. .. .
Belo Horizonte .. .. .. .. .
Belém .. .. . .. .. .. .. .. .. .
João Pessoa . . . . . . . . . . . .
Curlt!ba .. . .. .. .. .. .. .. .
Recife . .. .. .. ... .. .. .. .
Teresina .............. :
Natal .. ...... .. .........
Porto Alegre . . . .. .. .. . ..
R

'lo de Janeiro · · · · · · · · ·
Porto Velho .. .. . .. .. .. .
Boa Vista . .. .. .. .. .. .. .
Flor!anópolls . . . . . . . . . . .
São Paulo .. . .. . .. .. . ..
Aracaju . .. .. .. .. .. .. .. .

Popul.
84.845
269.415
87.755
314.197
1. 027 ..142
872.702
546. 015
136.391
389. 784
270.651
103.427
1.255.415
642.514
228.418
624.362
1.084.459
230.168
270.127
903 .175
330.396
4.315. 746
88.856
37. 062
143.414
5.978.977
186.838

%

Capitais

Municípios

0,415
1,319
0,430
1,538
5,030
4,273
2,674
0,668
1,909
1,325
0,506
6,147
3,146
1,118
3,057
5,310
1,127
1,323
4,422

272.394.110,38
(9,97%)

2.459. 647.447,29
(90,03%)

22,750
0,435
0,181
0,702
29,277
0,915

TOTAL .. ... ------~~~--~~
.. .. .. .
20.422.251
100,00
Fonte: IBGE.

QUADRO III
Fundo de Participação dos Municípios -1975
Total
2. 732.041.557,67
(100,00%)

Fonte: Tribunal de Contas da União.
O outro assunto é aquele que trata da visita do
Presidente Geisel a cidade de Juiz de Fora. Orgulhome, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais uma vez, de
minha cidade - Juiz de Fora - e de seu povo. A
acolhida dispensada ao Presfdente Geisel é uma prova
lncontestiwel do sentimento de hospitalidade do povo
mineiro, apesar de que um dirigente da AREN2.. local
considerou pouca a afluência do povo naquela oportunidade, com o que .não concordamos, pelas Informações que tivemos. O Presidente Geisel foi recebido
carinhosamente. A cidade é administrada, e bem administrada, pelo Prefeito Paulo Pinto Moreira, do
MDB. As vezes, somos inimigos, às vezes adversários ..
Não Importa! A verdade é que nós, do MDB, torcemos
pelo sucesso do nosso Presidente, que deve ser de
todos os brasileiros.
No Senado, a bancada do MDB tem demonstrado
ser uma oposição leal que, divergindo, o faz para corrigir rumos e alertar o Governo. O próprio Líder da
Maioria, o Senador Petrõnio Portello., tem reconhecido
isso.
!!: sumamente agradável ver o Presidente da Re·
pública em contato com o povo, particularmente nos
pequenos municípios. Os Presidentes eleitos diretamente sempre sentiram a necessidade dessa confrater-
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nização. A protecão do Chefe da Nação jamais deve
Impedi-lo de sel~t.il' o p~v,J de perto, principalmente
em nosso Pais, Cl'':l p:.•ptll:-t~i'io é ordeira, quer paz e
tranqül!lctac!e. S3lll!Jl'C clcparamos com o Senador Magalhães Pinto, Preslden te do Senado, sozinho, em seu
carro, deslocando-se para o Congresso Nacional.
Acreditamos na sinceridade do Presidente Gelsel.
Juiz de Fora serviu para revelar uma de suas qual!dades: a humlldade. O cantata de Sua Excelência
com o Arcebispo Dom José Maria de Morais Penldo
demonstrou Isso.
Sua Excelência não deseja torturas, e seu espírito
cristão jamais poderia per mi ti r sequer que elas fossem cometidas.
O Presidente, com sinceridade - e disto estamos
certos - quer o respeito à pessoa humana, à sua dignidade. Mas permitam, agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma pergunta: por que não é convocado o
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana?
Há verbas, estamos convencidos da pureza e, vale a
pena repetir, da sinceridade de nosso Presidente.
Fica, portanto, aqui, lançada esta pergunta: por
que não se comoca o Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana?
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite
V. Ex.a um aparte?
O SR. !TA"17AR FR:'.NCO (MDB- MG) -Ouço
V. Ex.•, com todo o prazer.
O Sr. Rny Santos (ARENA:- BA) -~uma tentativa de resposta. As \'ezes, não há matéria na pauta
para deliberação.
O SR. ITA~lAR FRANCO (MDB- MG) -Creio
então nobre Senador Ruy Santos, que a pauta seria
esgotada rapidamente ...
O Sr. José l'.il•clozo rARE:t-!A- AMl -Quero responder a V. Ex." qr•e uma tentativa de reformulação
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que foi uma ln!clatlva da gloriosa União Democrática Nacional, é um dos Instrumentos que ela obteve
de fazer a oposiciio dentro dessa estrutura juridlcopolítica. O Conselho só poderia existir como órgão pedagógico. E exatamente neste sentido, de órgão pedagógico, obtendo aquelas llções magnificas que o Presidente tão atentamente tem demonstrado, como naquele caso em que se vedou a entrada, numa das cidades do Interior, Juiz de Fora, se não me falha a
memória, de uma pessoa de cor, em um clube da
sociedade, mas que Sua Excelência procurou eliminar
essa discriminação. Então, nessa mensagem de so!ldarledade é que descubro a função do Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e a nossa
Constituição não permite tribunais de exceção. Temos
toda uma estrutura jurídica que está funcionando e
merecendo, a!lás, os louvores de toda a justiça. É verdade que V. Ex.• vai nos dizer que, neste instante, nós
ainda permanecemos no regime do AI-5; permaneceremos no regime do AI-5, enquanto os Interesses de
segurança nacional determinarem. Mas esse falado
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
nada mais é do que um movimento, do que uma atitude, de todos nós, de defesa, desde o mendigo estropiado na rua, onde o apreço à pessoa humana nem
sempre está na consciência viva do transeunte, até
ao mais alto dlgnatárlo, que vela pelo direito de Ingresso de uma pessoa de cor num clube, porque os
direitos da pessoa humana, no Bras!!, dentro dos limites da Constituição, são aqueles direitos da ordem,
da responsnb!lldade e do pleno exercício da cidadania,
sem nenhuma outra !Imitação. Era um aparte esclarecedor que eu desejaria dar a V. Ex.• Não consegui
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ainda, até agora, um ponto conclllatór!o em torno desse órgão, que eu descubro de natureza pedagógica,
com esse que V. Ex.•s da Oposição querem erigir como
um tribunal espec!alisslmo, uma delegacia especial de
policia e que pela desvlg!lância da Oposição anterior
foi Instituído. Mas isso é do jogo da politica. Não estamos nós, do Governo, absolutamente desatentos ao
problema do direito das pessoas humanas, V. Ex.•,
portanto, poderá, não só neste exemplo que dei, como
em outros, levantar os casos citados de um modo eloqüente, em que o Presidente da República é o primeiro
a dar o exemplo, isto é, o direito da pessoa humana é
fundamental. Não slgnlflca, nobre Senador, que não
haja em qualquer delegacia, ou que em qualquer parte
do mundo, na China ou em Londres, pessoas que possam abusar desses direitos. Para isso, também, existe
a lei, e deve existir a nossa d!llgõncla para corrigi-lo.
O SR. ITAI\IAR FRANCO (MDB- MG)- Senador
José Llndoso, antes de mais nada, a nossa alegria de
vê-lo, no plenário, completamente restabelecido.
O Sr. Jos2 Lindoso (ARENA- AM> -Em nome
do direito da pessoa humana, eu recém-saído da convalescêncla, estou realmente levantando a minha voz,
para que V. Ex.• veja que para o Governo o problema
do direito da pessoa humana é um valor mais alto.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- É uma
alegria vê-lo levantar a sua voz analisando o Conselho
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.
Não quero cansá-lo, apresente!, apenas, um argumento.
O Sr. José Lindoso rARENA- AMl -Não aceitarei a comiseração de V. Ex.•; aceitare!, em última
aná!lse, o adiamento do tema.
O SR. ITA!\IAR FRANCO (MDB - MG> - Nós
devemos ter comiseração com aqueles que sofrem torturas. Evidentemente, não é o caso de V. Ex.•
O Sr, José Lindoso (ARENA - AM> - Relativamente ao meu estado de saúde, considero-me consciente e pleno, e, assim, na obrigação de levantar a
minha voz, com toda a força de vibração dessa consciência de plenitude jurídica, numa sociedade organizada e responsá ve!, então, recuso o gesto de comiseração, e se V. Ex.• admite que, em outra oportunidade,
um engenheiro converse sobre a construção dos direitos da pessoa humana no plano do direito, nós aceitaremos, tranqü!lamente, o debate.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Se
V. Ex.• se ofendeu, sinceramente eu retiro as minhas
palavras. Vou responder agora, a fim de que evitemos
qualquer constrangimento de nossa parte.
Se o próprio Governo pede verbas para esse Conselho recuso-me a discutir se ele deve funcionar como
Conselho pedagógico ou se ele não tem função. E o
Governo que o reconhece ao solicitar ao Congresso
Nacional verbas para seu funcionamento.
O Sr. Ruy Santos (ARENA V. Ex.• um aparte?

BAl -

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB muito prazer, nobre Senador.

Permite

MG) -

Com

O Sr. Ruy Santos <ARENA - BA) - Sempre que
se fala na situação bras!lelra - .ora se fala em ditadura, ora se fala em violação de. direitos humanos,
ora se fala em violência e tortura - prefiro raciocinar em termos do que se passa no mundo, e dar
graças a Deus por ser bras!lelro e por viver no Bras!!.
Ainda hoje, na televisão, no jornal de uma hora da
tarde, vi que foram mortos, ontem e hoje, na Argen-
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tina, entre 16 ou 18 guerrilheiros, e o número já sobe
neste ano - dizia a notícia - a mais de 600, Isso
correspondendo a outras tantas vitimas no melo civil
e no melo de repressão à rebeldia que dominou a Argentina. Assim, quando se fala na situação brasileira,
dou graças a Deus por ser brasileiro e por viver no
Brasil. Claro que os abusos devem ser evitados, mas
esses abusos, no drama que o mundo vive hoje, são
abusos que pouco representam no confronto com a
violência que grassa em todas as partes da terra.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO) - Ex.•,
nós não estamos aqui para comparar o Brasll com
outros paises. De qualquer forma, se não me engano,
V. Ex.• é egresso da União Democrática Nacional que
foi, neste País, quem mais defendeu os direitos da
pessoa humana.

Nós não estamos aqui dizendo e comparando volto a repetir - o Brasil com outros países. No Início de minha fala reconheci e volto a afirmar da sinceridade e da pureza do Senhor Preslden te da Repúbllca que não quer e não deseja, parta de onde partir,
qualquer desrespeito à dignidade da pessoa humana.
Apenas, prezado Líder da Aliança Renovadora Naclona!, lembrei que há um Conselho, que não foi extinto, e há verbas para esse Conselho e ele não se
reúne.
Mas continuo, Sr. Presidente e Srs. Senadores; o
Presidente da República foi a Juiz de Fora. A cidade
é governada pelo Movimento Democrático Brasileiro.
O Prefeito Paulo Pinto Moreira, o Dlretórlo do MDB,
saudaram efusivamente, como não podia deixar de
ser, o Presidente Oelsel.
O Secretário da Indústria e Comércio, Deputado
da Allança Renovadora Nacional, falou. O Governador
também. E, evidentemente, para alegria da cidade, o
Senhor Presidente da República.
O nosso Prefeito, autoridade municipal de maior
relevo, não usou da palavra. Os parlamentares emedeblstas foram afastados da festa. Não importa, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, o Presidente Gelsel foi
recebido em Juiz de Fora como o Presidente de todos
os brasileiros, e não como Presidente apenas da Allança Renovadora Nacional.
Como algumas coisas ficaram esquecidas nas falas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acho oportuno
lembrar no Senado Federal, já que o Senado é o povo
em sua regional!dade, e particularmente sendo eu da
cidade de Juiz de Fora, Senador pelo Estado de Minas
Gerais, cabe-me, nesta oportunidade, lembrar algo que
foi esquecido naquela festa como, por exemplo, a figura do empresário Mendes Júnior, julz-forano, Idealizador do projeto da Siderúrgica Mendes Júnior, em
1970, quando eu era prefeito da cidade de Juiz de Fora.
Em virtude da sua vontade, e do seu Idealismo, seguido de perto pelo seu fllho Murllo Mendes Júnior,
Minas e o Brasil vão hoje poder contar com uma
siderúrgica de aços não planos.
Quero lembrar, também, Sr. Presidente, o esforço
do então Governador Israel Pinheiro, que multo lntentou por essa Siderúrgica Mendes Júnior; recebeu,
ainda, o esforço do então Governador Rondon Pacheco, bem como a dedicação, o trabalho e a contribuição que, à época, deu o então Comandante da IV
Região Mllltar, o Ilustre e patriota .General Itlberê
Gouvea do Amaral, a quem Minas deve tanto no seu
comando.
Lembro esses nomes, Sr. Presidente, porque, naquela festa, eles ficaram esquecidos. Como ficou es-
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queclda, ainda, a Prefeitura de Juiz de Fora que,
desde maio de 1970, se aliou nesta luta para dar à
cidade, a Minas e ao Brasil, uma siderúrgica de aços
não planos. Em 1970, quando multo pouca gente acreditava nessa siderúrgica, a Prefeitura de Juiz de Fora
doou à Siderúrgica Mendes Júnior um terreno hoje
no valor de dez milhões de cruzeiros. Mais tarde, a
municipalidade assumiria um compromisso da ordem
de vinte e cinco milhões de dólares.
Considerando, Sr. Presidente e Srs. Senadores que,
naquela altura, o orçamento municipal da Prefeitura
de Juiz de Fora não atingia sequer a clnqüenta milhões de cruzeiros. Não vamos discutir se foram governos emedeblstas, mas queremos deixar, nesta tarde, a presença marcante da nova Prefeitura nesta
luta, Prefeitura que até hoje tem sido governada por
emedeblstas, mas acima de tudo, por homens patriotas.
E aqui, Sr. Presidente, encerro este pronunciamento, lembrando que ainda outro dia relia uma frase
do Senador Jarbas Passarinho, uma sentença da Escola
do Estado Maior: "A humildade diante dos fatos".
Alguns não a tiveram em Juiz de Fora, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, não reconhecendo o esforço de
muitos, da municipalidade julz-forana, mas me cabe,
nesta frase dizer que à humildade diante dos fatos foi
esquecida naquela solenidade. Multo obrigado. (Multo
bem! Palmas.)
.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O
projeto encaminhado à Mesa por V. Ex.a, que acaba
de ser lido e justificado da tribuna, será publlcado e
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça
e de Economia.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourlval Baptista.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Grandes problemas ocorrem em todos os setores
para os governos de Setglpe e da União, tendo em
vista o desenvolvimento de meu Estado. Na verdade,
o mesmo se dá em todos os demais Estados. São desafios com que nos defrontamos e que teremos de vencer, com decisão e o mais rapidamente possível, a fim
de que alcancemos transformar este Pais na grande
potência a que está destinado por seu terrl tório e as
grandes riquezas que nele se encontram. Desgraçadamente, hoje ainda encontramos derrotistas e espíritos
.tíbios de brasllelros que descrêem da potencialidade
deste Pais. E isso ocorre quando no mundo Inteiro já
não mais se duvida do futuro que nos aguarda, razão
pela qual o Brasll é visto pelas nações ricas como
potência emergente.
No dia 21 de junho passado, volte! a aludir a um
dos mais Importantes problemas do Estado de Sergipe: aquele relacionado com o Porto de Aracaju.
"Não será exagero afirmar-se que o desenvolvimento está bastante dependente da abertura do Porto
de Aracaju. li: sabido, porque uma velha questão, que
o porto da capital sergipana está há anos desatlvado,
com sua barra sofrendo intenso assoreamento, obstruindo o seu canal de acesso" - dizia eu, aplau~
dindo Iniciativa do Governador José Rollemberg Leite ao dirigir ofício sobre o assunto ao eminente Presidente Ernesto Gelsel. Ofício que transcrevemos naquele nosso pronunciamento, a fim de que ficasse Incorporado em nossos Anais.
A criação da MINEROBRAS, a mais nova subsidiária da PETROBRAS, com a missão de explorar e
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industrializar os evaporltos serglpanos, permite-nos
antever para breve o aproveitamento de uma imensa
riqueza de Sergipe, indispensável ao maior desenvolvimento do Brasil. o petróleo que jorra do subsolo e
da plataforma continental, bem como alguns empreendimentos já decldldos pelo Governo Gelsel para
Imediata Implantação em solo sergipano, mais reforçam nossa convicção de que Sergipe Ingressa, irreversivelmente, em fase de veloz desenvolvimento.
Maior se torna, assim, a importância do Porto de
Aracaju, que Implica num problema complexo e oneroso, mas que precisa ser solucionado, pois é um dos
desafios que se antepõem à nossa caminhada para
tornar o Brasil grande potência.
Assim é que o eminente Presidente Ernesto Gelsel,
em sua inabalável decisão de manter o desenvolvimento brasileiro, propôs ao Congresso Nacional a criação da PORTOBRAS, como Instrumento capaz de nos
permitir vencer obstáculos tão grandes e sérios no
setor portuário, sem o que não alcançaremos jamais
a auto-realização deste País!
A PORTOBRAS tem missão da maior relevância
a cumprir, em decisiva contribuição para a definitiva
construção de um país grande, poderoso e rico. A tarefa a ela confiada é gigantesca e, por Isso, fundamental para o engrandecimento brasileiro. Assim não
tosse, razão alguma haveria para sua criação, a não
ser como uma máquina administrativa dos portos
brasileiros. Foi a magnitude do problema portuário
nacional que determinou a criação dessa empresa pública, que tem uma grandiosa missão a cumprir, com
firmeza e espirita Indomável. Deve ela resolver problemas !mediatos e antecipar-se, na solução de questões que amanhã serão básicas para o País!
Sr. Presidente, após estas digressões, é-me grato
transcrever carta que recebi, datada de 27 de setembro passado, do Assessor Parlamentar do Ministério
dos Transportes, Dr. Estevam Augusto Santos Pereira,
encaminhando-me ofício enviado a s.s. pelo Chefe
do Gabinete do Presidente da PORTOBRAS, Dr. Gilberto Paiva Noronha, a propósito do discurso que aqui
proferi sobre o Porto de Aracaju.
Necessário se torna que esses documentos Integrem nossos Anais, razão pela qual passo a lê-los.
O texto da carta do Assessor Parlamentar do Ministério dos Transportes é o seguinte:
"Brasília, 27 de setembro de 1976.
Excelen tísslmo Senhor
Senador Lourlval Baptista
Senado Federal
Nesta
Senhor Senador:
Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, em atenção ao
seu pronunciamento publicado no DCN-11, n. 0
72, de 6-7-76, sob o titulo "Providências com
vista a solucionar o problema do porto e da
barra de Aracaju", encaminhar o ofício número PR/597/76, de 20-8-76, que esta Assessorln
recebeu da Empresa de Portos do Brasil S/A.,
com referência ao assunto.
Aprovei to a oportunidade pnra renovar n
Vossa Excelência protestos de elevada estima e
distinta consideração. - Estevam Augusto Santos Pereira, Assessor Parlamentar do Ministro
dos Transportes."
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O ofício a que alude o Dr. Estevam Augusto Santos Pereira, é do seguinte teor:
"Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRAS
Rio de Janeiro, 20 de julho de· 1976.
PRE/597/76
limo. Senhor
Dr. Estevam Augusto Santos Pereira
MD. Assessor Parlamentar do
Ministro dos Transportes
Senhor Assessor:
Em atenção ao discurso do Exmo. Senhor
Senador Lourlval Baptista, versando sobre a
infra-estrutura portuária do Estado de Sergipe,
permito-me informar, de ordem do Senhor Presidente, que, preliminarmente, a 5. 6 Dlretorla
Regional do ex-DNPVN, procedeu um estudo
para determinar o volume de transporte sólido
através da barra de Aracaju, sendo que o então
Instituto Nacional de Pesquisas Hldrovlárlas
realizou medições de ondas e correntes no local,
a fim de apoiar esse estudo.
Foi, também realizado um estudo geotécnlco
da barra, financiado pelo Estado de Sergipe, que
serviu de base para a dragagem do canal de
acesso, após o que, vinha o ex-DNPVN, acompanhando a evolução dos fundos através de
levantamentos topo-hidrográficos, periódicos,
como em 1970 - locação do canal, em 1971 canal dragado, em agosto/1972 - assoreamento
de 478.100 m:l e, em dezembro/1972 - assoreamento de mais 99.000 m:l, retornando, praticamente, às condições anteriores.
Verificou-se, assim, que em cerca de 1 ano
houve o restabelecimento das condições anteriores de barra com o assoreamento de cerca
de 600. ooo m:l, o que demonstrou não haver
justificativa económica para a execução de um
volume de dragagem de tal monta.
Após aquela data, o ex-INPH realizou um
levantamento topo-hidrográfico da barra do rio
Sergipe e de uma área situada a 10 km ao Norte
para um possível aproveitamento como sítio
para Implantação de um terminal externo, estando ainda em execução o estudo em modelo
reduzido da Barra do Rio Sergipe.
Como perspectivas para o porto, tem-se um
anteprojeto inicial de obras fixas para manutenção de um canal de acesso e um anteprojeto
para um porto externo que poderá ser unido
ao sistema Interior, devendo ser precedido de
uma série de estudos tais como, levantamento
topo-hidrográfico da região, levantamento geotécnico levantamento geofísico, estudos em modelos reduzidos de fundo móvel e fixo.
Estudos desse tipo são bastante demorados
e Implicam em grandes investimentos com a
coleta dos dados e com a elabotação de pareceres técnicos além dos Indispensáveis estudos
de vlabllidade económica de diversas alternativas.
Dessa forma, a Empresa de Portos do Brasll
S A - PORTOBRAS busca um equacionamento
para oferecer ao Estado dé Sergipe uma alternativa portuária adequada ao seu dese~volvl
mento, com apoio em justiflcntlvas tecnlcoeconômicas.
Aproveito a oportunidnde para apresentar
a v. S,B protestos de elevada estlmn e consideração.
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Atenciosamente. - Gilberto Paiva Nor'onha,
Chefe do Gabinete da Presidência.
Era esta, Sr. Presidente, a comunicação que desejava fazer à casa. <Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE <Wilson Gonçalves) - concedo a palavra ao nobre Senador Otalr Becker.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em audiência que tive a honra de manter com
os Ministros Dyrceu Nogueira e Golbery do Couto e
Silva, ex1-us preocupações, que me parecem fundadas, existentes no meu Estado com relação ao ISTR.
Estou convencido da necessidade de uma reformulação do assunto, a fim de que sejam resolvidos problemas resultantes do Decreto n.O 77.789, de 9 de junho
de 1976, publicado no Diário Oficial do dia 11 de
junho de 1976, sendo dessa mesma data a instrução
normativa.
Levei a essas altas autoridades ponderações que
me foram feitas em Santa Catarina e que me pareceram procedentes. A primeira observação que me foi
feita se relaciona com a vigência Imediata do decreto, o que torna de todo Impraticável, ainda mais
num país de nossa extensão territorial, onde a chegada do D .O. às mãos dos contribuinte.; se dá com
grande atraso. A curta prorrogação da vigência do
Regulamento não solucionou o problema, pois continua sendo quase desconhecido.
Os próprios servidores especializados da Receita
Federal, até pouco tempo, se mostraram incapazes
de prestar esclarecimentos a respeito do novo Imposto.
O fato gerador, que é a prestação de serviços
(art. 2.o do Decreto-lei n. 0 1.438/75) Impõe a existência de um prestador e de um usuário, ficando, porém, a figura jurídica confusa e comprometida por
força da extensão ao transporte de cargas próprias
destinadas a posterior comercialização. Em conseqüência, o Regulamento criou situações de grande
complexidade, incidindo em anormalidade ao excluir
da tributação o transporte de carga própria entre
estabelecimentos situados entre municípios adjacentes e entre municípios Integrantes de uma mesma região metropolitana. Observa-se, aqui, que, no tocante
a carga própria, a serem excluídas as Regiões Metropolitanas, além de reduzir substancialmente a arrecadação, criou uma espécie de tributo que atinge
apenas as cidades do interior, já bastante samifl•
cadas.
·
outra situação difícil decorre do dispositivo relaclonado aos municípios adjacentes. Isso porque é
comum a existência de dois municípios adjacentes
em que o transporte entre eles se faz através de um
terceiro, por inexistência ou deficiência de meios de
transportes. São situações muito comuns no Interior
e até mesmo entre cidades de razoável grau de desenvolvimento: é forçoso passar pelo terceiro município
em decorrência de opção rodoviária certa, isto é, pela
utilização de rodovia melhor, mais segura e até mesmo que reduz distâncias.
Também a não Incidência do tributo no transporte realizado pelo Poder Público redunda em privilégio e concorrência desigual. Além de outros aspectos
confusos, o sistema de autorização para Imprimir
documentos, a emissão de docume~tos e livros de
controle resultam em burocracia e ônus para o contribuinte. Nos casos de "carreteiro", são incapazes de
re~olver sós tais problemns, com o qu~ ficam forçados
u contratar serviços de Intermediários para o preenchimento da documentação, com prejuízo para a
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agilização do transporte. No caso de transporte de
carga própria, o custo burocrático, em muitos casos,
supera o próprio valor do tributo devido!
A exigência de uma via lndestacável do bloco de
conhecimento - óu manifesto - prejudica e dificulta a emissão datllográflca. A alternativa, que
permite copiar os documentos em livros próprios não
resolve o problema burocrático.
A fiscalização sendo feita pelo DNER, nas rodovias, acarretará maior atraso e congestionamento
nas estradas.
O modelo oficial de conhecimento ou manifesto
- v. Instrução Normativa da SRF n.o 017, de 9 de
junho de 1976 - não previu lugar adequado ao Im~
posto de Renda devido na fonte!
Sr. Presidente:
A emissão dos documentos pelo estabelecimento
do transportador resulta em sérias dificuldades para
as transportadoras para o frete de "retorno", em
numerosos casos pela Inexistência de filial no lugar
em que for acolhida essa carga de "retorno". O sistema de subsérles a serem preenchidas pelo motorista,
cada subsérle vinculada a um veiculo, não ameniza o
problema, ainda mais que os veículos são freqüentemente substituídos e a confecção tipográfica é de
custo alto.
A fixação do domicilio tributário (artigo 4. 0 , m,
do Regulamento) Importa em grave dificuldade para
recolhimento do tributo no local de licenciamento do
veículo. Basta notar que nas épocas de safra - soja,
café, algodão, cacau, etc. - numerosos veículos se
d.eslocam para as regiões de colheita, às vezes distantes do município de licenciamento dos veículos. ll:
um forte entrave ao escoamento da produção, que
tanto preocupa o Governo.
Essas e outras mais são ponderações de natureza
prática, que revelam uma situação negativa, segundo
o entendimento generalizado dos que me procuram
no meu Estado, de que o ISTR sobre cargas resulta
em ônus burocrático para os contribuintes e entrave
à livre circulação de mercadorias, que não parece
justificável pelo acréscimo reduzido de arrecadação.
ll: de se frisar que o mesmo obj etlvo - arrecadação
- poderia ser alcançado com a revogação do .decreto-lei e acrescentando-se as alíquotas do Imposto
único sobre Combustíveis e Lubrlflcante.s, dando-se a
este aumento a destinação pretendida pelo Governo.
Tal medida teria menor Influência no aumento
dos custos e, assim, de pressão Inflacionária, pois
ohaverla melhor distribuição, atingindo a todos, e
não llllravando única e exclusivamente o t-ransporte
de cargas,· com Imediata repercussão- nos preços das
mercacfPl,'ias.
Outra medida, mantido o tributo, poderia ser
aplicado tornando-o Incidente apenas na fonte, Isto
é somente quando uma pessoa jurídica pagar fretes
a' uma pessoa física ou a outra jurídica. Não haveria
entrave de natureza burocrática para o transportador, mas apenas para o usuário, que descontaria o
tributo no momento do pagamento do frete e o recolheria aos cofres públicos. A exigência de se contabilizar (as pessoas jurídicas usuárias), em titulo
próprio os fretes pagos por serviços de transporte
de cargas lntermunlclpals permitiria fiscalização
segura tal como hoje se faz com relação ao Imposto
de Re~da na fonte sobre fretes. A alegação de que
esta alternativa deixaria fora do ISTR o transporte
de carga própria em veiculo próprio Improcede, pois
0 Regulamento, ao excluir do tributo a movimentação de cargas entre munlclplos adjacentes ou entre
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municípios de uma mesma região metropolitana, ja
reduziu a um mínimo desprezível esta hipótese de
Incidência.
Sr. Presidente:
As dificuldades a que acabo de aludir, po :I em ser
facilmente desfeitas, através de medida adequada.
·Cumpre notar que a pretensão está, sob todos os
aspectos, conforme metas e preocupações básicas do
Governo. Acredito que esses óbices poderão ser el!mlnados rapidamente, disso redundando proveito para
os Interessados transportadores - destinatários e o
Pais, pois a simplificação almejada beneficiaria ::t
todos, conforme pretensão que me foi expressa e que,
estou certo, terá por parte dos eminentes Mlnist:·o;
Dyrceu Nogueira e Golbery do Couto e Silva a compreensão necessária para a desejada reformulaç;io do
ISTR. (Multo bem! l
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está
finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Acham-se presentes 32 Srs. Senadores. Não há
quorum para dellberação. Em conseqüência, os Itens
1 e 2 da pauta ficam com a votação adiada para a próxima sessão.
São as seguintes as matérias que têm sua
votação adiada:
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n.0
524, de l!J4'6. do .:ir. ~nn~dor V<l•,cJncL!os Torres, sollcltando a tramcrir,:to, nos Anais do Senado Federal,
do discurso proferido pelo Mlnlotro das Relações Exteriores, Embaixauor Azeredo da Silveira, publlcado
no Jornal do Braoil, edição de 5 de outubro de 1976.
-2Votação, em turno único, do Requerimento n.o
531, de 1976, do Sr. Senador Otair .Becker, sollcitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunc!Rdo pelo Engenheiro Telmo Thompson
Flores por ocasião da vis! ta do Senhor Presidente da
República ao Estado de Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n. 0 92, de 1975, do Sr. Senador
José Esteves, que "dispõe sobre a transferência
da Sede da Superintendência da Borracha para
a Cidade de Manaus", tendo
PARECERES, sob n.os 761 a 764, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constltucionalldade .e juridicldade;
- de Assuntos Regionais, favorável;
- de Economia, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Srs. Senadores Saldanha Derzl,
Ruy Santos e Heitor Dias.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
declaro-a encerrada.
Fica sua votação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Wllson Gonçalves) Item 4:
Discussão, em primeiro turno (apreciação
preliminar da constitucionalldnde, nos termos
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do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n.0 125, de 1976, do Sr. Senador
Oslres Teixeira, que autoriza os Governos Estaduais a Implantar agências de Banco Oficial
ou Caixa Económica Estadual, nos termos que
especifica, tendo
PARECER, sob n.o 807, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstltuclonalldade,
Em discussão o projeto. (Pausa.)
. Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a
encerrada.
Por falta de número, fica sua votação adiada.
O SR. PRESIDENTE (W!lson Gonçalves) - Está
esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima, no dia 3 de novembro, a seguln te
·

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n.0
524, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso proferido pelo Ministro das Relações Exteriores, Embalxaáor Azeredo da S!lvelra, publicado
no Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro de 1976.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n.0
531, de 1976, do Sr. Senador Otair Becker, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Engenheiro Telmo Thompson
Flores por ocasião da visita do Senhor Presidente da
República ao Estado de Santa Catarina.
-3Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n,0 92, de 1975, do Sr. Senador José Esteves,
que "dispõe sobre a transferência da sede da Superintendência da Borracha para a cidade de Manaus",
tendo
PARECERES, sob n.o• 761 a 764, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituclonalldade e j uridicidade;
- de Assuntos Regionais, favorável;
- de Economia, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos
Srs. Senadores Saldanha Derzl, Ruy Santos e
Heitor Dias.

-4Votação, em primeiro turno (apreciação prellminar da constltuclonalldade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.o
125 de 1976, do Sr. Senador Oslres Teixeira, que autoriza os Governos Estaduais a implantar agências
de banco oficial ou caixa económica estadual, nos
termos que especifica, tendo
PARECER, sob n.o 807, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (W!lson Gonçalves) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessdo às 15 horas e 35 minutos.)

1 ..
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CONSULTORIA JURíDICA
PARECER N.0 58176

Sobre minuta de contrato de locação de
máquinas copiadoras, a ser firmado com a Xerox do Brasil S/A.
O Sr. Dlretor da Subsecretaria de Patrlmônlo,
através do Ofício n.0 252/76, sollclta o pronunciamento desta Consultaria sobre a minuta de contrato de
locação de equipamentos copiadores Xerox.
n. A minuta em exame difere do contrato anterior, cuja vigência expirou a 17-9-76, basicamente
apenas na Cláusula Terceira, "Preço", cujas diversas
tabelas apresentam majoração média de 23,6%, quer
nas taxas fixas mensais por unidade, quer nos preços
por cópias.
In. Outra alteração relevante, mas girando
ainda em torno do preço, consiste na exclusão da ressalva constante das "Disposições Gerais" do contrato
anterior, de que
"nos meses de recesso do Congresso Nacional
não serão cobrados os mínimos contratuais, Isto é, só serão !aturadas as cópias efetlvamente
tiradas, acrescidas da taxa fixa".
Entretanto, o exame do problema de preços não
se comporta na área de atribuições desta Consultoria, podendo melhor apreciação desse aspecto ser feita
pela Subsecretaria de Patrlmõnlo.

Sábado 30 7309

IV. Nos termos da Cláusula Quinta da minuta
proposta, o contrato terá vigência pelo prazo de 12
(doze) meses e, embora de custo mensal variável, a estimativa global para o período, conforme quadros que
Instruem o processo, é da ordem de Cr$ 1. 888. 908,00
(um milhão, oitocentos e oitenta e oito m!l, novecentos e o! to cruzeiros).
V. Entretanto, não há que se cogitar, no caso,
de licitação, porque, ao contrário do que ocorre com
as contratações de obras e serviços, lnexlste exigência legal dessa providência relativamente às locações·
de bens Imóveis. Há de se considerar ainda que as
máquinas objeto da locação em exame não têm simUar para o tipo de operação pretendlda.
VI. As normas regulamentares contidas nos Decretos n,os 76.406, de 9-10-75; 76.407, de 9-10-75, e
76.704, de 2-12-75, não têm aplicação ao Senado Federal, dizendo respeito apenas a programações e
limites de despesas com locação de máquinas e equipamentos, na área do Poder Executivo, a serem fixados pelos Ministérios, aprovados pelo Presidente da
República.
Pelas razões expostas, entende esta Consultaria
que a minuta apresentada atende aos requisitos legais e jurídicos, estando, sob esse prisma, em condi-·
ções de ser assinada. Quanto aos aspectos de preços,
cuja oportunidade e conveniência cabe à Administração examinar, não nos compete apreciá-los.
Brasilla, 28 de outubro de 1976. - Paulo Nunes
Aurusto de Figueiredo, Consultor Jurídlco.
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LIDIIANÇA DA ARINA
IDA MAIORIA
39.Secretário:

Presidente:
Magalhães Pinto IARENA-MGI

líder

l011rlvol Baptista IARENA-SEI

PetrOnlo Portella
Vlce-Uderes
Eurico Rezende
Jarbos Passarinho
José Llndaso
Manos Leão
Paulo Guerra
Ruy Santos
Saldanha Derzl
VIrgílio Távora

J9.VIce·Presldenta:
Wilson Gonçalves'IARENA-CEI
~··Secretdrla:

lonolr Vergas IARE NA-SCI
29. Vice-Presidanta:

Benjamim Fora h IMDB-RJI

LIDIIANÇA DO MDI
IDAMINOIIA
Suplentes de Secretários:

1•-Socretórlo:
Dlnor'te Mariz IARENA-RNI

líder
Franco Montare
Vice-Lideres
Mouro Benevides
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Evandro Carreira

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco IARENA-PAI
Alexandre Casto IARENA-MAI
Mondes Cana lo IARENA-MTI

2•-Socrotórlo:
Marcos Freire IMDB-PEI

COMISSOU

COMISSlO DI ASSUNTOS IIGIONAII-(CAI)
17 Mombrasl

Dlrotor: José Soares do Oliveira Filha

COMPOSIÇÃO

local: Anexa 11- Térrea

Presidente: CaHete Pinheiro
Vlce-Presidente: Agenor Maria

Tolefanes: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 o 257

Suplente•

ntular••
A) SDYIÇO DI COMISSOU 'IIMANINTU

ARENA

I. Conoto Pinheiro
2. José Guiomard

I. Saldanha Derzl
2. José Sarnoy

3. Teotónio VIlela

3. Benedito Ferreira

4. Renato Franco

Chefe: Cldudlo Carlos Rodrigues Costa

5. José Esteves

local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25-B505- Ramals301 o 313

MDB
I. Evelósla VIeira
2. Gllvan Racha

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreiro

COMISSAO DI AOIICUL'YUIA-(CA)

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Cidvis Bevilacquo"- Ane.Mo 11- Ramal 623

17 Mombrosl

COMISSAO DI CONSnTUIÇlO I JUSTIÇA-(CCJI
COMPOSIÇÃO

113Mombrcsl
COMPOSIÇÃO

Presidente: Orestes Qu,rcla
Presidente: Accloly Filho

Vlco-Prosldento: Benedito Forrolra

19.VIce-Presldente: Gustavo Capanema

29. Vlce-Presldente: Paulo Brassard

ntularea

Suplent..

ntularea

ARENA
I. Vasconcelos Torres

Suplente•
·ARENA

I. Altevlrleal

2. Paulo Guerra

2. Otalr Bockor

3. Benedito Ferreiro

3, Renato Franco

4. llalívlo Coelho

I. Accloly Filho
2. José Sarney
3.- José Llndoso
4. Helvídlo Nunes
5. ltalívlo Coelho

I. Manos Leão
2. Otta Lehmann
3. Potrónlo Portolla
4. Renato Franco

5. Os ires Telxelra

6. Eurico Rezende
7. Gustavo Capanemo

5. Mendes Canal e

B. Heitor Dlal
9. Henrique de La Rocque

MDB

I. Agenor Maria

I. Adalberto Sena

2. Orestes Querela

2. Amoral Peixoto

MDB

I. Dirceu Cardooo
2. Leite Chaves

I. Franco Montare
2. Mauro Benevldes

3. Nelson Carneiro
4. Paulo Brossard

Assistente: Marcus Viniclus Goulorl Gon~ago- Ramol706
Reuniões: Quctrtos-felras, às 11:30 horas
local: Sola 11 Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Assistente: Marib Helena 6ueno Brandão- Romal305
ReuniOos: Quartas. feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Clóvis 6evllacqua 11 - Anexo 11- Ramal62::1.
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COMISSlO DO DISTIITO FIDIIAL-(CDP)
11 I Membros I
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COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUIA-(CIC)
19 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presldente1 Heitor Dias

Presidente: Tarso Outra

Vlce-Presldenlo1 Adalberto Sena

Titulare a

Suplentea

Vlce-Presidente: Henrique de La Rocque

Titularea

Suplantai

ARENA

ARENA

I. Helvídio Nunes

1. Augusto Franco

I. Torso Outro

2. Eurico Rezende

I. Arnon do Mollo

2. Lulz Cavalcante

2. Gustavo Caponema

3. Renato franco

2. Helvídlo Nunes

3. José Llndoso

3. João Colmon

4. Oslres TeixeJra

3. José Sornoy

~.

~.

4. Ruy Santos

Virgílio Tóvoro

5. Saldanha Cerzi

Henrique do lo Rocquo

S. Mendes Canele

6. Heitor Dias

6. Otto lohmann

7. Henrique de la Rocque
8. Otoir Becker

MOB
MOB

I. Adalberto Seno

1. Evondro Carreiro

2. Lázaro Borboza

2. Nelson Carneiro

3. Ruy Corno Iro

I. Evolóslo Vi oiro

I. Franco Montare

2. Paulo Brassord

2. Itamar Franco

3. Adolborto Sono
Assistonto: Cleldo Mario B. F. Cruz- iamo1598
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas

Assistente: Reno Ido Pacheco de Oliveira- Ramal306

local: Sala "Clóvis Bevllaequa"- Anexo 11- Romal623

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas

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

COMISSlO DIPINANÇAS-{CP)
117 Mombrosl
COMPOSIÇÃO

COMISSlO DIICONOMIA-(CI)
11 I Membros!
COMPOSIÇÃO

Presidente: Amoral Peixoto
Vice-Presidente: Teotónio Vilela

Titulare a

Suplantai
ARENA

Presidente, Milton Cobrai
Vice-Presldente: RSl}1afo franco

Titular••

Suplantai
ARENA

I. Soldonho Cerzi

I. Oonlol Krlogor

2. Benedito Ferreiro

2. Josó Guiomord

3. Aloxandre Costa

3. José Sarnoy

4. Fausto Castelo-Branco

4. Heitor Dlos

5. Jessé Freire

5. Cotteto Pinheiro
6. Oslros Tolxolro

I. Benedito Ferreiro

6, Virgílio Távora

2. Vasconcelos Terres

2. Augusto Franco

7. Maltes Leão

3. Jossé Freire

3. Ruy Santos

8. Tarso Outro

4. Cottéto Pinheiro
5. Helvldlo Nunes

9. Henrique de La Rocque

I. Milton Cobro!

4, Luiz Cavalcante

5. Arnon de Mollo

10. Helvídlo Nunes

6, Jorbos Passorln ho

11. Teotónio Vilela

7. Paulo Guerra

12. Ruy Santos
MOB

8, Renato Franco

MOB

I. Franco Montare

I. Agenor Maria

2. Orostos Quórclo

2. Amoral Peixoto

.3. Roberto Soturnlno

I. Amoral Peixoto

I. OantonJoblm

2. leito Choves

2. Dirceu Cardoso

3, Mouro Benevldes

3. Evolóslo Vlolro

4. Roberto Saturnino

5. Ruy Carneiro
Assistente: Daniel Reis de Souza- Romal67~

Assistente: Marcus Vlnicius Goulart Gonzago- Romo1303

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas

local: Sala "Ruy Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716

local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

7312

Sábado30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Outubro de 1976

COMISilO DI UOIILAÇlO IOCIAL-(CU)

COMISilO DI IILAÇOII IXTIIIOIII--(CII)

17 Mombroli

115 Membros i

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Pr01ldonto: Nelson Carneiro
Vlco·Pr01ldonto: Joll4 Frolro

Prosldonto: Daniel Krlogor
JO.VIco-PrOIIdonto: lulz Viana

lulllent••

11tular••

20. Vlco-Pr11ldonto: Vlrgillo Távora

ARENA

1. Vlrglllo Távora
2. Eurico Rozondo
3. Accloly Filho

I.
2.
3.
4.

Mondes Canelo
Domlclo Gondlm
Jorbos Po11orlnho
Henrique do lo Rocquo
5. Jo11ó Frolro
MDB
1. franco Montare

1. Lázaro Borbozo

2. Nelson Carneiro

2. Ruy Cornolro

A11istonto: Oonlol Reis do Souza - Romol675
Reunidos: Qulntos·lolros, às 11:00 noras
locar. Solo "Clóvis Bovilocqua"- Anexo ii- Romo1623

11tular••

lu!llenlel
ARENA

I. Daniel Krlogor

I. Accloly Filho

2. lulz Viana

2. José llndoso

3. Vlrgillo Távora

3.

Ca~oto

Pinheiro

4. Jo11ó Frolro

4. Fausto Castelo-Branco

5. Arnon do Moilo
6. Potrónlo Portoilo

5. Mondes Cano lo
6, Holvídlo Nunes

7. Saldanha Oorzl
8. José Sornoy
9. Jade Colmon

COMIIIlO DI MINAIIINDOIA-(CMI)

10. Augusto Franco

17 Mombrosl

MDB

COMPOSIÇÃO
Prosldonto: Jade Colmon
Vlco-Pr01ldont11 Domlclo Gondlm

ntular••

su,lentee

I. Nelson Carneiro

I. Danton Joblm

2. Gilvan Rocha

2. Paulo Brouard

3. Itamar Franca

3. Roberto Soturnlno

4. ~oito Chaves

5. Mauro Bonovldes

ARENA

I. Milton Cabral
2. Arnon do Moilo
3. lulz Covolconte
4, Domíclo Gondlm
5. Joõo Colmon

I. Paulo Guerra
2. José Gulomord
3. VIrgílio Távora

Aulstonto: C6ndldo Hlportt- Rama1676
Rounlõos: Quartas-loiras, às I0,30 noras
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo ii- Ramals621 o 716

MDB

I. Gllvon Rocha
2. loltt Chov01

I. Dirceu Cardoso
2. Itamar franco

COMIIIlO DIIAÚDI-(CI)
17 Membros!

Assistente: Reno ido Pacheco do Oliveira - Ramal 306
Reuniões, Quintas-loiros, às 10130 noras
local, Sala "Clóvis Bovilocquo"- Anexo ii- Ramal 623

COMPOSIÇÃO
Prosldentez Fausto Castelo-Branco

COMIIIlO DIIIDAÇlO-(CI)
15 Membros!
COMPOSIÇÃO

Vleo-Prosldonto: Gilvan Racha

ARENA

Prosldont11 Oanton Joblm
Vlce-Presldente; Renato Franco

lu!llenlel

11tular••
ARENA

I. José llndoso

I. Vlrglllo Távora
2. Mondes Canal o

2. Renato Franco

I. Fausto Casto lo-Branco

I. Saldanha Dorzl

2. Cotteto Pinheiro

2. Mondes Cana lo

3. Ruy Santos
4. Otalr Bockor
5. Altovlr leal

MDB

3. Otto lonmann
MDB
I. Dirceu Cardoso

I. Donton Joblm
2. Orost01 Quórclo

Assistente, Maria Carmom Castro Souza- Ramall34

;;a:;;:,

~.noxo

1. Adalberto Sono

1. Evondro Carreira

2. Gllvan Racha

2. Ruy Carneiro

Anlstenlez léda Ferreira da Rocha- Romo1312
Reunh5esz Qulnlas.felras, às li zOO horas

Reunlõesz Quartas-feiras, àsll130 horas

local: Solo "Clóvis Bovilacquo"-

Suplente•

titular••

ii- Ramal 623

locolt Sala "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramais 621 e 716

.i
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COMIUIO DIIUNIPOIIIII. COMUNJCAÇOa

17 Membros!

I OIUI JIIJIIUCAI-(CT)
17 Mombrosl

COMPOSIÇÃO
Pre~ldonto: José Gulomard
Vlce-Presldente1 Vasconcelos Torres

COMPOSIÇÃO
Prllldonto: Alexandre Costa
lulz Cavalcante

Vlco·Prt~ldonto:

ARENA

I.
2.
3.
4.

Lulz Cavalconto
José Llndoso
Vlrglllo Távora
José Gulomard
5. Vanconc:elos Torres

I. Jarbas Pauarlnha
2. Henrique do La Rocquo
3. Ale•andro Cesta
MDB
I. Agonar Morla
2. Or11t11 Quírda

I. Amoral Pol•oto
2. Adalberto Sono

Aulstonto: L6da Ferreiro da Rocha- Ramal 312
Reuni 5os: Quartas-flores, àsl2:00 horos
Loca h Sola "Ruy Barbosa"- AniXO 11- Romals621 o 716

"""",..

l. AltkandroCosta
2. Lulz Cavalcante
3. Bonodlto Ferreira
4. Josí Estov11
5. Paulo Guerra

AI ENA

luplentet
I. Otto lohmann
2. Mond11 Canalo
3. Teotónio VIlela

MDB
I. Evondro Carreiro
2. Evoldsla Vloira

I. Lázaro Borbozo
2. Roberto Saturnlno

Anlstonto: Cláudio Carlos R. Cesta- Ramol301
Rounl511: Quintos-loiras, às 11:30 horas
Local: Sola "Cidvls Bovllocquo"- Anexo 11- Romol623

COMIIIAO DIIDVIÇO PÚILICO CIVIL-(CIPC)
17 Membros i
COMPOSIÇÃO
Pr11idont11 Lázaro Barboza
Vico-Prllldonto: Otto lohmann

Titular••

ARENA

I.
2.
3.
4.

Augustofranco
Otto Lohmann
Heitor Dias
Accloly Filho
5. Lulz Vlona

Í) IIIVIÇO DI COMIUOU MIITAI, UPICIAII
I DIINCIUIIITO

c......... , ..........

luplentet
I. Mottos Lo~o
2. Gustavo Capanoma
3. Alokandro Casta

MDB
I. Itamar Franco
2. Ldzaro Barboza

I. Danton Joblm
2. Mouro Bonovldll

Auistonte, Sonla Andrade Peixoto- Rama1307
Roun15os: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Loca h Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 o 716

Cholo: Ruth do Souza Castro ·
loco h AniXa 11- Tírreo
Tolofono: 25-8505- Ramal 303
I I Comi11G11 Tompordrios paro ProJotos do Congrono Nocional
21 Comlll5os Temporários paro Aprocloç4o do Votos
31 Comi11G11 Elpoclo~ o do lnquírlto, o
41 Comi11Go Misto do ProJeto de lot Orçomontdrlo lar!. 90 do Regimento Comum!.
A11lstont11 do Ccm~1G11: Horoldo Pereira Fernond11- Ramal 674,
Aliou ao Oliveira - lomol 674, Clolde Mario B. F. CIUz - Ramal 598,
Mauro lop11 de Sd -lomol310.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976
HOkAS

TERÇA

SALA

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTES

10:00

C.A.R.

CLÓVIS BEVILACQUA
Romol-623

l!DA

09:00

C.D.'.

RUY BARBOSA
Romals-6211716

RONAlDO

HORAS

QUARTA

SALAS

ASSISTENTES

c.e.c.

CldVIS BEVIlACQUA
Ramal -623

ClEIOE

C.S.P.C.

RUYBARBOSA
Ramais- 621 o 716

SONIA

C.F.

. RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

.MARCUS
VINICIUS

C.C.J.

1o.oo

ClÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramol-623

MARIA
HELENA

C. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 7t6

CÁNDIDO

C.M.E.

ClÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal-623

RONAlDO

C.A.

RUY BARBOSA
Ramais- 621o 716

MARCUS
VINICIUS

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

DANIEL

C. R.

ClÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
CARMEM

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais- 621• 716

L!DA

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

L!DA

C.T.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o ~i6

ClÁUDIO
COSTA

10.00

10:30
10:30

11:30

12,00

11:00

11:30

